
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
Програм културних активности школе обухвата активности које доприносе проширењу 
утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења , као и 
заједничке културне активности са установама и организацијама ради обогаћивања 
културног живота ученика. 
Кроз културне активности подстиче се боља информисаност ученика, развија спремност 
за прихватање различитости, упознаје се са различитим културама, негује се слобода 
говора ученика, поспешује се лични развој ученика, развија самопуздање и лична 
одговорност. 
 

Активност Циљеви и задаци 
Начин 

реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

реализације 

Сарадња са 
градском 
библиотеком  
 

- развијање и 
неговање навике 
читања и коришћења 
библиотеке код 
ученика и наставника  
- развијање и 
промовисање 
правилне употребе 
свих облика извора 
информације  
- мотивисање за 
учењем и подстицање 
и оспособљавање за 
самостално учење и 
образовање током 
целог живота  

-одабирање и 
припремање 
литературе и друге 
грађе за разне 
активности  
-коришћење 
сазнања и 
достигнућа 
савремене науке, 
научно проверене 
методе и резултате 
сопственог  
истраживачког 
рада  
-сарадња са 
ученицима на 
промоцији читања 
ради задовољства 
кроз све облике 
образовно-
васпитног рада  

- ученици  
-предметни 
наставници  
- библиотекар 
-градска 
библиотека  

Септембар - 
Јун  

Дан демократске 
културе 

-подизање свести о 
културној 
различитости, 
међусобном 
поштовању и 
вештинама за сарадњу 
- стицање вештина 
сарадње, толеранције 
и постовања 
различитости 
-развијање 
толерантног става 
према различитости у 

-организовање 
трибине 
-припрема 
одговарајућег 
програма 
-припрема 
презентације 

ученици  
-предметни 
наставници  
- библиотекар 
-градска 
библиотека, 
Центар за 
културу 

Октобар 



уверењима, ставовима 
-разумевање функције 
појма- демократије у 
школској пракси 
 

Прослава Дана 
школе  
 

-обележавање Дана 
школе културним 
активностима  
-међуљудски односи 
колективног духа  
-ангажовање ученика 
у ваншколским 
активностима  

-припрема 
програма поводом 
прославе  
-обавештавање 
медија о датом 
догађају  
-организовање 
прославе  
-обавештавање 
званица поводом 
прославе  

-предметни 
наставници  
- библиотекар 
-ученици  
-остале 
званице  

Септембар – 
Октобар 
(10.октобар) 

Светски дан хране 

-обележавање 
светског дана хране 
-упознавање значаја 
здраве исхране 
-припрема 
одговарајућег саджаја 
презентације 

-припрема 
презентације 
-сарадња са 
ученицима 
приликом 
припреме хране и 
демонстрација 
 -сарадња са 
медијима 
 

-предметни 
наставници  
-ученици  
-директор 
-педагог 

16.октобар 

Дан сећања на 
српcке жртве у 
Другом светском 
рату  

-познавање и 
поштовање историје  

-обавештавање 
ученика и 
разговор на 1.часу 
о датом догађају  

-предметни 
наставници  
-ученици  

21. октобар  

 Дан просветних 
радника  

-подстицање дружења 
и сарадње  

-разговор и 
дружење  

-предметни 
наставници  
-директор 
школе  

8. новембар  

Учешће на 
фестивалу науке 

-развијање 
интересовања за 
природне науке 
-развијање свести о 
одрживом развоју и 
рециклажи 
- формирање 
еколошке свести 
-развијање 
креативности код 
ученика 

-припрема за 
учешће 
-демонстрација 
хемијских 
експеримената 
-сарадња са 
ученицима 
приликом 
припреме 
представљања 
-сарадња са 
медијима 
-израда паноа 

-ученици 
-предметни 
наставници 
-директор 
школе 

Октобар -
Новембар 

Посета Сајму књига 
-развијање 
интересовања и 
неговања читања 

- обезбеђивање 
организационо-
техничких услова 

-ученици 
-предметни 
наставници 

Децембар 



-развијање 
интересовања за 
различите облике 
стваралаштва 

за извођење посете 
сајму књига 

- библиотекар 
-педагог 
-директор 

Посета Фестивалу 
науке 

-развијање 
интересовања за 
природне науке 
-развијање 
креативности код 
ученика 
-систематизација, 
корекција, проширење 
и повезивање 
искустава и знања са  
новим знањима 

- обезбеђивање 
организационо-
техничких услова 
за извођење посете 
фестивалу науке 

-ученици 
-предметни 
наставници 
-педагог 
-директор 

Децембар 

Новогодишња 
приредба за децу 
запослених у школи 

-развијање 
интересовања ученика 
за културне 
активности и 
обележавање 
значајних датума 

-припрема 
приредбе 

-ученици 
-предметни 
наставници 

Децембар 

Посета 
Пољопривредном 
сајму 

- упознавање ученика 
са опремом, уређајима 
и инструментима у 
процесу производње 
прехрамбених 
производа 

- обезбеђивање 
организационо-
техничких услова 
за извођење посете  

-ученици 
-предметни 
наставници 
-педагог 
-директор 

мај 

Прослава Светог 
Саве  

-чување и неговање 
сопственог верског и 
културног идентитета  
-изграђивање 
способности за дубље 
разумевање и 
вредновање културе и 
цивилизације у којој 
живимо  

-проучавање 
живота Светог 
Саве кроз 
самосталне 
ученичке радове 
(ликовне, 
литерарне, 
презентације..)  
-присуствовање на 
Литургији за дан 
Светог Саве  
-припрема 
програма  
-резање славског 
колача  

-предметни 
наставници  
- библиотекар 
-ученици  
-директор 
школе  
-остале 
званице 

27. јануар  

Сарадња са 
планинарским 
друштвом, 
еколошким 
покретима 

-развијање бољег 
односа према природи 
и животној средини 
- формирање 
еколошке свести 
- развијање љубави 
према живој и 
неживој природи 

-учешће у 
акцијама чишћења 
околине 
-организација 
трибина о заштити 
животне средине 
-израда паноа 
-ученички радови 

-предметни 
наставници  
-ученици  
-чланови 
планинарског 
друштва 
-чланови 
еколошких 

Септембар - 
Јун 



-упознавање места и 
улоге човека у 
природи и друштву 

(ликовне 
презентације) 

покрета 

Сарадња са 
предузећима за 
рециклажу 

-упознавање ученика 
са материјалима који 
могу да се 
рециклирају 
-развијање свести о 
значају рециклаже 
-очување животне 
средине 

-организација 
простора за 
сакупљање 
секундарних 
сировина 
-сакупљање 
секундарних 
сировина 
-разврставање 
секундарних 
сировина 

-предметни 
наставници  
-ученици  
-предузећа за 
рециклажу 

Септембар-
Јун 
(прве недеље 
у месецу) 

Светски дан воде 
 

- упознавање ученика 
и грађанства са 
значајем воде за 
животну средину 
 и глобалним 
аспектима загађења 
вода 
- развијање еколошке 
свести о природним 
ресурсима и значају 
очувања еколошке 
равнотеже 

-организовање 
трибине 
-припрема 
одговарајућег 
програма 
-припрема 
презентације 

-предметни 
наставници  
-ученици  
- чланови 
различитих 
еколошких 
организација 

Март 
(22.март) 

Дан планете Земље 

-упознавање са 
опасношћу која прети 
животу на Земљи 
услед наглог развоја 
индустрије и пораста 
потребе за енергијом 
-упознавање ученика 
и грађанства с 
проблемима с којима 
се суочавају 
екосистеми 

-организовање 
трибине 
-припрема 
одговарајућег 
програма 
-припрема 
презентације 

-предметни 
наставници  
-ученици  
- чланови 
различитих 
еколошких 
организација 

Април 
(22.април) 

Дан сећања на 
жртве Холокауста  

-познавање и 
поштовање историје  

-обавештавање 
ученика и 
разговор на 1.часу 
о датом догађају  

-предметни 
наставници  
-ученици  

22. април  

Одржавање Кроса 
РТС-а  

-развијање и очување 
спортског духа 
ученика  
-јачање физичке 
спремности и 
кондиције код 
ученика  

-припрема ученика 
за предстојећи 
крос  
 

-ученици  
-предметни 
наставници  

Април - Мај  
 

Прослава Дана 
победе  

-познавање и 
поштовање историје  

-обавештавање 
ученика и 

-предметни 
наставници  

9. мај  



разговор на 1.часу 
о датом догађају  

-ученици  

Сарадња са 
Центром за културу 

-развијање и ширење 
културне делатности 
и утицаја на 
друштвену средину 
-упознавање са 
активностима на 
очувању културне и 
историјске баштине 
-фаворизовање 
филмске и позоришне 
уметности 

-организација и 
посета културним 
догађајима, 
биоскопским 
представама, 
позоришним 
представама, 
концертима, 
фестивалима, 
трибинама 
 

-ученици  
-предметни 
наставници 
-педагог 
-директор 
-центар за 
културу 

Септембар-
Јун 

Додела диплома 
ученицима 
завршних година 

-додела дипломе 
-подизање свести о 
образовању и 
наставку школовања 

-припрема 
сведочанстава и 
диплома 
-припрема 
свечаности за 
доделу диплома  
-припрема награда 

-тим за 
културну и 
јавну 
делатност 
-ученици 
-разредне 
старешине 
-педагог 
-директор 
- библиотекар 
-родитељи 

јун 

Подела 
сведочанстава за 
ученике I,II,III 
разреда и прослава 
Видовдана  

-додела сведочанстава  
-припрема 
сведочанстава  

-разредне 
старешине  
I,II,III разреда  
-ученици 
 - 
библиотекар 
-родитељи  

јун 

Спортска 
такмичења 

-развијање и очување 
спортског духа 
ученика  
-јачање физичке 
спремности и 
кондиције код 
ученика  

-припрема ученика 
за такмичења  

-предметни 
наставници  
-ученици  

Септембар-
Јун 

Промоција школе 
ученицима 
завршног разреда 
основних школа  

-упознавање ученика 
са планом и 
програмом школе  
-презентовање 
могућности даљег 
школовања после 
завршене средње 
школе 
-предочавање 
могућности у 
предности Техничке 
школе у односу на 

- организована 
посета ученика  
-мултимедијалне 
презентације о 
постигнућима 
школе намењене 
ученицима 
завршног разреда 
основних школа  
-подела 
рекламног 
материјала  

-предметни 
наставници и 
остали 
запослени 
-ученици 
школе  

Март-Јун 



друге школе  

Сарадња са 
медијима 

-упознавање 
друштвене заједнице 
са активностима 
школе 
-промоција школе 

-госотовање на 
телевизији 
-давање интервјуа 
-снимање емисија 
образовног 
садржаја  

-директор 
-педагог 
-предметни 
наставници 
-ученици 

Септембар-
Јун 

Сарадња са 
Националном 
службом за 
запошљавање 

-развијање вештина 
тражења информација 
значајних за 
професионално 
образовање, 
усавршавање и 
тражење посла, као и 
јачање позитивних 
ставова и 
самопоуздања 
потребног за 
налажење слободних 
радних места  

-организована 
посета ученика 

- педагог 
-предметни 
наставници 
-ученици, 
чланови Тима 
за каријерно 
вођење 

Април-мај 

 
 


