Учење кроз игру у Музејској учионици у Вранићима
Колектив ОШ „Степа Степановић“ поносан је што је заживео дух Музејске учионице и већ се можемо
похвалити успешним и креативним реализованим програмима.
У октобру су нас посетили ученици ОШ „Свети Сава“из Атенице са осам чланова наставног и
ваннаставног особља, а два петка за редом у новембру одржане су две радионице у сарадњи са градским
школама.Прва радионица реaлизована је 6.11.2015. под називом Школа у прошлости; угостили смо
ученике шестог разреда ОШ Милица Павловић, а наредног петка 13.11.2015. дружили смо се са
четвртацима и њиховом учитељицом Јасном Марић Глишовић из ОШ Вук Караџић.
Ученици шестог разреда ОШ Милица Павловић имали су прилику да сазнају нешто више о школи некада,
кроз различите технике писања, цртања, сликања; слушања некадашњих композиција, али и испробавања
казни предвиђених за тадашње немирне и лење ученике. Све то у аутентичном школском амбијенту старом сто година.
Најзанимљивији коментари и утисци ученика гласили су да кад им неко буде поменуо прошлост, сетиће
се дана проведеног у Вранићима и да је то прави етно рај. Посебну драж свему је дало активно учешће
наставника у свим предвиђеним активностима: Јане Јуреш, наставнице историје, која је и аутор поставке,
Бојане Никшић, наставнице срп.језика и Радојице Чоловића, наст.информатике.
Реализатори радионице су библиотекар ОШ Степа Степановић Душица Шошић, Александра Јовановић,
наст,српскиг језика, Маријана Стевановић, наст.енглеског језика и Данијела Марковић, наставнице
немачког језика; уз свесрдну подршку наше помоћне раднице Невенке Петровић.
Луткарску радионицу реализовали су учитељи наше школе Биљана Милошевић, Маријана Бјелић,
Милован Станисављевић са библиотекаром Душицом Шошић. Ученици четвртог разреда ОШ Вук
Караџић забавили су се правећи лутке, али и учећи математику, сценско извођење, изражајно казивање,
слободу изражавања покретом.
Свет игре и свет лутака два су најмаштовитија и најчудеснија света. Када се та два света удруже настаје
свет луткарског стваралаштва. Лутке децу позивају на игру, креативност, бескрајну машту и дружење
и ненаметљиво постају ризница њиховог знања. Изводећи луткарске представе ученици су се
захваљујући дечијој машти лако поистоветили са јунацима луткарске игре и испунили учионицу
узбуђењем, смехом и срећом.
Наша школа је отвореног типа и радо ће угостити све заинтересоване ученике , учитеље, наставнике у
Издвојеном одељењу у Вранићима . Дођите да заједно кроз игру оживимо дух прошлости у
пријатељској и радној атмосфери.
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