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*Међународни пројекат* 

Основна школа “Данило Киш“,Србија  и Основна школа „Литија“,Словенија 

Почев од школске 2014/15.године ОШ “Данило Киш“ остварује сарадњу са основном 

школом из Словеније, радећи на Међународном пројекту чији је циљ размењивање 

искустава о земљама у којима живимо. Mи смо упознавали Словенију, Словенија 

Србију кроз народну традицију и прошлост обе земље.  

   *Упознајемо прошлост   са совицама Вики/Кики* 

Прве године смо се упознали са животињама. Животиње су део нашег  живота и 

чињеница је да неке код људи изазивају позитивну реакцију, друге изазивају 

гнушање, нелагодност и страх. Често се дешава да одрасли своје негативне ставове 

и лоше искуство преносе на децу не нудећи им могућност да сами створе представу 

о животињама кроз сопствено искуство. Циљ пројекта прве године је био да се 

деци омогући да кроз истраживања створе представу и формирају свој став о 

животињама. 

Са реализацијом пројекта смо почeли у 4. разреду у новембру 2014. Маскота 

пројекта је била совица коју су ученици направили. Химна је настала на радионици 

са родитељима и децом. 

Пројекат је имао за циљ развијање радозналости, тимског и истраживачког духа 

код ученика, као и развијање позитивног и одговорног односа према животињама. 

       

Учитељице реализатори: Maрија Јовановић  

 Милена Џамић 

                                                                                                        



        *Spoznavali preteklost s sovicom Viko* 

Друге године смо са совицом Вики „Spoznavali preteklost s sovicom Viko“, односно 

кроз народну традицију упознавали прошлост. Са другарима из Словеније смо 

размењивали искуства о пројектима које смо радили. Правили смо плакате са 

старим намештајима, ткали смо, првили играчке које су се правиле у прошлости... 

Сва ова искуства смо размењивали са Основном школом „Литија“ из Словеније.  

Провођење најмлађих нараштаја кроз одговарајућу наставу усмерену на 

ревитализацију традиције, један је од начина да се спречи убрзано одумирање 

многих важних елемената традицијске културе и њихов нестанак из праксе, тј. из 

самог живота. Правилним, одмерени и правовременим пласирањем информација о 

прошлости кроз овај пројекат, постижу се и многа друга добра, као што су: стицање 

свести о себи самом и свом месту у свету сличних и различитих, формирање 

представе о континуитету и укорењености и сл. 

Циљ и задатци пројекта „Spoznavali preteklost s sovicom Viko“ били су: 

• упознавање традицијских заната у окружењу, 

• стицање елементарних знања о појединим занатима, 

• упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традицијских 

заната, 

• упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика понашања везаних 

за одређене традиционалне занате, 

• схватање значаја чувања и неговања традиционалних заната. 

 

Учитељице реализатори: Соња Николић 

Милена Џамић  

Марина Јованов 



  *S Рikapoko spoznavamo Evropo* 

Од ове школске године овај пројекат је заживео и на eTwinningu насловљен са       

„S Рikapoko spoznavamo Evropo“. Аутор пројекта је Светлана Јовић, учитељица из 

Основне школе „Литија“  у Словенији. Овим пројектом подстичемо радозналост 

код наше деце, истраживачки и тимски дух, подстичемо их да уче о животу у 

другим земљама на занимљив начин, као и да негују позитиван однос ка другим 

културама. Захваљујући овом пројекту, деца уче једни о других кроз сарадњу, 

размену искустава. 

 Циљеви пројекта ове године су: 

*учење о начину живота у другим европским земљама и поређење са сопственом 

културом и начину живљења у својој домовини, 

*развијање позитивног односа према културном наслеђу европских земаља, 

*подстицање интеркултуралног разумевања, толеранције и солидарности, 

разумевање других народа и земаља, а истовремено и развијање свести о 

сопственом културном идентитету, 

*развијање друштвених, комуникацијских и истраживачких способности, 

*јачање радозналости, толеранције и истрајности. 

На почетку пројекта смо имали задатак да истражимо и представимо нашу земљу 

Србију. Одељења која су учествовала у овом делу пројекта су 2/1, 2/2 и 2/4. Кроз 

различите технике и методе (презентације, ликовне технике, игру, песму...) смо 

представили обележја Србије, као што су: грб, застава, химна, народно коло,народна 

ношња, додолске песме...Тиме смо омогућили свима укљученим у пројекат да 

упознају Србију и њене лепоте.  

 

 

 



 

Предност овог пројекта је што нисмо једини сарадници из Србије на истом, па смо 

могли да видимо и како Србију виде наши другари из других њених градова, 

Крагујевца, Младеновца... 

Други корак у реализацији пројекта је био насловљен са „Ми о вама, ви о нама“,где 

смо имали задатак да прикажемо како ми видимо Словенију. Деца су уживала 

упознавајући Словенију кроз приказ њених дивних двораца и других богатстава. 

Истовремено су другари из Словеније правили презентацију о Србији, која нас је 

одушевила: јелка окићена мотивима наше заставе, песма „Ала је леп овај 

свет“препевана на словеначки и још много тога лепог и занимљивог.  

   

Потом нам је стигла прва пошиљка из Словеније. 

   

 

 

 

 



И њима наша пошиљка. 

     

Последњи део пројекта је осмишљен кроз обраду различитих европских земаља и 

презентацију истих. Упознали смо се са Енглеском, Француском, Италијом, 

Немачком, Црном Гором. Писали смо песме о тим земљама, трудећи се да 

истакнемо лепоту сваке појединачно.У упознавању земаља помогли су нам мама 

Тања Цветковић, са њом смо упознали Немачку, као и наставница немачког језика 

Николина Рацковић. 

        

 

 

 

 

 



Обрадили смо још Црну Гору и Енглеску. 

   

Потом смо нашим другарима послали нову пошиљку и честитали предстојеће 

празнике. 

       

 *Овај пројекат је нашу наставу обогатио и донео нам нову димензију сарадње са 

родитељима и наставницима. Деца су на интересантан начин научила много о 

другим културама и земљама.  

Учитељице реализатори: Соња Николић 

Милена Џамић  

Марина Јованов 

 


