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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: 
„ДРУГ ДРУГУ- ПУТУЈУЋА БИБЛИОТЕКА“ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Бранко Миљковић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Ниш Школска управа: Ниш 
Сајт школе: http://brankomiljkovic.edu.rs/ 
Контакт особа: Тијана Ранђеловић Телефон школе: 018 230583 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности  
Трајање активности Целогодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици једног одељења 

Носилац активности 1-2 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 

Болничка настава је заједнички циљ Основне школе „Бранко Миљковић“ у Нишу, Клиничког центра 
Ниш и Нурдора, националног удружења родитеља деце оболеле од рака. 
Пројекат „Системско решење за сву децу из јужног региона која су дуго везана за болничку 
постељу“ (болничка настава), Основна школа „Бранко Миљковић“ потписала је марта месеца 2014. 
године Протокол о сарадњи са Дечијом интерном клиником Клиничког центра у Нишу, a убрзо и са 
Клиником за дечију хирургију и ортопедију, Клиником за физикалну медицину и рехабилитацију и 
Клиником за заштиту менталног здравља и на тај начин пружимо подршку ученицима који се налазе 
на болничком лечењу и  укључимо их у редован образовно-васпитни процес. 
Имајући у виду да је процес реинтеграције ученика у школу након завршеног лечења веома важан 
корак и када се нормалан ток школовања прекине услед лечења, требало би ученицима омогућити 
наставак школовања у болничким условима.  
Деци на клиници не недостаје медицинска нега. Такође,  сваки члан нашег колектива болничку собу 
својим искуством, ведрим духом и топлим осмехом  преуређује у учионицу,  али дружење са 
вршњацима, игра, размена искустава, недостају. 
Активност коју је осмислила и реализовала учитељица Сузана Вељковић са својим ученицима у 
прошлој школској години је обележена троделним садржајем: 
(Уводни део активности) 
Договор о акцији и њеној дугорочности; сакупљање и класификација књига за одељењску библиотеку. 
Још претходних година су ученици прошлогодишњег IV/4 одељења били упознати са појмом и 
значајем волонтирања, обавезама и правима волонтера  и стечено знање и вољу показали  
организовањем и реализацијом неколико волонтерских активности. 
Као учитељица ове школе, Сузана Вељковић је била ангажована  за рад са децом која су на дужем 
болничком лечењу, а у самој школи водила је одељење од 27 малишана. На једном од часова 
одељењског старешинства  потекла је иницијатива да се као колектив цело одељење прикључи овом 
хуманом раду и да свако од њих да лични допринос да опоравак малишанима на клиници буде бржи. 
Пуно је разлога који су ученике овог одељења  подстакли на ову акцију : да би стекли нова знања, 
вештине, пријатељства, да би неко кога воле од тога имао користи, да би били пример вршњацима, да 
би били хумани, корисни, срећни...али највећи разлог је слушање других, брига о њиховим потребама 
и задовољавању тих потреба, чиме су доказали највећу људску мотивацију. Људи помажу једни 
другима из љубави и емпатије. 
Дошли су  на идеју да формирају одељењску библиотеку коју ће чинити књиге за децу узраста од 6 до 
11 година и да, осим ученика из одељења, књиге могу да позајме и деца која се налазе на дужем 
болничком лечењу. 
Сви ученици одељења су донели бар по једну књигу у школу. Направили су списак донетих књига, 
разврстали  их према узрасту и завели.  
У зависности од одељења  КЦ на ком је дете хоспитализовано, књиге су носили ученици одељења  
IV/4 или  њихова учитељица. Водило се рачуна, заједно са запосленима на клиници, о мерама 
превентиве ученика који обављају посету. 
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Ово је  једна од многобројних акција које су до сада реализовали ученици овог одељења и по 
количини хуманости коју су у њима показали.  Ни ова активност није им била тешка када их, како кажу 
ученици овог одељења, при свакој посети деци на клиници дочекају озарена лица малишана, њихов 
широк осмех и питање при одласку: „Када опет долазите?“. Тада су испуњени осећајем задовољства, 
постигнућа и среће. 
Активност „Друг другу-Путујућа библиотека“ је награђена наградом "Жана Борисављевић 2016" за 
допринос развоју образовног друштва у којем се негују људске вредности коју додељује Фондација 
"Ухвати живот". 
Начин праћења активности 

Начин праћења и докази навода: фотографије, дневник рада, извештаји администратора болничке 
наставе „Системско решење за сву децу из јужног региона која су дуго везана за болничку 
постељу“ Биљана Ракић  
Показатељи ефекта активности 

Показатељи ефекта активности-изјаве учесника: „Овде смо да пацијентима-нашим другарима и 
другарицама улепшамо болесничке дане.Доносимо им књиге и дечије часописе да читају, правимо им 
друштво и трудимо се да њихов опоравак буде бржи“.- Никола, IV/4 
 „Ми имамо циљ и на крају прихватамо само једну награду – осмех и радост на лицима деце којој смо у 
одређеном тренутку потребни“.- Сузана Вељковић, учитељица 
„Активност `Друг другу-Путујућа библиотека` уноси ведрину у дуге болничке дане деце у Клиничком 
центру Ниш. Радује их пажња другова које не познају, који их не познају, али ипак деле са њима своје 
књиге и лепоту читања“.- Биљана Ракић, администратор болничке наставе „Системско решење за сву 
децу из јужног региона која су дуго везана за болничку постељу“ 
„Тог дана, када су ми ставили гипс, био сам веома тужан јер је то значило да две недеље најмање 
нећу ићи у школу. Нестрпљиво сам чекао посету вршњака. Када сам их угледао, био сам на ивици суза 
од среће. Уз књигу „Мали принц“, коју сам од њих добио, проводио сам дане и чекао повратак међу 
своје другове. Дан када су ме посетили заувек ће остати у мом сећању.“-Милија,10 год. 
„Ово је супер! Овде немам другове. Сва деца су мала. Поклон ме много обрадовао. Највише ми се 
допало када смо цртали заједно. Никола лепо црта. Поклонио ми је цртеж.“- Вељко, 9 год. 
„Имамо отпуст за кући. Било ми је задовољство упознати тако дивну децу, учитеље, наставнике, 
психолога, педагога. Све похвале за све вас. Љубимо Вас Јана и ја пуно!“ -мама девојчице Јане. 
„Топли загрљаји, речи подршке и добијена књига развукле су његове усне у широк осмех. Често 
причамо о том дану и знам да ће га се увек радо сећати“.- мама дечака Милије 
 „Веома смо задовољни учитељицом Сузаном и њеним радом. Хвала волонтерима из библиотеке 
одељења IV/4 ОШ „Бранко Миљковић“ на књизи коју је добио Вељко.“- мама дечака Вељка. 
Остале напомене 

Активност ученика наше школе је веома хумана. Поред хуманости коју показују, ови малишани раде на 
социјализацији деце приближног узраста из различитих средина, пружају подршку, друже се, 
позајмљују књиге и часописе , а све са циљем да деци која се налазе на дужем болничком лечењу 
олакшају боравак у болници и ублаже физичку бол које деца трпе током рехабилитационог циклуса. 
Идеја која је прерасла у праксу уноси позитивну атмосферу у монотон болнички дан и мами осмех на 
дечјим лицима која су на болничком лечењу и лицима њихових родитеља. 
Након сваке посете деци на клиници у свима се роди огроман осећај задовољства да се учинило и 
чини нешто јако вредно и хумано. Направљен је спој корисног и лепог. Хуманост и развој нас самих. 
Малишани овог одељења можда још увек нису потпуно свесни добробити коју су пружали деци на 
клиници, али ће им ово искуство помоћи да израсту у хумане и добре људе. Јер „Мале ствари које 
учинимо данас, могу направити велику разлику у будућности“! 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://brankomiljkovic.edu.rs/ 
 


