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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: 
ПОКРЕНИ И УЛЕПШАЈ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа ,,Ђорђе Малетић'' 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Јасеново Школска управа: Зрењанин 
Сајт школе: www.osdjordjemaleticjasenovo.nasaskola.rs 
Контакт особа: Маја Соколовић, Данијела 
Драган Телефон школе: 013/855-109 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици II циклуса 

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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*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси 
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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 

Школски пројекат ,,Покрени и улепшај'' обухвата  естетско уређење школског дворишта и кутка у холу 
школе.Кроз ваннаставне активности, након одређивања теме и планирања рада на пројекту уследила 
је  реализација планираних активности у виду израде гарнитуре за седење, стола, прозора, паноа у 
облику дрвета, украса од различитих природних и вештачких материјала за уређивање тематског 
кутка,  кућица и хранилица за птице, као и набавка и садња цвећа у Цветној башти. Активности су 
реализоване у оквиру секција (биолошка и техничка). Ученици су уз надзор и  помоћ наставника , 
родитеља  и помоћног особља  припремали материјал за гарнитуре (шмирглање, фарбање),  
израђивали гарнитуре за седење , кућице и хранилице за птице које су постављене у школском 
дворишту и парку. Саднице цвећа доносили су од куће и самостално  уређивали и одржавали цветни 
кутак у школском дворишту. 
 
Начин праћења активности 

Праћење процеса  израде предмета и уређивања кутка и цветне баште, фотографисање  корака у 
реализацији пројекта, објављивање фотографија на школском сајту. 
Показатељи ефекта активности 

Један од показатеља успешности пројекта је и функционалност кутка у холу школе  и направљених 
паноа,као и  лепши изглед школског дворишта. Кутак који се тематски уређује постао  је омиљено 
место за провођење времена ученика, али га редовно користе и родитељи и други посетиоци. 
Направљени панои користе се за различите активности које се организују у школи (тематски дани, 
предавања, радионице,као фото албум...). Постављене кућице и хранилице за птице додатно су 
мотивисале ученике за бригу о птицама и развиле одговоран однос према њима (нарочито у зимском 
периоду када у природи нема довољно хране).  
 
Остале напомене 

Током реализације активности била је потребна материјална подршка за набавку потребних 
материјала, али је захваљујући родитељу који је донирао потребан материјал  (дрвене палете, фарба, 
шмиргла, дрвене плоче,...)она превазиђена. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

www.osdjordjemaleticjasenovo.nasaskola.rs 
 
 


