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                ОДАБРАНА ТЕМА НАЗИВ 
 

 
Озеленимо школски простор 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА  
Циљ пројекта је упознавање ученика са 

важношћу очувања животне и школске средине, 
као и битности очувања биљних и животињских 

заједница. 
Креативно изражавање ученика и способност да 

уз помоћ разноврсних ликовних и писаних 
техника искажу поштовање према природи.  

 
 
 
 
 

ИСХОДИ  Српски језик:  
 -  правилно формулише реченице и 
изражава мисли и идеје. 
- варира језички израз 
- описује ствари из непосредног 

окружења 
- самостално саставља ребусе, 

питалице, укрштенице. 
 

 
Природа и друштво:  

- сарађује са друговима на 
заједничким активностима, развија 
тимски дуг 

- илуструје примерима одговоран и 
неодговоран однос човека према 
животној средини; 

- Разуме важност очувања животних 
станишта и животних заједница 
 

Пројектна настава: 
 

- тумачи једноставне визуелне 
информације које опажа у 
свакодневном животу 

- анализира врсте загађивања свог 
непосредног окружења 

 
- процени последице загађивања 

животне  средине 



- илуструје примерима одговоран и 
неодговоран однос човека према 
природи 
 

Ликовна култура: 
- користи одабране податке и 

информације као подстицај за 
стваралачки рад; 

- тумачи једноставне визуелне 
информације и поруке из 
свакодневног живота 

- Користи различита врсте ликовних 
техника 

                

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА Активно учествује у изради Еколошког дневника 
и  предмета од рециклираног материјала. Прати 

и слуша инструкције учитеља. Прикупља 
материјале за израду дневника, користи 

интернет за истраживање података.  
 
 

АКТИВНОСТ НАСТАВНИКА  
Прати, усмерава и пружа помоћ ученицима у 

раду. Презентује тему, објашњава и стимулише 
ученике за рад. 

 
 

НАЧИН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  
Због тренутне епидемиолошке ситуације 

пројекат ће бити презентован родитељима 
онлајн, као и учитељицама из ИО одељења. 

 
 
 

НАЧИН УКЉУЧИВАЊА ОКРУЖЕЊА У 
ПРОЈЕКАТ 

Родитељи ученика биће ангажовани за 
прикупљање материјала и подстицање ученика 

за прављење што креативнијег дневника. 
 
 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ  
Свеска А4 формата, фасцикла, месечни план 

рада, фломастери, колаж папир, папир у боји, 
стикери, исечци из новина, оригами 
фигуре,цвеће за садњу, материјал за 

рециклажу... 
 
 

ПРОДУКТ  
 

„Еколошко дневник“ који ће имати сваки ученик 
појединачно, изложба рециклираног 

материјала, садња цвећа 
 

УЛОГА ИКТ   



 
 

 

Истраживање на интернету, фотографије, 
презентације 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 
 
 

 
Комуникација – различити начини изражавања, 
еколошка компентенција, одговорно учешће у  

друштву. 
 

 
 
 
 

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА 
 

 

 
Четири недеље 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО ДАНИМА  
1. Недеља – Подела задатака , интрукције 

учитеља, савети, разговор о екологији, 
природи, очувању биљних животињских 

врста, набавка цвећа за садњу у 
школском дворишту. 

 
2. Недеља – Подстицање креативности, 

идеја , проналажење исечка из новина, 
занимљивости на интернету, 
фотографија.  

               Садња цвећа заједно са ученицима. 
 
 

3. Недеља – Прва провера дневника, 
праћење успеха, евалуација и 
саветовање за даљи рад. 
Припрема предмета од рециклаже. 
 
 
 

4. Презентација дневника – Ученици 
презентују своје дневнике испред 
одељења. Истичу оно што им се посебно 
допало. 
Изложба рецликираних предмета. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ученици трећег разреда издвојеног одељења у Прћиловици месец април посветили су реализацији активности у 

оквиру пилот пројекта „Школа и предузетништво“. Активности које су спроведене везане су за део пројекта о 

очувању школске, а уједно и животне средине. Садњом цвећа у школском дворишту, прављењем предмета од 

рециклираног материјала и писањем еколошког дневника трудили смо се да код ученика развијемо свест о битности 

очувања природе. Део активности посвећен је и „Еко недељи“ која се одвијала у нашој школи. Код ученика смо 

уједно  поспешивали тимски дух и сарадњу, која је најбитнија за социјални развој личности. Свакодневно су се 

одвијале активности које су биле занимљиве ученицима и у којима су искусили неке нове вештине и знања. 

 







 

 



 

 



 


