
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Реализатор Данијела Стефановић, професор разредне наставе  

Школа ОШ ”Вук Караџић” 

Место Житковац 

МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ  

Наставни предмети Свет око нас, Еколошка секција и Од играчке до 

рачунара 

Разред Други 

Наставна тема Жива и нежива природа; ИКТ у настави 

Наставне јединице Планета Земља-Плава планета; 

Чиста планета-срећна планета и 

Шта можемо да урадимо. 

Тип часа Обрада и утврђивање 

Облик рада Фронтални, индивидуални, у паровима, тимски, групни 

Методе рада Активно учење, игровне активности, интерактивна 

метода, метода дискусије, драмска метода 

Циљ часа Савладавање и усвајање знања о важности очувања 

животне средине и планете Земље, уз употребу ИКТ-а као 

изузетно моћног начина за утицај на подизање свести 

ученика. 

Задаци часа 1. Утврђивање стечених знања о заштити околине од 

загађења, 

2. Оспособљавање за самосталан рад на рачунару. 



3. Развијање логичког и критичког мишљења, 

аналитичности и закључивања. 

4. Развијање такмичарског духа. 

Наставна средства пројектор, преносиви рачунар, паметна табла 

Корелација Српски језик, Музичка култура, Ликовна култура, 

Енглески језик, Грађанско васпитање 

 

Мотивациони фактори (уводни део) 

У 21. веку, када је информатика једно од најмоћнијих средстава комуникације, учења, 

сарадње међу људима, веома је важно усмерити ово моћно „оружје“ у правом смеру. 

Пред вама је радни пројекат мале чете ђака из ОШ „Вук Караџић“, Житковац, издвојеног 

одељења у Моравцу, познатије под именом Данијелине паметнице.  

Још од поласка у први разред кренули смо са озбиљним задатком - да научимо да је 

будућност планете Земље у дечјим рукама и да истражимо како је можемо сачувати и 

заштитити. Пројекат смо назвали: Зелена будућност планете је у дечјим рукама. 

Истраживали смо кроз игру, активно учење и честу примену информационо-

комуникационих технологија на својим часовима. Комбиновали смо часове наставних 

предмета Свет око нас, Грађанско васпитање, Чувари природе, Од играчке до рачунара, 

Час одељењског старешине, Еколошку секцију и проучавали еколошке теме приближене 

нашим могућностима, способностима и знањима. 

Још као прваци смо схватили да треба да чувамо наше птице, па смо правили дрво-

хранилицу и објавили на нашем сајту и страници направивши изазов (chalenge) за све 

другаре и учитеље из школа широм Србије да ураде исто (одзив је био одличан, „заразили“ 

смо их нашим акцијама помоћи птицама у зимском периоду, добијали смо слике 

„окићеног“ дрвећа храном за птице у школским двориштима и радости на дечјим лицима), 

затим смо пратили климу нашег краја и правили наш одељењски календар природе, 

мерили температуру, бележили падавине и бринули о биљкама, успели смо да кроз 

истраживања  сазнамо када се шта сеје и сади у нашем крају, па смо тако добили табелу 

праћења раста поврћа, воћа и житарица, садили смо цвеће и дрвеће у школском дворишту 



и наставили да их негујемо, радили експерименте  кроз које смо учили шта штети природи, 

а како да је заштитимо, наравно да смо и подстицали старије да нам се у свакој акцији 

придруже у што већем броју. Учествовали смо у глобалној акцији Сат за планету и у њу 

укључили како другаре из своје школе, тако и њихове родитеље и чланове локалне 

заједнице. Уз осмех и кроз игру о свим нашим активностима обавештавали смо на свом 

сајту и страници Данијелине паметнице.  

У другом разреду смо озбиљније прионули на рециклажу, схвативши да је она један од 

најактуелнијих и најважнијих облика заштите животне средине. Правили смо хранилице за 

птице од пластичних флаша, од пластичних кеса смо плели различите употребне предмете 

(торбице, чиније, новчанике...), од старих гума правили жардињере и садили цвеће у њима 

и на тај начин  знатно оплеменили школски простор. Од старих CD-ова, грамофонских 

плоча и пластичних боца правили смо украсне посуде на постољу. Учествовали смо и у 

акцији „Чепом до осмеха“ хуманитарне организације из Новог Сада, кроз коју смо 

покренули ученике нижих, али и виших разреда наше школе, родитеље и наставнике. На 

тај начин прикупили смо огромну количину чепова који су некој од болесне деце 

измамили осмех, јер су средства од продаје чепова намењена куповини инвалидских 

колица и других потребних медицинских средстава баш за болесну децу. Нисмо се 

задржали само у оквирима своје школе, удружили смо се са другарима из других основних 

школа у Србији („Смех и суза“ из Алексинца, „Јован Јовановић Змај“ из Ковина, ОШ 

„Краљ Петар први“ из Ниша...), размењивали идеје за спас наше Плаве планете и веровали 

у идеју да и наше мало значи много.  

Наше активности настављамо са идејом да старији науче од нас како треба да се понашају 

и заштите планету на којој живимо, једину коју имамо.  

У овом раду приказана су три часа на којима смо учитељима и наставницима наше школе 

показали резултате нашег проучавања и истраживања о планети Земљи и начинима да је 

сачувамо.  

Овај рад доказује да употребом информационо-комуникационе технологије можемо 

утицати на свест како деце тако и одраслих и пробудити свест о  важности очувања здраве 

http://danijelinepametnice3.weebly.com/10551056105410321045105010581048.html
https://www.facebook.com/DanijelinePametnice/


средине у којој живимо, као и једине планете коју имамо. Циљ је упознати децу и 

учврстити њихову жељу и намере да живе на здравој, плавој, планети Земљи. 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА I ЧАСА 

Разред: Други разред 

Наставни предмет: Свет око нас 

Наставна јединица: Планета Земља-Плава планета 

 

Циљеви  часа: 

Ученици треба да схвате да је наша планета угрожена и да су 

они важни чиниоци који могу утицати на њено очување. 

Кључне речи: Плава планета, заштита, екологија 

Образовни задаци: -Схватање узрока загађења на Земљи и колико је много људски 

фактор томе допринео 

-Разумевање да поред позитивног, постоји и негативан утицај 

човека на природу који је задњих деценија све већи 

Васпитни задаци: - Развијање еколошке свести ученика 

- Развијање љубави према природи и планети 

Функционални 

задаци: 

-Схватање опасности која прети нашој планети због негативног 

утицаја човека на природу 

-Утицај на свест одраслих 

-Развијање сарадње и такмичарског духа међу ученицима 

-Развијање истраживачких способности за проналажењем 

креативних решења 



Методе рада: Дискусија, усмено излагање, активно учење, игровне 

активности, истраживачки рад, метода практичног рада на 

рачунару, демонстративно-илустративна метода 

Облици рада: индивидуални, фронтални, рад у пару, тимски рад 

 

                                                   ТОК ЧАСА: 

Игроказ: 

Планета Земља и деца 

 

 

Девојчица и планета 

Земља 

 

 

 

 

 

1. корак (8 минута) 

На самом почетку следи кратак игроказ (у игроказу је у 

центру дешавања модел планете Земље прављен на часу 

Еколошке секције од рециклираних материјала, жице, 

осликаних папира, ручно прављеног домаћег лепка) и 

музичка нумера: 

Планета Земља (улази и почиње да плаче): Јаоо, јаооо, 

јаооо...Ја сам планета Земља, била сам лепа, весела, млада и 

зелена, али последњих деценија људи су ме уништили. Ружна 

сам, прљава, загађена, не могу да дишем и радујем се животу 

мојих становника.  

Девојчица: Немој да плачеш, плането! Ми смо твоји чувари 

и ми ћемо да ти помогнемо! Бранићемо те од свих који 

покушају да те угрозе! Је л тако другари? 

Сви углас: ТАКО ЈЕ! 

Прилазе сва деца и скидају кесе и прљаве пластичне чаше, 

бришу лице планете Земље и почињу да певају окупљени око 

ње, грлећи је.         

 



Музичка нумера 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

Ова кратка дискусија служи нам као емоционално-

интелектуални и мотивациони елемент за увођење у главне 

активности на часу. 

2. корак (2 минута) 

На данашњем часу говорићемо о планети Земљи и како 

да је заштитимо да остане здрава за живот на њој. 

 

Прилагођена 3D 

анимација 

 

 

 

 

 

 

Скајп предавање 

 

3. корак (10 минута) 

Хајде прво да видимо шта је то планета Земља. Где се налази, 

шта „ради“ у току дана, месеца, године... 

Гледамо и коментаришемо, прилагођену за узраст ученика 

другог разреда, 3D анимацију о планети Земљи, Сунчевом 

систему, Месецу као Земљином сателиту на сајту 

https://www.mozaweb.com/sr/index.php. Ученици прилазе 

интерактивној табли „покрећу“ планету Земљу у Сунчевом 

систему, гледају њену унутрашњост и померају је по орбити. 

Сам тај чин доноси много активније учење и радост због 

могућности да се „додирне“ види и покрене наша планета. 

Набрајају планете Сунчевог система, „привлаче“ Сунце и 

коментаришу колика је његова моћ и колико су планете 

удаљене а добијају светлост и топлоту од њега 

4. корак (10 минута) 

Е, сад, имамо и стручњака који ће нам се придружити и 

испричати нам причу о Чаробној планети. Наша данашња 

гошћа је један од најпознатијих геолога и физичара у нашој 

Општини, дипломирани инжењер хидрогеологије, а зове се 

https://www.youtube.com/watch?v=kOsf4t0BuIY
https://www.mozaweb.com/sr/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=FOL
https://www.mozaweb.com/sr/index.php


Гордана Миловановић.  

Поздрављамо је и слушамо њено излагање. Познати 

хидрогеолог из наше Општине јавља се из „Свемира“ и 

почиње занимљиву причу о настанку планете Земље о њеном 

омотачу, биљном и животињском свету на њој, о кретању, 

брзини кретања, о води која је једна од најважнијих 

елемената за одржавање живота на Земљи и о имену Плава 

планета. Укључење је путем скајпа. Ученици постављају 

питања и коментаришу одговоре. Учимо кроз дискусију и 

живу реч занимљивог госта на часу. 

 

 

 

Рад у паровима 

 

 

 

 

Интерактивни квиз за 

колеге

 

5. корак (15 минута) 

А сада да погледамо кратку презентацију о нашој планети 

Земљи и да кренемо са радом у паровима. Пратите пажљиво, 

у току презентације постављаћу вам питања.  

Ученицима је приказана кратка презентација о планети 

Земљи, приближена њиховим могућностима и узрасту. Затим 

добијају задатак да обоје бојанку планете Земље која је 

залепљена на хамер папир и има исечена 4 дела испод којих 

уписују или цртају шта највише воле на својој планети 

Земљи (цвеће, птице, дрвеће, поток, шуму...). 

Интерактивни квиз за колеге 

 



 

     

Радни лист 

      

 

 Док ученици раде, присутни гости одговарају на 

питања преко интерактивне табле и анимације која је 

презентована. У току анимације дати су различити 

подаци везани за планету Земљу, њен настанак, 

кретање, унутрашњост... Сада гости, наставници, раде 

интерактивни квиз и добијају упутства и повратну 

информацију да ли су урадили све како треба и шта 

још треба да проуче.   

Презентовање неколико дечијих радова уз објашњење 

нацртаног и написаног. 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА II  ЧАСА 

   Разред: Други разред 

Наставни предмети:   Еколошка секција 

 Наставна јединица:   Чиста планета – срећна планета 

Циљеви  часа: Општи циљ којим смо се руководили приликом обраде 

наведене методске јединице био је усвајање нових знања о 

наставној теми уз активирање већ постојећег, као и њихово 

повезивање у једну целину. Један од важних задатака ових 

часова је да допринесу стварању реалне и исправне слике о 

Земљи као целини и нашој улози на њој. 

 Кључне речи: Зелени чувари, Плава планета, загађивачи, рециклажа 



  

  Образовни задаци: -разумевање појма очувања планете Земље                                 

-продубљивање знања о здравом начину живота на планети 

Земљи 

- развијање свести о важности очувања природе 

- обогаћивање вокабулара 

Васпитни задаци: 

- развијање свести о односу према себи и окружењу 

- усвајање и прихватање нових културних образаца и 

начина живота 

- развијање сарадничког учења и индивидуалног темпа 

учења 

Функционални задаци: 

- оспособљавање ученика за коришћење веб-алата и 

сервиса 

- подстицање ученика да у пракси интерпретирају научено 

и оспособљавање за конструктивно учешће у раду са 

вршњацима (вршњачко учење) 

- развијање моћи опажања, закључивања и памћења 

-рад на рачунару и развијање моторике руку, 

-подстицање појмовног, аналитичког и критичког 

мишљења 

-развијање способности опажања да у свему што их 

окружује уоче повод за даљу акцију 

- развијање креативности и способности коришћења 

функционалних знања 

Методе рада:     

дискусија, усмено излагање, активно учење, игровне 

активности, истраживачки рад, метода практичног рада на 

рачунару, демонстративно-илустративна метода 



Облици рада: фронтални, индивидуални, групни рад 

 

                                                   ТОК ЧАСА: 

Кратак квиз као 

увод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беџ 

 

 

 

1. корак (10 минута) 

За интересантан почетак часа и подсећање ко су 

загађивачи, а ко чувари природе, ученици у паровима, 

такмичећи се, на паметној табли, раде квиз распоређујући 

слике на леву (загађивачи)  и десну страну (чувари). Квиз је 

рађен у програму  https://learningapps.org/createApp.php  

2. корак (2 минута) 

На овом часу проучаваћемо како човек најчешће загађује 

Земљу и шта ми можемо да урадимо поводом њене 

заштите и очувања. 

3. корак (33 минута) 

Ученике смо поделили у 3 групе.  

 

Прва група: у онлајн радионици „дизајнира“ беџеве 

Зелених чувара, у програму 

http://www.onlinebadgemaker.com/3d-badge-maker,  а затим 

приступа њиховој реализацији, правећи их од зелених 

пластичних чепова. 

 

 

https://learningapps.org/createApp.php
http://www.onlinebadgemaker.com/3d-badge-maker


Мали еколози у акцији 

 

 

 

 

Канте за одвајање 

отпада за рециклажу 

постављене у холу школе 

 

Друга група: прави елементе потребне за експеримент 

којим се доказује како се загађују подземне воде (у 

будућности резервоари воде за пиће), изводи експеримент 

док један од чланова екипе снима и слика извођење огледа, 

да би касније објавили фотографије и снимак на 

одељењском сајту. Мали еколози су обавили задатак, 

експериментисали и доказали тврдње да су подземне воде 

такође у нашим рукама. Ако их сачувамо у будућности 

ћемо имати чисту, пијаћу воду. У супротном, планета 

Земља неће бити место за живот. 

 

Трећа група: осмишљава изглед канти за раздвајање 

отпада и рециклирање, а затим их прави и поставља у хол 

школе, при том објављујући на одељењском сајту и 

страници да су започели акцију под називом  „Паметно 

бацај“. 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА III  ЧАСА 

   Разред: Други разред 

Наставни предмети: Од играчке до рачунара 

 Наставна јединица: Шта можемо да урадимо 

https://www.youtube.com/watch?v=CZMagaHroGg


Циљеви  часа: На овом часу ученици уз употребу ИКТ-а решавају 

проблеме загађене околине и схватају да је само чиста 

планета, срећна планета и једино таква довољно здрава да 

живи свет преживи на њој. 

 Кључне речи: Чувари, Плава планета, загађивачи, рециклажа 

  

  Образовни задаци: -разумевање појма очувања планете Земље                                 

-продубљивање знања о здравом начину живота на планети 

Земљи 

- развијање свести о важности очувања природе 

- вежбе моторике уз коришћење рачунара 

Васпитни задаци: -развијање љубави према живој природи и потребе да се она 

сачува 

-развијање љубави према биљкама и животињама и свести о 

опасностима које им прете 

Функционални задаци: - оспособљавање ученика за коришћење веб-алата и сервиса 

- подстицање ученика да у пракси интерпретирају научено и 

оспособљавање за конструктивно учешће у раду са 

вршњацима (вршњачко учење) 

- развијање моћи опажања, закључивања и памћења 

-рад на рачунару и развијање моторике руку, 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење 

информација 

- оспособљавање за бригу о животињама и биљкама и 

правилан однос према њима 

-оспособљавање ученика за систематско посматрање, 



упоређивање и закључивање 

-оспособљавање ученика за уочавање узрочно – 

последичних веза човека и природе 

-подржавање активности и самосталности ученика и њихово 

брижљиво усмеравање 

-развијање креативности 

Методе рада:     

дискусија, усмено излагање, активно учење, игровне 

активности, истраживачки рад, метода практичног рада на 

рачунару, демонстративно-илустративна метода 

Облици рада: фронтални, индивидуални, тимски рад 

 

                                                   ТОК ЧАСА: 

 

 

 

 

Интерактивна игрица 

„Очистимо планету 

Земљу“ 

 

 

1. корак (15 минута) 

Сада је дошло време да се мало поиграмо и покажемо 

какви смо ми чувари наше планете.  

Покренућу вам игрицу, а ви ћете одгонетнути шта треба да 

се уради да би наша планета била чистија и лепша. Креће 

игра Очисти планету Земљу уз песму на енглеском језику 

који су ученици учили на претходним часовима Енглеског 

језика. Такође на часу Енглеског су научили речи потребне 

да би играли ову игрицу:  

Plastic – пластика, Cans – конзерве, Paper - папир 

Са уклањањем отпада (конзерви, пластичних боца, папира) 

из шуме, појављују се животиње, инсекти и птице које се 

враћају у своје станиште, сада чисто, мирисно и лепо.  

http://more2.starfall.com/n/holiday/earthday/load.htm?f&redir=www


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици схватају да самим чином очувања планете 

помажу свим живим бићима да преживе и имају нормалне 

услове за опстанак. 

2. корак (10 минута) 

Сад ћемо вам показати како сарађујемо са другарима из 

других школа и градова. Виртуелну сарадњу овог пута 

остварили смо са ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Ковина и 

њиховим наставником информатике, Дејаном Крецуљем. 

На заједничкој виртуелној табли Падлет-у окачили смо 

наше, а они њихове активности везане за очување здраве и 

чисте Плаве планете Земље. 

Коментаришемо падлет. Активности од првог разреда до 

првог полугодишта другог разреда биле су разноврсне: 

хранили смо птице, правили им кућице, чистили школско 

двориште, рециклирали... Засадили два дрвета и много 

цвећа у школском парку, направили календар времена уз 

помоћ кога су постали мали метеоролози, табелу сађења и 

сејања биљака нашег краја, а све то је приказано на 

виртуелној табли уз активности старијих другара из школе 

са којом сарађујемо. 

3. корак (10 минута) 

У овом делу часа ученици, подељени у две групе, на својим 

таблетима решавају онлајн пазл слагалице (jigsaw puzzle). 

Слажу беџ који смо правили на слици а за другу групу 

планета Земља је на слици . Група која прва сложи слику 

отвара квиз и тако стиче временску предност у одговарању. 

  

https://padlet.com/medija/rgpu3ezuzzoo
https://www.thejigsawpuzzles.com/
https://thejigsawpuzzles.com/User-Albums/pametnice/eleni-chuvari-jigsaw-puzzle
http://www.primarygames.com/holidays/earth_day/games/planetearthjigsawpuzzle/


Квиз 

 

4. корак (10 минута)  

Да провере научено ученици се такмиче у одговарању на 

питања из квиза. Квиз има 10 питања и сва су везана са 

градиво о планети Земљи и њеном очувању и заштити. 

 

 

Наруквица 

 

На крају часа сви ученици добијају као признање и похвалу 

за предан и марљив рад, наруквицу са натписом:  

ЈА ЧУВАМ  ПЛАНЕТУ  ЗЕМЉУ 

 

За домаћи задатак: Настављамо са нашом мисијом 

очувања планете Земље кроз игрице о рециклажи: 

Борба против Прљавка   и     Рециклирај 

Утисци колега присутних на часовима фотографисани су и 

окачени на виртуелну таблу у програму 

http://www.spaaze.com . 

НАПОМЕНА: Сви коришћени и направљени материјали са часова налазе 

се на адреси: 

ЗЕЛЕНА БУДУЋНОСТ ПЛАНЕТЕ ЈЕ У ДЕЧЈИМ РУКАМА 

http://danijelinepametnice3.weebly.com/104710451051104510

531040-104110591044105910351053105410571058-

1055105110401053104510581045-10321045-1059-

104410451063103210481052-105610591050104010.html 

https://learningapps.org/watch?v=p63eqt30a17
http://www.primarygames.com/holidays/earth_day/games/junkmonster/
http://www.primarygames.com/holidays/earth_day/games/michaelmichaelgorecycle/
http://www.spaaze.com/board/faf452c712924f5d8a883341abc007ad#position:683:548
http://www.spaaze.com/
http://danijelinepametnice3.weebly.com/104710451051104510531040-104110591044105910351053105410571058-1055105110401053104510581045-10321045-1059-104410451063103210481052-105610591050104010.html
http://danijelinepametnice3.weebly.com/104710451051104510531040-104110591044105910351053105410571058-1055105110401053104510581045-10321045-1059-104410451063103210481052-105610591050104010.html
http://danijelinepametnice3.weebly.com/104710451051104510531040-104110591044105910351053105410571058-1055105110401053104510581045-10321045-1059-104410451063103210481052-105610591050104010.html
http://danijelinepametnice3.weebly.com/104710451051104510531040-104110591044105910351053105410571058-1055105110401053104510581045-10321045-1059-104410451063103210481052-105610591050104010.html
http://danijelinepametnice3.weebly.com/104710451051104510531040-104110591044105910351053105410571058-1055105110401053104510581045-10321045-1059-104410451063103210481052-105610591050104010.html


 


