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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: 
ХОЋУ ДА САЧУВАМ ПЛАНЕТУ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: „Вук Караџић“ 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Краљево Школска управа: Краљево 
Сајт школе: http://www.osvukkaradzickv.edu.rs/ 
Контакт особа: Данијела Грујић Телефон школе: 036/379-700 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Здравље  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици једног одељења 

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 

- Успостављање сарадње са Удружењем  Друштво за борбу против рака „Јелена Анжујска“  и Здравственим 
центром „Студеница“; 
- Наставници пишу драмски текст; 
- Реализација часова драмске секције; 
- Промовисање развоја хуманости на делу на Часовима одељенског старешине; 
- Медијско обавештавање о реализацији хуманитарне представе; 
-  Укључивање других школа преко Краљевачког друштва учитеља у хуманитарну акцију; 
- Директор школе је обезбедио услове за реализацију хуманиране акције (освежење, простор и озвучење), 
обавестио представнике локалне заједнице, директоре јавних предузећа, установа и институција и 
удружења грађана о хуманитарној акцији; 
- 24.05.2016. године у сарадњи са Удружењу  Друштво за борбу против рака „Јелена Анжујска“, 
Здравственим центром "Студеница", Министарством војске, Краљевачким друштвом учитеља и КУД 
Абрашевић изведена је позоришна  представа „Школа снова“ у два термина, у 12 и 14 часова; 
- Финансијска средства прикупљена том приликом  предата су  Удружењу  Друштво за борбу против рака 
„Јелена Анжујска“ која су усмерена за помоћ оболелим од рака чиме је омогућен наставак мисије 
Удружења  Друштво за борбу против рака „Јелена Анжујска“ у едукацији становништва  о превенцији 
болести рака. 
 
Начин праћења активности 

Хуманитарна представа је  медијски пропраћена, фотографисана  и снимњен је видео запис. 
Показатељи ефекта активности 

Велики број грађана је обухваћен у оквиру едукације превенције болести и развијање здравих стилова 
живота (како деце, тако и одраслих); 
Акција је била успешно спроведена што показује велики број гледалаца (сала је била препуна у оба 
термина и велики број хуманих људи није имало прилику да уђу у салу, већ су само дали прилог). 
Прикупљена новчана средства су усмерена за помоћ оболелим од рака и омогућила су наставак мисије 
Удружења  Друштво за борбу против рака „Јелена Анжујска“ у едукацији становништва  о превенцији 
болести рака. 
 
Остале напомене 

      

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

Школски сајт: 
http://osvukkaradzickv.edu.rs/2016/05/24/24-05-2016-
%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/  
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Новински чланак: 
http://rtvkraljevo.com/2016/05/24/humanitarna-predstava-ucenika-os-vuk-karadzic/  
Прилози локалних медија: 
https://www.youtube.com/watch?v=bGbEoRjHkSU&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=YmSCoYXc87M&feature=youtu.be  
Снимак представе: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qa5TYEkTiog&feature=youtu.be&list=PLdHdXeknt2YJL0Us3Bh7PmSfynyEgcL
ch&t=522  

 


