
АКТИВНОСТИ У НЕДЕЉИ ИСТРАЖИВАЧА 

КРАГУЈЕВАЦ 
23-27.09.2019. ГОДИНЕ 

 

 

П О Н Е Д Е Љ А К 
 
Назив: „Истраживач у комшилуку“ 
Време: 13.30 – 15.30 

Место: ОШ „Милан Илић Чича“, Аранђеловац 
 
Опис активности: Деца и ученици ће имати прилику да, кроз игру и забаву, 

науче нешто о народној ношњи српског народа и кућама брвнарама које су се 
некада градиле, и да, у интерактивним радионицама, направе макете кућа и 

„сашију“ и украсе ношњу. 
 
Назив: „Млади истраживачи“ – радионице за децу узраста од 4 до 7 година 

Време: 16.00 – 19.00 часова 
Место: Простор испред музеја „21. октобар“ 

 
Опис активности: Кроз радионичарски рад деца ће имати прилику да, кроз игру 

и дружење, истражују простор и природу око себе. У другом делу радионице, 
учесници ће моћи да се „опусте“ уз програм „7 корака за релаксацију“ Relax 
kids-а. 

 

У Т О Р А К 

 
Назив: „Иконографија кроз векове“ – радионица за децу предшколског 

узраста 
Време: 11.00 – 13.00 часова 
Место: Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, Града Сирена 15/2 

(Хала „Језеро“) 
 

Опис активности: Радионица има за циљ да се, кроз низ занимљивих 
активности, деци приближи иконописање и „настајање“ једне иконе, као и да 
се упознају са историјом иконографије у Србији. 

 

С Р Е Д А 
 

Назив: „Крагујевац – јуче, данас, сутра“ – такмичарски фестивал драмских/ 

луткарских представа 
Време: 12.00 – 17.00 часова 
Место:  Позориште за децу, Трг слободе 1, Крагујевац 

 
Опис активности: Драмске и/или луткарске представе ће изводити деца 

предшколског узраста и ученици основних школа, након чега ће се прогласити 
најбоље представе које ће бити награђене у петак, током централне 
манифестације „Европска ноћ истраживача“, на Ђачком тргу Прве крагујевачке 

гимназије. 



С Р Е Д А 

 
Назив: „Млади истраживачи савременог друштва“ – ЕУ ћоше 

Време: 14.00 – 16.00 часова 
Место: Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, Града Сирена 15/2 

(Хала „Језеро“) 
 
Опис активнсти: Онлајн укључивање Марка Недељковића, који се, од 

септембра 2018. године, налази на постдокторским студијама на Институту у 
Балтимору и који ће са ученицима средњих школа поделити своје искуство 

приликом јављања на конкурсе за академске програме у иностранству. Поред 
Марка, наша саговорница ће бити и Милица Јовановић, која је учествовала у 
размени студената и младих предузетника, посетила више европских земаља и 

имала прилику да упознаје нове пословне културе и развој пословања. 
 
 

Ч Е Т В Р Т А К 

 
Назив:  „Путевима предака у будућност“ – обилазак културно-историјских 

споменика Крагујевца (прошлост) и Парка науке (будућност) 
Време: 11.00 – 14.00 ЧАСОВА 
 

План обиласка: 
Обилазак ће започети у порти Старе цркве, где ће учесници имати прилику 

да обиђу Стару цркву, Стару скупштину и чују нешто више о првој 
митрополији која се налазила на овом месту. Након тога, обилазк ће се 
наставити преласком преко бетонског пешачког моста, посетом Амиџином и 

Михаиловом конаку уз упознавање са јединим очуваним грађевинама 
дворског комплекса Обреновића. Обилаз ће се наставити шетњом до Прве 

крагујевачке гимназије и Парка науке, одакле ће сви заинтересовани имати 
прилику да оббиђу улицу Светозара Марковића и виде јединствене објекте 
подигнуте током владавине кнеза Милоша Обреновића, а које су остали 

очувани у овој улици до данас. 
 

Назив: „Крагујевац кроз историју“ – трибина 
18.00 – 19.00 часова 
Стара скупштина (порта Старе цркве) 

 
Опис активности: Неке од занимљивих информација које се могу чути на 

трибини су: трагови људског живота и материјалне културе још од праисторије, 
назив града, Крагујевац за време турске владавине, престони Крагујевац, 
Крагујевац данас. Аутори и реализатори трибине су ученици осмог разреда ОШ 

„Станислав Сремчевић“ са наставником Срђаном Дамњановићем. 
 
 

У ПРОДУЖЕТКУ ПОГЛЕДАЈТЕ 

ПРОГРАМ ЦЕНТРАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  
„ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА“ 

 
 



П Е Т А К 
27.09.2019. 

 

 

„ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА“ 
Централна манифестација 

од 17 часова 
Ђачки трг 

 
 

 
 

 

ПРОГРАМ ЦЕНТРАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 
 

17 часова 
Маскембал предшколаца и основаца 

 
18 часова 

Квиз  „Европско наслеђе Шумадије“ за ученике основних школа 
Место: Прва крагујевачка гимназија 

 

18 часова 
Квиз  „Европско наслеђе Шумадије“ за ученике средњих школа 

Место: Прва крагујевачка гимназија 
 

19.30 часова 

Додела награда победницима квизова, литерарног конкурса и  
такмичарских представа. 

Место: Ђачки трг 

 
 

 
Током централне манифестације, поред наведених 

активности, посетиоци ће бити у прилици и да: 
 

 Посете Парк науке (Прва крагујевачка гимназија) 
 

 Погледају изложбу под називом „Дворска канцеларија – коресподенција у 

средњем веку“ (Место: Хол Прве крагујевачке гимназије) 
 

 Посете штанд Центра за образовање Крагујевац, као и штандове других 

установа културе и образовања.  


