
V РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

1. Драмско – рецитаторска секција- млађи разреди 

 

        Ове године драмску секцију похађало је редовно 15 ученика млађих разреда. 

Заједно са драмском секцијом старијих разреда припремали смо драмске представе, којима 

смо наступали на свим приредбама у школи, али и на бројним манифестацијама које су се 

организовале у нашој општини. Нашим наступом, обогатили смо културни програм 

следећих манифестација:  

- Изложба славских колача у Центру за културу и туризам Младеновац; 

- Васкршња чаролија  организована испред градске општине; 

- Пролећница трећег доба у Геронтолошком центру Младеновац; 

- Међународни фестивал дечијег и наставничког стваралаштва Креативна чаролија у 

Бањи Врујци; 

- Манифестација Од предака за будућност у порти сеоске цркве. 

Током ове школске године припремили смо и извели шест драмских представа. То су: 

1. Лева и десна новогодишња чарапа; 

2. Најдрагоценији бисер; 

3. Један сасвим обичан и један необичан дан у животу сваке мајке; 

4. Велико пролећно весеље; 

5. Крсна слава; 

6. Моје маште кап чаролије слап. 

Посебно смо поносни на наш изузетан успех на драмском конкурсу Међународног 

фестивала Креативна чаролија. Већ другу годину , наша драмска секција је финалиста овог 

фестивалу. Ове године смо освојили треће место за најбољу драмску представу.   Овај 

успех нам је изузетно драг, јер смо имали прилику да се такмичимо са децом из наше 

земље, али и из иностранства и промовишемо нашу школу на најлепши начин. 

То нас је мотивисало да наредне школске године будемо још успешнији.  

 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Драмско-рецитаторска секција Сенаја 

 

 



        У току школске 2016/ 2017. године реализовано је 36 часова драмско - рецитаторске 

секције.На часовима драмско - рецитаторске секције ученици су проширили своје знање о 

стваралаштву Добрице Ерића,Љубивоја Ршумовића,Драгана Лукића,Душана Радовића и 

савремених песника за децу. У току школске године глумили су више драмских текстова ( 

о дечијим правима, Новој години,Светом Сави, школи).Ученици су на часовима секције 

учили да изражајно рецитују и глуме,да изражавају своја осећања кроз покрет.Улоге 

ученика биле су прилагођене њиховим способностима како би сваки ученик постигао што 

боље резултате.Ученици су међусобно сарађивали и помагали једно другом,како би 

приредбе биле што успешније.На тај начин су код себе развијали 

другарство,толеранцију,емпатију,одговорност.Добра страна ових часова је и што 

омогућавају ученику да буде субјекат у образовном- васпитном процесу. 

        Ученици су у току школске године припремили приредбе поводом  прославе Дана 

Светог Саве и   за крај школске године и пријем првака. 

 

2. Драмска, новинарска, рецитаторска и литерарна секција – старији разреди 

 

               Слободне активности изводиле су се кроз драмску, рецитаторску, литерарну и 

новинарску секцију. Нарочито популарна, драмска секција имала је масован одзив. Осим 

савладавања основних теоријских појмова из драмске уметности највише су креативности 

показали у драматизацији обрађиваних комедија, као и у извођењу различитих скечева, од 

којих су неке и сами стварали. Према плану рада учествовали су на свим приредбама: 

Свети Сава, Осми март, Дан школе и за те прилике су спремани и извођени пригодни 

драмски текстови и скечеви.Такође, чланови драмске секције свој допринос су дали у 

реализацији како огледног, тако и појединих редовних часова. 

 

               Литерарна секција реализована је кроз учешће на  конкурсима, приредбама и у 

школском часопису Врабац. Радови су слати и школским часописима на нивоу општине. 

                Рецитаторска секција је дала свој допринос учешћем на школским приредбама, 

појединим манифестацијама на нивоу општине као и учешћем на општинском такмичењу.  

                Новинарска секција се показала се као веома интересантна ученицима свих 

узраста.Чланови новинарске секције су савладали основне новинарске форме, рад на 

зидним новинама, а круна њиховог рада је припрема за штампу и излазак новог броја 

школског часописа Врабац. У свом часопису, ученици су кроз литерарне радове, али и 

анкете, путописе, извештаје, интервјуе, приказали своју школу тј. себе у најбољем светлу.  

                    Рад допунске и додатне наставе, као и слобоних активности, тј. секција,  

реализован је према предвиђеном плану. 

 

 

3. Извештај о реализацији плана рада за хор  

 

 Хор и оркестар у школској 2016-2017 години чинили су ученици старијих разреда, a за 

потребе школских приредби сарађивали смо и са ученицима млађих разреда. Одржана су 

34 часа. Ученици су припремали песме домаћих и страних аутора за наступе у оквиру 

школских приредби. Певали  су дечје, народне, уметничке песме, родољубиве и породичне 

песме.  



         Неке од песама које су увежбавали и успешно изводили током године су-Љубав, Нек 

свуд љубав сја, Машта, Чему служи срце, Тамо далеко, Креће се лађа Француска, Божури, 

Растко, химна Светом Сави, Песме о мајци, Честитка мајци, Заспо Јанко итд. 

        На приредби поводом школске славе Свети Сава изведена је химна Светом Сави и 

песма Растко. Приредба је успешно изведена у сарадњи са колегама и ученицима млађих 

разреда. 

         Поводом празника Жена одржана је лепа приредба уприличена програмом који су 

припремили ученици млађих и старијих разреда певајући песме које су са уживањем 

припремали и  посветили својим мајкама. 

Поводом Дана школе отпевана је песма Нек свуд љубав сја. 

У мају месецу на предлог општине Младеновац, а поводом обележавања дана подсећања 

на жртве из другог светског рата, група певача  извела је две  песме из тог периода и 

својим извођењем обогатила програм. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Фолклорна секција 

 

Због немогућности да се чланови фолклорне секције окупе из више разреда,ова секција се 

одржава у првом  и петом  разреду. Сви ученици првог и петог разреда су чланови секције.  

Фолклорна секција је у току школске године одржавана  кроз часове слободних 

активности и неколико часова физичког васпитања ( у случајевима лоших временских 

услова). Сви ученици првог разреда воле да играју уз музику. 



Рад је базиран на основним захтевима,који су специфицни само за почетнике тј. прваке. 

Ученици  су научили основне кораке , правилно држање тела, уочавање формације –круг-

полукруг-леса….кроз игре: Зец коло води,Банаћанско коло и Моравац. За наступе на 

новогодишњој и светосавској приредби није било просторних услова за фолклорне игре. 

Ученици су наступали на приредби поводом 8.марта и на приредби за Дан школе. Такође 

су били запазени својим наступом на приредби у Геронтолошком центру. 

 

 

Обновљен је рад са петацима који су до 4.разреда савладали 4 фолклорне игре: Ал је леп 

овај свет,  На леду,  Играле се Делије,  Српкиња . 

Њихово ангажовање на обнављању научених игара је  било планирано тек за  

2.полугодиште,због прилагођавања на рад у 5 .разреду. Тај рад је био запазен наступом на 

приредби за Дан школе.                                                                                                                      

                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Извештај о реализацији плана рада еколошке секције – млађи и старији разреди 

 

Већ традиционално еколошка секција наше школе је била веома активна. И ове 

године као и до сада су је водили Нинковић Виолета (млађи разреди) и Нешић Владан 

(старији разреди). Сам концепт еколошке секције омогућује наставницима и ученицима 

доста слободе у учењу, па смо поред стандардних тема рециклаже, здраве хране, одржања 

животне средине ове године додали и учење ван учионице (Радмиловац, Царска бара), 

социјалну равноправност и хумани однос међу људима.  

 

 



Ученици и наставници еколошке секције су својим учешћем подржали разна 

дешавања у школи (приредба поводом Дана жена, Хуманитарни концерт) и ван ње 

(приредбе у Геронтолошком центру Младеновац), а понегде и били награђени за своје 

учешће (Креативна чаролија). 

План еколошке секције је у потпуности остварен, сами ученици су иницирали мноштво 

дискусија и дешавања и са лепим осећањем улазимо у нову школску годину 

 

 
 

 

6. Извештај о раду етнолошке секције 

 

Етнолошку секцију похађало је 25 ученика. То су ученици трећег, четвртог, петог и 

шестог разреда. 

Иако је ово прва година постојања ове секције у нашој школи, ученици су показали 

велико интересовање за ову секцију. Такође, кроз своје активности повезали смо  се са 

Музејом града Младеновца, КУД-ом Шумадија из Влашке, Удружењем Од предака за 

будућност, Удружењем које се бави очувањем старих и уметничких заната Ризница 

традиције,али и малим  занатским радњама које постоје и раде у нашој општини. 

Били смо учесници на изложби Од преслице до ћилима коју је организовао Музеј града 

Младеновца, у Центру за културу и туризам Младеновац- поводом Дана европске 

културне баштине. 



 
Посебно смо поносни на наш запажен наступ на Изложби славских колача, коју је 

организовало удружење Од предака за будућност у Центру за културу и туризам 

Младеновац и учешће на Васкршњој чаролији коју је поводом Васкрса организовало 

Удружење Ризница традиције. 

У просторијама наше школе припремили смо приредбу поводом Светог Саве и 

радионицу фарбања васкршњих јаја на традиционалан начин. Гости на радионици су биле 

жене из Удружења Од предака за будућност. 

  Током године упознали смо се са обичајима који прате наше верске празнике. 

Плели смо венчиће поводом Ђурђевдана. 

Посетили смо занатске радионице: обућара, бравара, берберина и посластичара. 

Били смо у учесници на Међународном фестивалу фолклора Влашка 2017. 

Учествовали смо у културном програму у порти наше цркве. Ту смо имали могућност да се 

упознамо са обичајима, кухињом, предметима, музиком, игром...  нашом културном 

традицијом. 

 
 

 

 

7. Спортска секција 



 

Слободне активности у основној школи представљају облик васпитно-образовног 

деловања којим се омогућује ученику да открије и даље развије интересовања.Њима се 

битно доприноси социјализацији потреба и мотива свестраном и слободном васпитању 

ученика. 

Спортске секције из одбојке и стоног тениса су се редовно одржавале петком седми 

час.Ученици су се самовољно уписали и долазили,јер су то слободне активности и не улазе 

у просек оцена. 

Секције су се највише одржавале због утврђивања правила у спорту и учествовања на 

такмичењима. Реализовано је 6.часова у другом полугодишту као што је планирано на 

почетку школске 2016/17.године.На секцију су долазили ученици у  5/1-10,6/1-13,7/1-

11,8/1-10 ученика. Немања Буквић ученик 6/1 је у мају 2017.године, освојио 3.место на 

Општинском такмичењу из Атлетике.  
 

 

8. Извештај тима за писање школског листа 

 

Одлуком Наставничког већа изабрани су чланови тима за израду школског листа. 

Главни циљ овог тима је да стимулише, подстиче креативност ученика.  

Ове године су ученици наше школе исказали огромну креативност, како на разним 

конкурсима, тако и у креирању школског листа «Врабац». Велики број ученика различитих 

афинитета је узело учешће у овом пројекту, тако да смо имали праве интервјуе, прозу и 

поезију, ликовне радове, научна истраивања, за свакога по нешто. 

Поред школског листа, ученици наше школе су показали огромно интересовање за 

очовањем животне средине и кроз лист ЕкоСлободари показали да је лични допринос 

немерљиво велики. 

 

        

9. Ритмичка секција 

 

     Ритмичка секција је почела са радом од ове школске године и бројала је 14 редовних 

ученика, од првог до четвртог разреда. Повремено су се укључивали и ученици старијих 

разреда. 

 

     На почетку школске године ученици су били упознати са планом рада који нас очекује 

током школске године. 

    Новине у плану су били елементи модерног плеса.  

   Током часова ритмичке секције ученици су развијали  љубав према музици и плесу, 

осећај за ритам и покрет,машту, креативност. 
   Најважнији задаци  који  су остварени  су  стварање осећаја припадности, сарадничких односа, 

синхронизованог рада. 

  Ученици су користили реквизите, обруч, вијачу, траку. 

  Научено су приказивали на школским приредбама и манифестацијама,тематским данима.  

Ученици су поводом Нове године  извели  програм у Геронтолошком центру у 

Младеновцу,учествовали у активностима за Дан школе извели кореографију припремљену 

на часовима. 

            Садржаји који су били предвиђени су потпуно реализовани. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЛАЗАК У ФИНАЛЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ КРЕФ 2017 

 

Ове године први пут смо пријавили и узели учешће на Креф фестивалу, у 

категорији еду филм. 

Часови су организовани у одељењу 3/1 у Влашкој, учитељице Виолете Нинковић.   

Организована је целодневна настава на тему Цвет. Први час је био час српског језика где је 

урађена анализа песме Један малени цвет- Бранка Миљковић.  Уводна- мотивациона 

активност је била извођење драмског скеча Велико пролећно весеље.Радило се у 

опуштеној атмосфвери, ученици су седли на струњачама, на поду учионице.  Следећи час 

је био час музичке културе, учили смо песму Разгранала грана јоргована, уз пратњу 

хармонике.  На трећем часу, смо изашли у школско двориште. То је био час народне 

традиције, на којем смо говорили о цвећу у нашој култури и традицији. Гост на часу је 

била васпитачица Весна Вујић, иначе председник удружења Од предака за будућност. У 

завршници часа плели смо Ђурђевданске венчиће, којима смо украсили врата наше школе. 

Четврти час је био час еколошке секције. На њему смо садили цвеће у саксије настале 

рециклажом од  аутомобилских гума. Ментор филма је учитељица Виолета Нинковић, а за 

монтажу и снимање био је задужен наставник Владан Нешић. 

  С радошћу очекујемо финале овог фестивала, које ће бити одржано 29. И 30.  

септембра у Лесковцу. 

 



 
                                                                                              ВИОЛЕТА НИНКОВИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА 

 

Подстакнути успехом који смо остварили на Међународном фестивалу дечијег и 

наставничког стваралаштва Креативна чаролија 2015/2016. , ове године смо били још 

креативнији и вреднији. Конкурисали смо у више категорија и остварили невероватне 

резултате.  

Наша школа је ове године имала представнике у финалу у четири категорије 

дечијег стваралаштва: ликовном , литерарном, драмском  и музичком  и у категорији 

наставничког стваралаштва пласирали смо се у финале за најбољи образовни филм.  

Од седам категорија, ми смо у финале ушли у пет. Самим тим смо привукли велику 

пажњу сви учесника али и организатора фестивала. Посебно смо поносни на коментар 

директорке овог фестивал Жељане Радојичић-Лукић, која је о нама написала: 

 

„КО, ИЛИ ШТА, МОТИВИШЕ НАСТАВНИКЕ? 

 

ОШ "Бора Лазић" из Влашке има само 150 ученика. Од тих 150 ученика једна 

петина се пласирала у финални део Креативне чаролије и то у 5 различитих категорија. 

Има ли боље промоције једне школе од ове? 

Сада ја размишљам, шта је овим креативним наставницима био покретач да са 

тако малим бројем деце направе оволики успех? Можда ви знате? 



Изгледа да нам велике школе остају успаване јер су ушушкане. Неко други брине о 

свему. Број ученика је стабилан и нема страха, али нема ни мотивације. Или има? 

Истина, доста великих школа јесте узело запажено учешће на 13.Креативној 

чаролији, али мало их је показало таленат за оволико различитих категорија, а сигурна 

сам да имају веће ресурсе од школе у Влашкој.. 

 

Браво за децу и наставнике из Влашке.“ 

 

Са фестивала се враћамо освојивши три пехара, прво место освојили  смо на 

креативној изложби. 

 
 

Освојено друго место у музичком стваралаштву у категорији старијих ученика. 

На музичком конкурсу представљала нас је Бојана Драгојловић-7. разред која је и написала 

текст за ову нумеру,  Јована Радић-5. разред и гитариста Тодор Лазић, бивши ученик наше 

школе. Наставници ментори  у музичком конкурсу били су  Владан Нешић, Саша Добрић 

и Андријана Гајић.  

 



Освојено треће место у драмском стваралаштву.  Текст на тему Моје маште кап, 

чаролије слап написала Виолета Нинковић.  Наставници – ментори  у драмском  конкурсу 

су Виолета Нинковић и Владан Нешић. У скечу  су глумили  : ученици трећег разреда 

Мина Илић,  Сара Јовановић, Марија Павловић, Катарина Буквић, Немања Милисављевић, 

Огњен Тодоровић,  петаци Матеја Перић, Вања Нинковић, Јована Радојковић, Анастасија 

Обреновић, Милица Мирковић,  шестаци Немања Буквић и Михајло Јовановић, другак 

Николина Радојковић, предшколац Лана Нинковић и  седмаци Виктор Тодоровић и 

Вукашин Јовановић. 

 
Сара Јовановић, ученик 3. разреда, похваљена је као  финалиста ликовног конкурса, 

а литерарног   Мина Илић, такође ученик 3. разреда.  

Наш образовни филм такође је привукао велику пажњу, јер смо се у њему изнели 

наш велики проблем, упис сеоске деце у градске школе, кроз тему Реформишимо 

образовање. Ментори образовног филма су наставници Владан Нешић и Виолета 

Нинковић. 

                                                                                              

 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА 

 

Млађи разреди 

 

Екскурзија ученика од првог до четвртог разреда, реализована је 3. маја 2017.  

Планирана је следећа дестинација: Влашка- Свилајнац- манастир Манасија- 

Деспотовац – Ресавска пећина- Влашка 

Задаци и циљ екскурзије, били су: 

 пручавање објеката и појава у природи 

 уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима 



 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

 развијање позитивних односа према националним, културним и естетским 

вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних 

односа 

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према 

крају који обилазе и упознају 

Садржаји којима су постављени циљеви и задаци остварени су: 

-посматрањем околине и географских карактеристика 

 посета-Свилајнац, ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР 

 Деспотовац, манастир Манасија 

 Деспотовац, музеј макета 

 Ресавска пећина 

       На екскурзију је кренуло 42 ученика централне школе, 10 ученика издвојеног одељења 

из Сенаје и 13 ученика из Амерића.   Укупно 65 ученика.( 7 наставника) 

Кренуло се око 8:30 часова, а како је и планирано, повратак је био до 20 часова. 

Екскурзија је изведена преко агенције Биг -Енекс. 

 

Старији разреди 

 

 Екскурзија ученика старијих разреда одржана је 29. априла 2017. године. По 

кишовитом и хладном времену смо кренули пут престонице Јужне Србије, Ниша. На 

екскурзију је кренуло (  ) ученика и (  ) наставника. Наши циљеви су били јасни и кренули 

смо са намером да екскурзија не буде само забава већ и едукација ван учионице. 

 

 
 

Након поласка из Влашке, прво стајање нам је била Нишка Бања, где смо провели 

дивно време упознајући се са флором и фауном и географским одликама Нишке котлине. 

Циљеви екскурзије

Упознавање са 
културним наслеђем 

Упознавање битних 
историјских тековина 

подручја

Развијање 
интересовања за 
природу и њено 

очување

Упознавање са 
географским 

одликама Јужне 
Србије

Развијање 
емоционалне и 

социјалне  
интелигенциј

Упознавање са 
новим пределима.



 У логору „Црвени Крст“ смо се упознали са страхотама које су задесиле логораше 

током другог светског рата кроз осврт на сам ток рата. 

  У Нишу, у „Ћеле кули“ смо имали прилике да слушамо предавање о борби против 

Османлија. 

 У центру Ниша смо кроз обилазак могли да увидимо да је реч о јако битном граду у 

региону, али и да одморимо и на најзабавнији начин искористимо слободно време. 

 

  
РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА ДИВЧИБАРЕ 

3. 11 - 10. 11. 2016. године 

 

У периоду од 3.11. до 10. 11. 2016. Год. ученици ОШ „Бора Лазић“, Влашка са 

издвојеним одељењем из Амерића боравили су на Дивчибарама.  Укупно је ишао 51 

ученик и учитељи:  Јасмина Лазић 1/1, Верослав Тодосић 2/1, Виолета Нинковић 3/1, 

Ивана Којић 4/1, као и учитељи из Амерића, Анастасија Милојевић и Саша Јовановић. 

Рекреативна настава је изведена преко агенције „ Биг -генекс“ из Ваљева. 

Смештај ученика организован је у хотелу „Хеба“, дивном објекту који је стар свега 

две године. Собе су биле трокреветне и четворокреветне, са купатилима, телевизорима.  У 

оквиру хотела налази се дискотека у којој је рекреатор Никола свако вече деци приређивао 

незаборавне и разноврсне садржаје. Затим, велика салла за ручавање, која је имала и 

функцију учионице. На располагању је био и лекар 24 часа који је у сваком тренутку 

бринуо о деци. 

Рекреатор је имао одлично организован дан, од буђења, па до одласка на спавање.  

Шетње су биле фантастично осмишљене. Прво вече када смо стигли дочекао нас је снег, 

па су деца могла да уживају у зимским чаролијама и направили су Снешка Белића, за њих 

није било веће среће. 

Ишли смо различитим стазама сваки дан. Углавном по 5, 6км шетње (свакодневно). Наше 

дестинације су биле: Голубац, затим Краљев сто на који смо ишли возићем, а то је највиши 

врх Дивчибара, Љути крш, Стражара, Паљба. На сваком месту имали смо нешто да 

научимо.  Рекреатор је о сваком месту говорио легенду настајања или неку анегдоту везану 

за крај. Деца су помно писала и свакодневно водила извештаје о посећеним местима.  

Једно вече је ученицима била приређена логорска ватра где смо сви заједно уживали. 

Колико да би деци било забавно, толико смо се и ми учитељи трудили да заједно са њима 

учествујемо у активностима: ишли смо око ватре и дозивали Сунце, такмичили смо се у 

вучењу конопца, играли смо у дискотеци и заједно са децом одговарали на задате теме, 



маскенбал, најфризуру, лимбо денс, ја имам таленат....Уживали смо у њиховим креацијама 

и њиховом смеху. 

Особље хотела било је изузетно љубазно, храна је била одлична, а углавном се домаћа 

храна и спремала, домаћи хлеб, џем.... 

Овом рекреативном наставом смо првенствено себи дали задатак за неке следеће године, 

да треба да одржимо ниво који смо сада пружили деци. Обзиром да је хотел био као из 

бајке, потрудићемо се да следеће године бар приближни смештај нађемо, ако не и бољи. 

Утисци су фантастични и надамо се да су деца дошла кући пуна незаборавних утисака које 

ће засигурно памтити цео живот.    
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