
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКE 2012/2013 ГОДИНЕ 
(У ОБЛАСТИ РАДА СА МЛАДИМА) 
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Организатор Адреса Телефон Назив Програма  Садржај програма Место одржавања 

Дужина 
трајања 
(датум) Сатница 

1 
Центар за таленте 

Вождовац Табановачка 5 
3974951  065-

4559633 

Упознавање са 
саобраћајним 

прописима заобуку 
возача и обука за *ф-ам* 

категорију 

Упознавање са новим 
Законом о безбедности 

саобраћаја Србије, обука у 
пружању прве помоћи, 

прекршаји и припрема за 
полагање АМ категорије Табановачка 5   03.-16.01.2013. 

Од 10:00-
20:00  По 
групама 

2 

Центар за 
естетику и стил 

Lady Љешка 84 
011/3344912  
(063-430534) 

Школа ,,Девојка од 
стила“ 

Низ програма и предавања   о 
лепом понашању, креирању 

стила, нези лица и тела као и 
оних из опште културе, 

протокола и јавног наступа, 
све што једну младу жену 

чини и дамом. Предавачи су 
јавне личности , успешне у 

својим професијама. Дом омладине, Македонска  05.-15.01.2013.   
Од 13:00-

15:00   

3 

Удружење 
Национална 

асоцијација за 
старе и уметничке 
занате и домаћу 
радиност "Наше 

руке" 

Булевар ослобођења 
75, село Раковица 

 
063 8785988 

39 43 507 

Доживите старе занате 
и музику Србије 

Ковачи, дуборесци, 
корпари, опанчари, вез, 

калиграф 

подстицање дечјег 
стваралаштва и креативности 
кроз неговање старих заната, 

развијање љубави према 
традиционалним 
вредностима и 

старозанатским техникама, 
едуковање за производе и 
предмете који су се некад 

користили али данас можемо 
да се сусретнемо са њима 

Булевар ослобођења 75, 
село Раковица  03.01-15.01.2013. 10,00-14,00 

4 

Театар 13, 
Омладинско 
позориште Устаничка 125/1 

2882-827 
064/15 05477 

„Од игре до позоришта у 
Сопоту“ 

Рад на читавом процесу  
стварања позоришне 

представе (дикција, сценски 
покрет, пантомима , плес) Центар за културу Сопот 03.01.-15.01.2013. 

Од 10:00-
13:00  

5 Артедукација Сарајевска 57а 064 3053129 АРТЕДУ 3 

 Упознавање са актуелном 
савременом визуелном 

уметношћу и развој 
креативности, повезивање 
цртежа са фотографијом, 

креирање карактера из 
стрипа/анимираног филма, 

који се даљим током развија 
и употребљава у обликовању 

различитих садржаја са 
личним ставом и поруком 

 Културни центар Београда, 
Кнез Михаилова 6 08.o1-15.01. 

Од 12:00-
16:00 



6 
Пријатељи деце 

Београда Дечанска 1 324 88 66 

„Радионица сликарства-
уље на платну“ програм 

за надарену децу 

Натезање на 
рам,импрегнација платна, 
израда скице за сликање, 

препаратура платна 
,сликање... ОШ „Дринка Павловић“ 03.01-15.01.2012. 

Од 11:00-
14:00 

        

„Креативна радионица 
иконописа“-програм за 

надарену децу 

Врсте и технике импрегнације  
даске, препарирање,израда 

скице,сликање на 
дасци,посупак коректуре, 

наношење златних листића и 
лакирање  ОШ „Дринка Павловић“ 03.01-15.01.2012 

Од 11:00-
14:00 

        
„Школа графике и 

ексилибриса“ 

Кроз рад на ексилибрису 
млади се сусрећу са 
различитим цртачким 

техникама(оловка, 
четкица,туш и перо) за 

линорез, бакропис и 
акватинта ОШ „Дринка Павловић“ 03.01-15.01.2012 

Од 11:00-
14:00 

        
„Креативна радионица 
стрипа и илустрације“ 

Избор текста који ће бити 
илустрован и обрада 

текста(ликови,изражавање 
емоција,потребни 

реквизити,сценографија, 
основи драматургије, ритам 

радње... ОШ „Дринка  Павловић“ 03.01-15.01.2012 
Од 11:00-

15:00 

        

„Креативна радионица 
сликарства за децу 
узраста од 9 до 14 “ 

Натезање на 
рам,импрегнација платна, 
израда скице за сликање, 

препаратура платна 
,сликање...прилагођено 

узрасту ОШ „Дринка Павловић“ 03.01-15.01.2012. 
ОД 11:00-

15:00 

        

„Креативна радионица 
сликарства за 

заинтересоване младе“ 

Натезање на 
рам,импрегнација платна, 
израда скице за сликање, 

препаратура платна 
,сликање... ОШ „Дринка Павловић“ 03.01-15.01.2012 

Од 11:00-
15:00 

        

„Креативна радионица 
иконописа“ основни 

програм за 
заинтересовану децу 

Врсте и технике импрегнације  
даске, препарирање,израда 

скице,сликање на 
дасци,посупак коректуре, 

наношење златних листића и 
лакирање  ош"Дринка Павловић" 03-15.01.2013 

од 11,00-
15,00 



7 

Институт за 
нуклеарне науке 

Винча 
Мике Петровића Аласа 

12-14 
340 80212 и 
063/718 2430 

Винчине зимске 
чаролије 

На једноставан и забаван 
начин ученици упознају 
практичне стране науке, 
упознавање са основама 

научног рада, ширење свести 
о значају и лепоти научне 

делатности, могућност 
израде матурских радова у 

институту, могућност 
припреме за такмичење. 

Фармацеутска-
физиотерапеутска школа, 

Донска 25-27 10.01. и 11.01.2013. 10,00-14,15 

8 

Удружење 
грађана 

 Ехо анимато 
Булевар краља 
Александра 296 063 8669494 

"Биографске скице-
креативна радионица" 

упознавање са драмским 
играма и техникама и то кроз 

истраживачки рад на 
биографијама значајних људи 

Милана Ракића 33, Шеста 
београдска гимназија 

03.01-13 .01.2013. 
Представа 15.01.2013 

У 20 ,00 10,00-15,00 

9 

Пријатељи деце 
општине Нови 

Београд Јурија Гагарина 183 
2165-496 

 064/20 07104 
Радионица за израду 

мозаика 

Обрада 
идеје,цртеж,прилагођавање 

овој техници аплицирање 
каменчића- мозаичких 

коцкоца 
ОШ "Ратко Митровић" 

Омладинских бригада 58 03.01-14.01.2013. 10,00-13,00 

10 
Пријатељи деце 

Земуна Земун, Цара Душана 57 

2617-625 
063/368 958 

 
Декупаж или салвета 
техника 

упознавање са основним 
законитостима уметничких 
форми старе технике 
ДЕКУПАЖ, која је идеална да 
покрене машту, развије 
креативности сензибилитет 

ОШ "Лазар Саватић", Кеј 
ослобођења 27 03.01-12.01.2013 10,00-13,30 

11 

Пријатељи деце 
општине 
Вождовац Устаничка 53 

2445438  
063/899 4810 

Зимска школа старих 
заната-калиграфија 

Упознавање и рад 
талентоване и 
заинтересоване деце са 
облицима и технологијама 
старих заната по принципу 
креативних радионица 

Центар за културу и спорт 
Шумице 08.01-15.01.2013 10,00-13,00 

12 
Центар за културу 
Младеновац 

Младеновац, Војводе 
Путника 7 8231-230 "Сликање песком " 

једноставна техника сликања 
бојеним  песком која захтева 
изузетно стрпљење 

Центар за културу 
Младеновац 03.01-15.01.2013 10,00-14,00 

13 

Регионални 
центар за таленте 
Београд 2 Устаничка 64 243-13-13 

Радионица:"Научни 
накит" 

ученици се на једноставан, 
занимљив и креативан начин 
упознају са неким базичним 
појмовима из природних 
наука и неким основним 
процесима у лабораторијском 
раду У Центру, Устаничка 64 6,  11.01-12.01.2013. 10,00-16,00 

14 

Друштво 
Сакурабана 
Београд 

Булевар Зорана 
Ђинђића 115/28 064/8996072 Зимска манга  забава 

Го, Манга,И Оригами 
радионице предавања и 
трибине  

Клуб Сакурабана ,Поп 
Лукина 6 10.01-13.01.2013 10,00-1700 



15 

Центар за 
добровољни рад 
и помоћ деци 
"Дуга" Заплањска 79 2467-728 Зимски дан на планини 

Намењен је младима из 
домова за децу без родитеља 
и Средње занатске школе., 
планира се одлазак на излет 
на Космај, посета манастиру 
Тресије.  

Заплањска 79, излет на 
Космају 05.01.2012. 08,00-20,00 

16 
Савез извиђача 
Београда Македонска 22 3341727 

Телевизор и компјутер 
угаси па се са нама у 
природи скраси 

програми извиђаштва -
презентација извиђачких 
програма у одговарајућем 
амбијенту 

Трг Николе Пашића 6, скуп 
извиђача и заинтересованих  
од 10 ,00 до 10,30  09.01-15.01.2012 

10,30-15,30 
према 

програму 
одреда 

домаћина 

17 
Пријатељи деце 
Чукарице Пожешка 124 

3558-135 
063/842 2174 "Како? Лако! Асертивно!" 

Упознавање са основним 
стиловима комуникације и 
асертивним правима, 
редуковање мисаоних 
препрека и деструктивних 
улога, вештине  асертивне 
комуникације.  Библиотека“Лаза Костић“  08.01-12.01.2013 11,00-14,00 

        

"Чаролија читања"-
радионица креативног 
читања и писања 

Подстицање активног и 
континуираног читања, вежбе 
креативног писања , вежбе 
јавног наступа, гласног 
читања, презентација радова, 
подстицање размене 
мишљења, активног 
слушања, истраживачког 
учења и читања. Библиотека "Лаза Костић" 08.01-12.01.2013 15,00-18,00 

18 
Удружење Снага 
оптимизма  

Обреновац,Поп 
Леонтија Марковића 

бр.14 063/1534 992 
"РЕЦИКЛАЖА, И ЛЕПА 
И ВАЖНА " 

Радионица израде 
употребних предмета и 
накита од материјала за 
рециклажу   

Библиотека "Влада 
Аксентијевићј"Обреновац  04.01-14.01.2012 10,00-12,00 

19 
Пријатељи деце 
Звездаре 

Булевар краља 
Александра 77 2424 908 

Пут око света под 
маскама 

Историјат прављења и 
употреба маски у различитим 
културама 

МЗ "Липов лад", Булевар 
краља Александра 298 03.01-15.01.2013 11,00-14,00 

20 

Друштво 
ликовних и 
примењених 
уметника Земуна  

Земун, Кеј ослобођења 
8  2612 023 

8 Прича о.. Зимска 
креативна радионица 

све активности су усмерене 
ка реактивацији креативног 
усмереног посмарања , низ 
радионица као и аукција у простору галерије 03.01-15.01.2013 12,00-15,00 

21 

Удружење 
грађана 
"Екоурбан" Дечанска 4 

3238 327 
064/4422559 "ЂуБРЕ" 

формирање свести ученика о 
значају решавања еколошких 
проблема, стицање знања о 
начинима  као и о корисним 
ефектимарешавања  ових 
проблема, еколошким и 
економским, ширење 
еколошке свести  

Факултет за примењену 
екологију "Футура", Пожешка 
83а 10.-12.01.2013. 10,00-18,00 



22 

Ј.П спортско 
културни центар 
"Обреновац" 

Обреновац, Краља 
Александра I бр.63 8721-361 

Креативна вајарска 
радионица 

упознавање полазника са 
основним елементима 
вајарског рада и ликовног 
изражавања, стицање 
вештина и знања које ће 
полазници моћи да примене у 
самосталном креативном 
раду, повезивање елемената 
ликовних уметности, цртеж са 
сликом и скулптуром, 
упознавање са техникама 
колажа, фротажа, рељефа, 
контра-рељефа, појмовима 
позитив-негатив У Центру, Обреновац 03.01-13.01.2013. 10,00-13,00 

23 

Удружење 
ликовних 
уметника Србије Мали Калемегдан 1 2 622 281 

Габриела Васић  
060/0227180 
Зимска школа 
декоративних техника  

 заснива се на 
ревитализацији 
традиционалних техника 
старих заната и ручних 
радова:хеклање, 
штрикање,филцање-ретро 
хоби вештине 

 
 
 
МЗ Миријево, Школски трг 2  
 
 03.01-13.01.2013 12,00-15,00 

        

УЛУС (Кристина 
Драшковић-Бочков) 
062/850 40 87  
Представи се! 

израда спота где се сваки 
полазник представља кроз 
спот о себи 

Уметничко едукативни 
студио "Бочков", Ратка 
Митровића 148 03.01-14.01.2013 16,00-18,00 

24 ПСК "Авала" Мурска 14 

3860-064 
064/187 97 39 

 

Зимска еколошко 
планинарска школа  на 
Авали 2013 

кроз боравак у природи 
млади савлађују вештине 
оријентиринга, екологије, 
пењања на вештачкој стени... Чарапићев брест, Авала 03.01-15.01.2013 9,00-17,00 

25 
Удружење 
"Каркатаг" Једренска 1/39 064/229 11 65 

Акција "Снежни 
катапулт"//креативна 
механика #5 

радионице креативне 
механике и рециклаже, 
конструисање и израда 
катапултова за избацивање 
грудви, стицање основних 
знања о реупотреби и 
пренамени, развијање 
практичних вештина 

Центар у Шуматовачкој, 
Шуматовачка 122 08.01-11.01.2013. 12,00-16,00 

26 
Центар за културу 
и спорт "Шумице" Устаничка 125 3837 551 "Сценске слике" 

анимација младих за 
визуелне уметности и 
проширене медије. 
Интеракција позоришног и 
филмског стваралаштва, 
невербалне комуникације, 
симултане драме и театра 
форума. У Центру, Устаничка 125 03.01.-15.01.2013. 13,00-16,00 



        
Мала школа 
фотографије 

упознавање са основама 
фотографије, од историјског 
прегледа, преко основних 
елемената као што су 
фотографске теме, 
композиција и сл, до начина 
презентовања уметничког 
дела. У Центру, Устаничка 125 03.01.-15.01.2013. 11,00-14,00 

27 
Центар за културу 
Лазаревац 

Лазаревац,Хилендарска 
2 8123344 

"Школа лепих уметности 
за децу-младе особе са 
инвалидитетом" 

ликовне креативне радионице 
као и аукција хуманитарног 
карактера 

Модерна галерија, 
Карађорђева 29 Лазаревац 03.01-15.01.2013 10,00-11,30 

28 

Планинарско-
спортско-
еколошко 
друштво за 
исхрану из 
природе "Сремуш 
био скаутинг" Устаничка 64 064-3464455 

СРБИОС- 
СРемушБИОСкаутинг 

Упознајте раскош царства 
гљива, научите да 
препознате, правилно 
уберете и употребите биље, 
"уједите змију" а пробајте и 
друге припаднике јестиве 
фауне, научите како 
изгубљен у дивљини да 
савлада страх и снађе се 

Забран и Јозића колиба код 
Обреновца 

04,05,06.01.2012 
Полазак испред 
Центра за таленте, 
Устаничка 64 08,00-17,00 

29 

Регионални 
центар за таленте 
Београд 1 Земун, Цара Душана 57 2615 314 "Израда мозаика" 

упознавање са новом 
ликовном техником, од њеног 
настанка, па кроз 
епохе.коришћење природних 
материјала за ликовно 
изражавање  У Центру, Цара Душана 57 08.01-15.01.2013 10,00-13,15 

30 
Педагошко 
друштво Србије Теразије 26 

2 687 749 
064/1833455 Сада знам, сада могу 

Пружање знања и вештина 
деци имладима из области 
лидерства, вештина јавног 
наступа које су усмерене на 
свакодневни живот и 
ангажовање у заједници. Теразије 26 03.01.-12.01.2013. 10,00-14,00 

31 
Феријални савез 
Београда Македонска 22 3220762 Дан на снегу-Дивчибаре 

програм је осмишљен као 
једнодневни излет на 
Дивчибаре.Неговање и 
развијање здравог живота и 
унапређење, осмишљавање 
слободног времена младих 

Београд-Дивчибаре-Београд 
полазак испред Дома 

омладине у 08,00 12.01.и13.01.2013. 08,00-20,00 

32 

ЈП за обављање 
послова из 
области културе и 
спорта   Сурчин Војвођанска 79, Сурчин 8440206 

Као Ђепето у причи, 
правимо фигуру да на 
сваког од нас личи 

Полазници програма заједно 
праве фигуру сремца у 
седећем положају, у 
природној величини,.по 
завршетку, фигура ће бити 
изложена у згради општине 
Сурчин.  

Бановачка 1, Сурчин, 
спортски комплекс Интеграл 10,00-13,00 

03.01.-
13.01. 



33 Удружење Лицеј Коњух планине 2 
2712140 

 061/6666503 

Мултимедијалне 
радионице за прављење 
књига 

Кроз мултимедијалне 
радионице за прављење 
књига ђаци стварају своју 
прву књигу, подстицање на 
читање и креативно писање. 

-"Невен" Трг Николе Пашића,  
"Чика Јова Змај" 
Хиландарска 7,  " 

-Драган Лукић" Студентски 
трг 19 

11,00-12,30 
 
13,00-14,30 
 
Сваког радног дана 
администрација 
блога од 18,00-20,00 

03.01.-
15.01. 

34 НВО Ленон Војводе Степе 287 
3980430 

060/397 27 23 Мала школа рокенрола 

Едукација омладине пружање 
избора и усмеравање 
омладине при формирању 
музичког израза, млади уче 
да свирају рок гитару, бас, 
бубњевњ, рок певање, рок 
лектира и поезија, основе 
прављења рок групе, основе 
студијског рада, снимање 
студијске компилације Центар за културу Лазаревац 15,00-18,00 

04.01.-
15.01. 

35 

 "Друштво за 
уметност, науку и 
активизам" ДУНА Видиковачки венац 67 064 3293490 

Луткарска радионица- 
нордијска митологија 

Савладавање техника 
прављење марионета, 
упознавање са нордијском 
митологијом, извођење 
групног рада у форми 
луткарског позоришта  

Биоскоп Фонтана, Нови 
Београд 12,00-14,00 

03.01.-
14.01. 

36 

Централни 
институт за 
конзервацију Теразије 26 

362 63 53 
064/ 838 99 

05 
 

Израда копија и реплика 
археолошке керамике 

Укључивање младих у 
активности очувања наслеђа 
и старих традиционалних 
заната, уметничког 
изражавања и вештина, 
препознавање вредности 
сопствене баштине, стварање 
одговорности за баштину Теразије 26 10,00-14,00 

03.01.0-
15.01. 

37 

Савез 
незапослених 
Београда Македонска 22 

069 /757 151 
064 /142 68 
25 

"Направи лако-сазнај 
како" уметничке 
радионице 

Радионице за неформалну 
едукацију ученика са циљем 
развијања креативности, 
солидарности и социјалне 
правде.  

   Поинт центар у центру 
Калуђерице Степе 
Степановића 19 и 10,00-16,00 10,11,12.01. 

38 
Школа за дизајн 
текстила Војислава Илића 88 2833697 

Мала школа шивења-
рециклажа џинса 

Стицање практично 
примењивих знања и умећа 
за самостално извођење 
поступка шивења Војислава Илића 88 10,00-15,00 

03. и 
04..01.- 

        Од маске до карневала 

Израда маски и делова 
костима комбинованим 
ликовним техникама Војислава Илића 88 10,00-15,00  

03.01.-
04.01. 



        
Ткање на ручним 
разбојима 

Очување традиционалних 
заната, оспособљавање 
учесника програма да 
самостално изводе процес 
ткања Војислава Илића 88 10,00-15,00  

03.01.-
04.01. 

        

Бојење, штампање и 
сликање текстила и 
одеће 

усвајање и овладавање 
основним знањима и 
вештинама уникатних техника 
украшавања текстила и 
одеће: бојење, батик-сликање 
на текстилу, штампање Војислава Илића 88 10,00-15,00 

03.01.-
04.01. 

        Ручно плетење 

Очување традиционалних 
заната, оспособљавање 
учесника програма да 
самостално изводе процес 
плетења Војислава Илића 88 10,00-15,00  

03.01.- 
04.01. 

        Вез као уметнички израз 

Основе технике веза, вез као 
слика, примена веза на 
декоративном текстилу, 
примена веза на одевним 
предметима Војислава Илића 88 10,00-15,00 03.и, 04., 01.  

 

 

НАПОМЕНА:  

 

 За едукативне радионице чији рад се одвија у континуитету (у трајању од неколико дана) неопходно је своје 

учешће пријавити пре почетка програма (број места је ограничен); 

 За програме који се реализују ван Београда ( у организацији Сремуша, Феријалног савеза Београда и 

ПСК“Авала“) потребно је да се пријавите раније, ради резервације места у аутобусу. 

 Педагошко друштво Србије ће у оквиру свог стручног тима, пратити и анализирати програме у делу спорта и 

рада са младима и о својим запажањима сачинити Извештај за потребе Секретаријата за спорт и омладину 


