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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: 
ПОСЕТА ФАЗАНЕРИЈИ И БОНИТИРАЊЕ ЗЕЧЕВА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ"Ђура Јакшић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Чуруг Школска управа: Нови Сад 
Сајт школе:  ww.oscurug.edu.rs 
Контакт особа: Драгана Ђурагин Сабо Телефон школе: 021/2934-140 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина  
Трајање активности Једнократно 

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 

Дружење са ловцима организовано је у три дана.  
Место окупљања је сваки пут био је ловачки дом. Ту  су ловци имали кратка предавања  о етичком 
кодексу ловаца и улози ловаца у одрживости биодиверзитета. Договарали се на који терен се обилази, 
начин рада и шта се очекује на терену Превоз до ловишта у Чурушком атару вршен је теренским 
возилима ловаца. 
Први сусрет: 
Обилазак фазанерије 
17.02.2017. 
Локалитет који је удаљено 12km од насеља, део природе нашег места које ђаци нису имали прилику 
да виде. Ловци узгајају младе фазане, преко 1500 јединки, којима попуњавају природну полулацију 
фазана. На тај начин имају тачан увид колико јединки могу одстрелити а да то не ремети природну 
бројност. Што представља концепт одрживог развоја. Фазани су били делимично навикнути на људе, 
тако да смо им се могли дивити на удаљености од свега пар метара, у њиховом природном окружењу. 
По повратку ловци су нам спремили изненађење и организовали квиз. Проверивши да ли су деца 
разумели значај ловаца за одрживи број дивљачи. И поделили им књиге као поколон најуспешнијима.   
 
Други и трећи сусрети: 
Бонитирање зечева 
26.02. 2017 и 02.04.2017. 
На терену чурушког атара били смо у 9 ујутру и кренули у шетњу дугу 11km. Током дружења у 
природи, ученици су бројали  зечеве који прођу са њихове десне стране, као и срне које пројуре 
недалеко од њих. Било им је узбудљиво такмичити се ко је видео више дивљачи. Нако шетње сваки 
члан тима, било активни ловац или ученик, морао је пријавити број јединки које је видео.  
Ти подаци су значајни за увид у бројност дивљачи и стварање реалне слике биолошке разноврсности 
нашег краја. На основу тих података ловци знају стање дивљачи у ловишту и колико је дозвољено 
одстранити јединки из популације да се не би нарушила природна равнотежа, што је концепт 
одрживог развоја. Овакав поглед на животну средину јесте будућнст и начин на који се требају 
васпитати млади, да би сачували околину и  планету Земљу за будуће генерације. 
Начин праћења активности 

http://biologijaosnovci.weebly.com/radovi-u269enika.html 
 
Извештај ученице Јоване Божић објављен је и у дечијем еколошком часопису "Чувари равнице" 
Показатељи ефекта активности 

Сарадња са ловцима је настављена и нарадне школске године, значај едукације је препознала и 
општина. А резултал је била емисија на Каналу 9. 
Остале напомене 

Бројност популације јесте у редовној настави биологије, за осми разред. Тако да ученици неће имати 
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тешкоће у савладавању основних еколошких појмова, јер су видели њихову практичну примену. 
Овакве акције могу бити практична вежба уврштена у редовну наставу. Лако изводљива у мањим 
срединама. Што и јесте акценат новг наставног плана и програма биологије 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

 
http://biologijaosnovci.weebly.com/radovi-u269enika.html 
 


