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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: 
ВАСКРШЊА РАДИОНИЦА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "14. октобар" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Барич Школска управа: Београд 
Сајт школе: www.skoladobrevolje.znanje.info 
Контакт особа: Драган Ненадић Телефон школе: 011 87500 512 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности  
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици I циклуса 

Носилац активности Више од 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 

Сви ученици који похађају први циклус образовања у издвојеном одељењу у Малој Моштаници као и 
предшколска група , заједно са наставницима и васпитачицом традиционално, још од 2007.године 
израђују васкршње декоративне предмете (углавном рециклажним поступком) а потом су 
организоване продајну изложбу у школском дворишту (раније вршена набавка реквизита за наставу 
физичког васпитања,неопходнох материјала и прибора за рад, садница цвећа). Овај пут је је продаја 
вршена у порти цркве, а сва средства су приложена за изградњу храма. Пред сам Васкрс организован 
је јавни час (радионица) на коме су учешће у самој изради узели и родитељи.Први део активности је 
реализован у учионици у виду теоретског дела где се подсећамо како смо почели,зашто нам је важан 
Васкрс,  шта нам је циљ, шта ћемо и како израђивати. Потом се селимо у школско двориште и 
приступамо изради предмета. Трећи део је финални, сама продаја и прикупљање средстава. 
Начин праћења активности 

  Продукти дечјих радова, фотографије, извештаји, објаве на друштвеним мрежама. Ова активност 
реализована поводом изградње храма медијски је пропраћена од стране локалне телевезије РТВ Маг. 
Показатељи ефекта активности 

Самостална иницијатива ученика да израде рекламне плакате како би што боље промовисали 
активности, учешће великог броја родитеља у реализацији, побољшање сарадње између свих актера 
образовно-васпитног  рада,  као и саме установе и представника локалне заједнице,присуство и 
подршка представника локалне заједнице, сакупљено нешто више од 20 000 динара за изградњу 
храма.  
Остале напомене 

Сав материјал за рад обезбеђују родитељи ученика (па самим тим стичу право да  располажу 
производима), продајну изложбу организују и спроводе родитељи ван просторија школе и школског 
дворишта, наставник мотивише, даје идеје, подстиче и координише између свих актера током читавог 
процеса.   
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

      
 


