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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 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 Моралне вредности  

Трајање активности Једнократно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици II циклуса 

Носилац активности 3-5 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 празника, а у циљу афирмисања музике и културе, породичних и традиционалних 
вредности, у КУД-у „Вук Караџић“, Осипаоница, приређен је Новогодишњи концерт на коме су учествовали 
вокални солисти, чланови хора и оркестра. 
На репертуару су биле увршћене популарне новогодишње мелодије прилагођене вокалним могућностима 
хора и потребама оркестра који се састојао од блок – флаута, металофона и инструмената Орфовог 
инструментаријума. 
Као специјални гости наступили су чланови секције енглеског језика који су припремили скеч на енглеском 
језику „The Mice wedding“ ( “Венчање мишева” ) са мотивима из народне прозе.  
Дух новогодишњих празника приближили су и ученици ликовне секције који су поставили сценографију и 
израдили плакат за концерт. 
Активност је обухватила и потребу за техничком реализацијом, ангажовање ученика – водитеља за 
путовање кроз концерт, анимирање ученика, родитеља и запослених за долазак на концерт. 
Својим ангажовањем ученици су показали да је школа место окупљања, дружења и промовисања 
истинских и ванвременских вредности.  
Приход од улазница био је намењен прибављању костима за драмску секцију школе. 
 

Начин праћења активности 

Фотографије; чланак на школском сајту  

Показатељи ефекта активности 

-Позив за наступ на Новогодишњи и Божићни концерт у Галерији савремених уметности у Смедереву 
(манифестација под слоганом „Центар града је центар света ако се украси душом детета“); 
-освојене награде на Републичким такмичењима оркестара основних школа Србије; 
-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; 
-већа укљученост ученика у планирање нових активности; 
-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 
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. 
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Остале напомене 

     
 

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

http://osherojsrbaosipaonica.edu.rs/index.php/galerija/24-foto-galerija/158-novogodisnji-koncert.html 
 
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%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82/ 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1zG_J6WL3qYak7OHRupcozfBTjoiiBBIS?usp=sharing 

 


