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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: 
СВИ ЗАЈЕДНО - ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Свети Сава 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Пирот Школска управа: Ниш 
Сајт школе: http://svetisavapirot.edu.rs/ 
Контакт особа: Ирена Манчић Телефон школе: 010/312-440 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Социјалне вештине  
Трајање активности Целогодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Више од 10 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: Пројекат 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

 
Циљ рада саобраћајно школско центра и секција је стицање нових знања и вештина из саобраћајне 
културе, као и подизање опште сигурности ученика у саобраћају, развијање такмичарског духа  али и 
тимског рада. 
Васпитни аспект циља:  
- Упознати ученике са функционисањем саобраћаја: врсте, структура, функција 
- Развити код ученика осећај одговорности и обавезу понашања у складу са саобраћајним прописима и 
правилима 
- Упознати ученике са значењем регулисања саобраћаја за безбедност ученика у саобраћају 
- Оспособити ученике да препознају  и разумеју саобраћајне знакове 
- Упознати ученике са правилима понашања пешака и бициклиста у саобаћају 
- Оспособити ученике да се сигурно крећу на путу од куће до школе и назад 
- Упознати ученике са значајем сигнализације у саобраћају 
Правилно, безбедно и одговорно кретање пешака и бициклиста. 
- Познавање све врсте саобраћајних знакова 
- Познаје основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају 
- Познаје хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају 
Начин реализације: 
Саобраћајно школски центар ради од 1984.год. у Пироту као издвојено одељење матичне 
школе ,,Свети Сава“. Спроводи и организује долазак деце из свих основних школа и вртића у граду 
ради теоријске и практичне едукације о безбедности кретања пешака и бициклиста у саобраћају. 
Теме су дефинисане тако да деца стекну основна знања о најважнијим аспектима безбедности 
саобраћаја: 
• Намена саобраћајних површина; 
• Места безбедна за прелазак улице (пешачки прелаз са и без семафора, подземни и надземни 
пролази); 
• Особе од којих можемо тражити помоћ у саобраћају; 
• Места за игру; 
• Кретање тротоаром и путем без тротоара; 
• Како се безбедно превозимо у аутомобилу – последице некоришћења заштитних система 
(сигурносни појас, кациге, дечији заштитни системи); 
• Превоз деце на трактору и осталим пољопривредним и радним машинама; 
• Вожња бицикла; 
• Кретање пешака у зони путног прелаза преко железничке пруге; 
• Знаци које у саобраћају дају овлашћена лица саобраћајне полиције (део обуке за школску 
саобраћајну патролу); 
• Неке од наведених тема се могу и практично реализовати на саобраћајном полигону за децу. 
Активности које је неопходно спровести: 
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1. Едукација се спроводи у просторијама Саобраћајно-школског центра у Пироту, за свако 
одељење од првог до четвртог разреда, односно групу предшолске деце појединачно.  
2. Едукацију спроводе један или два предавача, професор техничког образовања или учитељи 
Реализација теоријске едукације је у виду презентације употребом техничке опреме: рачунар и 
пројектор. 
 
Начин праћења активности 

Сајт школе, извештаји, фотографије,видео записи,планови рада 

Показатељи ефекта активности 

Показатељи успешности или начин  вредновања:   
У протекле 32. године није било повређене нити погинуле деце у граду основношколског узраста. 
Награде ученика на такмичењима ,,Шта знаш о саобраћају?“ 
Брошура о безбедности у саобраћају 
Начин коришћења резултата за нове активности: Правилно понашање децу у саобраћају . 
Добробит за ученике, запослене, заједницу: Безбедност деце у саобраћају. 
Остале напомене 

Потребна је континуорана материјална подршка коју школа остварује уз помоћ спонзара и 
едукационих радионица. 
Одржавање зграде и саобраћајног полигона школа остварује уз помоћ локалне самоуправе 
Светлосна сигнализација,видео надзор и саобраћајна средства се одржавају и мењају уз помоћ 
саобраћајне полиције. 
Молерски радови,обнова ентеријера и екстеријера школа покрива из средстава које добија од ликалне 
самоуправе 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

www.youtube.com/watch?v=PMc_5ExFiHU 
www.youtube.com/watch?v=uYXOKuBZv0A 
https://www.youtube.com/watch?v=iMiuTmLa3y4 
https://www.youtube.com/watch?v=nufNkxndMDw https://www.youtube.com/watch?v=JcmRSUx128I 

 


