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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: 
"ВРАТИТЕ ВРАПЦЕ У НАШ ГРАД" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Машинска техничка школа "14.октобар" Краљево 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Краљево Школска управа:Краљево 
Сајт школе: http://www.mtskv.edu.rs/ 
Контакт особа:Данијела Јанковић Телефон школе:036/312-433 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина 
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

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: Спелеолошки клуб Краљево 

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 

Пројекат је везан за израду кућица и хранилица за птице, а потом за качење кућица у двориштима 
основних школа (4 градске и 3сеоске школе и вртић) где су средњошколци имали вршњачке 
радионице са основцима. 
Пројекат је реализован у више фаза: 
1. Прва фаза 25.09.2015.- 01.10.2015 
У првом кораку користили смо  скицу која се налази  на сајту невладине организације Лига за 
орнитолошку акцију Србије. Ова организација ради по препорукама британског Краљевског друштва 
за заштиту птица. На основу схематског приказа кућице на часовима Моделирања машинских 
елемента и конструкција је направљена техничко-технолошка документација која је била одштампана 
у већем броју примерака  и   прослеђена у радионице. 
2. Друга фаза 01.10.2015.-03.10.2015. 
Ова фаза је куповина неопходног материјала и алата за израду кућица. А то су:убодна тестера, даске, 
бушилица, сандолин, ситан алат (бургије, алат за отвор на кућици,завртњеви за дрво,ексери,папир за 
штампу). 
3.  Трећа фаза  01.10.2015.-30.10.2015. 
Израда кућица за птице у радионицама  и на часовима практичне наставе. Поред кућица од 
рециклираног материјала чланови Еко-секције су  правили и  хранилице за птице од материјала за 
рециклажу (пластичне боце). 
4. Четврта фаза 01.10.2015.-20.10.2015. 
Паралелно са трећом фазом одигравала  се и четврта фаза везана за израду памфлета прилагођених 
деци од првог до четвртог разреда са неопходним информацијама о угрожененим  врстама птица и  
активностима које то могу спречити.. 
Неопходне податке о врапцима  ученици су прикупљали  на интернету .Потом смо  обављали  
штампање памфлета у некој од градских штампарија у 500 примерака. 
5. Пета фаза је везана за качење кућица 01.11.2015.- 31.01.2016. 
При обликовању ове фазе водили смо рачуна да се испоштују основни рокови везани за живот птица и 
да им се припреми станиште за зимски период .Стављање кућица на дрвеће су обављали чланови 
Спелеошког клуба који имају одговарујућу опрему и потребне вештине. Они су радили волонтерски са 
жељом да помогну акцију. Ученици наше школе су у основним школама  радили вршњачке радионице 
и сарађивали успешно са основцима. 
Качење кућица смо обавили у следећим основним школама: 
ОШ „Светозар Марковић“ Краљево (градско језгро) 
ОШ“Димитрије Туцовић“ Краљево (градско језгро) 
ОШ“Браћа Вилотијевић“ у градском језгру и у селу Јарчујак 
ОШ“ Драган Маринковић“ Адрани 
ОШ“Петар Николић“ Самаила 
Вртић „Младост“ (градско језгро) 
И наравно МТШ“14.октобар“ Краљево (градско језгро) 
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Председницима одељења у основним школама  наши ученици су оставили  по једно паковање хране за 
птице (минимално 2кг) и они су замољени  да у тачно одређеним периодима са другарима пуне 
хранилице. Тако деца  развијају осећај одговорности и емпатију према угроженим врстама. 
Начин праћења активности 

Реализација је пропраћена преко великог броја фотографија које се и данас налазе на два официјелна 
сајта школе . Поред тога велики број медијских изјава са презентација у основним школама. Изјаве су 
правили локални медији, али и државне медијске куће: РТС,ПИНК,Б92.Из читавог пројекта је настао 
кратак документарни  филм „Вратите врапце у наш град“ који је био први на националном такмичењу 
„Екорепортери“ у категорији видео рада , у узрасној категорији 15-18 година. Филм је правио Јован 
Живковић, а ментор је била Данијела Јанковић.. 
Показатељи ефекта активности 

Показатељ успешности је велика медијска пропраћеност, укљученост великог броја колега и ђака, као 
и укљученост Спелеолошког клуба Краљево и  локалне самоуправе, који су препознали наше напоре 
везане за заштиту животне средине.После овог пројекта Одсек за заштиту животне средине је био 
покровитељ још неколико врло успешних пројеката „Подигнимо свест грађана, обележимо еко дане!“ и 
израда еколошког бицикла „Зелена енергија и здрав живот“. 
Школа се укључила у бројне еколошке пројекте чији је покровитељ организација „Амбасадори 
одрживог развоја и животне средине“ – Тетра пак радионице, сакупљање и продаја рециклажног 
папира , прикључила се и акцији „Чеп за хендикеп“ 
Школа је препозната на републичком нивоу као Еко школа. 
Остале напомене 

Била је потребна финансијска помоћ и она је остварена током сарадње са Одсеком за заштиту 
животне средине. У току пројекта општина је учествовала са 84900 динара. 
Трошење намењених средстава је детаљно приказано у прегледу пројекта по фазама. Средства су 
предвиђена за куповину неопходне опреме и дрвета за израду кућица, за штампање памфлета и 
куповину хране за птице која треба да се и после качења ставља у хранилице. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

1.Два официјелна сајта школе са пуно слика везаних за дату акцију -  
http://ekoloskaskolamts.weebly.com/1045108210861083108610791080-1091-
107210821094108011121080/15 
http://mtskraljevo.weebly.com/10421077108910901080-10801079-10961082108610831077/152 
2.Награђени филм- "Вратите врапце у наш град"- 
http://ekoloskaskolamts.weebly.com/1042108810721090108010901077-107410881072108710941077-1091-
108510721096-1075108810721076.html 
 3.РТВ Пинк изјава поводом качења кућица у ОШ"Димитрије Туцовић" 
https://www.youtube.com/watch?v=inU_wI1XpuI&t=2s 
4. Б92 Изјава у ОШ "Браћа Вилотијевић" - https://www.youtube.com/watch?v=2EmZw4do7Tc&t=4s 
РТВ КВ-локална телевизија у ОШ "Светозар Марковић" - 
https://www.youtube.com/watch?v=vDgGj2KSpe4&t=18s 
Хронолошки приказ свих активности на сајту засебно направљеном https://www.smore.com/z1ndh 
  
 


