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:

КВИЗ"БРАНКОВЕ РАЧУНЏИЈЕ"
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ"Бранко Радичевић"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Седларе
Сајт школе:
www.skolasedlare.org
Контакт особа:Снежана Тодоровић
Назив установе:

Школска управа:Јагодина
Телефон школе:035/88-18-113

АКТИВНОСТ
Наука
Трајање активности
Једнократно
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:

Страна1од2
*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

Пре неколико година када се почело са реализацијом квиза, ученици су били подељени у две
такмичарске екипе, Прву екипу" Марићи" чинили су ученици (по један ученик 5-8.Разреда) наставнице
Марије Миловановић, а другу екипу чинили су ученици наставнице Снежане Тодоровић . Током
времена, екипе су мењале састав, па су последњих пар година се такмичиле екипа ученика против
екипе родитеља.Екипе се такмиче у неколико игара : Теореме дилеме-на одређена математичка
тврђења ученици одговарају са да или не, Ребус-решавање ребуса при чему је решење управо појам
из математике, Поскочи-доскочи-логички задаци, Скривени предмет-постављањем питања
водитељима квиза на које се може добити одговор да или не ученици долазе до открића скривеног
предмета који је у вези са математиком, Слагалица-танграм-ученици 1 минут посматрају слику, а затим
имају задатак да од делова саставе исту, Мисли-промисли-дају се одговори на постављена питања и
сл. Ученици који нису такмичари су у публици .Три наставника и члан Парламента чине жири.
Начин праћења активности

фотографије, видео снимци, записници стручног већа математике и технике
Показатељи ефекта активности

Ученици усавршавају вештине комуникације, сарадње, толеранције, међусобног поштовања, развијају
такмичарски дух, утврђују стечена знања и стичу нова, развијају логичко мишљење. Намера је да се
организује међушколско такмичење на територији општине.
Остале напомене

потребан је материјал за израду транспарената,лаптоп и пројектор, ученици-впдитељи, затим
израђена табела бодова за сваку игру, јасно дефинисана правила игре на пр. начин
бодовања ,могућност преузимања питања од екипе која не зна одговор и сл.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)

https://www.facebook.com/snezana.djordjevic.718/media_set?set=a.3276799712769&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566663410398677&set=pcb.566664670398551&type=3&theater

Страна2од2
*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.

