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 КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА 
 

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ 

АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ 
-КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: 
СТАЗАМА МОГА КРАЈА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Живко Томић 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Доња Шаторња Школска управа:Крагујевац 
Сајт школе: www.oszivkotomic.edu.rs 
Контакт особа:Марија Обрадовић Телефон школе:034/6837125 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Традиција 
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици I циклуса 

Носилац активности 1-2 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
Здравствене институције 
Невладине организације 
Општина/град 
Фирме/предузећа 
Нешто друго: Туристичко домаћинство, верска установа 

Циљ 
Активности 

Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..) 
Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.) 
Подстицање емоционалног развоја 
Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.) 
Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности 
Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју 
Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.) 
Поштовање дечјих и људских права, равноправности... 
 Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите 

животиња 
Подршка личном и националном идентитету 
Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина 
Подршка интеркултуралности и мултикултуралности 
Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом 
 Нешто друго:       
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Активност је у 
форми 

Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...) 
Излет, екскурзија, посета... 
Такмичење, квизови... 
Фестивал 
Хуманитарна акција 
Клуб 
Секција 
Радионица 
Трибина 
Сајам, вашар, продајна изложба 
Спортска манифестација 
Истраживање 
Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...) 
 Нешто друго:      

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Израда плана активности посете(време,сатница, објекти, садржаји, превоз); Организовање 
родитељског састанака (сагласност родитеља, договор око организације превоза ученика до 
одредишта);Уговарање и најава посете одабраним објектима у Страгарима и околини(учитељ главни 
водитељ активности контактира и договара посете са одговорним лицима и власницима одабраних 
објеката за обилазак); Обезбеђивање донације,сокови за ученике, од стране локалне фирме (учитељ 
главни водитељ активности договара са власником фирме); 12.јун 2017. у 9:10ч долазак родитеља и 
полазак из школског дворишта; У 9:30ч долазак у Страгаре и манастир Вољавча,обилазак 
манастира( упознавање са историјом манастира и обилазак манастирског конака, цркве, дворишта) ; У 
11ч долазак у воденицу Цицић (упознавање са историјом воденице, начином рада воденице, алатима 
воденичара, поступком млевења кукуруза, обилазак јаза изнад воденице);У 11:45 долазак у Кућу 
Лазић( упознавање са историјом Куће Лазић, обилазак музејске етно изложбе, изложбе ручних 
радова-уметничких сувенира, реализација уводне радионице за ученике Уметничко сликање на 
стаклу ); у 13ч крај посете и полазак  кућама. 
 
Начин праћења активности 

фотографије, извештај 
Показатељи ефекта активности 

Ова врста ваннаставне активности се реализује у јуну сваке школске године од 2012/2013.године. 
Остале напомене 

      

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

Линк фото албума Посета-Кућа Лазић, 12.јун 2017. ОШ "Живко Томић", ИО 
Блазнава:https://photos.app.goo.gl/vXfjG7JVvEGCd7HA2 
Линк фото албума У посети манастиру Вољавча, 12.ЈУН 2017. Страгари“: 
https://goo.gl/photos/pQp6xukc9hkehuon9 
Линк фото албум Посета воденици Цицић, 12. јун 2017. ОШ "Живко Томић", ИО Блазнава: 
https://photos.app.goo.gl/xReWGPWEWwohO6Q22 
 Линк фото албум Излет "СТАЗАМА МОГА КРАЈА", Страгари, 12. јун 2017.ОШ "Живко Томић", ИО 
Блазнава:https://photos.app.goo.gl/ajBEupfaPWzOXHTP2 
 


