
ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Редни 

број 

теме 

Саджај  

програма 

Активности ученика у образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења програма 

1. Први дан у школи „ 

Добро дошли 

прваци “ 

Припрема драмских и поетских 

текстова 

Рад са ученицима на 

реализацији садржаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

 

Индивидуални 

 

Рад у пару 

 

Групни 

 

Развијање другарских односа међу ученицима 

 

Развијање посебних интересовања и склоности 

према глуми и рецитовању 

2. Дечија недеља – 

пријем првака у 

Дечији савез 

Припрема рецитала и скечева Избор драмских и 

поетских текстова  

 

Прати и усмерава рад 

ученика 

 

Руковођење програмом 

Значај породице у одрастању сваког детета 

 

Љубав према члановима породице 

3. Прослава Нове 

Године 

Предлажу драмске и поетске текстове 

 

Расправњају о драмским и поетским 

текстовима 

Анализирају битне одлике драмских 

дела: радња, ликови, дијалог, монолог 

 

Самостално изводе драмске и поетске 

текстове 

 

Са ученицима врше избор 

текстова који ће се 

увежбавати 

 

Врши избор поетских 

текстова 

 

Расправља о одликама 

драмских и поетских 

текстова 

 

Упућује ученике у 

анализу битних одлика 

драмских 

дела  (радња, ликови, 

сцена) 

Процењује и врши избор 

радова који ће 

учествовати на 

Светосавском конкурсу 

 

Рад са ученицима на 

увежбавању садржаја 

 

Рад са ученицима 

рецитаторима, техника 

говора стихова (дикција, 

интонација, акценат, 

реченични акценат) 

 

Продубљивање ученичких знања из 

књижњвности ( драмски и поетски текстови ) 

 

Развијање код ученика љубави према уметности 

 

Развијање љубави према сценској уметности 

 

Развијање посебних интересовања и склоности 

према глуми, рецитовању, литерарном стварању 

Развијање интересовања за бављење културном 

делатношћу (глума, новинарство, књижевно 

стваралаштво, лингвистика) 

Презентовање културне делатности школе у 

друштвеној средини (месна заједница, општина) 

4. Програм поводом 

Дана школе 

5. Развијање 

интересовања за 

бављење културном 

делатношћу (глума, 

новинарство, 

књижевно 

стваралаштво, 

лингвистика) 

 

Представљају резултате свог рада 

 

Пишу задатке на тему 

 

Уређују зидне новине 

 

Избор драмских и поетских текстова и 

реализација ( наступ на приредби ) 

 

Самостално представљање ученика – 

извођење поетског текста 

 

Предлажу који ће писац бити гост у 

школи 

 

Избор и увежбавање текстова за 

приредбу за крај школске године. 

6. Обележавање 8. 

марта 

7. Учешће ученика на 

Општинској смотри 

рецитатора 

8. Писац – гост у 

школи 

9. Крај школске 

године ( приредба ) 

 


