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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: 
КУКИЧАВА ХАЉИНА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ТЕХНИЧКА ШКОЛА МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  НОВИ САД Школска управа: Нови Сад 
Сајт школе: mmaricajnstajn.edu.rs 
Контакт особа: ЉИЉАНА ЈОВИЧИН 
БЛАГОЈЕВИЋ Телефон школе: 021-443-444 

 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Више месеци 

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: ЗНАЧАЈ РЕЦИКЛАЖЕ, TИМСКИ РАД, ИЗРАДА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ТЕХНИКАМА 
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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 

Kукичава хаљина је реализована као изложбена неносива хаљина. Процес израде се састоји од израде 
скица за хаљину инспирисану геометријом и традиционалном вештином штрикања и кукичања. затим 
су ученици прикупили стару одећу коју смо рециклирали сечењем на траке, кукичањем тих трака и 
прављењем нити од трака у клупко. нити су стајане у кругове ручним шивењем а кругови су ручно 
пришибени на хаљину.  
Начин праћења активности 

процес израде је праћен фотографијама. 
Показатељи ефекта активности 

Aктивност је веома специфичне технике за коју је потребна стара одећа и вредне руке. 
Остале напомене 

      

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

      

 


