
 

Назив 

 

ДАРУЈЕМ ТИ ПРАЗНИКЕ 

 

 

Наше празничне радионице намењене су свима од петог до осмог разреда. 

Саставићемо календар празника и важних датума и договорити се на који начин их обележавамо. 

Са задовољством вас позивамо на  радионице везане за различите празнике које ћемо обележавати 

на најмаштовитије начине кроз кратке представе, припрему трпезе, осликавање кишобрана и одеће 

у духу празника, израдупородичног стабла, посете различитим интитуцијама у Београду, 

повезивање са ученицима из других делова Србије...  

 Од тренутка када нам се придружите, почете да се дружите, забављате се и учите неке сјајне нове 

вештине! Током вашег боравка у радионицама постаћете самопоузданији, друштвено свеснији и 

обогаћени занањима из веома шароликих области. 

У току рада у нашим празничним радионицама, позваћемо  породицу и пријатеље и поделити са 

њима задовољсто и знање. 

ТЕМА 

 
Празници као обележје културног и националног идентитета 

Циљеви 

Упознавање ученика са природом и обичајима везаним за различите празнике (националне, верске, 

културне) 

Схватање смисла одређених начина обележавања и обичаја 

Неговање духа породице, али припадања свету 

Кулуролошке важности празника без обзира на различитости 

Развој верске и националне толеранције 

Оспособљавање ученика за квалитетно планирање и управљање временом 

Креирање и израда календара, плаката, извештаја 

Оспособљавање ученика за усмерено истраживање, селекцију и обраду информација 

 

Повезаност са наставним 

програмом 
Историја, Српски језик, Музичка култура, Француски језик и Верска настава  

Међупредметне компетенције 
Рад са подацима, Сарадња, Дигитална компетенија, Естетичка компетенција 

Решавање проблема, Kомуникација на страном језику, Kултурна свест и вештина изражавања 



 

 

Структура тима- наставници 

 

Верица Арула – Српски језик и књижевност 

Светлана Тонић – Француски језик 

Структура ученичких тимова 

(број ученика и узраст-

препорука мешити тимови) 

20 ученика по тиму  од 5. до 8. разреда 

Препоручени број родитеља- 

чланова тимова 
По избору родитеља 

 Динамика и предвиђено време 

трајања 
 1 час недељно 

Активности: Прављење календара празника којима ћемо се бавити  

Истраживачки рад у вези са природом празника (обичаји, историјска основа, занимљивости, 

начини обележавања кроз време и простор, место у уметности  ...) 

Избор начина обележавања празника: 

• обележавање у школи кроз кратке представе, припрему трпезе, осликавање у духу 

празника, израда породичног стабла... 

• посете различитим интитуцијама у Београду поводом празника 

• повезивање са ученицима из других делова Србије  

Укључивање других у рад 

Обележавање празника  

 

 


