
 

Дечији камп „Весели основац“ 

О нама 

 

Дечији камп Ракинац је образовно- васпитни 

камп за децу и омладину који има за циљ да 

унапреди образовање на начин и на месту 

које је стимулативно и подстицајно, обогати 

ваннаставне активности, промовише науку и 

заштиту природе и очува традицију српског 

села. 

Реализатори овог пројекта су просветни 

радници школе „II шумадијски одред“, који 

раде са децом и младима, имају искуства, 

воље и ентузијазма, ученици чланови секција 

које постоје у школи, као и локални 

стручњаци из различитих области који желе 

да пренесу своја знања. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Где се налазимо 

 

Ученичка задруга „Весели 

основац“ 
Основна школа „II шумадијски одред“ 

Марковац 

 

Образовни камп 

„Весели основац“ 
Ракинац 

 

8. октобра 10,  11325 Марковац 

osmarkovac@gmail.com 

 
https://www.osmarkovac.edu.rs 

 

телефони: 

026/4861006 

026/4861030 

Саша Станојевић 

064/9936248 

mailto:osmarkovac@gmail.com


  



 

Шта вас очекује у кампу 

 

Радионице 

 

Креативне 

Израда украсних и употребних предмета од 

различитих природних материјала развијаће 

креативно умеће и свест деце о естетским 

вредностима. 

Научно - истраживачке 

Занимљиве интерактивне поставке из различитих 

научних области водиће посетиоце у нова сазнања 

кроз експерименте, различите теме за учење кроз 

игру, групни и самостални рад и 

шетњом кроз природу до импресивних открића. 

Уметничке  

Ликовне колоније, вајарске радионице и упознавање 

са стиловима и техникама осликавања на различитим 

материјалима омогућиће посетиоцима да кроз забаву 

науче нешто ново и открију своје скривене таленте. 

Рециклажа 

Израда корисних производа од рециклажних 

материјала и материјала из природе подстаћи ће 

креативност код свих учесника радионице. 

Стари занати 

Упознавање са заборављеним занатима:  

- грнчарско-керамички  

- ткање и вез  

- ковач, кујунџија 

- клесар, дрворезбар 

Школски врт лековитог биља 

Обиласком врта лековитог биља у школском 

дворишту, посетиоци ће имати прилику да науче 

много о врстама лековитих биљака, њиховом узгоју и 

намени. Пријатан осећај употпуниће ароматични укус 

природних чајева припремљених од биљака из овог 

врта. 

 
 

 

Шетња кроз историју 
 
Обилазак културно-историјских знаменитости 
Једнодневни излет и oбилазак Радовањског луга, места на 
коме је убијен Карађорђе, цркве Захвалнице која се налази 
недалеко од гроба где је првобитно српски вожд сахрањен,  
манастира Покајница и манастира Копорин из 14. века чији 
је ктитор Деспот Стефан Лазаревић. 
Од огњишта до вајата 
Етно двориште у основној школи у Марковцу враћа 
посетиоце читав век уназад и пружа им прилику да се 
упознају са стиловима градње и организацијом сеоског 
домаћинства из тог времена. Омогућава и упознавање са 
животом некада кроз одржавање прела и посела у 
типичном окружењу. 
 
Спорт и рекреација 
Српске витешке игре 
Учествовање у заборављеним старим српским играма у 
природи, стреличарство и витешке игре увериће посетиоце 
да за здрав дух и добру забаву нису неопходни само 
спортски терени, теретане, Интернет и видео игре. 
Спортски сусрети и игре без граница 
Организоваће се спортска дружења где ће посетиоци моћи 
да увежбавају разне спортске елементе у природном 
окружењу, играти утакмице у оквиру класичних спортова и 
на забаван начин, екипно и појединачно учествовати у 
другим спортским играма такмичарског карактера на 
отвореном. 
Пешачким стазама кроз природу 
Шетња по руралним и не руралним местима, шумама, 
ливадама, уређеним и неуређеним стазама, оријентиринг и 
просторна авантура. 
 
 

 

 

Смештај 

 

 
 

За учеснике који су изабрали продужени викенд или 

седмодневни боравак, обезбеђен је објекат који 

испуњава све стандарде за ту намену за смештај група 

до 30 посетилаца. Објекат поседује четири собе за 

смештај деце и њихових пратилаца, два купатила, 

ходник и терасу. Око објекта се налази пространо 

двориште са дрвећем. Преко пута је школска зграда са 

двориштем богатим травнатим површинама, 

листопадним и зимзеленим дрвећем (липа, јела) и 

цветним лејама, мини тереном са справама за децу 

(љуљашке, клацкалице, пењалице, мини пич), уређене 

стазе са летњиковцем. На заравни испод смештајног 

објекта налази се спортски терен.  

 

Исхрана посетилаца ће се реализовати у просторијама 

школских трпезарија и обухватаће сва три оброка. 

Јеловник и квалитет оброка биће у складу са 

препорукама нутрициониста. 

Могуће је организовати и ланч-пакете током 

активности на терену 

 
 



 


