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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: 
ФЕСТИВАЛ НАРОДНИХ ОБИЧАЈА "МАРЦИШОР" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа "Први мај" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Владимировац Школска управа: Зрењанин 

Сајт школе: www.osprvimajvladimirovac.rs 
 

Контакт особа: Петар Гланда, директор Телефон школе: 013/643-003, 060/244-24-00 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Традиција  
Трајање активности Једнократно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

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 

Дана, 1.марта Румуни прослављају Марцишор-симбол поновног буђења природе и пролећа. Поводом 
тога, Основна школа "Први мај" већ три године организује пригодну манифестацију.Она има за циљ 
зближавање ученика из различитих насеља, као и неговање обичаја, традиције, културе и веровања 
народа са ових простора. Традиција нам говори о марцишору у двема бојама, црвеној и белој, 
дариваном драгим особама на почетку пролећа, првог дана месеца марта, по коме и носи име. 
Веровало се да ће они који га носе окаченог на грудима један или више дана бити заштићени од 
болести, богати и срећни. Због тога, код Румуна, мајке су биле те које су плеле марцишоре и даривале 
их деци. 
Манифестација се организује у два дела:први део подразумева изложбу ручних радова и марцишора  
школа учесница на штандовима, разгледање и дегустација хране карактеристичне за место из које 
долази школа; други део подразумева приредбу-приказ обичаја из места из које школа долази 
(веридба, свадба, кршење...) 
Као госте и учеснике фестивала школа углавном има све школе у Војводини у којима се настава 
реализује на румунском матерњем језику.Ове године учешће на фестивалу узеле су и две школе из 
Румуније: Гимназија “Milivoi Trifunschi” из места Санпетру Маре, округа Тимиш и Основна школа “Georg 
Daniel Teutsch” из Агните, округа Сибиу.  
Начин праћења активности 

Фотографије, видео запис, репортажа  РТС-а, захвалнице за учешће у манифестацији свим школама 
учесницама (10 школа) и координаторима из тих школа. 
Показатељи ефекта активности 

Индивидуални разговори са учесницима фестивала (представницима школа), гостима-гледаоцима 
програма (родитељи деце, представници Локалне заједнице,представник Школске управе Зрењанин, 
представници из Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-
националне заједнице, Националног савета румунске националне мањине,...), водитељима и 
реализаторима програма. 
Остале напомене 

Због рапидног развоја фестивала у смислу бројности школа које желе да учествују и све квалитетније 
припремљених тачака за приредбу, планира се наставак организације овог фестивала и наредних 
година. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

www.osprvimajvladimirovac.rs 
https://www.youtube.com/channel/UCs4xZn-dHOK-n1EiwPN9HXg 
https://www.facebook.com/groups/311406522229916/about 
 
 


