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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: 
"ЗАШТО КАСНИМ У ШКОЛУ?" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа "Аврам Мразовић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Сомбор Школска управа:Сомбор 
Сајт школе: http://www.avram.edu.rs/ 
Контакт особа:Маја Секулић Телефон школе:025/412-831 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Социјалне вештине 
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

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 

Рад на филму започео је септембра 2017. тако што је од свих ученика ОШ "Аврам Мразовић" тражено 
да дају духовит, необичан, неочекиван, неуобичајен одговор  на питање зашто касне у школу. Од 775 
ђака, колико их је "Мразовић" имао те школске године, на овај, заправо, конкурс за сценарио, 
одазвало се њих 543. Од тога је у октобру одабрано 38 предложака и сачињена је детаљна књига 
снимања. (Нпр. један од одговора на постављено питање је да су зомбији напали ученика, одгризли 
му лево уво, стога је морао на пластичну операцију, али пошто је операција тако добро успела, не 
види се никаква разлика између његовог левог оперисаног увета и десног неоперисаног.) Новембар и 
децембар су били посвећени снимању и монтажи филма. За монтажу филма коришћен је VSDC Free 
Video Editor и Any Video Converter. Филм је сниман у екстеријеру (школско двориште) и ентеријеру (на 
различитим местима у школи: учионице, ходници, портирница... и у приватним становима / кућама 
деце сценариста / глумаца) школском камером PANASONIC SDR-S50 + ногари / статив за камеру + 
(екстерни, мобилни) рефлектор. Током јануара 2018. филм је титлован и урађене су уводна и одјавна 
шпица. Филм је премијерно приказан марта 2018. "Зашто касним у школу?" траје 25 минута; у њему 
учествује: 45 ђака сценариста, 47 ђака глумаца, две баке и две маме (као глумице), четворо 
наставника (као глумци), две мачке, један пас и једна златна рибица.  
Начин праћења активности 

- видео записи + фотографије+ новински чланци 
- Дневник слободних активности 
- Индивидуални годишњи извештај рада наставника 
- Портфолио наставника 
- школски сајт 
- школски фејсбук 
- фејсбук Драмског студија „Аврам Мразовић“ 
- број прегледа филма на YouTube 
Показатељи ефекта активности 

- емитовање филма свим ОЗ у школи 
- број родитеља који су присуствовали премијери филма + њихови коментари / утисци 
- коментари / утисци наставника, запослених и ђака 
- коментари / утисци званица на Дану школе (представници ОШ, ШУ, локалне самоуправе) 
- коментари / утисци / ђака који су гледали филм 
- радионице са ђацима на тему „Зашто касним у шолу?“ (који су гледали филм) 
- заинтересованост ђака који би наредне школске године желели да учествују у сличним пројектима 
драмске секције  
- школски сајт 
- школски фејсбук 
- фејсбук Драмског студија „Аврам Мразовић“ 
- број прегледа филма на YouTube 
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Остале напомене 

ОШ "Аврам Мразовић" у Сомбору има Свечану салу са позоришном бином, а гледалиште је за 100 
особа / столица. Бина је опремљена звучном миксетом (тј. приликом пројекције филма, тон се може 
емитовати преко звучника). На тзв. рампи (између бине и просценијума) налази се пројекционо / 
филмско платно (које се по потреби спушта / отвара). 
Након одгледаног филма, ОС су водиле радионицу (на основу добијеног предлошка који је био 
другачије конципиран за млађи и старији узраст деце) са својим ђацима о проблему кашњења на 
часове, као и уопште питање поштовања својег и туђег времена.   
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

https://www.facebook.com/osavram/videos/864554480385613/ 
https://youtu.be/Vl6gV0wNqgY 
 
 


