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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: 
ОЛФ-ОПЛЕНАЦ ЛУТКА ФЕСТ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа ''Живко Томић'' 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Доња Шаторња Школска управа: Крагујевац 
Сајт школе: www.oszivkotomic.edu.rs  
Контакт особа: директор Марија Обрадовић Телефон школе: 034/6837-125 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

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 

Опленац лутка фест (ОЛФ) представља дечији фестивал луткарског стваралаштва. Настао је из 
драмске секције ОШ ''Живко Томић'' У Доњој Шаторњи и током година прерастао је у луткарски 
фестивал на нивоу Општине Топола. У активност је укључено више запослених у установи. 
Наставнице српског језика организују целокупну активност везану за извођење луткарских представа. 
Оне одабирају одговарајуће драмске текстове, одржавају читалачке пробе, глумачке активности, 
руковање луткама и организују радионице за прављење лутака. Наставници млађих разреда учествују 
у сређивању сценографије и изради лутака. Наставници ликовне културе помажу у вођењу радионица, 
одабиру материјала и корисним саветима везаним за израду лутака, осмишљавају лого за фестивал и 
израђују га. Директор школе обезбеђује сву осталу потребну помоћ. Први ОЛФ  је реализован 2017. 
године, за време Опленачке бербе у Тополи, на сцени постављеној на Винском тргу у центру Тополе. 
Учествовали су ученици три основне школе са територије Општине Топола у две узрасне групе (од 
првог до четвртог разреда и од петог до осмог разреда). Водитељи активности су координисали са 
учесницима фестивала, наставницима менторима из других школа. У сарадњи са Културним центром 
Тополе обезбеђени су простор, време, технички и други услови за извођење представа. Урађено је 
адекватно промовисање, најављивање и рекламирање фестивала путем друштвених мрежа. У сарадњи 
са Друштвом учитеља Тополе учесницима фестивала, школама и наставницима менторима обезбеђене 
су дипломе.  
Начин праћења активности 

Први Опленац лутка фест пропраћен је видео записом. Направљене су фотографије које су по 
завршетку фестивала пласиране на друштвене мреже у циљу рекламирања. Фотографије се налазе на 
страници Друштва учитеља Тополе, а у плану је и прављење странице фестивала Опленац лутка фест. 
Показатељи ефекта активности 

Колико је ваннаставна активност луткарског стваралаштва била успешна показује чињеница да се 
дошло на идеју о покретању фестивала. Наставнице српског језика су, у сарадњи са Друштвом 
учитеља Тополе које 5 година уназад за време Опленачке бербе одржава смотру дечијег и учитељског 
стваралаштва, покренуле фестивал луткарског стваралаштва. Фестивал је назван Опленац лутка фест 
и у плану је да се одржава сваке године и да окупља учеснике и ван територије Општине Топола.   
Остале напомене 

Добробит овакве једне активности јесте у томе што ученици, наставници и сви учесници имају прилику 
да се упознају са једним, на овим просторима, новим видом драмског стваралаштва, а то је луткарска 
представа. У одржавању фестивала ОЛФ-а види се прилика за развијање уметничке, практичне, 
креативне и комуникативне способности ученика. Општи циљ ове активности јесте промовисање 
дечијег луткарског стваралаштва кроз извођење луткарских представа тако да реализација овог 
пројекта доприноси целокупном развоју културе. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=aFzH0o9xMA4 
 


