
Страна 1 од 2 
*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. 

 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: 
СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КАЛИГРАФИЈА  

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Ђура Јакшић" Чуруг 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Чуруг Школска управа: Нови Сад 
Сајт школе: http://www.oscurug.edu.rs/ 
Контакт особа: Жељка Војиновић Телефон школе: 021-2934140 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Традиција  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности 1-2 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 

На радионицама калиграфије секције ученици се упознају са начином писања у средњовековној Србији, 
прибором за рад који је кориштен и обучавају се да самостално пишу калиграфским перима. 
Изучавамо средњовековне списе,повеље и разне друге документе, вршимо њихов препис и радимо на 
примени калиграфије у садашњем времену-исписујемо цитате познатих личности, 
честитке,посвете,дипломе,правимо паное итд. 
Посебан акценат је стављен на проучавање Мирослављевог јеванђеља, најзначајнијег српског 
средњевековног документа писаног ћирилицом. 
Радови се излажу у холу школе-праве се тематске изложбе за Дан школе,Дан просветних радника,Светог 
Саву,и др. 
Радове шаљемо и на републичке и међународне конкурсе на којима смо освојили велики број награда и 
признања. 
Учествујемо у пројектима, колонијама, радионицама, излажемо радове на колективној изложби наставника 
и ученика „На путу Захарија Орфелина“ у Новом Саду. 
 
 
Начин праћења активности 

Праћење се врши редовним вођењем летописа у електронској форми,у коме су осим података о раду унете 
фотографије радова ученика, изложби, радионица, пројеката, видео записи. 
Показатељи ефекта активности 

Показатељ успешности су бројне награде и признања која смо добили од стране локалне самоуправе, 
покрајине, школе и наравно родитеља и ученика наше школе. 
Остале напомене 

Највећи проблем је ускладити време, јер активност похађају ученици различитих смена и заинтересовати 
ученике за рад. Набавку материјала за рад, превоз на разне изложбе и пројекте врши школа и општина, 
које су у поледњих пар година препознала наш рад и труд.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oscurug.edu.rs%2Fkaligrafija.html%3Ffbclid%3DIwAR0Ff
3tfQqOt-6cyoHmFJcOwBcNcmnbA4O35knPwMPU5lqj4DjzZ-tvov7Y&h=AT1F4f7dDbmdxcR4JTz_lGd2RAeNb-
hDtUU0ysIgxx3lGQsGoV2ZOHayzU35JMdLa48I1Gg8EUHfIHolWRcZDDC8BJTUYm_47LCcxHR09cFZQ92lZyRVawGg
2k6fRwN_FQ 

 


