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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: 
КРЕАТИВНЕ (ЕДУКАТИВНЕ) РАДИОНИЦЕ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "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 Свет рада 
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици I циклуса 

Носилац активности 3-5 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
Здравствене институције 
Невладине организације 
Општина/град 
Фирме/предузећа 
Нешто друго:       

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 

Током године се планирају и  органузују креативне и едукативне радионице .  
Радионице прате редовне активности ученика у школи и у корелацији су са наставним предметима: 
ликовна култура, свет око нас/природа и друштво, српски језик, верска настава, чувари природе, час 
одељењског старешине...  
Теме радионица су: 
 Новогодишње чаролије 
 Мами на дар 
 Ускршња радионица 
 Рециклажа ( Обележавање Дана планете Земље) 
 Заједно против насиља 
Ученици учествују у активностима од доласка у први разред па до завршетка четвртог разреда. 
За креативне радионице које се организују у школи се користи материјали који се могу лако прикупити 
(рециклажа)  и које доносе сами наставници или ученици; део материјала се обезбеђује и кроз 
пројекте локалне заједнице. 
Кроз рад се развија креативности код ученика; подстиче се прецизност и сигурност у реализацији 
рада; развија се манипулативна спретност; развија еколошка свест; подстиче предузетништво; 
развијају се позитивне особине личности и подстиче дружење. 
Начин праћења активности 

За сваку радионицу се прилаже сценарио. 
По завршетку извођења радионице се прилаже извештај. Извештај и фотографије о радионицама се 
објављују на школском маркетингу. 
 
Показатељи ефекта активности 

Радионичарски део постаје део активности на већини часовима редовне наставне. Ученици имају 
могућност да научене технике и стечене вештине примене у осмишљавању и креирању сопствених 
идеја за рад на часовима. 
-Презентују се радови ученика на изложбама; 
- Учествују са радовима на конкурсима (нпр. конкурси из области екологије „ Плава планета“ CЕООR 
Крагујевац и компаније А.S.A ); 
- Ученици учествују на такмичењима (нпр  за најлепше ускршње јаје...); 
-Израђују се поклони за Дан школе и Дан жена или украса за новогодишњу јелку; 
- Организују се продаја рукотворина (предузедништво); 
 
Остале напомене 

Ученици  су током претходних година постигли и значајне резултате: 
 Освојена је прва награда на фестивалу и конкурсу за маскоту „Чистунко“ компаније A.S.A. у 
износу од  
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200 000 динара.  
 Прво место на конкурсу „ Прича у слици“ организације Достигнућа младих Србије у износу од 
20 000 дин. (заједнички рад из области предузетништва). 
 Награде и дипломе на еколошком конкурсу „Плава планета“ удружења CEOOR Крагујевац (свих 
претходних година су ученици из одељења добијали награде). 
-1. места на конкурсу из енглеског језика My Dream School  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

Osnovna škola "Živko Tomić'' školski marketing 
 
 


