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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: 
НОЋ МУЗЕЈА-ЂАЧКЕ РУКОТВОРИНЕ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Техничка школа  " Радоје Љубичић"  
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Ужице Школска управа:Ужице 
Сајт школе:       
Контакт особа:      Телефон школе:      
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура 
Трајање активности Једнократно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

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: Колекционари олдтајмера 

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: Промооција школе 
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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 

Све наведене активности су реализоване у школском холу, на платоу испред школе и на ходнику на 
првом спрату. Иницијатива за ову активност је потекла на састанку Школског одбора, након чега су 
осмишљене и испланиране активности и њихови реализатори - наставници и ученици.21.мај 2016. 
године- Ђачке рукотворине 
  Директор школе  се обратио бројним посетиоцима и публици која је заузела место у школском 
амфитеатру и отворио ову изложбу u 21h. Рекао је да се наша школа по први пут  укључила у 
манифестацију НОЋ МУЗЕЈА, која се седамнаести пут одржава у Србији, и у Ужицу на неколико 
локација. Ткође је упознао присутне са програмом и позвао их да обиђу и разгледају оно што смо 
припремили за ову ноћ, а њихови водичи ће бити наши наставници и ученици који су за ову прилику 
одевени у костиме из различитих епоха, са одговарајућим фризурама.  Посетиоци су пажљиво и са 
великим интересовањем разгледали Изложбу под називом „Ђачке рукотворине“ која је резултат рада 
ученика наше школе, настала у оквиру практичне наставе и ваннаставних активности у последњих 
неколико генерација. Реч је о макетама грађевинске струке, костимима текстилне струке, као и 
фризурама које су дело наших фризера. Велико интересовање мушког дела публике и деце је владало 
на платоу испред школе  где су били  изложени олдтајмери о којима се могло разговарати са 
наставницима саобраћајне струке. Други део изложбе, за посетиоце је нарочито био интересантан, а 
одвијао се у простору који смо назвали Завичајни кутак. То је посебно опремљен простор који садржи 
збирку текстуалног и картографског материјала, као и предмета из природе и материјалне културе, 
који су тематски поређани, тако да одражавају стање локалне средине у којој се школа налази. 
Посетиоци су разгледали тематске карте  саобраћајно-географског положаја Ужица и паное са текстом 
о географском положају и рељефним карактеристикама простора, табеларни и графички преглед 
климатских елемената израчунатих на основу десетогодишњих мерења, као и преглед броја 
становника за 41 насеље општине Ужице од 1948. до 2011. године, ликовне радове, којим су ученици 
ликовне секције дочарали изглед нашег града, као и  предмете који су некада коришћени у 
домаћинствима у нашем крају( тестија, сепет, чутура, карлица, ћилими, девојачка спрема, стари 
новац, преслица вретено..) . У 21 30h је изведена представа „Аутобиографија“ Бранислава Нушића, 
коју су припремили ученици наше школе, а потом је у 22h приказан филм из пројекта "Споменици 
говоре: (Не)заборављени Ужичани у Првом светском рату", Друштва историчара Ужица који се састоји 
од неколико краткометражних документарно-едукативних филмова, посвећених Ужичанима у Великом 
рату. Један од аутора пројекта била је Снежана Недељковић, наставник историје у нашој школи, а 
ученици школе Вања Мандић, Александар Варагић, Марија Милићевић, Марија Миловановић, Душко 
Рајевић и Василије Недељковић су учестовали у снимању материјала. Филм је објавило Друштво 
историчара Ужица. Имали смо част да смо равноправно са Музејом Ужица, који се налази у 
непосредној близини наше школе имали посетиоце и у последњим минутима трајања ове 
манифестације. 
Начин праћења активности 

 21.мај 2016. године- Ђачке рукотворине 
-21 h-Отварање манифестације 
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   -Изложба макета 
   -Ревија - фризура и костим кроз векове 
   -Завичајни кутак 
-21 30h-Представа „Нушићева аутобиографија“ 
   - Олдтајмери 
-22h-(не)заборављени ужичани у Првом светском рату 
У припремању ове ваннаставне активности је учествовало  50  запослених и велики број ученика свих 
подручја рада,  разреда и одељења из школе.Активности које су предходиле реализацији пројекта 
Ђачке рукотворине у оквиру манифестације Ноћ музеја су припрема пригодног плаката- професор 
Александар Митрашиновић, промоција у граду-ученици, припрема драмског комада- драмска секција, 
припрема модела за ревију ( костими и фризуре)- ученици текстилне струке и личних услуга, 
припрема изложбе макета и паноа- ученици грађевинске струке,  припрема и реализација филма-
историјска секција, организација изложбе олдтајмера- стручно веће саобраћаја, организација и 
опремање Завичајног кутка- географска секција, организација и прикупљање експоната-наставници и 
ученици из школе. 
Све наведене активности су реализоване у школском холу, на платоу испред школе и на ходнику на 
првом спрату.   
Показатељи ефекта активности 

Посетиоци, њихови утисци, видеозаписи, новински чланци, фотографије. 
Остале напомене 

      

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

http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/NocMuzeja.html 
 


