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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: 
ДАНИ ЈОРГОВАНА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа "Вук Караџић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Краљево Школска управа: Краљево 
Сајт школе: www.osvukkaradzickv.edu.rs 
Контакт особа: Аница Саковић Телефон школе: 036 379 700 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

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 

Након успостављања сарадње са српско-француским Удружењем Св. Јелена Анжујска наша школе је 
укључена у манифестацију Дани јоргована. Потом се приступило организацији школског пројекта Дани 
јоргована. Учитељица, Грујић Данијела је написала драмски текст чије извођење се припремало на 
часовима драмске секције. Манифестација је промовисана на часовима одељењског старешине. У 
школском дворишту матичне школе и издвојеног одељења на Берановцу 20.11.2016. године је 
реализована акција садње младица јоргована. Након успостављања сарадње са Основном школе "Бранко 
Ћопић" из Београда, 26. 4. 2016. године је у сарадњи са српско-француским Удружењем Св. Јелена 
Анжујска реализован програм "Долином Јелениних јоргована". Истовремено у дворишту поменуте школе, 
у знак манифестације "Дани јогована" засађене су саднице јоргована. У оквиру градске манифестације 
"Дани јоргована 2016." 21.05.2016. године је реализован  програм "Долином Јелениних јоргована".   
Начин праћења активности 

Активности су фотографисане и медијски пропраћене а садницама које су засађене у дворишту наше 
школе и Основне школе "Бранко Ћопић" у Београду је оплемењен простор 
Показатељи ефекта активности 

Велики број ученика је обухваћен пројектом. Успостављена је успешна и плодоносна сарадња са 
Основном школом "Бранко Ћопић" из Београда. 
Успешно извођење програма "Долином Јелениних јоргована"  је омогућило ученицима да унапреде 
способност глуме и ослободе се треме приликом јавног наступа што се показало кроз касније драмско 
извођење. 
Младице јоргована красе школска дворишта наше школе и Основне школе "Бранко Ћопић" у Београду 
Остале напомене 

      

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

Школски сајт: 
http://osvukkaradzickv.edu.rs/2016/04/26/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B
C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81-%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%
D0%B8%D1%85-%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0/ 
 
Сајт туристичке организације Краљева: 
http://www.jutok.org.rs/%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-26-04-
2016-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%98%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B0/ 
 
Фотографије са фејсбук странице Дани јоргована: 
https://www.facebook.com/pg/svetajelenaanzujska/photos/?tab=album&album_id=1723811727897983 
https://www.facebook.com/pg/svetajelenaanzujska/photos/?tab=album&album_id=1723817614564061 



Страна 3 од 3 
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси 
искључиво школа која је попунила образац. 

https://www.facebook.com/svetajelenaanzujska/photos/a.1721535894792233.1073741837.1592579244354566
/1721535924792230/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/pg/svetajelenaanzujska/photos/?tab=album&album_id=1721532704792552 
https://www.facebook.com/pg/svetajelenaanzujska/photos/?tab=album&album_id=1718052275140595 
 
Телевизијски прилог: 
http://rtvkraljevo.com/2016/05/23/dani-jorgovana-2016/ 

 


