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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: 
"ЧУДЕСНА ШУМА" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа"Вук Караџић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Крушевац Школска управа: Крушевац 
Сајт школе:  www.osvukks.edu.rs 
Контакт особа: Жаклина Николић Телефон школе: 037447410 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

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: локалне ТВ станице 

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: Развој стваралачких способности и  креативности ученика. 

Подстицање индивидуалних склоности и интересовања ученика уз садржајно коришћење 
слободног времена. 
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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: Презентација 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

  "Чудесна шума"је скуп радионица и презентација  за ученике, родитеље и наставнике.Трајала је 5 
узастопних наставних дана, последње недеље децембра. Простор школске медијатеке посебно је 
декорисан , налик чудесној Новогодишњој шуми. Организована је изложба "Дрво пријатељства"  у оквиру 
међународног пројекта размене Новогодишњих честитки деце Европе. Посебно интересовање деце је 
привукла поставка - макета штале у којој је рођен Исус Христ са свим фигурама, сламом ... Уз много 
музике, плеса, свирања, певања, глуме, рецитовања, балета, ученици су опробали себе у различитим 
улогама. 
 "Чудесна шума" састојала се од радионица и презентација које су реализоване у медијатеци школе:  
1. Песничка радионица на којој је гост био Никола Стојановић, песник. Присуствовали су сви ученици од  
1- 4. разреда у 4 групе. 
2. Драмско- музичка  радионица  (мала школа глуме) коју је водио глумац крушевачког позоришта, Драган 
Маринковић- Маринко. За ученике другог разреда одиграна је представа "Свињар" . 
3. Плесно-балетска радионица  (балетски студио Културног  центра  Крушевац). 
4. Мала школа гитаре   реализована је  у сарадњи са Школом гитаре Културног центра Крушевца  на којој 
се представило десет полазника који су свирали различите композиције на гитарама. 
5. Плесна радионица-класичног и модерног плеса ( Плесни студио КЦК ) . 
6. Радионица израде Новогодишњих колачића реализоавали су ученици првог разреда са својом 
учитељицом Жаклином Николић,  а састојала се од израде, печења и дегустације колачића. 
7. Заједнички час музичке културе- плеши "Зумбу" реализован је по активима разреда од 1. до 4. за све 
ученике. 
   Све радионице и презентације су стручно вођене и медијски пропраћене (локалне  ТВ станице). 
 Декорацију  простора су урадили и поставили ученици са својим наставницима. 
   Главни носиоци активности, креатори и реализатори су били ученици  1-2 и наставник Жаклина Николић 
и педагог Снежана Рајковић.  
   Родитељи ученика су били активни учесници у припреми и реализацији "Чудесне шуме". 
"Чудесна шума" је била чудесно место за дружење, сарадњу, учење о култури и њеном настанку кроз 
музику, плес, лепу реч. 
  Пре реализације остварена је сарадња са Културним центром Крушевац. Направљен је план активности 
по данима који је садржао називе активности, реализаторе и носиоце активности . О плану је разговарано 
на састанцима Стручног актива наставника разредне наставе и подељена су задужења. Директор школе 
пружио је подршку и помоћ за реализацију активности, а потребан материјал набавила је школа. 
 
Начин праћења активности 

Активности су праћење дневно, према плану одржавања (у дневнику рада наставника), кроз ТВ извештаје. 
О реализованим активностима поднети су извештаји на стручним органима школе. 
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Показатељи ефекта активности 

Ученици су могли да учествују у активностима на основу својих индивидуалних склоности и интересовања, 
користили су садржајније слободно време. Кроз радионице и учешће у њима развијали су и неговали 
другарство међу ученицима различитих одељења и разреда.  Различите активности задовољавале су  
различита  интересовања ученика. 
Запослени су узели активно учешће у различитим  активностима. 
Повећана је активност  и заинтересованост ученика у секцијама у школи и ван ње,  као и организовање  
нових  одељењских  радионица и активности на нивоу школе.  
На основу резултата планиране су различите активности за наредну школску годину где ће се укључити 
још већи број колега као и ученици старијих разреда. 
 
Остале напомене 

      

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

https://www.facebook.com/osvukkaradzic.krusevac/ 
 
http://www.kck.org.rs/novosti/aktuelniprogram/d-c-i-pr-gr/2208-carobna-suma 
https://www.youtube.com/watch?v=RfcrPTrs8rM 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFkMkNA0AIAzuKzA39NxYFsvAd2YMFeYqIGVKyAP~%3BQAH
GDmWc8YDoJ~%3BgNHUjBz8ibsB0RsHVPhrZC0lHBXumJ6jk54PuA8gB6InzTrzka0g~_RAV9TvbFd0E4lJyCZ6B8fb4c
wNbkdqV6QeqNnhu6PGUesABmABteP~_AZ0X3tdtPkZfvhlSdA~-~-
.bps.a.1683335045055719.1073741882.797282866994279&type=1 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zNsJAEEIBMGMjvHt5J~%3BYwYr~_Fk1LthIqCJAQ~_2QA1
W5qzoMe6AVpqYwsXVB7D~_AgX5F~_UAE2mQuGAfsBQJcbZg~-~-
.bps.a.1682902035099020.1073741881.797282866994279&type=1 
 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zNsJAEEIBMGMjvHt5J~%3BYwYr~_Fk1LthIqCJAQ~_2QA1
W5qzoMe6AVpqYwsXVB7D~_AgX5F~_UAE2mQuGAfsBQJcbZg~-~-
.bps.a.1682902035099020.1073741881.797282866994279&type=1 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFztENBDEIA9GOThhiwP03thK5JL9PYwSysTwNEMJbP2yIoq9k
54XewAOIZkkrLkyRxjeZo~%3BRXzCT6gqYoHDAbkP2B0kxYp~%3BD9aepNdpEfcFcpTA~-~-
.bps.a.1681425905246633.1073741880.797282866994279&type=1 

 


