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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: 
ЖИВИ СВЕТ ЈЕЗЕРА МАЈДАН 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Ђуро Салај" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Суботица Школска управа:Сомбор 
Сајт школе: http://www.osdjurosalaj.rs/ 
Контакт особа:Мимица Андрић Телефон школе:024 525 743 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина 
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења истог разреда 

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 

Активност се изводи кроз уводне часове, теренски рад, лабораторијски рад и час извештавања. 
Уводни часови: 
- Увод у биологију 
- Како се природа упознаје 
Теренски рад се изводи кроз три задатка: 
- Први теренски задатак: Услови живота у језеру и околини  
- Други теренски задатак: Биљни свет у језеру и околини  
- Трећи теренски задатак: Животињски свет у језеру и околини  
Лабораторијски рад се изводи кроз два задатка: 
- Посматрање живих бића у капи воде под микроскопом 
- Посматрање грађе биљке мешинке из језера Мајдан, под увећањем бинокуларне лупе 
Час извештавања: 
- Презентација и евалуација истраживачке активности 
Циљ активности: 
- упознавање ученика са предметом биологија и примена стечених знања из области природних наука 
кроз конкретну истраживачку активност у непосредном окружењу;  
- упознавање ученика са методама истраживачког рада у биологији;  
- кроз ову активност ученици  се упознају са својом непосредном околином; 
- подстицање на дружење, међусобно уважавање и помагање у разним ситуацијама; 
- остваривање контакта са природом на непосредан начин;  
- уочавање позитивних и негативних примера односа човека према природи.  
Начин праћења активности 

Теренски и лабораторијски  дневници ученика, фотографије  
Показатељи ефекта активности 

Велика заинтересованост ученика за ову врсту активности 
Евалуациони листови 
Извештаји ученика 
Остале напомене 

Активност је изведена са ученицима четвртог разреда. 
Теренски део ове активности се изводи викендом. 
Резултати евалуације се могу користити за планирање нових истраживачких активности. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

http://www.osdjurosalaj.rs/nastava/primeri-dobre-prakse/ 
https://biologija024.wordpress.com/  
 
 


