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:

ПРОШЛОСТ КРОЗ НАШЕ ВИДИКЕ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ " Сава Керковић"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Љиг
Школска управа: Ваљево
Сајт школе:
www.ossavakerkovic.edu.rs
Контакт особа: Директор школе Бојан Којић
Телефон школе: 014-3445172
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Традиција
Трајање активности
Једнократно
Ученици обухваћени активношћу Ученици I циклуса
Носилац активности
Више од 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: Чланице удружења Златне руке
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:

Страна 1 од 2
*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

Ученици се кроз истраживачки и практичан рад вођени усмереним активностима упознају са
прошлошћу њиховог краја, друштвеним животом некад, нашом народном традицијом и обичајима кроз
различите видове дечијег старалаштва. Комплетан простор Месне заједнице је претворен у амбијент у
скаду са темом. Сви ученици и учитељи су у народној ношњи. Сви присутни се послужују
традиционално хлебом и сољу.Ученици су се најпре имали прилику да се у уводнм делу активности
друже са чланицама удружења Златне руке који се баве неговањем наших обичаја и старим занатима.
Ученици су постављали питања о начину живота некад. Након тога свако подручно одељење у складу
са темом је представило своју школу. Ученици су рецитовали здравице, играли народна кола, певали
народне песме, приказивали кратке скечеве, свирали фрулу.
Након тога у радионичарском делу ученици су били подељени у 6 група. Свака група је имала свог
ментора ( родитеље, мештане, учитеље). Прва група је ткала, друга везла ђилиме на унапред
припремљеним рамовима, трећа правила од шаше воденично коло,, четврта плела, пета правила
лутку од сламе, шеста резбарила штапове. После радионичарског дела ученици у дворишу школе
учествују у спортским активностима. Такмиче се у играма некад. Подељени су на пшеничаре и
воденичаре. Такмиче се у надвлачењу конопца, скакању у џаковима, обарању руку, скакњу у даљ,
бацању камена са рамена. Затим се враћају у Дмо месне заједнице и служе се домаћим соковима и
домаћом храном.
Начин праћења активности

Комплетна радионица је праћена видео записом који се може наћи на You tubu под називом „
Прошлост кроз наше видике“ на снимку од педесет минута, све активности су испраћене
фотографисањем и забележавањем свих реализованих активности.
Показатељи ефекта активности

На самом крају радионице ученици и сви присутни су попунили Евалуациони листић који се налази
документован у презентацији која ће пратити пријавни лист.
Остале напомене

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

сајт ОШ " Сава Керковић"
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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.

