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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: 
АНИМИРАНИ ФИЛМ "АЛА Ј ЛЕП ОВАЈ СВЕТ" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: О.Ш. "Јован Јовановић Змај" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Сремска Каменица Школска управа: Нови Сад 
Сајт школе: www.zmajevi.rs 
Контакт особа: Јелена Скоко, секретар  Телефон школе: 021 463013 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења истог разреда 

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 

"Ала ј леп овај свет" назив је анимираног филма сниманог  у Каменичком парку читавих 10 месеци са 
ученицима 4.разреда, полазницима секције анимације. Сниман у stop-motion техници, која 
подразумева да се од низа узастопно снимљених фотографија ствара илузија покрета, овај филм је 
испратио промене у природи у току сва четири годишња доба. У трајању од 7 минута, а склопљен од 
укупно око 2000 фотографија, провео нас је од септембарског првог жутог листа, преко октобарског 
михољског лета и зрелог грожђа, новембарске игре јесењим поврћем, децембарског кићења јелке, 
јануарских и фебруарских зимских радости у природи, мартовског цветања цвећа, априлске трке 
пужева после кише, до мајског набујалог потока у парку, и јунских јагода и трешања. Од почетка до 
краја школске године, уместо да седе у учионицама и посредно примају или размењују информације о 
природним циклусима, ученици су боравили у природи.  Били су не само посматрачи промена око 
себе, већ и учесници и креатори филмске магије. Овај филм, на моменте изненађујући, и чак духовит, 
показује да се добро позната стара прича са мотивима годишњих доба може још увек испричати на 
нов начин. Реализована у природном окружењу Каменичког парка, осмишљена да својим трајањем 
обухвати четири годишња доба, а пред ученике постављајући увек нове изазове како да одређени 
мотив осмисле и преточе у филмску причу, ова активност је донела учење на очигледан стваралачки 
начин. Уз  мноштво образовних задатака, приоритетан  је био васпитни задатак: да се ученици осете 
као неодвојиви део природе која их окружује, коју могу да разумеју, чувају и оплемене! Све планирано 
је било и лако остварљиво, јер се одвијало кроз игру, не са циљем да се стекне знање ради знања, 
већ да се створи нешто ново – уметничка форма, филм.   
Начин праћења активности 

Начин праћења активности је био искључиво анализом у којој су учествовали сви актери процеса. 
Снимљени материјал смо пре сваког новог снимања прегледали, анализирали, кориговали, и на основу 
тих закључака, уносили измене у даље планове.   
Показатељи ефекта активности 

Иако су сви циљеви и задаци реализовани током самог процеса настајања филма, „Ала ј леп овај 
свет“ је по завршетку снимања започео свој нови живот. Без обзира што је у питању дечји филм, своје 
место је пронашао на професионалним филмским фестивалима, на којима је био и награђиван. 
Добитник је специјалне  награде на фестивалу „Срем филм фест“, а као највећи успех ће свакако 
остати забележена награда на Међународном фестивалу еколошког и туристичког филма „СИЛА фест“, 
на ком је овај филмић, у конкуренцији професионалних остварења из 17 држава света, освојио 
1.награду за најбољи анимирани филм! То је посебна част, с обзиром да је председник жирија био 
Збегњев Жмудски из Пољске, иначе добитник Оскара за анимирани филм. 
Остале напомене 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Tty26nl23yA  
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