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1. Циљ фестивала 

Циљеви пвпг фестивала су: 

- прпмпција права детета на стваралащтвп, културу и игру; 

- скретаое пажое јавнпсти на дешје пптребе за квалитетним слпбпдним временпм; 

- мпгућнпст ушеника да искажу свпје физишке и менталне сппспбнпсти, знаоа и вещтине; 

- развијаое тимскпг духа и псећаја припаднпсти групи; 

- развијаое такмишарскпг духа и жеље за успехпм; 

- развијаое тплеранције међу децпм; 

2. Пблици рада 

Сценски приказ дешјег стваралащтва у фестивалскпј атмпсфери, радипнице дешјих 

игара, излпжба дешјих ликпвних и литерарних радпва. 

3. Ушесници фестивала 

На дешјем фестивалу мпгу ушествпвати екипнп 

ушеници пд шетвртпг дп псмпг разреда свих пснпвних 

щкпла на теритприји Републике Србије, а правп ушещћа 

пстварују директнпм пријавпм на и-мејл 

goranzivanovic13@gmail.com, уз пппуоен пбразац за 

пријаву на фестивал. 

4. Местп и време пдржаваоа фестивала 

 Дешји фестивал се прганизује за време трајаоа Дешје недеље у субпту 8.пктпбра 

2016.гпдине, у прпстпријама щкплеи щкплскпм двприщту ПШ „Вук Карачић“ у Кроеву и у 

Дпму културе, са следећпм сатницпм: 

Време пдржаваоа 
активнпсти 

Назив активнпсти 

900 Птвараое фестивала 

915 – 1045 Ликпвна и литерарна радипница 

915 – 1045 Фплклпр 

Пауза за ужину 

1100 – 1200 Музишки тпбпган  

1215 – 1330 Игре без граница 

Пауза за рушак 

1410 Прпглащеое ппбедника 

1430 – 1520 Представа „Маркп Краљевић и Муса Флащачија“ 

mailto:goranzivanovic13@gmail.com


 

5. Ппис активнпсти 
 

5.1. Ликпвна радипница – „Нацртаћу, пбпјићу!“ 

Ушеници на задату тему цртају радпве. Свака 

щкпла мпже да има пп два представника (један у 

категприји пд 4. дп 6.разреда и један пд 7. дп 

8.разреда). Радпви се щифрирају, а накпн пдабира три 

најбпља рада врщи се дещифрпваое радпва. Активнпст 

се пдвија у щкплскпм двприщту или у ушипници у 

зависнпсти пд временских услпва. 

Жири пцеоује радпве и за прва три места дпдељује медаље.  

Временскп трајаое активнпсти је 90 минута.  

 

5.2. Литерарна радипница – „Пвде станују песме 

и прише“  

У пквиру литерарне радипнице ппстпје две 

активнпсти, писаое ппезије и прпзе на задату тему. Свака 

щкпла мпже да има два представника (један за ппезију и 

један за прпзу). Радпви се щифрирају, а накпн пдабира три 

најбпља рада се врщи дещифрпваое радпва. Активнпст се 

пдвија у једнпј ушипници.  

Жири пцеоује радпве и за прва три места дпдељује медаље.  

Временскп трајаое активнпсти је 90 минута.  

 

5.3. Музишки тпбпган 

У пквиру пве активнпсти ппстпји пет 

разлишитих игара и све се игре ппсебнп бпдују, а на 

крају се бпдпви сабирају какп би се дпделиле 

медаље за прва три места. Свака щкпла има пп три 

представника за пву активнпст. Екипе су ппређане у 

пплукруг и свака екипа испред себе има стп са 

пптребним реквизитима.  



Активнпст се пдвија у фискултурнпј сали. Временскп трајаое активнпсти је 60 

минута. 

5.3.1.  „Плеспм дп ппбеде“ 

Два шлана из сваке екипе играју уз две песме кпје се пущтају 

прекп пзвушеоа. Жири пцеоује све парпве и дпдељује ппене такп щтп 

најбпљем пару дпдељује пнпликп ппена кпликп има екипа, а свакпм 

следећем пару за пп један ппен маое. 

 

5.3.2. „Кпмппзиција или аутпр“  

Прекп пзвушеоа се пущтају кпмппзиције, а на видеп биму се приказују шетири 

пдгпвпра. Екипе имају  20 секунди да размисле и пдгпвпре путем таблета. Екипе се бпдују 

пп брзини даваоа пдгпвпра и пп ташнпсти. Укупан брпј кпмппзиција је седам. Ппени се 

дпдељују свим екипама аутпматски приликпм даваоа пдгпвпра. Накпн заврщетка квиза 

приказују се кпнашни резултати. Првппласирана екипа дпбија пнпликп ппена кпликп има 

екипа, а свака следећа за пп један ппен маое. 

5.3.3. „Музикпман“  

За свакп ппстављенп питаое из пбласти музике ппнуђена су шетири мпгућа 

пдгпвпра путем прпјектпра, а екипе имају  20 секунди да дају свпј пдгпвпр прекп 

таблета.Екипе се аутпматски рангирају пп брзини пдгпвпра и пп ташнпсти, а на крају квиза 

се приказује пласман екипа. Укупан брпј питаоа је десет. На крају се дпдељују бпдпви 

такп щтп најбпља екипа дпбија пнпликп бпдпва кпликп има екипа, а свака следећа за пп 

један ппен маое. 

5.3.4. „Знам тај звук“ 

Прекп разгласа се пущтају звуци инструмената и 

ппнуђени пдгпвпри се приказују прпјектпрпм, а екипа 

мпра да преппзна кпји је тп инструмент и да путем таблета 

да свпј пдгпвпр. На крају квиза се приказује пласман 

екипа. Прва екипа се бпдује са пнпликп ппена кпликп има 

екипа, а свака наредна са пп једним ппенпм маое. 

5.3.5. „Свирам, свирам“  

Један пд шланпва жирија ће пдсвирати некпликп тактпва, накпн шега ће свака екипа 

имати  3 минута да ппкуща да пдсвира пнп щтп су шули. За пву игру свака екипа ће имати 

на свпм стплу синтисајзер. Жири дпдељује ппене свим екипама.  



Прва три места се пдређују на пснпву збира свих ппена. У слушају једнакпг брпја 

ппена игра се ппнпвп јпщ једна игра пп слушајнпм избпру. 

 

5.4. Фплклпр „Јелек, ппаншићи“ 

Активнпст се пдиграва у фискултурнпј сали. Свака щкпла кпја има пријављен 

фплклпр има дп 8 минута да прикаже игре кпје су спремили. Жири у саставу пцеоује 

наступ. Прва три места дпбијају плакете. Време трајаоа пве активнпсти је 75 минута. 

5.5. Игре без граница – „Ми смп у парку“ 

У пквиру пве активнпсти екипе се такмише у седам дисциплина. Екипа брпји пет 

шланпва. Све активнпсти се пдржавају у фискултурнпј сали. Време трајаоа пве активнпсти 

је пкп 60 минута.  

5.5.1. Трка џакова 

Сви шланпви екипе мпрају да пређу стазу за щтп краће време скашући у чакпвима 

један пп један. Када један такмишар пређе стазу, излази из чака и даје је следећем шлану 

екипе. Екипа са најбржим временпм дпбија пнпликп ппена кпликп има екипа. Свака 

следећа пп времену дпбија за пп један ппен маое.  

5.5.2. Кош по кош 

Један шлан екипе баца лппте у кпщ са линије слпбпдних бацаоа. Испред оега је 

стп на кпме му пстали шланпви екипе дпнпсе лппте. Циљ игре је да убаци щтп вищелппти 

за 2 минута.Такмишари из екипе мпгу да се смеоују приликпм бацаоа. Екипа кпја убаци 

највище лппти дпбија пнпликп ппена кпликп има екипа. Свака следећа пп брпју убашених 

лппти дпбија за пп један ппен маое.  

5.5.3. Сагради дворац 

Свака екипа мпра дасагради двпрац пд пластишних шаща ређајући шащу прекп шаще 

с тим щтп се између две шаще ставља мали папир.Такмишари стпје у круг пкп стпла и 

стављају шаще наизменишнп један пп један градећи кулу. Први такмишар стави самп шащу, 

а сваки наредни првп папир прекп те шаще па затим шащу. Укпликп се кула срущи, гради 

се нпва кула. Време игре је два минута. Екипа са највищпм кулпм дпбија пнпликп ппена 

кпликп има екипа, а свака следећа за пп један ппен маое.  

5.5.4. Стреличарство 

Екипа дпбија мету на стирпппру (пикадп). Сваки 

такмишар из екипе има пп три бацаоа. Ппени се рашунају 

пп правилима пикада и сабирају се пд свих шланпва екипе. 



Екипа са највище ппена дпбија пнпликп ппена кпликп има екипа, а свака следећа за пп 

један ппен маое.  

5.5.5. Глава уз главу 

У чаку се налазе балпни, а два такмишара стпје један 

наспрам другпг с рукама на леђима. Један такмишар им ставља 

балпн између глава, а затим га пни пренпсе дп другпг краја сале 

где балпн узима један шлан екипе. Када предају балпнтакмишари 

се брзп враћају дп ппшетка какп би пренели следећи балпн. 

Такмишари кпје нпсе балпне не смеју рукама да дпдирују балпн. 

Време трајаоа игре је два минута. Екипа кпја пренесе највище 

балпна дпбија пнпликп ппена кпликп има балпна, а свака следећа за пп један ппен маое. 

У слушају истпг брпја балпна играју се дпдатна два минута самп за те екипе. Екипа са 

највище пренетих балпна дпбија пнпликп ппена кпликп има екипа, а свака следећа 

дпбија за пп један ппен маое.  

5.5.6. Загонетна реч 

Екипа има пет минута да ппгпди щтп вище загпнетних реши. Такмишари се ппређају 

један иза другпг. Први такмишар пбјащоава реши дпк други шлан ппгађа и тп ради један 

минут. Када први шлан заврщи са пбјащоаваоем пдлази на крај реда и шека свпј ред за 

ппгађаое реши. Смеоују се све дпк свакп из екипе не буде и на месту пнпга кпји 

пбјащоава и ппгађа. 

5.5.7. Пинг понг баскет 

Екипа дпбија пинг ппнг лпптице и стирпппр са руппм кружнпг пблика прешника 

15cm. Такмишар стпји са једне стране стпла а стирпппр је на другпм крају и стпји усправнп 

у пднпсу на стп. Такмишар мпра да ппгпди рупу у стирпппру али такп да лпптица првп 

мпра да пдскпши пре негп щтп прпђе крпз птвпр. Сваки такмишар има пп пет лпптица. 

Екипа кпја убаци највище лпптица је ппбедник у игри. Екипа са највище убашених лпптица 

дпбија пнпликп ппена кпликп има екипа, а свака следећа дпбија пп један ппен маое пд 

претхпдне.  

На крају свих игара ппени се сабирају какп би се пдредила прва три места. У 

слушају истпг брпја ппена ппет се игра нека пд претхпдних игара пп слушајнпм избпру.  

Укупан ппбедник фестивала се пдређује сабираоем псвпјених медаља такп щтп 

првп местп нпси три ппена, другп два и треће један ппен. У слушају једнакпг брпја ппена, 

редпслед се пдређује на пснпву пласмана у играма без граница. Ппбедник фестивала 

дпбија пехар.  

 



6. Заврщне активнпсти 

Накпн пдиграних игара, дпк се исписују диплпме и рангирају екипе ради 

утврђиваоа ппбедника фестивала, пустиће се музика за плес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕКА ППЧНЕ ДРУЖЕОЕ! 

Прганизатпри Дешјег фестивала 


