40. ПРОСЛАВА
ДАНА ОШ ,,ИВО АНДРИЋˮ

,,АНДРИЋЕВИЈАДА –
ШИРИМО ЉУБАВˮ

Основна школа „Иво Андрић“ основана је 1976. године. Школу тренутно похађа
1156 ученика (од 1. до 8. разреда). Ове године, за 40. рођендан наше школе,
организоваћемо манифестацију спортског, културног и забавног карактера карактера.
Поводом олимпијске године (Рио, Бразил 2016), осмишљен је међународни пројекат
„Андрићевијада – ширимо љубав“, који има за циљ да повеже школе са именом нашег
нобеловца у читавом региону, као и да прошири сарадњу са школама са којима већ
сарађујемо. Учествоваће по десетак ученика узраста 12-13 година из сваке школе,
укупно око 100 такмичара, око 95 наставника и преко 350 ученика волонтера/навијача.
Циљ је да се школе повежу кроз промоцију спорта и здравог живота, кроз развој
и обогаћивање културних садржаја, кроз активности усмерене ка едукацији, кроз
подизање свести о заштити животне средине и кроз популаризацију науке. Пројекат ће
почети у августу, а главна манифестација ће трајати од 6. октобра до 9. октобра 2016.
године и реализоваће се кроз следеће активности: спортске (спортска такмичења и квиз
о спорту), културне (приредба, квиз о Иви Андрићу и научним областима примереним
узрасту ученика), еколошке активности (стварање еколошки адекватног простора
школе – сађењем садница пријатељства) и активности које се реализују у сарадњи са
установама локалне заједнице и града (Музеј и Задужбина Иве Андрића, Педагошки
музеј, Олимпијски комитет Србије, Секретаријат за образовање и дечју заштиту,
Туристичка организација Београда, Градска општина Раковица, СРЦ Пионирски град).
Очекивани резултати пројекта су да се настави сарадња међу школама кроз спортске и
културне активности, промоција културних установа и пројеката локалне заједнице
укључених у пројекат „Андрићевијада – ширимо љубав“, да се ученици укључе у
унапређивање развоја локалне заједнице, прошире своја знања из културних и
спортских области, стварају еколошку свест, стекну и унапређују вештине потребне за
21. век, уче толеранцији, разумевању и тимском раду. Такође, ово ће бити један од
начина како да се деца припреме за здрав и правилан живот, јер су ове активности
усмерене на њихов целокупни физички и ментални развој, где ће се промовисати
друштвене вредности као што су правичност, самодисциплина, солидарност,
толеранција, тимски дух и фер-плеј.
Општи циљ пројекта „Андрићевијада – ширимо љубав“ је да се повежу школе са
именом нашег нобеловца и да се кроз културне, спортске, научне и еколошке
активности промовише живот и дело Иве Андрића и сарадња међу школама у региону.










Конкретни циљеви који ће бити реализовани:
Развијање иницијативе и самосталности у раду ученика,
Развијање другарства, личности ученика и солидарности,
Развијање способности које не могу да дођу до изражаја кроз редовну наставу,
Развијање и формирање реалних основа за самообразовање, саморад и
самоактивност,
Испољавање тимског рада, такмичарског духа, позитивне конкуренције и
самопотврђивања,
Развијање друштвених вредности као што су правичност, самодисциплина,
солидарност, толеранција, тимски дух и фер-плеј,
Развијање еколошке свести код свих учесника,
Упознавање са културним установама и историјским објектима локалне заједнице,







Повећавање мотивације за учење кроз учење у групи,
Примена стеченог знања из предмета: српски језик, математика,
биологија,географија, историја, ФВ, физика и хемија,
Развијање функционалног размишљања, способности корелације, радозналости и
иновативности у настави,
Оспособљавање ученика за повезивање различитих дисциплина/предмета унутар
једне области,
Проширивање улоге школског спорта и спортских активности ученика ради
стварања и неговања безбедне и подстицајне средине у току образовног процеса.

На крају манифестације учесници ће дати своје мишљење кроз евалуациони
упитник и на тај начин ћемо извршити евалуацију реализованих активности.
Учесници у манифестацији су запослени и ученици ОШ ,,Иво Андрић'' Београд,
,,ОШ ,,Иво Андрић'' Прањани, ОШ ,,Иво Андрић'' Ниш, ОШ ,,Иво Андрић'' Бања Лука
Република Српска, ОУ ,,Григор Прличев'' Охрид Македонија, хор ,,Златно славејче''
Скопље Македонија, Опша српска православна гимназија ,,Кантакузина Катарина
Бранковић'' Загреб Хрватска. Сваку школу представљаће екипа од десетак ученика
узраста 12-13 година, укупно око 100 такмичара, 95 наставника свих школа и 350
ученика и наставника волонтера који ће помагати у реализацији пројекта.
У оквиру Дана школе планиране су следеће активности:

Четвртак 6.10.2016. године
ОШ ,,ИВО АНДРИЋ''
17.00 – 19.00ч

Пријем

гостију

и

упознавање

са

домаћинима

(зборница школе)
Петак 7.10.2016. године
СРЦ ПИОНИРСКИ ГРАД
10.00 – 10.15ч

Отварање манифестације (обраћање, поздравни говор
и представљање екипа/школа)

10.15 – 10.45ч

ОЛИМПИЈСКИ КВИЗ ЗНАЊА (oтвoрeни тeрeни
СРЦ Пионирски град)

10.45– 12.00ч

ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ (oтвoрeни тeрeни
СРЦ Пионирски град)

12.00 – 12.15ч

Проглашавање резултата првог такмичарског дана

Петак 7.10.2016. године
18.00-19.20ч

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА (свечана сала Дома гарде
Топчидер)

Субота 8.10.2016. године
ОШ ,,ИВО АНДРИЋ''
10.00 – 10.20ч

Изложба фотографија Иве Андрића – поставка
изложбе ,,Иво Андрић писац и дипломата''

10.30 – 12.00ч

Радионице

и

квиз

знања

–

Садња

дрвећа

пријатељства, радионица са магнетима и обилазак
школе
12.00 – 12.15ч

Свечано проглашење најуспешнијих екипа – додела
поклона и пехара

Недеља 9.10.2016. године
ОШ ,,ИВО АНДРИЋ''
10.00 – 11.00ч

Пријем и испраћај гостију (зборница школе)

Колектив ОШ ''Иво Андрић''

