
 Дан дружења Игре без граница 

Време: Прва недеља октобра у поводу Дечје недеље 

Ове године би то било субота, 1. 10. 2022.  од 11 часова до 13 часова. 

Место: Копар за 2022. годину, са могућношћу да сваке следеће године дође до промене 

места и организатора манифестације у Словенији,  према договору  

Учесници:   50-80 ученика и 12 наставница српске допунске школе у Словенији   

Организатори: СД  Приморје из Копра, у сарадњи са наставницама српске допунске 

школе са словеначког приморја Тамаром Сврзић, Јадранком Бети и Драгом Давид   

Дозволу за извођење манифестације у Градском парку Копра обезбеђује организатор СД  

Приморје. 

Напомена. Отворена је могућност да се овај сусрет претвори у Дан дружења ученика 

српске допунске школе, који подразумева да долазе гости и ученици српске допунске 

школе и из других земаља. 

ЦИЉЕВИ 

⮚ Међусобно упознавање и дружење ученика српске допунске школе у Словенији 

кроз јачање осећаја повезаности са коренима у области језика, културе и 

традиције играњем старих српских игара за децу и младе, 

⮚ Изграђивање тимског духа, 

⮚ Промовисање српске допунске школе у Словенији, 

⮚ Дружење наставника као основа за будуће планове и активности српске 

допунске школе,  

⮚ Промовисање јединства српске заједнице у Словенији.     

 

ПЛАН МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Окупљање ученика, наставника и родитеља у Централном парку у Копру 1. 10. 2022.  у 

11 часова. 

1. Обилазак старог језгра Копра  (Врата града, СПЦ Копер, Титов трг, Стара тржница, 

повратак до Централног месног парка, где се одвија други део манифестације). 

2. Игре без граница – традиционалне  српске игре (надвлачење канапа, бацање 'камена' – 

крпењаче – с рамена, трчање у џаковима  и 'провлачење крпењаче' – игра спретности). 



Завршни део манифестације  – додела диплома и похвалница уз заједничко певање 

песме Негујмо српски језик и дружење ученика, наставника и родитеља који су довели 

своју децу. 

ИГРЕ  БЕЗ ГРАНИЦА 

 

- Од свих ученика направити четири групе независно од места одакле долазе. 

- За избор група које се такмиче користити  бројалице (Еци, пеци, пец / Енци, менци на 

каменци/  Окош, бокош...) 

- Име групе је избор ученика из дате групе, а биће  написано ћирилицом на траци (четири 

боје за четири групе), која ће бити везана на надлактици ученика.   

- Диплому добија сваки учесник из групе која је освојила прво место, а учесници из група 

који нису освојили ни у једној игри прво место добијају похвалу за учешће.  

ПРАВИЛА која важе за сваку игру: прво се истовремено такмиче две групе, а онда се 

такмиче друге две групе по систему испадања; две победничке групе из првог кола 

такмиче се у финалу; награђује се дипломом само  прво место, односно,  група која победи 

у финалу (у свакој од четири игара).   

 

ОПИС ИГАРА 

 

1. Надвлачење конопца – губи она група која прва пређе црту. 

2. Трчање у џаковима – у оквиру једне екипе, чим игра почне, ученик улази у џак, трчи у 

џаку предвиђену деоницу пута (3м) из тачке А до тачке Б, где га чека други ученик из исте 

екипе; први ученик излази из џака, други улази, па се враћа назад у тачку А. Поступак се 

понавља, док се не изређају сви ученици једне екипе. (Уколико екипе немају исти број 

ученика, да би сви трчали, један ученик трчи два пута.) Није потребно мерити време јер се 

такмиче по две екипе истовремено, па ће победник бити очигледан. 

3. Бацање крпењаче – по два ученика (из две групе) бацају истовремено крпењачу, бод 

добије онај који ју је најдаље бацио. Поступак се понавља док се не изређају сви ученици 

тих екипа. Победничка екипа је она која је освојила највише бодова, она иде у финале.  

4. Додавање крпењаче – игра спретности – две екипе праве две колоне. Кад почне игра, 

додаје се крпењача последњем у колони који треба да је додаје ИЗНАД ГЛАВЕ првом до 

себе. Поступак се понавља, а кад крпењача стигне до првог у колони, он је враћа 

додавањем ИЗМЕЂУ НОГУ оном иза себе. Поступак се понавља док крпењача не стигне 

до последњег ученика у екипи. Ако крпењача падне, игра за ту екипу почне из почетка. 

Две екипе се такмиче истовремено, а у финале иде екипа која је прва извршила задатак. 


