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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: 
ХОЋУ ДА САЧУВАМ ПЛАНЕТУ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: „Вук Караџић“ 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Краљево Школска управа: Краљево 
Сајт школе: http://www.osvukkaradzickv.edu.rs/ 
Контакт особа: Биљана Барловац Телефон школе: 036/379-700 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина  
Трајање активности Целогодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

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: Aустралијска амбасада 

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: Пројекат у којем су обухваћене разноврсне активности 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

- 23.3.2017. године је реализована трибина „Хоћу да сачувам планету!“.Припрема трибине обухватала 
је: израда анкетних листића, анкетирање (деце/одраслих), прикупљање и анализа статистичкох 
података, израда програма трибине, припрема потребног материјала и рад са ученицима који ће 
реализовати исту. 
Учесници трибине су били: представници Шумарске школе са домом ученика Краљево, ЈКП 
„Чистоћа“ Краљево, ЈП „Србијашуме“, помоћник градоначелника за образовање града Краљева, 
представник Ученичког парламента и ученици одељења IV/3.  
- 23.3.2017. године је реализована еколошка акција  „Дрво моје генерације“,(садња дрвенастих 
садница) у којој су учествовали ученици средње Шумарске школе са домом ученика Краљево, ученици 
Ученичког парламента и ученици 4. разреда наше школе. Саднице су обезбедили Шумарска школа са 
домом ученика Краљево и ЈП„Србијашуме“. 
- 10.5.2017. године  у Краљевачком позоришту је у два термина изведена позоришна представа 
„Кажем гласно свету: Хоћу да сачувам планету!“,(аутор Данијела Грујић учитељица наше школе). 
Костими и сценографија су били израђени од рециклираног материјала. Представу су гледали ученици 
и наставници основних школа на територији града Краљева, као и остали грађани града Краљева. 
Новац сакупљен овом приликом је опредељен за помоћ деци са сметњама у развоју (Удружење 
„Краљевина Србија“ и Удружење „Аутизам“ Краљево). Представа је учествовала на 7. Смотри сценског 
учитељског стваралаштва у Лесковцу (2. и 3. јуна 2017.) и освојила специјалну награду жирија за 
оригиналан текст, најбољу епизодну улогу и најбољу женску епизодну улогу. На Смотри је 
учествовало 10 најбоље пласираних представа из Србије и победници регионалних фестивала из 
Македоније и Босне и Херцеговине.  
- 19. 6. 2017. године школа је реализовала акцију прикупљања старог папира под слоганом   „У канти 
је место наилон кеси, а папир за рециклажу ти донеси“.Контејнере за прикупљање старог папира и 
ПЕТ амбалаже је обезбедило ЈКП „Чистоћа“, а том приликом је прикупљена тона папира. 
Начин праћења активности 

Активности су фотографисане, снимљен је видео запис, а садницама које су засађене у дворишту 
издвојеног одељења на Берановцу оплемењен је простор и начињен хлад ученицима у летњем 
периоду. 
Показатељи ефекта активности 

Пројектом је обухваћено преко 2.000 људи, како грађана нашег града, Краљева, тако и региона и 
шире. Јавност је упозната са начинима заштите и унапређења животног окружења, заштите угрожених 
биљних и животињских врста, утицај појединца на окружење и начинима заштите и унапређења 
природног окружења. 
Остале напомене 

Представа "Хоћу да сачувам планету" је у сарадњи са локалном заједницом више пута изведена у 
хуманитарне сврхе, како би се скупио новац за децу са Косова и Метохије 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=VX-nCSu6L24&list=PLdHdXeknt2YJL0Us3Bh7PmSfynyEgcLch&index=12   
 
https://www.youtube.com/watch?v=YN-he5gjF5Q&list=PLdHdXeknt2YJL0Us3Bh7PmSfynyEgcLch&index=13   
 
https://www.youtube.com/watch?v=QPI9Ds2k9D8&list=PLdHdXeknt2YJL0Us3Bh7PmSfynyEgcLch&index=18   
 
https://www.youtube.com/watch?v=2fJEprGl614&index=19&list=PLdHdXeknt2YJL0Us3Bh7PmSfynyEgcLch  
 
http://jugmedia.rs/preko-200-malih-glumaca-na-republickoj-smotri-uciteljskog-stvaralastva  
https://www.youtube.com/watch?v=Gohnw0J0YKc&index=16&list=PLdHdXeknt2YJL0Us3Bh7PmSfynyEgcLch   
 


