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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: 
ЧУВАМО ОД ЗАБОРАВА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Радислав Никчевић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Мајур Школска управа: Јагодина 
Сајт школе: http://radislavnikcevicmajur.nasaskola.rs 
Контакт особа: Ружица Стојановић Ђорђевић Телефон школе: 035/261-378 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Традиција  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици I 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 

 „Народ који чува своје обичаје – чува сопствену будућност“ 
 
  Вођени овом изреком отпочели смо нашу активност која је имала за циљ упознавање, разумевање и 
доживљавање начина живота наших предака.  Задаци су нам били да се ученици упознају са обичајно-
обредним радњама везаним за празнике, као и  њиховим неговањима, усвајање знања о основним 
фолклорним тековинама (легенде, приче, песме, пословице), упознавање са дечијим фолклором, 
старим занатима и народном радиношћу. Циљеве и задатке реализовали смо у претходних неколико 
година са ученицима од 1. до 4. разреда уз велику помоћ локалне самоуправе, родитеља, мештана и 
колега. 
 
1. корак  
Сазнавши од ученика да су проналазили на таванима неке предмете којима нису знали намену и који 
се сада не користе, дошле смо на идеју да све то прикупимо и направимо  етно кутак. Нашу идеју 
подржали су и родитељи. Од секударног материјала у ходнику школе је направљена стална изложбена 
поставка коју чине: старо огњиште са посуђем, делови народне ношње, ручни радови, оруђе и други 
употребни предмети отети од заборава. Ученици, тако, могу на очигледан начин да се упознају са 
грађевинама и начином градње, да виде разне предмете  и алате и начин њихове употребе. Могу да 
упознају старе занате, виде разне женске ручне радове, народне обичаје и лакше схвате културу 
српског народа из прошлости. Деци је то у почетку било непознато и необично, али и интересантно, 
посебно када се практично покаже предмет и како се са њим руковало. Тада би их још више 
заинтересовали да истражују трагове наше прошлости.  Ова поставка је сваке године другачија, јер се 
обогаћује новим експонатима које  прикупљамо заједно са ученицима. 
 
2. корак 
 Да би смо сачували и отргли од заборава старе занате, једна од наших активности била је 
посвећена њима. Отишли смо и обишли занатлије. Упознали се са њиховим начином рада и алатима 
које користе. Занатлије нашег краја биле су и наши гости. Ученицима су показивали своја занатска 
умећа. Воскар је правио свеће, корпар израђивао корпе од прућа, грнчар предмете од глине, а 
дрводеља разне предмете од дрвета. Баке су нам такође биле гошће и показале како се преде, тка, 
штрика, хекла, везе. Месиле су и заборављене пите и колаче и откриле ученицима вештину  шарања 
јаја воском. 
 
3. корак 
 Наредна активност била је усмерена ка очувању фолклора. У томе велику помоћ нам је 
пружило Културно уметничко друштво „Посело“  из Главинаца, чији су чланови сви наши ученици. 
Током целе године увежбавана је кореографија како би се дечији фолклор представио на завршној 
манифестацији сплетом фолклорних игара нашег краја (Левча, Шумадије, Понишавља, Врања). 
Двориште школе било је тесно за многобројне госте. Међу њима су били родитељи, мештани 
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Главинаца, Колара, Драгошевца, Медојевца, Мајура. Дошла је и група студената са Педагошког 
факултета у Јагодини са професорима, као и колеге из наше школе. 
Сви учесници и гости послужили су се у просторијама школе многобројним укусним и за око лепим, 
старинским јелима и посластицама које су спремиле вредне баке и маме ученика из Главинаца. 
 
4. корак 
 
Чувају се од заборава и наши народни обичаји. Јавним часовима презентује се и представља све оно 
што је прикупљено и урађено током школске године. Драматизацијом ученици показују обичаје свога 
краја: сечење славског колача, обичаје уочи Бадње вечери и Божића. У припреми је и свадбени 
обичај.  
Све ове активности завршавале су се богатом трпезом, старих заборављених јела и колача и уз звуке 
фруле. 
Начин праћења активности 

Сугестије и предлоге присутних сваки пут прихватамо и свој рад оплемењујемо новим активностима. 
Показатељ успешности ове наше активности су масовност и заинтересованост која је из године у 
годину све већа. Такође показатељ је и редовно присуство професора и студената са „Факултета 
педагошких наука“ у Јагодини, као и чланци у недељним новинама Поморавља, Ресаве и Левча „Нови 
пут“ (21.априла 2010. године, број 2183, 24.новембра 2010. године, број 2213), презентовање на 
27.Сабору учитеља Србије 16.јуна 2013. године ( пример добре праксе) , „Просветни преглед“ од 11-
18. јануара 2018. године, број 2751/52. 
Показатељи ефекта активности 

Овакав рад афирмише истраживачки начин рада на упознавању, неговању и очувању трагова наше 
прошлости. Ученици се оспособљавају за преношење садржаја народне традиције из садашњег 
времена на наредна поколења како би тиме очували наше корене и традицију. Идеја нам је да се у 
школској 2018/2019. години ова активност прошири на ученике свих разреда наше школе.  
Остале напомене 

      

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

http://radislavnikcevicmajur.nasaskola.rs/strana/97/Cuvamo-od-zaborava/ 
https://www.youtube.com/watch?v=IE3Ngj2zmHM 
https://www.youtube.com/watch?v=e_qCtWOzhw4 
https://www.youtube.com/watch?v=ijKyXT0bfwo 
https://www.youtube.com/watch?v=hX3rBQY2G8s 
https://www.youtube.com/watch?v=lIXG4tEcfQE 
https://www.youtube.com/watch?v=hbTN93fX_sc 
https://www.youtube.com/watch?v=ykDfgRD3hgc 
https://www.youtube.com/watch?v=Xwjr0Ok4q9Y 
https://www.youtube.com/watch?v=r28uIen-UPU 
https://www.youtube.com/watch?v=Kl2R46ZWjzk 
 


