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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: 
НОВЕМБАРСКИ ДАНИ СОЊЕ ЖАРКОВИЋ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Шеста београдска гимназија 
Врста установе: Гимназија 
Место установе:  Београд Школска управа: Београд 
Сајт школе: vigimnazija.edu.rs 
Контакт особа: Сузана Лазовић Телефон школе: 0113809363 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности  
Трајање активности Вишегодишње 

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:       

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: Манифестација  

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Манифестација „Новембарски дани Соње Жарковић" је традиционална и реализује се од 2007. године 
до данас. У „новембарским данима“ се кроз различите активности остварује заједништво деце, 
родитеља и наставника кроз појачане ваннаставне активности - спорт, хоби, заједничке радионице. 
Циљ је унапређивање садржаја и креативних процеса који највише инспиришу, повезују, у којима се 
истински ужива и у којима потенцијали свих актера најискреније зраче и расту, а са поруком да и 
други то осете, препознају код себе, да се надахну у том смеру. 
 
То су дани када можемо да се видимо из људски топлијих углова и подигнемо, у данашњем школству, 
заборављену васпитну улогу на виши ниво - путем који  је трасирала Соња Жарковић.  
Соња Жарковић  је била педагог Шесте београдске гимназије. Својим радом и својим духом, 
иновативношћу, храброшћу, једноставношћу и свежином својих идеја инспирисала је и ђаке и 
наставнике сa којима је радила. Из живота је отишла прерано, али су за њом остале успомене и 
енергија коју и данас чувамо и негујемо с поносом и љубављу. Вођени Соњиним духом и отвореношћу, 
тако смо замислили и приступ креирања и реализације манифестације која носи њено име. 
 
Наставници у овој манифестацији учествују на основу плана и договора, сами слободно преузимају 
активности и одговорности. Организатор манифестације осмишљава мото манифестације, а онда се 
кроз договор проналазе могућности  за програм манифестације за ту годину. Координатори активности 
укључују остале наставнике и ученике као сараднике, и све је на добровољној основи. 
Све активности се реализују у новембру месецу, и обично након првог класификационог периода. 
Манифестација  сваке године мења мото (Идемо даље, Шеста има - пријатеље, песнике, уметнике, 
знање, креативне наставнике, таленте..., Сетимо се шта то беше - љубав, хуманост, даривање, пошто-
вање, мудрост, знање, креативност, пријатељство..., Осврни се и закорачи, Мала школа  -архитектуре, 
предузетништва, декупажа, одрастања, Подели са другима, Поглед у будућност), а у сваком од њих  
садржани су и циљеви – тежња да се кроз низ различитих активности достигне пун интелектуални, 
емоционални, социјални, морални и физички развој код ученика, уз развијање позитивних људских 
вредности, развијање осећања солидарности и разумевања, развијање и практиковање здравих сти-
лова живота, развијање међупредметних компетенција, развијање способности за тимски рад, разви-
јање стваралачких способности, развијање способности за активно учешће у савременом друштву, 
развијање свести о значају одрживог развоја и очувања животне средине. 
 
Манифестација обухвата различите активности: 
- културне – књижевне вечери, позоришне представе, концерте ученика Шесте или гостију; 
- уметничке – изложбе, ликовне радионице (кроки, декупаж,рукотворине), радионице плеса и глуме; 
- спортско-рекреативне – кошаркашке и одбојкашке утакмице Учионица - Зборница, оријентиринг и 
планинарске акције; 
- хуманитарне – добровољно давање крви, посете домовима за стара лица, хуманитарне позоришне 
представе; 
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- мали школски пројекти – квизови знања ( општи и тематски),  истраживачки и мултидисциплинарни  
мини пројекти, пројекти популаризације и промоције науке; 
- радионице – хемијске, филозофске, еколошке, подршке ученицима, родитељима и наставницима 
(Адолесценција, Здраво одрастање, Да учење не буде мучење,...), каријерног вођења и саветовања, 
посете факултетима и реални сусрети, стручни скупови; 
- трибине, предавања, округли сто (Наука и филозофија, Употреба слике, Гимназија по мојој мери, 
UNited schools (for 21st century students), Предузетништво, Циркуларна економија,...). 
  
Начин праћења активности 

- Аудио-видео снимци, фотографије, продукти - захвалнице, извештаји координатора који су саставни 
део извештаја о самој манифестацији, а који је део годишњег извештаја о раду школе за сваку 
школску годину. 
- Свака  активност се промовише на фејсбук страници школе и сајту школе, а новости о самом 
дешавању и програму манифестације се објављују и на сајтовима и фејсбук странама институција и 
сарадника укључених у активностима манифестације, као и  у штампаним и електронским медијима. 
Показатељи ефекта активности 

- Сваке године се повећава број наставика и ученика који узимају учешће и осмишљавају програм, 
тако да се и повећава број дана манифестације из године у годину. 
- Ентузијазам, волонтерство и добровољни дух свих актера који на било који начин учествују. 
- Позитивна идеја водиља да школе могу постати отворено и пријатељско место за ученике и 
заједницу. 
- Округли столови, трибине прате теме које су актуелне у окружењу, значајне за младе. 
- Квизови знања су посебно омиљени међу ученицима и користе се за осмишљавање нових. 
- Наставници ослушкују своје ученике и жеље да се опробају и у областима које нису део гимназијског 
програма, а онда и активности креирају према томе користећи различите методе. 
- Потенцирају се здрави стилови живота. 
- Активности повезују школу са реалним, животним ситуацијама и развијају међупредметне 
компетенције ученика. 
- Користе се примери добре праксе за успостављање традиционалних манифестација и као модел за 
друге школе.  
- Ученици уче о аспектима живота на забаван и инспиративан начин. 
- Активности доприносе квалитету атмосфере  и сарадње у школи између свих актера школског 
живота. 
Остале напомене 

      

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

http://vigimnazija.edu.rs/?page_id=106 
 
 


