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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: 
СПОРТСКИ БУМЕРАНГ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Свети Сава 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Кикинда Школска управа:Зрењанин 
Сајт школе: http://svetisava.edu.rs/ 
Контакт особа:Светлана Мирчић Вукобрат Телефон школе:0230500774 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Спорт 
Трајање активности Месечно 

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: спортски клубови и друштва 

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:спортски камп 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Летњи спортски камп „Спортски бумеранг“  пружа могућност ученицима да се упознају са спортовима и 
активностима у које немају прилике да се укључе током редовне наставе и прошире своје вештине у 
спортовима за које се определе. Садржаји пројекта се међусобно комбинују и допуњују кроз неколико 
група активности: јутарње размрдавање, радионичке активности о здрављу, здравој исхрани, добробитима 
спорта, асертивној комуникацији, првој помоћи и новинарству, QR квиз и потрагу за благом кроз 
оријентиринг. Ученицима се пружа могућност да током кампа посете спортске клубове и рекреативне групе 
који их упознају са својим радом и резултатима и позову да им се прикључе. Организује се и дружење са 
врхунским спортистима, тренерима и судијама, посета базену, као и излети. Такође, циљ програма је да 
ученици савладају технике комуникације које нису доступне у школи. Пратећим еколошким акцијама 
утичемо на свест ученика о чувању околине и бризи за околину.  
Начин праћења активности 

Пројекат је пропраћен медијски и путем аудио, видео записа и фотографија. Периодично се спроводе 
анкете и истраживања о укључености деце у ваншколске активности. 
Показатељи ефекта активности 

Након реализације Спортског кампа Бумеранг већи број ученика је почео активније да се бави физичком 
активношћу ван оквира редовне наставе. Већина ученика стекла је довољно информација о значају 
физичке активности и њеном планском и систематском спровођењу у животу и раду деце и адолесцената. 
Ученици завршних разреда су активни носиоци и промотери осмишљених програма који настају током 
реализације кампа. Посебан акценат у реализацији и осмишљавању програма ставља се на укључивање 
маргинализованих група. Деца са посебним потребама, ученици мађарске националне мањине, ромска 
популација деце активно су укључена у реализацију програма чиме јачају своје компетенције за сигурније 
и активније деловање у школском окружењу. Тако се појачава и вршњачка едукација ученика. Након 
реализације програма, сви ученици приењују стечено знање о коришћењу савремених техника и 
технологија у свакодневним активностима. Активно користе мобилне апарате за добробити по своје 
здравље и напредак. Број ученика који активно почињу да се баве спортом у спортским клубовима је 
повећан. Путем друштвених мрежа деца обухваћена пројектом проширују стечено знање. 
Остале напомене 

Временске прилике утичу да се планиране активности одложе за лепше време. Тада се у простору школе 
организују неке друге активности, као што је нпр. осликавање платна спортским мотивима. За све 
учеснике кампа обезбеђене су једнобојне мајице са логом кампа и школе.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

http://svetisava.edu.rs/index.php/o-skoli/skolske-vannastavne-aktivnosti/bumerang; 
http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/502-sport-je-zdravlje-sportski-bumerang-
2013; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/503-vodeni-sportovi-i-stoni-tenis-
sportski-bumerang-2013; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/504-sportom-do-
zdravlja-sportski-bumerang-2013; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/505-
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sport-pokrece-sportski-bumerang-2013; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-
vesti/506-sportski-bumerang-2013; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/679-
sportski-kamp-bumerang-2014-1; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/680-
sportski-kamp-bumerang-2014-2; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/681-
sportski-kamp-bumerang-2014-3; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/682-
promocija-kikindskih-sportskih-klubova-bumerang-2014; http://svetisava.edu.rs/index.php/2014-2015/bumerang-
2015/category/488; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/685-humanost-u-
okviru-sportskog-kampa-bumerang-2014; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-
vesti/825-sportski-kamp-bumerang-2015; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-
vesti/826-sportski-bumerang-2015-nagradna-ekskurzija; 
http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/827-sportski-bumerang-2015-promocija-
sportskih-klubova; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/828-sportski-bumerang-
2015-reprezentativci-u-gostima; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-vesti/829-
sportski-bumerang-2015-qr-sportski-kviz; http://svetisava.edu.rs/index.php/component/content/article/15-
vesti/1075-sajam-sporta-2017; http://svetisava.edu.rs/index.php/20122013/letnji-kamp-sportski-bumerang-
2013/category/288; https://photos.google.com/share/AF1QipNTerltJzG8Iv-
pD4ZIywBsI77ol35nEL2kGaiXazaYlQal7pKqAgWxFESrDGmGmA?key=NzNnNFR6WXNQbjcyUGxfLUVQSW5VZ2VvRj
BYbjRB; 
http://skolskisportsrbije.weebly.com/uploads/2/4/2/6/24266068/201988_orig.jpg;http://skolskisportsrbije.weebly.
com/poseta-sajmu-sporta-u-novom-sadu.html; http://skolskisportsrbije.weebly.com/najlepscarone-je-dru381enje-
kroz-sport.html; http://skolskisportsrbije.weebly.com/uspeh-u-skoli-i-sportu.html; 
https://www.youtube.com/watch?v=pKJjA5536eM&list=PLj5GPb32oArVSqSuv0cIHthDH8vVixkjf; 
http://skolskisportsrbije.weebly.com/uploads/2/4/2/6/24266068/2683241_orig.jpg; 
https://www.youtube.com/watch?v=9ttEAZUYO8E; https://www.youtube.com/watch?v=XlI-0B184co; 
https://www.youtube.com/watch?v=rCJ5VLSIInQ; https://www.youtube.com/watch?v=AbZNkbHN9Rw&t=26s; 
https://www.youtube.com/watch?v=l8LsY2-6Lrw; https://www.youtube.com/watch?v=J3LGYsKnmHI; 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/2174994/Aktivni+i+na+raspustu.html       

 


