
 
 
Регионали центар за професионални развој запослених у образовању 
заједно са глумцима Иваном и Мирољубом Рикијем Недовић организује 
ДРУГИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛА ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ОСНОВНИХ И 
СРЕДЊИХ ШКОЛА - „ШТА ДРАМИШ“ СA TEMOM: 
 

БУДИ ВИТЕЗ 
 
Витез: штити слабије (слабији пол, млађе од себе) 
Витез: не напада нејаке 
Витез: поштује противника (у спорту) 
 
Прави ВИТЕЗ: решава неспоразуме пре речима него „мачем“ 
Прави ВИТЕЗ: се надмеће на турнирз+у (спорту, музици, знању) а не на 
улици 
Прави ВИТЕЗ: спашава даме и нејач од „змајева“ ...не изиграва „змаја“ 
Прави ВИТЕЗ: не мрзи противника (из другог тима)..већ честита на фер 
и храброј борби 
Прави ВИТЕЗ: нема непријатеља..већ само другаре који другачије 
мисле 
Прави ВИТЕЗ: је увек на страни поштења, правде, једнакости 
Прави ВИТЕЗ: има вбезброј другара, пријатеља, познаника 

 
БУДИ ВИТЕЗ.....ПРАВИ ВИТЕЗ 

 
 
Позивамо основне и средње школе да пријаве своје секције за учешће на 
Фестивалу. 
 
Ко може да се пријави/учествује и под којим условима? 
 

1. Основне и средње школе са позоришном представом у следећим 
категоријама: 

               1. драмске секције од 1.до 4.разреда основних школа; 
     2. драмске секције од 5. до 8. разреда основних школа; 

               3. драмске секције средњих школа. 
2. Трајање представе 10 - 20 минута; 
3. Број учесника није ограничен; 
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4. Пријаве за учешће се подносе на пријавном листу у прилогу до 
10.03.2016., пријаву послати  на мејл info@rcnis.edu.rs ; 

5. Награде ће се доделити за најбољу представу, најбољег глумца, 
најбољу глумицу, најбољу режију и најбољи текст у категоријама:  

         1. драмске секције од 1.до 4.разреда основних школа; 
           2. драмске секције од 5. до 8. разреда основних школа; 

                       3. драмске секције средњих школа. 
 

6.  Полуфинално такмичење биће одржано 25.3.2017. а Финално 
такмичење 1.4.2017.у Позоришту лутака;  

 
Позивамо наставнике који воде драмске секције у основним и 
средњим школама да се пријаве за учешће на фестивалу до 
10.3.2017.  
 
Распоред активности: 
 

Датум  АКТИВНОСТ 

До 10.3.2017. Пријављивање драмских секција 
 

25.3.2017. 
 
Полуфинално такмичење драмских секција 
(Регионални центар, ДКЦ и школа) 
 

1.4.2017. 
 
Финално такмичење и додела награда 
 (Позориште лутака) 

 
 

 


