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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: 
КЊИЖЕВНА НЕДЕЉА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Доситеј Обрадовић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Враново Школска управа:Пожаревац 

Сајт школе: http://www.osdositejo.edu.rs/ 
 

Контакт особа:Ивана Стојић и Тијана Ђокић Телефон школе:026/732-227 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура 
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

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 

Књижевна недеља одржана је у ОШ "Доситеј Обрадовић" у Вранову  4 пута до сада. Програм сваке 
наредне Књижевне недеље је све богатији али је база иста: школу посећују писци за децу и одрасле, 
говоре о својим делима, животу, врше утицај да млади развијају и негују љубав према читању и 
писању; одржавају се креативне радионице , врши вршњачко интерактивно преношење искустава које 
је у вези са читањем и писањем поезије и прозе, прожима се више уметности и наставних предмета 
као основа за развој квалитетних личности.  
Начин праћења активности 

 евалуациони лист који пупуњавају ученици који су учествовали 

Показатељи ефекта активности 

Висок ниво заинтересованости ученика за овај облик ваннаставних активности, заинтересованост 
писаца и осталих  запослених у култури да учествују у пројекту 
Остале напомене 

Пројекат  Књижевна недеља одржан је и током школске 2018/2019. године и има тенденцију да 
прерасте у међународни пројекат .  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

https://www.osdositejo.edu.rs/?p=593 
https://www.osdositejo.edu.rs/?p=634 
https://www.nasenovine.net/2017/11/22/%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5-
%D1%81%D0%B2%D0%B5-%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D0%BE%D0%B4-
45-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE-%D1%98/ 
https://www.facebook.com/ОШ-Доситеј-Обрадовић-Враново 
 
 


