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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:

МИНИ ПРОЈЕКАТ ШКОЛЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ ''РАСКРСНИЦА ТАЛЕНТОВАНИХ МАЧАКА''
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Основна школа ,,Вук Караџић''
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Шабац
Школска управа: Ваљево
Сајт школе:
www.osvukkaradzicsabac.edu.rs
Контакт особа: Драгослав Павловић
Телефон школе: 015/341-537
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Моралне вредности
Трајање активности
Више месеци
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
3-5 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
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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*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.

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

Основна школа '' Вук Караџић '' из Шапца , у новембру 2011. године , послала је свој пројекат
'' Раскрсница талентованих мачака'' на Конкурс за програме у култури града Шапца у сегменту
Сценско стваралаштво.
Наша представа за децу препозната је као пројекат од значаја и на конкурсу су јој одобрена
средства за реализацију ( костими, сценографија и хонорари за спољне сараднике).
Сценарио и текстове сонгова написала је Снежана Поповић, професор разредне наставе, педагошки
саветник.
Представу су режирале професори разредне наставе, педагошки саветници, Весна Петровић и
Снежана Поповић и професор патологије и фармакологије Верица Матовић која је поставила и
кореографију и извршила избор музике за плесне тачке.
Снимање сонгова омогућио нам је Радио Шабац и родитељ ученика који је учествовао у представи
Јован Станковић.
Нацрт и израда сценографије, као и и нацрт и израда костима дело је професорке Драгане Малишић
Марковић запослене у Школи за уметничке занате у Шапцу - смер стилски кројач.Помоћник у изради
сценографије - професор разредне наставе Нада Лолић.
Шминкање учесника представе урадила је Секција естетске неге Медицинске школе ,,Др Андра
Јовановић’’ .
• Претпремијера је изведена у Свечаној сали ОШ'' Вук Караџић'' 27. 2. 2012. а премијера 29. 2. 2012.
на истом месту.
Сав приход од прве две представе дат је у хуманитарне сврхе, за куповину лека девојчици
оболелој од тешког неуролошког обољења до које смо дошли у сарадњи са невладином
организацијом Carritas.
Начин праћења активности

• фотографије, видео запис
Показатељи ефекта активности

• У сарадњи са професорком Верицом Матовић која је у Медицинској школи '' Др Андра Јовановић''
задужена за рад са Тимом за хумане активности наредних десет представа одиграно је на сцени
Шабачког позоришта за ученике основних школа из Шапца и сеоских школа из Мајура, Липолиста и
Змињака.Представу су видели и ученици Економско трговинске и Медицинске школе а сав приход од
продатих улазница (око 300 000 динара), уз благослов Његовог преосвештенства , владике шабачког
господина Лаврентија уплаћен је на рачун Епархије Рашко - Призренске као подршка народним
кухињама на Косову и Метохији.
• Мини пројекат школе и локалне заједнице – представа за децу ''Раскрсница талентованих мачака''
презентован је и објављен у примерима добре праксе на XXVI Сабору учитеља Србије,Унапређивање
наставне праксе кроз размену професионалних искустава, 2012.;
• Драмски текст ''Раскрсница талентованих мачака'' награђен је 3. местом на Конкурсу за најбољи
драмски текст''на Републичкој смотри Учитељског друштва Лесковац 2014.године. и објављен у
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Зборнику радова..
Остале напомене

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

usnezaninojbajci.blogspot.com, www. youtube. com/watch?v=gvEwerjcvr0
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