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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: 
РАСПЕВАНА ШКОЛОВИЗИЈА (ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА) 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Батајница Школска управа:Београд 
Сајт школе: www.osmitraljeta.edu.rs 
Контакт особа:Александра Даниловић Телефон школе:011 / 7870 080 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност 
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици II циклуса 

Носилац активности Више од 10 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 

       Интеркултуралност представља однос међу културама и неопходност међусобне интеракције. 
Проблеми који се јављају у односима између носиоца различитих култура, њихово прихватање и 
поштовање управо су били мотив да нашим ученицима омогућимо да различите културе спознају кроз 
њихов језик и музику.  
     Европски Дан језика је активност која се спроводи са ученицима од 5. до 8. разреда у нашој школи 
последњих неколико година. Ученици од 1. до 4. разреда су посетиоци и са својим учитељицама 
посебну пажњу посвећују неговању нашег језика и писма те за овај дан праве постере и плакате са 
том тематиком. Европски Дан језика обележавамо манифестацијом ''Распевана школовизија". 
Наставници стручног већа страних језика (енглески и француски језик) саставе листу европских 
држава које ће бити представљене на централној манифестацији и то тако да буду заступљене државе 
са што различитијим језицима.  
      На јавном извлачењу, 1. септембра, представници сваког одељења од 5. до 8. разреда из кутије 
извлаче листић са државом коју ће одељење представљати. Задатак је да свако одељење припреми: 
постер/плакат, мултимедијалну презентацију, песму, а по жељи и плес или националну игру земље 
коју су извукли.  
       На часовима одељењске заједнице могу се формирати групе које ће добити одређене 
истраживачке задатке, тако да су активно укључени сви ученици из одељења по афинитетима или 
жељама, које ће истражити одређени сегмент културе једне европске земље (географију, историју, 
језик и културу, религију, народну ношњу, националне игре, храну, музику...). Ученици уз помоћ 
одељењског старешине, наставника страних језика, пп службе и родитеља одлучују како ће најбоље 
приказати земљу коју треба да представе. Припреме трају током септембра месеца и све мора бити 
завршено до 25. септембра, дана уочи централне манифестације. Тог дана се постављају постери дуж 
ходника, припремају све презентације које ће бити пројектоване.  
      У холу школе, 26. септембра, током вликог одмора, ученици преко разгласа могу чути извођења 
најпознатијих рецитација песника европских држава. Уочи саме манифестације,свако одељење 
декорише штанд у духу државе коју представља (разгледнице, сувенири, флајери, народна ношња, 
храна...). Осим визуелних ефеката користе се и звуци, музика, видео.  
Почетак манифестације означава се поздравом на језицима Европе. Одељења наступају редом, 
почевши од ученика 5. разреда. Пре сваког наступа иде кратка видео разгледница земље чији ће језик 
и музику то одељење представити. Посетиоци могу уживати у различитим језицима, музици, играма, 
пределима. Могу да осете мирисе и укусе неке од европских земаља.  
      Манифестација није такмичарског типа, али ученици након завршетка манифестације могу током 
наредних 24 сата онлајн гласати за најбоље представљање и оставити своје утиске о самој 
манифестацији. 
Начин праћења активности 

Активност се снима и фотографише. 
Показатељи ефекта активности 
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- Укљученост великог броја ученика у саму манифестацију. 
- Изложба постера на европским језицима у ходнику школе. 
- Научених неколико речи/реченица новог језика као мотивација за даље учење и усавршавање. 
- Заједничко дружење и квалитетно провођење слободног времена са вршњацима током припрема и 
презентовања наученог. 
- Планирање, одабир, припремање и презентовање нечег новог у кратком временском року 
- Учење о другима кроз језик и песму. 
Остале напомене 

      

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

http://www.osmitraljeta.edu.rs/https://www.youtube.com/watch?v=hGZBCiZJ6Cw 
https://www.youtube.com/watch?v=4rcE0P4jxTM 
https://www.youtube.com/watch?v=pe9krg08qeAhttps://www.youtube.com/watch?v=AjUMo3letO4 
https://www.youtube.com/watch?v=Ut2rnKbcfJ4 
https://www.youtube.com/watch?v=3tQG8ki-rCohttps://www.youtube.com/watch?v=l-1aQvjcghE 
https://www.youtube.com/watch?v=8eH5--cVNIE 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_43vYotZQQhttps://www.youtube.com/watch?v=JOD_Jd6-eKE 
https://www.youtube.com/watch?v=7PtmdexE_Co 
https://www.youtube.com/watch?v=3cuMJAauGrY 
https://www.youtube.com/watch?v=yGtpXGeI-2Y 
https://www.youtube.com/watch?v=-63lb9_-F_w 
https://www.youtube.com/watch?v=1-B1doQ_qzM 
https://www.youtube.com/watch?v=goAy24TwZQ8 
https://www.youtube.com/watch?v=m7e3joV8FlU 
https://www.youtube.com/watch?v=RoiPuL4LZ6Y 
https://www.youtube.com/watch?v=cTblE1ZL-2k 
https://www.youtube.com/watch?v=hGZBCiZJ6Cw 
https://www.youtube.com/watch?v=_fpXEAr_oiA 
https://www.youtube.com/watch?v=j7MzGiLTODohttps://www.youtube.com/watch?v=J5Q5ZU5uGyg 
Фотографије можете видети на следећем линку 
https://drive.google.com/drive/folders/0BxTglbWbzgk3cHdKUUUtdnktTHM 
 
 


