
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 2017. ГОДИНУ 

ПЛАН РАДА ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ 

Фолклорна секција је за школску 2016./2017. годину планирала изузетан број 

наступа са основним циљем очувања богате културне баштине Србије. Планиране 

активности, поред основног, имају за циљ и  рзавој и усавршавање психомоторичких 

способности ученика, развој високог степена социјализације ученика, учење народних 

игара, песама и обичаја, сарадњу са другим секцијама, школама и организацијама 

локалне заједнице и шире  и  промоцију школе. Поред наведеног, чланови секције ће у 

току школске године  ићи на концерте Националног ансамбла Коло и Una saga Serbica, 

као и других култирно – уметничких друштава по договору.. 

 Одржавање секције одредиће се на основу распореда за предстојећу школску 

годину. 

СЕПТЕМБАР 

 Формирање секције, представљање плана рада секције  и одређивање термина 

рада секције; 

 Припрема за прославу Дана школе и учење корака и кореографије „Градска игра 

Бојарка“; 

 Учење, понављање и увежбавање традиционалних народних песама; 

ОКТОБАР 

 Понављање и увежбавање  кореографије „Градска игра Бојарка“ за прославу 

Дана школе; 

 Учење, понављање и увежбавање кореографије „Градска игра  Краљево салон 

коло“ за прославу Дана школе; 

 Наступ на приредби поводом прославе Дана школе; 

 Понављање и увежбавање традиционалних народних песама; 

НОВЕМБАР 

 У сарадњи са секцијом Грађанског васпитања припрема за наступ у Дому за 

стара лица у Земуну; 

 Понављање и увежбавање кореографија и песама за наступ у Дому за стара лица 

у Земуну;  

 Наступ у  Дому за стара лица у Земуну; 

 Учење, понављање и увежбавање корака кола „Моравац“, „Чачак“ и „Ђурђевка“ 

уколико школа обезбеди корепетитора; 

 Учење, понављање и увежбавање нових традиционалних народних песама; 

ДЕЦЕМБАР 

 Договор и припрема за прославу школске славе; 

 Учење, понављање и увежбавање кореографије „Градска игра Коло Српских 

сестара“; 

 Понављање и увежбавање кореографија „Градска игра Бијарка и Краљево салон 

коло“; 

 Учење, понављање и увежбавање кореографије „Бранково коло“ за наступ у 

Карловачкој гимназији; 
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ЈАНУАР 

 Понављање и увежбавање кореографија за Светосавску академију; 

 Наступ на Светосавској академији; 

 Учење, понављање и увежбавање кореографије „Бранково коло“ за наступ у 

Карловачкој гимназији; 

ФЕБРУАР 

 Састанак и договор са члановима секције за рад у другом полугодишту; 

МАРТ 

 Учење, понављање и увежбавање кореографије „Бранково коло“ за наступ у 

Карловачкој гимназији; 

 Наступ у Карловачкој гимназији; 

АПРИЛ 

 У сарадњи са секцијом Грађанског васпитања припрема за наступ у Дому за 

стара лица у Земуну; 

 Понављање и увежбавање кореографија  и песама за наступ у Дому за стара 

лица у Земуну; 

 Понављање и увежбавање традиционалних народних песама; 

 Учење, понављање и увежбавање кореографије  „Шумадија“; 

МАЈ 

 Учење, понављање и увежбавање кола „Шесторак“ и „Клецка“ ; 

 Учење, понављање и увежбавање кола „Лиле, Лиле“ и „Румена“; 

 Постављање кореографије „Нишава“; 

 Понављање и увежбавање кореографије „Нишава“; 

ЈУН 

 Понављање и увежбавање научених кореографија; 

 Понављање и увежбавање научених народних традиционалних песама; 

 Осмишљавање нових корака и делова кореографија са циљем  развоја 

креативности ученика; 

 Договор са члановима секције о плану и програму за наредну школску годину. 

 

         Организатор рада фолклорне секције  

         Драгана Аџић, професор 

 


