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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: 
РЕЦИКЛИРАЈ ЗА ЛЕПШИ „ЖАРКО“ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ „Жарко Зрењанин“ 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Зрењанин Школска управа: Зрењанин 
Сајт школе: http://www.oszzrenjanin.edu.rs 
Контакт особа: Ивана Вуков Телефон школе: 023 548-820 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Више од 10 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: сакупљање старе хартије 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Учитељи и одељењске старешине континуирано промовишу акцију међу ученицима и родитељима (на 
ЧОС-у и родитељским састанцима) и указују на њен значај. Акција се оглашава паноом,флајерима,  на 
школском сајту и у локалним медијима. На дан акције одељењске старешине организују долазак и 
распоређивање хартије у оквиру свог одељења, а затим прикупљено предају комисији. Акцијом 
координира наставница Ивана Вуков, док остали наставници, чланови Малих еколога,  организују 
предају,  врше контролу мерења и уносе податке у табелу. Помоћни радници помажу у мерењу и 
организацији. Одмах по завршетку акције проглашавају се победници. Детаљни резултати оглашавају 
се на сајту и у локалним медијима. Анкетом се утврђује мишљење ученика шта је у уређењу школе 
тренутно најважније. Доноси се одлука о начину уторшка зарађеног новца. Осмишљавају се решења 
заснована на резултатима анкете. Транспаретно се, на сајту и путем књиге обавештења,  
обавештавају ученици и родитељи о начину на који је новац потрошен. Ученици учествују у 
постављању и украшавању жардињера, сађењу и одржавању биљака. 
Начин праћења активности 

Фотографије, школски сајт, локални медији, продукти—клупе, жардињере, биљке... 
Показатељи ефекта активности 

2016.године у акцији  прикупљено 7100 кг старе хартије,а ове,2017.године прикупљено 8 300 кг 
папира за рециклажу. Школско двориште опремљено клупама, жардињерама, биљкама, у току је 
израда зеленог зида у школском холу. 
Остале напомене 

Акција је настављена и у школској 2018/2019.години,када је прикупљено преко 13 тона хартије. Новац 
се и даље улаже у уређење школског простора. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://skolskizelenipress.blogspot.rs/) 
http://www.oszzrenjanin.edu.rs/) 
https://goo.gl/wQgRFN 
https://goo.gl/qaGmj4 
https://goo.gl/Yxbkvn 
https://zelenimusketari.wordpress.com/ 
https://www.zrklik.com/2018/10/ucenici-os-zarko-zrenjanin-oborili-rekord-sakupili-preko-13-tona-stare-
hartije/ 
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/ucenici-os-zarko-zrenjanin-oborili-rekord-sakupivsi-vise-od-13-
tona-stare-hartije/ 
https://www.zrenjaninski.com/drustvo/osnovna-skola-zarko-zrenjanin-dobila-pokrajinsku-nagradu/ 
 
 


