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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: 
 

ДАН РАЗЛИЧИТИХ КУЛТУРА 
 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Назив установе: "Жарко Зрењанин" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Банатско Ново Село Школска управа:Зрењанин 
Сајт школе: https://www.oszarkozrenjanin.edu.rs/ 
Контакт особа:Снежана Кнежевић, Бранка 
Стјепановић Телефон школе:013615003 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност 
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Више од 10 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
Здравствене институције 
Невладине организације 
Општина/град 
Фирме/предузећа 
Нешто друго: амбасаде, друге школе 

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 

 Дан различитих култура је активност која се спроводи са ученицима од 5. до 8. разреда. Ученици од 
1. до 4. разреда су посетиоци.  
 
Наставници координатори активности бирају државе које ће бити представљене на централној 
манифестацији и то тако да буду заступљене државе са свих континената колико је то могуће. 
На јавном извлачењу, два месеца унапред, председници одељења из шешира или ћупа извлаче листић 
са државом коју ће одељење представљати.  На часовима одељењске заједнице оформе се групе, тако 
да се у активности укључе сви ученици из одељења по афинитетима или жељама, које истражују 
одређени сегмент културе једне државе: географију, историју, језик и културу, религију, народну 
ношњу, храну, музику... Затим се договара или гласа које ће идеје најбоље приказати земљу која се 
представља. За припрему је остављено месец и по до два месеца, а за то време одељењске старешине 
прате ток реализације припрема, контактирају родитеље који помажу око припреме хране, 
проверавају да ли групе раде оно што су планирале... 
 
Дан уочи централне манифестације припремају се учионице. Свако одељење декорише учионицу у 
духу државе коју представља.  Пожељно је што више изменити простор и унети што више елемената 
који ће направити атмосферу. Осим визуелних ефеката користе се и звуци, музика, видео.  
 
Почетак манифестације означава се звоном, кад се отварају врата учионица и онда гости могу да 
посете различите државе. У учионицама је по пет ученика који могу да глуме, играју, певају, свирају, 
обавештавају посетиоце о занимљивостима... Посетиоци могу да осете мирисе, пробају разноврсну 
храну или напитке, чују звучне ефекте или специфичну музику.  
 
Манифестација може бити такмичарског типа. У том случају жири од пет особа које морају бити 
неутралне (библиотекарка, секретарица, теткица, представник локалне заједнице, итд.) обилази 
учионице и оцењује пет ставки: општу атмосферу, тимски рад, креативност, атрактивност, љубазност 
домаћина. Ставке се бодују оценама од један до пет и након сат времена чланови жирија састају се да 
саберу бодове.  
Крај манифестације се означава звоном. Председник жирија проглашава победника. Уколико 
манифестација није такмичарског карактера, звоно само означава крај. 
 
Начин праћења активности 

Активност се снима и фотографише, а прате је и локални медији. 
Показатељи ефекта активности 

Евалуациони листићи који се попуњавају на часовима одељењског старешинства.  (Да ли си нешто 
ново научио/ла о држави коју си представљао/ла, да ли желиш да посетиш ту државу, да ли си 
задовољан/на међусобном сарадњом, која ти се држава посебно допала и због чега...) Евалуационе 
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листиће могу да попуњавају и ученици од 1. до 4. разреда. 
Анализа активности на часовима одељењског старешине кроз различите форме у складу са узрастом. 
Општи утисак, добра атмосфера након активности, размена утисака и очигледна мотивисаност када се 
спроводи следећа активност. 
 
Остале напомене 

Тешкоће се могу јавити зато што се ради са великим бројем деце у смислу константног надзора и 
мотивисања ученика јер сама припрема дуго траје. Потребна је помоћ родитеља при изради 
компликованијих реквизита или хране, али до сада смо имали врло позитивна искуства у том правцу.  
 
Могуће је спровести и лов на трагове за госте из других школа или млађе ученике где би они 
подељени по групама скупљали трагове путујући из државе у државу. Групе могу да имају задатак да 
се обрате некој личности, потраже траг испод неког специфичног предмета, врсте хране и сл.Трагови 
су у виду пословица, текстова о држави или познатим личностима, фотографија ношњи, природних 
лепота, градова, уметничких дела, итд. Тако стижу до нових одредишта, односно на крају праве паное 
о још неколико држава које нису представљене у учионицама. Панои би били изложени у холу школе.   
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=wLYDoCirdfY 
https://www.facebook.com/pg/skolaBanatskoNovoSelo/photos/?tab=album&album_id=717415698613851 
 https://www.facebook.com/pg/skolaBanatskoNovoSelo/photos/?tab=album&album_id=525974081091348 
  
 


