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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: 
НАШЕ МАЛО ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ"Вук Караџић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Стојник Школска управа:Крагујевац 
Сајт школе: osstojnik.edu.rs 
Контакт особа:Милијана Петровић,директор Телефон школе:034-6707-231 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности 
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Више од 5 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 

Активност је спроведена као П Р О Ј Е К А Т(одредили смо тему пројекта и циљ саме 
активности.Испланирали кораке за реализацијуи планирано спровели. Као продукт нашег пројекта 
настала је ЛУТКАРСКА ПРЕДСТАВА) .Припреме су трајале током другог полугодишта школске 2015/16. 
године , а сама активност реализована је 26.маја 2016. у 13 часова у виду луткарске представе која је 
одиграна за родитеље и ученике али и за наше драге госте , људе који су нам били подршка у свему.  
Пракса у нашој школи постаје одржавање огледних часова са применом иновативних модела рада у 
настави. Имали смо више часова интегративног учења као и  са применом луткарства у редовној 
настави, посебно на часовима српског језика и кроз драмске секције. У припремању луткарске 
представе учествују учитељ Данијела Бјелица , која је припремила текст , и директор Милијана 
Петровић уз техничку и логистичку подршку директора Центра за културу Аранђеловац , Саше 
Симоновић. У изради лутака помогли су креативни родитељи , а у приремању целокупног догађаја и 
реализације луткарске представе учествовао је највећи део колектива и помоћног особља школе . 
 
Начин праћења активности 

Аудио и видео записи , фотографије , продукти-луткице 

Показатељи ефекта активности 

Ваннаставне активности постају богатије и креативније. Ученици су се навикли на лутке као наставно 
средство.  
Према коментарима ученика, очигледно да им се веома свиђа рад на оваквом пројекту. Постигнута је 
већа мотивисаност за рад, испољавање креативности, самокритичности, јачање кохезионих односа у 
групи. Развијање социјалног аспеката резултат је заједничког рада са идејом постизања резултата 
односно остварења унапред постављеног циља. 
Успешно је задовољена потреба деце за сарадњом, слободом и забавом. Комуникација данашње деце 
већином је усмерена на активности изван наставе, па они нису довољно навикнути на тимску сарадњу 
и заједнички рад на различитим задацима. Знамо да је способност за сарадњу ретко урођена, па је у 
школи треба учити и вежбати. Били смо успешни и на првом позоришном фестивалу сеоских школа у 
организацији Центра за културу Аранђеловац , када је наша ученица добила награду за најбољу 
женску улогу.  
 
Pozorisni festival seoskih skola 
Обзиром да је наша школа већ навикнута на лутку и драмску игру а највише због мотивисаности 
ученика за учешће у оваквим пројектима , већ у марту 2018. Планиран је фестивал луткарских 
представа под називом „БЛУЕТА“. Овај пројекат је прошао на конкурсу фонда Ана и Владе Дивац.  
 
obrazac konkurs fonda Ana i Vlade Divac 
BLUETA prezentacija 
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Луткарски фестивал постао би традиција нашег места и школе , уз то да се тематски мења из године у 
годину.  
Ово је и прилика за учитеље и наставнике да учествују с својим ауторским текстом , можда , да 
промовишу свој рад и покажу своју креативност. 
 
Остале напомене 

Само организовање ове активности намеће се као колективно остварење у коме сви деле одговорност 
за успешност, стичу оспособљеност за сараднички рад, сложено планирање различитих дешавања, 
везивање многих активности у једну целину. 
Дакле, идеја овог  рада је покушај мењања наставне свакодневице и истицање  педагошких вредности 
оваквих видова наставних активности. Оно што обогаћује, јесте заједничко, непоновљиво искуство 
изван рутине, колотечине и досаде. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

Čarolija u našoj školi  
 
https://www.youtube.com/watch?v=z7Jypmxqwx8&t=43s 
 
 
 


