
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Културнеактивностишколеостварујусенаосновупрограмакултурнихактивности. 

Ради праћења успешности програма културних активности школе, школа организује 

анкетирање ученика и родитеља о томе колико су им се свиделе активности,упитнике 

којима ученици дају своје сугестије и предлоге како би се активности ускладиле са 

ученичким жељама и потребама. 

 

Општи циљ културне делатности школе: 

 

Развијање културних, естетских, моралних  и хуманих вредности код ученика. 

 

 

Специфични циљеви у остваривању културних активности су: 

 

 развијање свести о националној припадности и неговању културно-историјског 

наслеђа 

 развијање свести и толеранције према другим народа и њиховим тековинама 

 развијање естетских и културних вредности 

 развијање креативности ученика кроз уважавање различитости 

 подстицање тимског и истраживачког духа 

 омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институција на 

остваривању програма образовно-васпитног рада), 

 да стално доприноси подизању и развијању културе рада и живљења у друштвеној 

средини, 

 обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном 

животу средине. 

 

 

 

 

Садржаји културних активности: 

 Свечани пријем ученика првог разреда, приредба/радионица/ гостовање дечијих 

писаца  поводом пријема првака,  

 Организовање хуманитарних акција и других врста хуманитарних активности 

(приредбе, турнири, изложбе) 

 Обележавање Дечије недеље – представе у виду форум театра на тему дечијих 

права, приредбе, журке, анкете/анализе остварености дечијих права, хуманитарне 

акције,   изложбе дечијих радова на тему дечијих права и учешћа у унапређењу 

школе 

 Обележавање Дана језика – акције, приредбе, квизов, као и обележавање других 

значајних датума попут Дветског дана учитеља, Дана чистих руку, Међународног 

дана толеранције, Дан људских праве, Дан без дуванског дима, Међународни дан 



матерњег језика, Светски дан воде, Светски дан књиге, Светски дан позоришта, 

Међунродни дан дечије књиге, Дан породице, Дан заштите животне средине 

 Светски дан науке се обележава Мини фестивалом науке и/или Квизовима и 

другим активностима којима се промовише знање и наука 

 Свечаности поводом школске славе Свети Сава (литерарни и ликовни конкурси, 

истраживачки радови, приредбе на нивоу сваке школе)  

 Свечаности  поводом обележавања Дана школе, књижевно вече, академија, 

изложбе, наградни литерарни, ликовни конкурсти, истраживачки радови 

 Одељењске приредбе и активности поводом Дана жена 

 Вече поезије поводом Међународног дана поезије 

 Недеља здравља – у периоду од 01. до 10. 04. обухвата – вече шале, игре без 

граница или фер плеј дан, обележавање Међународног дана здравља (предавања, 

трибине, радионице) 

 Обележавање Светског дана писања писама писањем писма (пријатељима, 

директору, наставницима, локалној самоуправи 

 Обележавање Светскогдана породице организовањем заједничких акција, трибина,  

 Културно-едукативне  активности инициране од стране Ученичког парламента 

(планирају се годишњим планом рада Парламента, а могу бити предавања, журке,  

акције, трибине, квизови, такмичења, турнири) 

 Манифестација - Ја имам таленат 

 Активности поводом завршетка школске године – турнири, игре без граница, 

свечана додела признања наставницима и ученицима 

 Реализација ваншколских такмичења и конкурса, Смотре/такмичења,  

 Посете позоришту, музејима и другим институцијама културе 

 Госотвања позоришних представа у школи 

 

Носиоци активностиу остваривањукултурних садржаја: 

Учитељи и наставниц, одељењске старешине, стручна већа, Ученички 

парламент,руководство школе у сарадњи са свим релевантним институцијама из 

окружења. 

 

 

Праћење остварености културног програма и евалуација: 
Анкете за родитеље и анализа и анализа њихових потреба, упитници и анкете за ученике, 

анализа резултата у сарадњи са ђачким парламентом, тематски родитељски састанци, 

извештаји, отварање свеске утисака, табеле и обрасци за праћење задовољства ученика и 

за давање сугестија. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


