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 КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА 
 

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ 

АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ 

- КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: 

НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Назив установе: ОШ "Херој Срба" 

Врста установе: Основна школа 

Место установе:  Осипаоница Школска управа: Пожаревац 

Сајт школе: ossrba@gmail.com 

Контакт особа: Марија Филиповић,  
наст. музичке културе 

Телефон школе: 026/410-3338 

 

АКТИВНОСТ 

Област активности Култура  

Трајање активности Једнократно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици II циклуса 

Носилац активности 1-2 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
 Здравствене институције 
 Невладине организације 
 Општина/град 
 Фирме/предузећа 

 Нешто друго:       

Циљ 
Активности 

 Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..) 
 Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.) 
 Подстицање емоционалног развоја 
 Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.) 
 Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности 
 Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју 
 Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.) 
 Поштовање дечјих и људских права, равноправности... 
 Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите 

животиња 
 Подршка личном и националном идентитету 
 Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина 

 Подршка интеркултуралности и мултикултуралности 
 Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом 

 Нешто друго:       
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Активност је у 

форми 

 Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...) 
 Излет, екскурзија, посета... 
 Такмичење, квизови... 
 Фестивал 
 Хуманитарна акција 

 Клуб 
 Секција 
 Радионица 
 Трибина 
 Сајам, вашар, продајна изложба 
 Спортска манифестација 
 Истраживање 
 Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...) 

 Нешто друго:       

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 

Опис активности 

Поводом новогодишњих и божићних празника, а у циљу афирмисања музике и културе, породичних и 
традиционалних вредности, у  Галерији савремених уметности у Смедереву приређен је Новогодишњи и 
Божићни концерт под слоганом „Центар града је центар света ако се украси душом детета“, који је 
осмислио познати дечији песник Мошо Одаловић. 
У организацију и реализацију богатог програмског садржаја укључиле су се градске установе културе, 
Предшколска установа „Наша радост“, неколико културно - уметничких друштава са територије Смедерева, 
основне школе Смедерева, Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у 
развоју „Сунце“, Дом за старе, удружења жена, као и бројни сарадници који су својим уметничким 
вештинама допринели анимацији јавног простора. 
Наша школа приредила је мини програм у коме су учестовали вокални солисти и чланови оркестра који се 
састојао од блок – флаута, металофона и инструмената Орфовог инструментаријума. Школски оркестар 
постоји од школске 2013./2014. и од тада осваја награде на Републичким такмичењима оркестара основних 
школа Србије.  Музички репертоар оркестра укључује интеркултуралне музичке обрасце, али и класичне и 
модерне композиције које се адаптирају у складу са потребама оркестра.  Оркестар наступа на школским 
приредбама, концертима и другим манифестацијама и на тај начин промовише културни рад школе. 
Целокупни програм концерта припремљен је са идејом да, пре свега, понуди деци занимљиве, маштовите, 
динамичне садржаје, да их анимира и упути на креативне активности, као и да малишанима празнично 
доба учини што радоснијим, лепшим и разигранијим.  
Покровитељ новогодишњих и божићних програма био је Град Смедерево који је обезбедио аутобуски 
превоз за ученике од места седишта школе до Галерије савремених уметности у Смедереву ради учешћа у 
програму. 
 

Начин праћења активности 

Аудио – визуелни запис; фотографије; чланак на школском сајту  

Показатељи ефекта активности 

-Већа укљученост ученика у планирање нових активности; 
-освојене награде на Републичким такмичењима оркестара основних школа Србије; 
-преслушавање  тј. гледање снимка са изведеног наступа (анализирање наступа) са ученицима; 
-одласком ученика на новогодишњи наступ школског хора и оркестра врши се афирмација музике и 
културе, али и агитација нових ученика за учествовање у школском хору и оркестру, а самим тим и у 
планирање нових активности, јер ученици гледајући како им друг или другарица пева или свира у хору 
или оркестру и сами желе да на неки начин учествују са својим друговима; 
-развијање културних, музичко – естетских, интелектуалних, социјалних, радних и моралних вредности код 
ученика, што касније доприноси формирању будућих одговорних чланова друштва; 
-побољшавање когнитивних функција код ученика, развој меморије и логике, развијање осећаја обавезе и 
одговорности, дисциплине, развој принципа лидерства, толеранције, великодушности и посвећености 
другима и тиму којем припадају, прихватању различитости, као и развијање вршњачког учења и потребе 
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да својим личним доприносом инспиришу једни друге како би постигли успех кроз заједнички рад;  
-развијање самопоуздања, ученици уче да поштују себе, свој рад и стичу добре радне навике, ослобађају 
се страха од треме и јавног наступа, преузимају одговорност за своје поступке, што доводи до тога да се 
касније боље сналазе у разним животним ситуацијама; 
-промовисање културног рада школе. 
 

Остале напомене 

      

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://drive.google.com/drive/folders/1mMmWSY2ksq-nzq7O8OcW7yjpLhUeqwc2?usp=sharing 
 
https://muzikamojputdosrece.wordpress.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B
E%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D
1%88%D1%9A%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%9B%D0%BD%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82/ 

 


