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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: 
ВЕСЕЛА ДРУЖИНА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Свети Сава 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Пирот Школска управа: Ниш 
Сајт школе: http://svetisavapirot.edu.rs/ 
Контакт особа: Бојана Манић Телефон школе: 010/312-440 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Вишегодишње 

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 

Кроз драмски кутак на енглеском језику развијамо код деце интересовање за англосаксонску културу, 
као и језичке способности стављајући акценат на интонацију енглеске реченице и ритам енглеског 
језика. Драма је богата песмама на енглеском језику јер сматрамо да ће музички доживљај код детета 
развити ритам, побољшати памћење, визуелне и језичке способности, као и љубав према музици. 
Стицање знања, креативност, размена искуства и дружење су темељи на којима се гради позитиван 
дух ове драмске дружине. Ово је секција где подстичемо дечију креативност и машту, негујемо дечију 
индивидуалност и поштујемо дечија права. Циљ који смо имали, а то је да створимо адекватне 
подстицаје којима ће се задовољити дететова потреба за учењем страног језика, у потпуности је 
реализован.  
Васпитно-образовни рад је реализован кроз: 
1. музичко-ритимичке активности (певање песмица на енглеском језику, глума уз ритам песме),  
2. интелектуалне активности (критичко размишљање, креативно писање сценариа на енглеском 
језику),  
3. језичке активности (усвајање језичких конструкција на енглеском језику),  
4. причање и драматизацију (глума, драматизација текста на енглеском језику),  
5. графичко-ликовне активности (осмишљавање костима и  сценографије) 
6. Тимски рад (развијање вештина тимског рада) 
Динамика реализације драмске секције на енглеском језику: 
1.Септембар- избор теме за драмско дело, заједнички рад на писању драме 
2.Октобар-аудиција и подела улога  
3.Новембар-родитељски састанак, договор око израде костима и сцене, пробе 
4. Децембар- генералне пробе, организација пута и смештаја (Нови Сад), учествовање на Драмском 
фестивалу на енглеском језику 
5. Јануар- наступи у школској медијатеци за ученике наше школе 
6.Фебруар-наступи у школској медијатеци и Дому културе за ученике других школа и предшколских 
установа 
7. Март- евалуација успешности, идеје за кратке рецитале, избор и подела рецитала 
8. Април- Генералне пробе рецитала 
9. Мај- предлози за драме и костиме за наредну школску годину 
 
Начин праћења активности 

Драмску секцију на енглексом језику пратили смо кроз: 
1. Фотографије  
2. Видео запис  
3. Чланци у новинама, на страницама сајтова школе, наставника, Градске Библиотеке у Новом Саду  
(линкови су у прилогу) 
Показатељи ефекта активности 
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Показатељи успешности или начин  вредновања: Освојене награде на Драмском фестивалу на 
Енглеском језику, евалуација успешности рада секције (упитник). Секција је основана 2011.године и 
још увек траје. 
Начин коришћења резултата за нове активности: Након сваке успешне године рада драмске секције на 
енглеском језику, снимци, слике и текстови представа се објављују на Интернету, на сајту школе и 
сајту наставнице енглеског језика како би били доступни свим наставницима и ученицима.  
Остале напомене 

Драмска секција на енглеском језику је покренута пре 7 година на иницијативу ученика да се опробају 
у дијалозима на страном језику. Након неколико месеци од формирања групе и рада на драми, 
родитељи су се укључили са идејом да се обогате костими и сцена како би деца показала њихову 
креативност осталим ученицима и школама у округу. Убрзо смо открили да се у Новом Саду одржава 
Драмски фестивал на енглеском језику. Пријавили смо се и сваке године смо наступали са позоришном 
представом на енглеском језику. Локална самоуправа је препознала значај активности за град Пирот и 
финансијски подржала превоз наставника и ученика на Фестивал. Промоција рада секције се врши 
током целе школске године.  
Добробит за ученике, запослене, заједницу:Кроз драмску секцију на енглеском језику ученици 
савладају страх од јавног наступа, науче критичко мишљење, науче технике савладавања треме, јачају 
тимски дух и значај припадности групи, развијају креативност. Тком учествовања на Драмским 
фестивалима на енглеском језику у Новом Саду, ученици се упознају са историјским и културолошким 
знаменитостима овог града, упознају са драмским секцијама других основних школа, стичу познанства 
са децом истих интересовања. 
Наставници имају улогу фацилитатора и усмеравају ученике ка стварању драмског дела и слободи 
изражавања током глуме. Развијају сарадничке односе унутар актива и позитивну атмосферу у 
колективу, јачају квалитетну комуникацију са ученицима и родитељима. 
Заједница је промовисана на најбољи могући начин јер смо били једина школа из Пирота која 
годинама учествује и осваја награде на Драмском фестивалу на енглеском језику у Новом Саду. Током 
сваког одласка ученици су носили брошуре о Пироту и делиле друговима из других градова.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

Видео записи представа:  
"What on Earth is the Matter?": https://www.youtube.com/watch?v=ZYM8_mI5Qws&t=223s 
"Are you new here?": https://www.youtube.com/watch?v=WQYF9s7nwz8&t=30s 
На сајту наставнице Бојане Манић (слике и видео записи): 
http://manic75.wixsite.com/bojanamanic/dramska-sekcija- 
 
Чланак у локалним новинама: http://www.pirotskevesti.rs/kultura/cetiri-nagrade-za-dramsku-sekciju/ 
http://www.plusonline.rs/dramska-sekcija-skole-sveti-sava-na-festivalu-english-drama-lab/ 

 


