Пројекат
ВЕК ПРВЕ ПОБЕДЕ ВЕЛИКОГ РАТА

1.Циљ пројекта

1914. година је почетак великог страдања народа Европе чије последице
се осећају до данашњег дана. Почетак тог међународног страдања Краљевина
Србија обележила је првом победом савезника у Великом рату – Церском
битком. Ова величанствена победа Српске војске, под командом војводе
Степе Степановића, доживљава стогодишњи јубилеј. Циљ пројекта је
обележавање ове важне годишњице и истицање значаја победе српског
народа у Првом светском рату.

2.Задатак пројекта
У склопу обележавања 100 година од Церске битке, потребно је
ангажовати:
-

Ђаке,
Наставнике,
Родитеље,
Представнике локалне самоуправе (представнике општине и града
Београда)

У Београду, у Кумодражу, постоји основна школа која носи име војводе
Степе Степановића скрећући пажњу да је славни војвода из тог краја, да је
родна кућа војводе Степе у Кумодражу. Ова околност, изузетно повољна за
београдске ђаке, отвара могућност да се 100 година од Церске битке обележи
укључивањем, ОШ Старина Новак, ОШ Војвода Степа и родне куће војводе
Степе. Дакле, задатак пројекта је обележавање јубилеја укључивањем:
- ОШ Старина Новак
- ОШ Војвода Степа
1

- Родне куће војводе Степе у Кумодражу на Вождовцу

2.1.План пројекта
Због учешћа две основне школе у обележавању 100 година од Церске
битке, манифестација прославе треба да траје два дана. Свака школа би
преузела организацију прославе у једном дану.
Првога дана, организацију прославе преузела би ОШ Војвода Степа.
Задаци које треба да испуни су следећи:
- Да припреми дочек ђака ОШ Старина Новак у дворишту своје школе,
- Да организује заједнички одлазак ђака обе школе у цркву која је поред
ОШ Војвода Степа,
- Да организује марш ђака обе школе до родне куће војводе Степе,
- Да припреми приредбу која ће се за ђаке обе школе извести испред
родне куће војводе Степе,
- Да размотри могућност организовања неког спортског надметања две
школе након приредбе испред родне куће Војводе Степе.
Задаци ОШ Старина Новак првог дана прославе били би:
- Организовање аутобуског превоза ђака ОШ Старина Новак до
Кумодража,
- Полагање цвећа на споменик војводе Степе,
- Извођење извиђачке акције у дворишту ОШ Војвода Степа,
- Учешће у организовању спортских надметања.
Други дан прославе био би у организацији ОШ Старина Новак. Задаци
које треба да испуни су следећи:
- Да организује музејску поставку у холу школе 100 година Церске
битке,
- Да организује дочек ђака ОШ Војвода Степа,
- Да за ђаке обе школе организује видео пројекцију играног филма Марш
на Дрину (ако временски услови дозвољавају пројекција треба да се
организује на отвореном),
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- Да организује извиђачке активности за ђаке обе школе.
- Да организује надметања старих вештина (навлачење конопца, камен са
рамена...)

Задаци које треба другог дана да испуни ОШ Војвода Степа су:
- Да организује долазак својих ђака у двориште ОШ Старина Новак.

У Београду, 17.09.2013.

Влада Вучинић, директор школе
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