
Страна 1 од 3 

*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси 
искључиво школа која је попунила образац. 

 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: 

  THE RAINBOW / L’ARC-EN-CIEL / DER REGENBOGEN    

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Свети Сава" 

Врста установе: Основна школа 

Место установе:  Ниш Школска управа: Ниш 

Сајт школе: ossvetisavanis.edu.rs 

Контакт особа: Драгана Крстић и Јелена 
Врачар Телефон школе:  018234164      

 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  

Трајање активности Више месеци 

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:       
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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:       

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 

The Rainbow / L’Arc-en-ciel / Der Regenbogen је позоришна представа на три страна језика (енглески, 
француски и немачки) припремљена поводом Европског дана страних језика.  У представи су 
учествовали ученици шестог и осмог разреда.  



Страна 3 од 3 

*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси 
искључиво школа која је попунила образац. 

Тема представе је дискусија, ,, свађа" међу бојама о њиховој важности. Наиме, боје се међусобно 
убеђују која је од њих најважнија и због чега, износећи предности сваке понаособ. У тренутку кад 
њихова расправа кулминира долази до значајног момента у представи када се чује изненадна 
грмљавина, почиње олуја са кишом и чује се глас који се ауторитативно обраћа бојама. Глас их 
подсећа да су све оне једнако битне, без изузетка и да ће само као такве моћи да живе у складу и 
миру чинећи заједно предивну хармонију дугиних боја. 

Начин праћења активности 

Најпре је одржана аудиција заинтересованих ученика за учешће у представи. Након одабира глумаца 
подељене су улоге и приступило се увежбавању текста. Сваком ученику је додељена по нека боја из 
дугиног спектра и текст на једном од наведених страних језика. Упоредо са пробама рађено је на 
изради костима и сценографије.    

Показатељи ефекта активности 

    Пре извођења у школи, где су је одгледали сви ученици школе и родитељи учесника, представа је 
изведена и на фестивалима позоришта на енглеском језику у Нишу (НЕЛТА фест) и Новом Саду 
(Language Drama Lab). У Новом Саду представа је награђена за режију и костим. Представа је на 
енглеском језику изведена и на семинару Taking the Danger out of Drama који се бави коришћењем 
драме у настави енглеског језика. Том приликом након извођења ученици (глумци) и наставнице 
енглеског учествовали су на трибини која се бавила овом темом.  

Остале напомене 

      

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

Снимак представе:  

https://www.youtube.com/watch?v=XbU9kOqBaLc  

 

Фотографије: 

https://1drv.ms/f/s!Akisi4k9O9adgslM8_t6g5jlXndyQg      

 


