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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: 
КРЕАТИВНА СТВАРАОНИЦА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе:  "Добринка Богдановић" 
Врста установе: Школа са домом ученика 
Место установе: Стрелац Школска управа:Ниш 
Сајт школе: www.dobrinkabogdanovic.blogspot.com 
Контакт особа:Мирослав Ракић Телефон школе:010/375-186 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура 
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Мала група ученика 

Носилац активности 3-5 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 

Креативна ствараоница је ваннаставна васпитно-образовна активност у оквиру које наставници и 
ученици школе испољавају своју креативност и таленте за писање, певање, свирање и сл. 
Ствараоница има три сегмента: музички, литерарни и филмски, попут малог књижевно-музичко-
филмског клуба наставника и ученика. У оквиру Ствараонице, ми пишемо стихове и дечје песмице, на 
неке од њих компонујемо музику, неке рецитујемо, певамо, снимамо кратке филмове, учимо се режији, 
монтажи и сл.  
Наставници састављају стихове, компонују музику, снимају спотове и кратке филмове, подстичу 
ученике на креативан рад и стварање, мотивишу их да негују свој таленат, промовишу тимски дух и 
сарадњу.У рад секције је укључено 10-15 ученика, међу којима су махом деца из осетљивих група 
(ромска деца, деца са тешкоћама у развоју или потребом за додатном образовном подршком, ученици 
који раде по ИОП-у) који имају скромнија академска и образовна постигнућа, па им је ово прилика да 
развијају таленте и потенцијале у којима могу да се искажу и напредују. Ученици осећају да су вредни 
и поштовани због својих талената и афинитета, упркос могућим слабијим образовним резултатима. 
Заправо, оваква ваннаставна активност доприноси развијању нових поља за исказивање различитих 
талената и афинитета и ученика и наставника. Додатни афинитети наставника су недовољно 
искоришћени  ресурс за васпитно-образовни рад. Нова поља су шанаса за свако дете, за његово 
правилно васпитање уз развијање иновативног погледа на свет око себе. Ученици и наставници су 
потпуно равноправни. Свако има прилику да води активност и да се покаже. 
Вишегодишње искуство у писањању песама, компоновању и снимању видео материјала, подстицајно 
делују на развијање мотивације и ученика и наставника (креативно самоостваривање), као и на 
позитивне ефекте у васпитном погледу.       
Начин праћења активности 

Продукти рада ученика и наставника, број снимлјених композиција, написаних песама, приредбе, 
гостовање у другим школама, анализа утисака слушалаца. 
Показатељи ефекта активности 

Ученици певају ауторске песме и казују стихове на приредбама. Поједини ученици су и сами почели да 
пишу осмишљавају стихове и мелодије. Мотивисанији су за учење и учешће на смотрама и 
фестивалима. Самопоуздање и вера у сопствене могућности ученика који учествују је на узлазној 
линији. Наставници су мотивисанији за васпитно-образовни и креативни рад у сеоској школи.  
 
Награђени кратки образовни филм „Моја школа – мој други дом“ (друга награда у категорији кратког 
образовног филма за наставнике на фестивалу Креативна чаролија 2016. године), објављена збирка 
песама „Није то никакав сан“ у издању Народне библиотеке у Бабушници 2017. године, награђена 
ауторска песма (трећа награда у категорији музичког стваралаштва на фестивалу Креативна чаролија 
2017.), одржана приредба у Дому културе – „Вече са основном школом Добринка Богдановић“ на којој 
су између осталог представљени продукти нашег рада. 
Похвале и награде подстицајно делују на мотивацију ученика и наставника. Показатељ су да је ова 
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активност на правом путу и смерница за будући креативни развој укључених појединаца, али и целе 
школе.   
Остале напомене 

Ово је тимска ваннаставна активност и представља израз заједничког рада ученика и наставника. 
Активност се не може реализовати без учешћа наставника са различитим умењима и посебним 
склоностима. Минимални ресурси за ову активност су поседовање инструмента, паметног телефона 
или камере, и много воље и ентузијазма.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

Награђени филм: https://www.youtube.com/watch?v=rQH4JIUwgJg&t=1s 
Награђена песма: https://www.youtube.com/watch?v=r2YknHXCK7o 
Поетски зборник: http://dobrinkabogdanovic.blogspot.rs/2017/05/blog-post_26.html 
 
http://far.rs/index.php/sr/2017/05/26/marjan-milanov-poetski-zbornik-nije-nikakav-san-poezijom-
entuzijazmom-boljih-uslova-za-jednu-seosku-skolu/ 
 


