ИЗВЕШТАЈ СА ЕДУКАТИВНОГ ИЗЛЕТА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У
БЕОГРАД У САРАДЊИ СА ОШ „СВЕТИ САВА“, ВРАЧАР

На едукативни излет 16. децембра 2019. године ишло је 17 ученика, Мирјана Миленковић и
Виолета Стевановић Казаковић, наставнице српског језика и Драгана Милорадовић, педагог.
Излет је планиран у оквиру трогодишње активне сарадње са
ОШ „Свети Сава“ из Београда. Ову сарадњу школа
осмислиле су и планирале др Наташа Станић, професорка
физике из ОШ „Свети Сава“ из Београда и Драгана
Милорадовић, педагог.
Циљ излета био је размена искустава у раду школа и јачање
компетенција ученика за живот у савременом друштву.
Око 10. 30 часова стигли смо у ОШ „Свети Сава“ на Врачару. У сусрету са ђацима и
наставницима ове школе, уручили смо поклон (пакет производа обезбеђен донацијом компаније
Swisslion-Takovo из Горњег Милановца) и ужинали у школској кухињи.
Представници Ђачких парламената разменили су искустава у раду школа путем презентација
и дискусије у њиховој свечаној сали. Наши ученици су активности наше школе
представили кроз илустроване презентације које обухватају рад Еко-школе,
предузетништво, рад Унеско клуба и Дане кнегиње Љубице у Враћевшници.
Кроз припрему и презентацију рада наше школе, ученици су јачали
компетенције за комуникацију и сарадњу. Компетенције за рад са подацима и
информацијама јачали су кроз израду извештаја о посети уз аргументацију
предлога за унапређивање рада наше школе који су били презентовани локалним
медијима, а касније и директно у телефонском укључењу у емисију
„Фамилиологија“ Првог програма Радио Београда 24. децембра. Емисија се
налази на следећем линку: http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd-1/3785452/.html Ове
компетенције ђаци су развијали и кроз размену искустава са вршњацима из Београда у наставку
дружења.
Од 13. 00 – 14. 00 часова посетили смо
Радио Београд 1, а љубазни домаћини су нас
лепо дочекали и провели кроз зграду Радио
Београда.
Ученици су видели Теслину бисту и седели у
чувеној Каменој сали Радио Београда у којој се
додељују значајне награде и признања нашег
националног медијског јавног сервиса.
Ђаци су као гости учествовали у емисији „Фамилиологија“ коју је водила Весна
Ћоровић Бутрић.
Снимак
емисије
налази
се
на
следећој
адреси:
http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/3775593/.html
Кроз посету Радио Београду ученици су јачали своје
компетенције за учење, комуникацију и сарадњу. Посета је планирана у
циљу оријентације ученика на суштинске вредности због квалитета
радио програма за децу и младе јавног медијског сервиса.

Од водитељки Весне Ћоровић Бутрић, Марије Мишић, Маје Ђурић и Слађане Бушић добили смо
корисне предлоге за рад у настави.
Марија Мишић је свим ученицима поклонила своју
књигу „Шест немогућих ствари пре ручка (научно
предјело за сваки дан)“ која се провлачи кроз њене емисије
за децу и младе „Корак ка науци“.
Кроз разговор о раду наше школе са водитељкама
Програма за децу и младе договорили смо се о наставку
сарадње са нашом школом и разменили контакте.

Око 15. 00 часова заједно са представницима Парламента ОШ „Свети Сава“ посетили смо и
велелепну изложбу „Осам векова уметности под окриљем Српске Православне Цркве“ у
Патријаршији.

Ученици су имали прилику да виде рукописне и прве старе штампане књиге, галерију икона,
црквени текстил плаштанице, златовезе, појасеве) XVI- XVIII, црквеноуметничке предмете израђене
у разним техникама и материјалима, чуване у ризницама наших манастира, предмете који су
припадали светим Србима, повеље српских владара, плаштанице израђене у техници златовеза,
архивска докумена писана на пергаменту у свечаном рукопису и опреми, са великим воштаним
печатима у дрвеним кутијама која приказују живот Срба на територији Хабзбуршке монархије.
Свечана одора кнеза Лазара с краја XIV века и златовезена Јефмијина похвала кнезу Лазару
само су мали део ове фантастичне изложбе која је ученике провела кроз најзначајније периоде наше
историје.

На питања љубазних кустоса ученици су веома успешно одговарали и доказали да у завршним
разредима свог основног образовања имају развијено осећање припадности сопственој нацији и
култури, да познају сопствену традицију, а надамо се да ће у будућности доприносити и њеном
очувању и развоју.

Под утисцима са изложбе вратили смо се у школу наших домаћина на предновогодишњу
предузетничку манифестацију „Базар-пазар“.

Кроз посету манифестације „Базар пазар“ која се редовно одржава у ОШ „Свети Сава“ на
Врачару ученици су кроз размену искустава у организацији и употреби средстава од акције јачали
своје компетенције за решавање проблема и предузетништво. Добили су пуно идеја које намеравају
да промовишу у својој школи.
Око 21. 00 час смо стигли у Горњи Милановац. То није био крај нашег рада и задовољства
везаног за ову посету Београду.
Неколико дана касније 24. 12. 2019, водитељка Маја Ђурић, нас је телефонским путем
укључила у своју емисију „Фамилиологија“, тако да су наши ђаци имали прилику да виде и како
изгледа на овај начин учествовати у радио-програму. Како је то звучало може се преслушати на
следећем линку: http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd-1/3785452/.html.
Месец дана касније 26. 1. 2020. године у госте нам је дошла водитељка Марија Мишић са
својом екипом и тако је настала цела емисија „Поштована децо“ која је посвећена раду наше школе.

Емисија се налази на следећем линку:
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/rad
io-beograd-1/3820744/.html
Од ових дивних људи добили смо и
књигу: „Мали радио у великом радију“
коју је приредио Петар Жебељан о
програму за децу и младе Радио
Београда 1.
Нисмо ни слутили да смо у разговору са дивним водитељкама у Београду Марији Мишић
дали идеју да сними још једну емисију посвећену школама у нашем граду...
Тако је настала још једна емисија која је емитована уживо 25. 1. 2020.
године из наше градске библиотеке, а посвећена је раду наших средњих
школа. У овој емисији „Из тинејџ угла“ гостовали су ђаци и професорке
гимназије „Таковски устанак“ и ЕТШ „Књаз Милош“ Емисија се налази на
следећем
линку:
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd1/3820714/.html.

Овај излет је резултирао многим новим и корисним идејама за унапређивање рада наше
школе. Надамо се да ћемо их успешно, као и до сада реализовати.

Извештај урадила:
Драгана Милорадовић, педагог

