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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: 
OРГАНСКA ПЕРСПЕКТИВА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ  "Свети Сава" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Суботица Школска управа:Сомбор 
Сајт школе: https://www.ssavasu.edu.rs 
Контакт особа:др Миланка Станкић Телефон школе:024692120 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина 
Трајање активности Целогодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих 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 

У дворишту школе је започето са активностима - припремом жардињера за садњу лековитог биља, 
организовано је предавање стручњака из области органске производње, медијски је испраћен догађај 
и онда је набављена механизација којом се обрадила њива на Бикову. Недељно се два пута 
организовао одлазак на њиву да би се урадило све оно што је дати моменат захтевао - окопавање, 
плевљење, заливање, прихрана компостом који је произведен у дворишту школе. У лејама је било 
поврћа, али и лековитог биља и цвећа које је неопходно у органској башти. То је била лепа прилика 
да се организује и амбијентална настава и том приликом, корелирајући са садржајима из Српског 
језика, Биологије, Ликовне и Музичке културе сазна нешто више о лековитом биљу које се налази у 
лирској поезији. Истраживачком акцијом ученици су прикупили грађу која је своје место нашла у 
научном раду који је објављен на Петом конгресу примењене лингвистике у Новом Саду.  
Начин праћења активности 

Све сегменте пројекта пратила је фото и видео документација која је архивирана и у виду филмића 
објављена на друштвеним мрежама 
Показатељи ефекта активности 

Сви ученици без изузетака били су веома мотивисани за рад, није било нити једне опомене, кашњења, 
сарадња са родитељима била је изузетно плодоносна, медији су били заинтересовани за детаље, 
организовано је успешно предавање, на крају су учесници били награђени са мноштвом производа 
које су сами однеговали и била је то прилика да осете разлику између нечега што је купљено и нечега 
о чему се сваког момента водила брига  
Остале напомене 

Убрзо после овог пројекта инициран је и реализован пројекат „Органско, а наше“ који је резултирао 
одласком ђака и њихових родитеља на Сајам органске пољопривреде у Велс, у Аустрији. То је била 
прилика да се унапреде знања и искуства стечена не претходном пројекту. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ajaLscxQJjw 
https://www.youtube.com/watch?v=813BnOdI_lo 
 


