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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: 
ШТАМПАЊЕ ЗБИРКЕ ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА "БЛАГОРОДНА ЛОЗА" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Економска школа "Нада Димић" 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Земун Школска управа: Београд 
Сајт школе: www.ekonomska-zemun.edu.rs 
Контакт особа: Снежана Обрадовић Телефон школе: 011 2190 386 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Вишегодишње 

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:       
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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 

Општи циљ овог пројекта био је промовисање књижевноуметничког стваралаштва ученика средње 
стручне школе сакупљањем и објављивањем њихових најуспелијих књижевних остварења.    
Васпитни је многострук. Првенствени циљ је очување и приказ рада секције и успеха њених чланова и 
других награђених ученика у целовитом, заокруженом, структурираном облику. Затим, збирка је 
својеврсна мотивација новим генерацијама, јер им је поезија и проза бивших ученика школе блиска и 
генерацијски и културолошки и подстиче такмичарски дух. На крају, можда најважније, она је потврда 
вредности и подстицај ауторима радова из “Благородне лозе” да негују свој литерарни дар и наставе с 
писањем, без обзира на занимање које су одабрали и факултет који су завршили. 
Иницијатор и водитељ сакупљања и обједињавања награђених литерарних радова је дугогодишњи 
руководилац  Литерарне секције "Сремац", проф. српског језика и књижевности Снежана Обрадовић. 
Током десетогодишњег рада секције (2003-2013) колегинице из Стручног већа за српски језик и 
књижевност подржале су њен рад, упућујући ученике на конкурсе литерарног стваралаштва и / или на 
учешће у раду секције. На предлог руководиоца „Сремца“ и Стручног већа за српски језик и 
књижевност штампање збирке литерарних радова  укључено је у Развојни план школе 2009-2012, али 
за то у школи нису могла бити обезбеђена потребна материјална средства. Тек за 130-годишњицу 
школе родитељи бивше ученице и награђиване чланице Литерарне секције „Сремац“, понудили су 
руководиоцу „Сремца“ да о свом трошку објаве збирку у предузећу „Београф“ из Нове Пазове. Збирка 
награђених литерарних радова "Благородна лоза" објављена је у 400 примерака, уочи  Дана школе 
2013. као поклон секцији и школи.  
У књизи "Благородна лоза" штампани су награђени поетски и прозни радови преко 40 ученика из 
десетак генерација, највише чланова Литерарне секције "Сремац".  Аутори многих радова у збирци 
били су награђивани и у Регионалном центру за таленте - Земун, а секција сарађује са Библиотеком 
„Свети Сава“ и Клубом завичајне културе у Земуну већ више од 15 година. Међутим, у збирци је 
објављено највише радова чланова Литерарне секције "Сремац" који су вишеструко награђивани на 
литерарним такмичењима од школског до државног и регионалног такмичења. До времена 
објављивања "Благородне лозе" број литерарних награда које су освојене био је преко 70, од чега је 
пет првих награда на Републичком такмичењу литерарних секција средњих школа Србије. Ово је 
засигурно допринело квалитету “Благородне лозе”.  
У процесу објављивања учествовали су родитељи бивших ученика, а у представљању збирке тадашњи 
и бивши ученици школе.  
Начин праћења активности 

• Представљање збирке – на приредби за 130. рођендан школе (новембар 2013. године)  
• Посебна промоција збирке – у децембру 2013 – на песничкој вечери са Матијом Бећковићем  
• Збирка је спојила декаду стваралаштва, данас се чита и користи на састанцима секције и у редовној 
настави у нашој школи, као узорна и за поређење; подстиче здрав такмичарски дух код нових 
генерација. Многи аутори из "Благородне лозе" и даље се баве писањем: поезијом или прозом, 
новинарством или есејистиком, иако су углавном завршили Економски или Правни факултет, те ФПН. 
• О збирци се писало у "Даници" Вукове задужбине и говорило у Вуковој и Доситејевој задужбини, на 
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литерарним конкурсима и књижевним фестивалима. 
• Литерарна секција "Сремац" је те године за свој рад награђена првом награду на Републичком 
такмичењу литерарних секција средњих школа Републике Србије, што је допринело још бољем раду 
тадашњих чланова и оправдало уложени труд, рад и средства. 
• Најпозитивније критике стручне јавности: професори Филолошког факултета у Београду и чланови 
управе Друштва за српски језик и књижевност Србије - Бошко Сувајџић (Округли сто „Књига у 
школи“ у Задужбини „Доситеј Обрадовић“) и Љиљана Бајић (на промоцији збирке); уредник Вуковог 
читалишта Љиљана Симић (на промоцији и књижевним сусретима у Вуковој задужбини); 
• похвала академика и песника Матије Бећковића (поетско вече у децембру 2013) 
• У “Даници” Вукове задужбине за 2015. објављена је насловна страна збирке „Благородна лоза“, једна 
од песама из збирке и један прозни рад, које је читаоцима препоручио главни и одговорни уредник, 
академик Миодраг Матицки 
 
Показатељи ефекта активности 

1) Објављивање збирке награђених ученичких књижевних радова „Благородна лоза“ значајно је за 
школу јер се тиме наставља традиција Културне секције „Сремац“, која је у међуратном периоду 
објавила алманах о свом раду, у њему и књижевне радове својих чланова.   
2) Збирка је својеврсно књижевно ауторство које повезује  генерације ученика Литерарне секције 
„Сремац“ у бављењу књижевном уметношћу. Књига посредно подстиче све ученике у школи да 
унапреде своја знања и умења у култури писменог изражавање и да се заинтересују за литерарне 
конкурсе у школи и ван ње.  
3) Повезивањем са бившим ученицима остварује се најбоља особина прагматичног западног школског 
система – бивши ученици постају ментори, спонзори и интегрални део историје и живота школе, 
негује се осећање припадности и посвећености својој школи. 
4) Објављивањем овакве књиге у средњој стручној школи показује се висок степен „спознаје значаја 
књижевности за формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета“. 
5) Аутори из "Благородне лозе" посећују понекад часове секције и књижевне сусрете, подржавајући 
нове ученике да наставе са литерарним стваралаштвом и што више објављују своје радове 
6) У Развојном плану школе за школску 2018-2019. је припремање нове збирке награђених књижевних 
радова. 
 
Остале напомене 

      

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

1. Збирка „Благородна лоза“, електронски облик: 
https://tinyurl.com/ybytolls 
2. Видео снимак промоције “Благородне лозе”: 
https://youtu.be/TOBDkSGDsVA?t=1s%20 
3. Приказ рада литерарне секције "Сремац", укључујући и штампање и промоцију "Благородне лозе" на 
блогу професорке Снежане Обрадовић, руководиоца секције: 
https://iposlesrpskogsrpski.wordpress.com/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%86/ 
4. Чланак о раду "Сремца" који потписује бивша чланица секције, (тада) студент Економског факултета 
у Београду и новинар Омладинских новина: 
http://www.omladinskenovine.rs/rec-srednjoskolca/tijanin-sumrak/ 
 


