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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: 
ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА „STOP, LOOK, WAVE!” – „СТАНИ, ПОГЛЕДАЈ, 

МАХНИ! ” 
 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Назив установе: ОШ "Вук Караџић"  
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Краљево  Школска управа: Краљево 
Сајт школе: http://osvukkaradzickv.edu.rs/  
Контакт особа: Биљана Барловац  Телефон школе:  036/379-700 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Једнократно 

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: Повећање безбедности деце као учесника у саобраћају 
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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 

Припрема ученика на часовима саобраћајне секције за предстојећу едукативну радионицу.  
Ваннаставна активност реализована је кроз радионице. Један од разлога зашто се Волвоова компанија 
у Србији определила за нашу школу је и добра сарадња  са бројним домаћим и иностраним 
институцијама и компанијама у протекле три године, као и изузетна посвећеност читавог колектива.   
Радионица је реализована кроз четири „станице”. Најзанимљивија и прва станица био је  полигон за 
саобраћајну обуку ученика наше школе, али и осталих школа у Краљеву и околини, који је једини тог 
типа у ширем окружењу. На централном делу полигона била су паркирана два Волво тегљача. 
Ученицима је указано на мање безбедна места и такозване„ мртве углове”  и упозорени су на опрез на 
мање безбедним местима. У току радионице ученици су имали прилику да уђу у камион и на 
ретровизору уоче своје другаре и успоставе контакт махањем. Та вежба поновљена је неколико пута 
како би ученици и сами уочили где се налазе њихови другари у тренутку када су им мање видљиви на 
ретровизору.  
Друга станица био је теоријиски део где су ученици упознати са безбедносним системима на Волво 
камионима и уопште о безбедности у саобраћају  уз помоћ  припремљених видео анимација. 
Трећа станица на којој су се ученици задржавали је адекватно припремљен квиз знања на коме је 
требало показати знање о саобраћају и безбедности у саобраћају. 
Четврта станица обухватала је ликовну радионицу везану за безбедност ученика у саобраћају.  
Ученицима је подељен промотивни материјал, односно  рефлектујући светлећи привесци за ранчеве, 
као и слап траке, како би се повећала безбедност ученика као учесника у саобраћају. 
Начин праћења активности 

Едукативна радионица испраћена је од стране локалне краљевачке телевизије, али се видео  прилог 
нашао и у емисији „Сат плус”. Све активности су фотографисане. 
Показатељи ефекта активности 

Ученици који су присуствовали радионици описали су је као веома успешну и поучну пре свега. 
Изјавили су како би у наредном периоду волели још сличних активности у којима ће  имати прилику да 
учествују.  
Ученици су показали веома опширно знање и са пуно мотивације приступили су наредним 
активностима које су организоване у оквиру саобраћајне секције која се организује у нашој школи. 
Знање и искуство стечено на овој едукативној радионици послужило је старијим ученицима да путем 
вршњачке едукације пренесу утиске млађим ученицима.  
Остале напомене 

      

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

https://www.youtube.com/watch?v=EeztnuibdGs&t=6s  
http://osvukkaradzickv.edu.rs/2017/05/09/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%BE-
%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
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%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5/ 
 
 


