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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 ЈАБУКА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа "1.мај" 

Врста установе: Основна школа 

Место установе:  Вртогош Школска управа: Лесковац 

Сајт школе: / 

Контакт особа: Слађана Димчић Телефон школе: 017/445-103 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Здравље  

Трајање активности Вишедневно 

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:       
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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:       

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 

 

Дани јабука је  пројекат образовно-васпитног карактера у установи, а за  окружење и неки вид 
манифестације. Од 2013. до данас,у пројектним активностима  учествовало је 22 наставника наше 



Страна 3 од 4 

*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. 

школе, преко сто ученика и више од педесет родитеља. 

Основна школа „1.мај“ Вртогош већ шест година  организује „Дане јабука“ као пројекат образовно 
васпитног карактера у установи са циљем промовисања здравих стилова живота, али и развијање 
предузетничких компентенција ученика кроз укључивање самих ученика у организацију друштвених 
манифестација, културних догађаја и спортских активности. 

На почетку сваке школске године координатори пројекта доносе оквирни план реализације који се 
разматра на састанцима стручних већа и часовима одељењских заједница са циљем да ученици на 
основу својих интересовања бирају конкретне активности. Рецимо план садржи ликовну радионицу а 
ученици сами бирају технику и материјал. Ове године ученици шестог разреда  изабрали  су да јабуку 
ликовно представе мотивом  Мандала. Инспирисани гостовањем песника Власте Ценића ученици 
нижих разреда су изразили потребу за песничким радионицама  како би научили више  о писању 
песама.  

Оно за чим увек постоји интересовање свих и што сваке године без изузетка реализујемо и у чему 
највише уживамо јесте прављење разних посластица од јабука у којима учествују ученици, њихови 
родитељи, наставници као и помоћно особље. 

Ове године пројектне активности су трајале од 15.до 20.октобра  и том приликом ученици су  гледали  
едукативно образовне филмове, пратили занимљива предавања, читали поучне текстове о јабукама, 
држали интерактивне радионице, цртали, певали, правили колаче, организовали игре без граница. 
Сазнали све о јабуци раздора, Њутновој и Адамовој јабуци, научили да је јабука једна од првих воћки 
које је човек култивисао те је она тако важан део људске исхране па је с правом називају Краљицом 
воћа. Вредне ручице су цртале, сликале, обликовале, месиле... глумило се, рецитовало, певало, 
плесало. Гостили смо се и сладили питом, штрудлом, компотом, соком, мармеладом од јабука. 

Цела школа је мирисала!  

Велики и мали – сви наши ученици, учитељи, наставници, гости, родитељи,  сви учесници уживали су 
у слатком  залогају краљице воћа!      

Начин праћења активности 

- Протокол за посматрање часа/активности, од стране директора и педагога школе; 

- Евалуационе листе присутних наставника и ученика; 

- извештаји о реализованим активностима; 

- фотографије, 

-Плакат са програмом; 

-Видео запис представе; 

- Изложба дечјих ликовних радова у холу школе; 

- Писане припреме за радионице у оквиру пројекта;      

Показатељи ефекта активности 

Основни показатељ је  задовољство свих учесника у пројектним активностима , као и њихова жеља и 
ишчекивање за реализациом нових активности.  

Двадесет ученика је успешно оспособљено да самостално организује неки вид културног дешавања 
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тако што су заједно са глумцима врањског позоришта учествовали у глумачким радионицама под 
називом ,,Од игре до представе“. Ученици  виших су са ученицима нижих  разреда у оквиру 
прошлогодишњих дана јабука извели дечију представу  са еколошким порукама ,,Спасимо 
природу“.      

Остале напомене 

Могуће тешкоће у реализацији ваннаставне активности: 

- недостатак материјалних средстава; 

- недовољна укљученост родитеља (недостатак времена, неинформисаност, незаинтересованост); 

- временска неусклађеност наставника који реализују активности; 

. 

. 

.   

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

/ 

 


