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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: 
ИСТОРИЈА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Јелена Ћетковић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Београд Школска управа: Београд 
Сајт школе: www.jelena.edu.rs 
Контакт особа: Драгана Мишић Телефон школе: 0112418741 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  
Трајање активности Вишегодишње 

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 

Израда сајта ИСТОРИЈА који ће уређивати ученици којим би се тематски покрили важни садржаји из 
наставног предмета историја и сачували индивидуални радови истих као примери добре праксе за  
будуће генерације. Адреса сајта је http://misic62.wixsite.com/istorija  и на њему су целине: Први светски 
рат, Буна на дахије, Други светски рат, More (занимљиви садржаји и контакт). На сајту су истакнута 
имена ученика који су учествовали у његовој администрацији до сада, тако да то могу да наведу у свој 
CV ако им то буде потребно.  
Први светски рат је пројекат у чијем остваривању учествују ученици осмог разреда у школи. 
Основна идеја је да се сваке школске године обележи ова важна годишњица и стално говори важности 
овог јубилеја. Идеја је да се континуирано прати јубилеј од 2014. до 2019. године када се овај рат 
завршио. То је послужило да се прикључи пројекат БЕОГРАД У ВЕЛИКОМ РАТУ који је рађен на 
платформи www.sutori.com у реализацији ЦПН Регионални центар Смедерево.  
Буна на дахије је радни наслов ширег пројекта СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА који прати тематски сајт 
http://srpskarevolucija20.wixsite.com/srpskarevolucija2014 . Овај пројекат је намењен ученицима седмог 
разреда. Његова улога је да се презентују садржаји који треба да покажу важност и значај обнављања 
и стварања нововековне српске државе и да ученике инспиришу да своја сазнања (пре свега на 
локалном нивоу) поделе са другима. То се најбоље види у раду Битка на Кукутници које нема ни у 
једном уџбенику историје за ученике.  
Други светски рат у чијем остваривању учествују ученици осмог разреда. Настао је као потреба да се 
сачувају, а онда и показују ученички радови. 
Занимљиви садржаји је новоуведена страаница која треба да промовише мултимедијалне и 
интердисциплинарне садржаје које не можемо да покажем у већ дефинисаним садржајима, али 
заслужују да се јавно презентују.  
Начин праћења активности 

Ученици индивидуално раде, развијају своја интересовања, проширују сазнање и развијају своје 
вештине. 
Запослени прате интересовање својих ученика, усмеравају њихове вештине и подржавају идеје 
Заједница добија друштвено одговорне појединце, оснажене у идејама, спремне да буду носиоци 
других активности 
Показатељи ефекта активности 

Велики број ученика који се укључују у рад пројкета 
Дуго временско трајање и међународно признање које десило у међувремену показатељи су ефеката 
активности које се предузимају. Ове године је обележена стогодишњица ослобођења Београда 
отварањем нове странице на сајту и објављиањем радова ученика.  
Остале напомене 

Драгана Мишић, наставник историје и педагошки саветник са ученицима годинама користи пројектно 
орјентисану наставу и допуњава радовима ученика сајт http://misic62.wixsite.com/istorija 
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Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

www.misic62.wixsite.com/istorija 
 


