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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: 
БИЦИКЛИСТИЧКИ СУСРЕТИ  

 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 8700512 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Спорт  
Трајање активности Једнократно 

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: Црвени крст, Полиција 

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:       



Страна 2 од 3 
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси 
искључиво школа која је попунила образац. 

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 

Реализује се као једнодневни излет бициклиста који у јутарњим сатима пристижу бициклима носећи 
сав неопходан прибор (ранац са свим унапред договореним потрепштинама). Прва активност пре 
изласка колоне у саобраћај је час у учионици, где се ученици упознају са бициклистичком маршрутом 
и њеним значајним тачкама на којима ће се решавати припремљени задаци (правила понашања у 
саобраћају, оријентација у простору,  основна еколошка начела). Централни догађај на излету је 
сусрет са ученицима из суседних  школа (Велика Моштаница, Дражевац) који се увек завршава и 
спортским сусретима. Повратком у школско двориште  сумирају се утисци и прикупља документација и 
материјал са терена (слике, видео записи, цртежи, предмети из природе...). Излет се завршава 
појединачним или групним завршним радом (цртеж, литерарни рад, ПП презентација, урађен ПАНО...) 
који је инспирисан излетом.  
Начин праћења активности 

РТВ МАГ Обреновац направи ТВ прилог са излета, а интернет портал Локалне новине прилог за њихов 
сајт и друштвене мреже. Наши ученици пишу литерарне радове, цртају ликовне радове, фотографишу 
и снимају на излету припремајући материјал за израду  ПП презентација, филмова и паноа за завршни 
рад. 
Показатељи ефекта активности 

Најбољи показатељ успешности је активно учешће ученика до завршетка основне школе, а неретко и 
касније. Следећи битан показатељ су успешно остварени задаци на терену са одговарајућом 
документацијом (сви ученици извезли прописно и у задатом року одређену бициклистичку стазу, 
решили дате задатке за теренску наставу на радним листовима, урадили паное, ликовне и литерарне 
радове, ПП презентације, филмске прилоге). Усхићени и задовољни ученици због успешно обављеног 
задатка за који кажу да им ништа није било тешко да ураде и да нестрпљиво очекују следећи излет. 
Поједини ученици постижу најбоље резултате на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ од општинског, 
градског па до републичог нивоа.  
Остале напомене 

Резултати показују да су ови садржаји били веома интересантни ученицима, зато што су реализовани 
кроз игру и рекреацију, али  лепеза активности на будућим излетима ће се ширити, на предлог наших 
креативних и иновативних учесника новим, занимљивим и веома важним темама. У разматрању је да 
се у план рада имплементира оријентиринг. 
Оваквим активностима се повећава способност деце и омладине за активно учешће у савременим 
животним изазовима, као што је саобраћај, подстичу се здрави стилови живота, јача емпатија и 
заједништво, поспешује се и унапређује сарадња како са колегама из других образовно- васпитних 
установа, тако и са институцијама у локалној средини. 
 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

Извештаје са свих шест Бициклистичких сусрета можете да погледате преко следећих линкова: 
7. Бициклистички сусрет 
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https://skoladobrevolje.znanje.info/283-Prednja_strana/5198-Biciklisticki_susreti_u_Maloj_Mostanici 
6. Бициклистички сусрет 
https://skoladobrevolje.znanje.info/283-Prednja_strana/4524-Biciklisticki_susreti_u_Drazevcu 
5. Бициклистички сусрет 
https://skoladobrevolje.znanje.info/283-Prednja_strana/3213-Biciklisticki_susreti_u_Velikoj_Mostanici 
4. Бициклистички сусрет 
https://skoladobrevolje.znanje.info/282-Arhiva/3161-Kolubarskom_dolmom_na_biciklu 
3. Бициклистички сусрет 
https://skoladobrevolje.znanje.info/282-Arhiva/3113-Biciklisticke_igre_bez_granica 
2. Бициклистички сусрет 
https://skoladobrevolje.znanje.info/282-Arhiva/3064-Biciklom_kroz_zavicaj 
1. Бициклистички сусрет 
https://skoladobrevolje.znanje.info/282-Arhiva/3000-IZLET_BICIKLISTA_NA_SAVU_I_KOLUBARU-_29092012 
 


