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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: 
СЕКЦИЈА ЗА РИТМИЧКУ ГИМНАСТИКУ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Петар Петровић Његош 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Врбас Школска управа: Нови Сад 
Сајт школе: www.osnjegos.edu.rs 
Контакт особа: Снежана Ковач Телефон школе: 021-707-170 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Спорт  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих 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: Савез за школски спорт Војводине 

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 

Секција за ритмичку гимнастику има 30 чланова, распоређених у две групе. У првој групи су ученице 
1. 3. 5. и 7. разреда, а у другој су ученице 2. 4. 6. и 8. разреда. Са групама раде два професора 
разредне наставе, Снежана Ковач и Сања Лучић. Секција ради од 2015. године, а учитељи који је воде 
су прошли обуку коју је организовао Савез за школски спорт Војводине. Рад секције одвија се према 
наставном плану и програму са 36 часова годишње. Тренинзи се одржавају једном недељно у сали за 
физичко васпитање школе. Рад се одвија без партиципације. 
Начин праћења активности 

Активност се прати месечним и годишњим анализама рада: видео снимци, сајт школе, фотографије, 
текстови у штампи, снимци локалне телевизије "Бачка" и Радио Телевизије Војводине. 
Показатељи ефекта активности 

Ревија ритмичке гимнастике, 21.12.2015. Нови Сад, освојено 1. место екипно. Појединачна 
конкуренција: 1. место Милица Перуновић; 2. место Софија Влаховић; 3. место Тијана Стефановић, 2. 
разред. Руководилац групе Снежана Ковач. Ревија ритмичке гимнастике, 17.12.2016. Нови Сад, 
појединачна конкуренција 2. место Мартина Сакан и 3. место Дајана Митровић, 1. разред. Руководилац 
групе Сања Лучић. Учешће чланица секције у програмима међународних манифестација. Учешће у 
програмима манифестација у локалној средини. Учешће на школским приредбама. Учешће на 
конкурсима фестивала и смотри чији је циљ промоција дечије креативности и стваралаштва. Повећано 
је интересовање за чланство у секцији, као и предан рад чланица које су у секцији од оснивања до 
данас. Пошто је наша секција за ритмичку гимнастику једина у нашој Општини, чланице су нам и 
ученице из других основних школа: "20. октобар", "Светозар Милетић" и "Братство јединство". У нашој 
школи редовно одржавамо школска такмичења у ритмичкој гимнастици, која нам помажу да у пуној 
мери сагледамо ефекте рада и напредовања чланица. 
Остале напомене 

Треба нагласити изузетну подршку, сарадњу, саветодавни и стручни рад, коју нам пружа Савез за 
школски спорт Војводине, који на прави начин промовише школски спорт, посебно ритмичку 
гимнастику и који су нас подстакли да оснујемо нашу секцију. Поготово, захваљујемо госпођама Јасни 
Ђукић и Aniko Zsiros Jankelić. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://www.osnjegos.edu.rs/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=44:2018-11-27-17-41-
40&Itemid=30 
 


