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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: 
ДАНИ ЈАБУКЕ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Иса Бајић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Кула Школска управа:Сомбор 
Сајт школе: http://isabajickula.org/ 
Контакт особа:Валентина Мујичић Телефон школе:025/722-313; 722-118 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Здравље 
Трајање активности Месечно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Наведите носиоце активности 

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 

Кроз културне, спортске, истраживачке, сазнајне, еколошке, хуманитарне активности током октобра 
месеца ученици, родитељи и наставници су истраживали, учили, представљали продукте на ликовној 
изложби, презентовали литерарне радове, асоцијације на тему ЈАБУКА. Спортским, хуманитарним, 
еколошким, научним активностима, подстицали сарадњу и толеранцију и развијали међупредметне 
компетенције.   
Начин праћења активности 

Пројектни  дневник, фотографије, текстови, видео-записи на сајту школе и на локалном порталу Наше 
место, припреме за часове, записници, евиденција у дневницима наставних и ваннаставних 
активности. 
Показатељи ефекта активности 

Фотографије активности, продукти, укљученост великог броја ученика, наставника, родитеља, 
представника локалне заједнице. Одговорнији однос према природи, здрављу, исхрани, физичкој 
активности. Већа укљученост у школске наставне и ваннаставне активности. Боља сарадња родитеља, 
ученика и наставника. 
Електронска књига литерарних и ликовних радова.  
Методичка средства (Добро дрво, јабука за „селфи“). 
Задовољство учесника, родитеља и наставника у пројекту. 
Резултати анкете. 
Остале напомене 

      

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

Приредба: http://isabajickula.org/zavrsna-priredba-dani-jabuke-2017/ 
Караоке: http://isabajickula.org/jabuka-karaoke/  
Колачи од јабука: http://isabajickula.org/u-gostima-kod-komsija/ 
Код Бобића: http://isabajickula.org/pita-od-jabuka-ala-41/ 
Др Весна Нађ, радионица: http://isabajickula.org/predavanje-o-zdravoj-ishrani/ 
Радионица Ратко Ђурђевац: http://isabajickula.org/radionica-zdrava-ishrana-i-fizicka-aktivnost/ 
Јавни час „Јабука на друму“: http://isabajickula.org/dani-jabuke-javni-cas/ 
Хуманитарна продајна изложба: http://isabajickula.org/obavestenje-za-medije/ 
Плакат: http://isabajickula.org/dani-jabuke-os-isa-bajic-u-kuli/ 
Литерарни радови: http://joom.ag/GWEL 
ППТ:  https://www.slideshare.net/Vallljaa/2017-84844436 
 


