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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: 
 ИЗРАДА РЕЧНИКА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Технолошка школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Параћин Школска управа: Јагодина 
Сајт школе: http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs/ 
Контакт особа: Зорица Ивановић Телефон школе: 035561697 
 

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 

„Речник страних речи из области фармације и екологије“ (2009) 
Грађу за овај речник ексцерпирало је пет одељења трећег разреда, око 150 ученика. Обједињавање 
грађе и припрему за штампу вршило је петоро ученика. Припрема и издавање књига захтева велика 
материјална средства. Први речник смо штампали уз помоћ донације норвешке организације Програм 
ученичког предузетништва „Business innovation program“. Тај речник смо  штампали у 2009. години у 
300 примерака. Промовисан је на локалним телевизијским станицама, а служи као помоћни приручник 
за рад на предметима који се тичу биологије, екологије и фармацеутске групе предмета.  
„Фреквенцијски речник школске лектире“, први део (2016) и "Фреквенцијски речник школске лектире", 
други део (2018)  
Припрему и издавање овог речника започели смо и завршили  током 2016. године. Ексцерпирање 
грађе и обраду речи  обавило је 10 ученица одељења 2/4, фармацеутског смера. Грађа је  
ексцерпирана из дела „Кад су цветале тикве“, „Вечити младожења“ и „Писмо Харалампију“. Штампање 
овог речника финансирала је проф. Зорица Ивановић од дела своје награде Најбољи едукатор 2015. 
Речник је штампан у 300 примерака. 
"Фреквенцијски речник школске лектире", други део (2018) обрађује лексику прозних дела Боре 
Станковића. У изради овог речника учествовало је 10 ученика 3. разреда. Речник је штампан од 
награде на конкурсу за најбоље пројекте у култури Општине Параћин.  
Начин праћења активности 

За штампање ова два речника била је потребна материјална подршка, али је већи део посла на 
речницима могао да се уради без трошења средстава. Ученици су сами припремили текст за штампу 
(графичко уређивање), а донације су потрошили  на трошкове штампе. Књиге су  подељене 
библиотекама, професорима и ученицима као помоћно средство у настави.  
Показатељи ефекта активности 

Циљ су да ученици овладали техникама ексцерпирања грађе и прављења речника термина или 
фреквенцијских речника. Оспособљени су да разликују термине појединих струка, да одређују њихова 
значења и сферу употребе; да праве фреквенцијске речнике и тумаче податке које су добили, а те 
податке повезују са значењском и идејном основом књижевног дела. Циљ је ученике увести у 
методологију истраживачког рада. Ефекти су мерљиви зато што ученици самостално раде своје 
радове, неки су постали професори у школи и сада помажу у изради  других публикација.  
Остале напомене 

Ученици  развијају љубав лексикологији, негују  тимски рад, солидарност и узајамно помагање; уче се 
дисциплинованом раду,  развијају естетска мерила и  способни су да их  примене и у другим 
пројектима. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://tszoricaivanovic.wordpress.com/%D0%BC%D0%BE%D1%98%D0%B5-
%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5/  
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https://youtu.be/iTV2kWKbb68?list=UUyGsuSqR9QMdKr8HI6WJNsw  
https://youtu.be/l9lAT1ioVOU  
 


