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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: 
 "КЊИГЕ У РУКЕ " 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: "Свети Сава" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Пожаревац Школска управа: Пожаревац 
Сајт школе: www.ossvetisavapo.edu.rs 
Контакт особа: Светлана Спасић Телефон школе: 012/223364 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности  
Трајање активности Једнократно 

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:       

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: волонтерска акција 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Припремне активности: 
Пошто смо након онлајн гласања на сајту „Стварно важна промена “, где смо представили идеју пројекта 
„Књиге у руке“, победили као најбоља пројектна идеја,  приступили смо набављању понуда за књиге од 
разних издавача. Следио је избор књига према расположивом буџету , а затим и обраћање издавачким 
кућама ради добијања донације у књигама, како би повећали књижни фонд за награђивање деце и 
одраслих. 
У школи је расписан ликовни конкурс на тему „Књиге у руке“, на коме је изабран званичан плакат акције. 
Учитељи и наставници радили су на припремању активности које су предвиђене пројектом. 
 
Дан за реализацију уличне волонтерске акције, 23.04. 
 
1.Свечано отварање манифестације у школи „Свети Сава“; наступ школског хора, рецитатора, говор 
директора школе (Маргарета Секуловић),  организатора акције (Светлана Спасић – координатор пројекта) 
и представника Фондације Ана и Владе Дивац (Жељко Митковски); 
2. Око 60 предшколаца из вртића „Бамби“ и „Пчелица“, награђени су књигама за успешно савладавање 
полигона спретности, у чему су им помагали ученици-волонтери школе. 
3. У поподневним часовима, у центалним градским улицама, волонтери су деци и младим суграђанима 
постављали питања из књижевности, а тачне одговоре награђивали књигом. Од Андрићевог „Еx Понта“ до 
дечјих сликовница, Од Боре Станковића до Доктор Хуа, 50 волонтера је наградило децу и младе са више 
од шест стотина књига у нади да ће на тај начин скренути пажњу јавности на важност читања али и на све 
лепоте и задовољства која из њега проистичу.   
4. Акцији је претходио ликовни конкурс на тему „Књиге у руке“, на коме је изабран званичан плакат 
акције. 
5. У школи је постављен читалачки пано за оглашавање значајних вести из света књизевности и 
литературе за младе. Такође, то је место за најуспешније литерарне радове ученика школе. 
6. У школској библиотеци организовао се час читања – старији ученици, читали су млађим ученицима дела 
популарне литературе. 
7. У поподневним часовима, у школи је за ученике старијих разреда, организован квиз из области 
књижевности за децу. 
8. Одржан је јавни час – Књига коју препоручујем , на енглеском језику, уз коришћење ПП презентација. 
9. У вечерњим сатима, полазници ФООО „ Друга шанса“ за израду плаката на тему „Зашто је важно бити 
писмен“, такође су награђени књигама.  
10. Након реализоване акције, спроведена је анкета за ученике који су учествовали у волонтерској акцији. 
 
Показатељи успешности :  
1.У акцији је учествовало  37  волонтера – ученика школе, а процењујемо да је укупно 1000 особа , на 
разне начине учествовало у нашој акцији (остали ученици школе, наставници, родитељи, донатори, 
представници медија и локалне заједнице и награђени учесници акције); 
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2. „Ставили смо“ више од 600 књига у руке оних, који су учествовали у наградној игри и успешно 
одговорили на питања из књизевности; 
3. Анализа резултата анкете за волонтере, показала је да су млади мотивисани да се и у будућности баве 
волонтерским радим  и разумеју његов смисао и значај за појединца и друштво у целини; 
4.Скренули смо пажњу јавности на Светски дан књиге. 
5.Успели смо да анимирамо издавачке куће и појединце да се донацијом књига или на други начин укључе 
у нашу акцију. 
6. Успоставили смо добру сарадњу са медијима, месном заједницом „ Булевар“ , Народном библиотеком и 
Канцеларијом за младе. 
Начин праћења активности 

 Аудио и видео запис реализованих активности, фотографије, ликовни радови ученика, Фејсбук страница и 
сајт школе, сајт фондације „Ана и Владо Дивац“, креирана Фејсбук страница „Књиге у руке“, извештаји о 
реализованом пројекту, отпремнице књига. 
О акцији су извештавали локални медији и то: недељник „Реч народа“ и  радио „Боом 93“. 
Показатељи ефекта активности 

Подстакнут волонтеризам код ученика, довео је до покретања нових волонтерских акција у школи и ван 
ње ; 
Школа је охрабрена да конкурише код других донатора и организација које објављују конкурсе из њене 
делатности. 
Фејсбук страница „Књиге у руке “ активна је и након реализације пројекта и са њеним пратиоцима дели 
различите текстове на тему читања и новообјављених књига. Поносни смо што се међу нашим пратиоцима 
налазе Јасминка Петровић и Јелица Грегановић, књижевнице. 
У школи се реализују различите активности за ученике и родитеље са циљем промоције значаја читања. 
Редовно се обележавају Светски дан књиге и Дан дечје књиге, пригодним активностима. 
Ученици школе се, за постигнуте изузетне резултате у различитим областима , награђују књигама. 
Пројекат је представљен на конференцији „Драма у образовању – Културна улога школе и образовна улога 
културе“ на Базару креативних идеја (Базарт, ДКЦ, Београд). 
 
Промене у локалној заједници –  све активности које су биле део пројекта, скренуле су  пажњу јавности на 
значај и вредност читања и обележавања Светског Дана књиге .  
Народна библиотека „ Илија М. Петровић “, обезбедила је бесплатан упис за учеснике нашег наградног 
квиза. 
Полазници пројекта „ Друга шанса “, израдом плаката на тему Зашто је важно бити писмен , такође су 
награђени књигама . Долазак великог броја локалних медија на отварање манифестације, говори о њеном 
значају и важности које је акција имала за локално становништво. 
Становништво различитих узрасних група учествовало је у акцији , а надамо се, да су књиге заиста стигле 
у руке оних који би желели да их прочитају. 
Добробит за ученике - развијање духа волонтеризма код ученика наше школе и искуство које су стекли 
волонтерским радом . О томе најбоље говоре резултати анкете која је спроведена након акције, са 
ученицима – волонтерима . 
Добробит за запослене – учешће у заједничким активностима довело је до креирања позитивне школске 
климе и подстицајног окружења за рад. 
Остале напомене 

      

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

https://www.facebook.com/groups/351708551595628/ 
http://www.stvarnovazno.org/Stvarno-vazna-promena/753/Knjige-u-ruke.shtml/ajax_type=contact&FBlogin=1 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203070284780065&set=gm.477932228973259&type=3&theater&i
fg=1 
https://www.facebook.com/Ilic.olivera/videos/10151978500067781/ 
 

 


