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1. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ

1.1. Област деловања



 Област квалитета 2- Настава и учење (цео Протокол);
Област квалитета 3 – Образовна постигнућа ученика (3.2.);


Област квалитета 4- Подршка ученицима
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са
релевантним институцијама и појединцима.
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика
4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања
ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.



Област квалитета 5- Етос
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу
5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични
успех и успех школе,
5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику
да постигне резултат/успех.
5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима
5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима,
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања
осећања припадности школи.
5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности
5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно- образовне
изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници.
5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно- образовну праксу,
мењају је и унапређују.
3

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и
ван ње.
5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим
нивоима школе представљају примере добре праксе.
5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих
истраживања.
Обогаћени једносменски рад се и базира на Развојном плану ОШ ,,Павле Поповић“ 2020-2023.
Године који обухвата области квалитета установе (2, 3, 4 и 5).

1.2. Назив активности

Називи активности пројекта Обогаћени једносменски рад у другом полугодишту школске 2020/2021. године
(деловодни број елабората: 1615-1-20 од 29. 12. 2020.године)
1. МАТЕМАТИКА – ЧАРОБНИ СВЕТ БРОЈЕВА (допунска настава, додатна настава, припреме за завршни испит,
индивидуалне и групне припреме за такмичење, подршка ученицима у учењу, обрађивање наставних тема које нису
предвиђене планом и програмом редовне наставе; унапређење знања ученика из области математике, стицање свести о
свеприсутности математике у свакодневном животу и осталим наукама, примењивање математике у свакодневном
животу, напредовање ученика и стицање математичког начина резоновања);
2. У ЦАРСТВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (допунска настава, додатна настава, припреме за такмичење, припреме за завршни
испит у мањим групама; осим утврђивања градива и усвајања нових информација битних за темељеније овладавање
матерњим језиком, главна идеја јесте да се граматика, правопис и књижевност ученицима представи са другог
интересантнијег аспекта, путем забаве и разних занимљивости и на тај начин им се приближи и олакша учење) ;
3. НАША МАЛА ПОЗОРНИЦА (основна идеја је да ученици усвоје нова и обједине већ стечена знања о жанровима и
драми као сценском делу, као и да се упознају са највишим дометима домаћег и светског драмског стваралаштва; осим
тога, ученици ће развијати способности за рад на драматизацији текстова, упознаће се са основним елементима глуме и
откривати своје могућности у гласу и говору и унапређивати те могућности кроз различите вежбе);
4. НОВИНАРСКА РАДИОНИЦА (Стицање знања о новинарском стилу; упознавање са различитим информативним
жанровима (вест, чланак, извештај), као и са књижевно-публицистичким жанровима (репортажа, путопис, интервју);
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5. ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ (подстицање развоја емоционалне и социјалне интелигенције ученика, креативног
изражавања, развијање самопоштовања, разумевање адолесценције и одрастања ученика, рад на треми, концентрацији,
опуштању);
6. БИОЛОГИЈА (осим утврђивања градива и усвајања нових информација, откривање практичних метода за рад на
живом материјалу (гајење биљака, прављење хербаријума) главна идеја јесте да се ученицима приближи на најбољи
начин значај природе и све што нас окружује, путем забаве и разних занимљивости, и на тај начин им се олакша
учење);
7. ИЗМЕЂУ МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ (осим утврђивања градива и и усвајања нових информација битних за темељније
овладавање терминима који се користе у хемији, главна идеја јесте да се супстанце, њихове особине и промене којима
подлежу, ученицима представе са другог, интересантнијег аспекта, путем забаве, експеримената и
разнихзанимљивости, и на тај начин им се приближи и олакша учење);
8. ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ! (развијање фине моторике, повећавање мотивисаности ученика за рад, њихову
активност и разналост, стицање основног знања о декупаж техници, пружање могућности да испуњавају део слободног
времена корисним садржајем, заједничко дружење и рад, развијање тимског и такмичарског духа);
9. ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА И ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – (основна идеја ове радионице је
увежбавање изражајног читања, рецитовања, увођење ученика у основне елементе глуме, богаћење речника ученика,
развијање љубави према читању, кроз активности које ће им дати могућност напредовања по жељи и способностима на
занимљив и сабаван начин; радионица ће дати ученицима прилику да наступају пред публиком, што ће допринети
њиховом социјалном развоју, креативном изражавању; вежбаће меморију, научити начин како да олакшају процес
учења);
10. У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА – ОПАЖАЈ И БУДИ КРЕАТИВАН (развијање фине моторике ученика, повећање
мотивисаности ученика за рад, њихову активност и радозналост, стицање радне навике, стицање основног знањао
бојама и облицима, пружање могућности да испуњавају део слободног времена корисним садржајем, заједничким
дружењем и радом, развијају тимски рад и тамичарски дух);
11. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА (развијање фине моторике ученика, повећање мотивисаности ученика за рад, њихову
активност и радозналост, стицање радне навике, стицање основног знањао бојама и облицима, пружање могућности да
испуњавају део слободног времена корисним садржајем, заједничким дружењем и радом, развијају тимски рад и
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тамичарски дух);

12. ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА (подстицање моторике руку ученика и креативног ангажовања; подизање свести о
важности домаће радиности и заната, као и изражавања кроз креативни рад; припремање предмета за организацију
продајних изложби и украса за учионице и кабинете у школи; ученици треба да развијају истраживачке способности да
доносе своје закључке и искажу своју креативност)
13. КУТАК ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ (припреме за завршни испит, подршка
ученицима у учењу, напредовање ученика и стицање математичког начина резоновања, припрема ученика за упис у
Математичку гимназију);

6

1.3. Циљеви и
очекивани исходи
активности са
међупредметним
компетенцијама које
се развијају код
ученика

МАТЕМАТИКА - ЧАРОБНИ СВЕТ БРОЈЕВА – унапређење знања ученика из области
математике, стицање свести о свеприсутности математике у свакодневном животу и
осталим наукама, примењивање математике у свакодневном животу, напредовање ученика и
стицање математичког начина резоновања.
Међупредметне компетенције:
-

Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и
разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и
узрастом ученика

-

Рад с подацима и информацијама – стицање знања о примени података и информација у смислу
коришћења истих ради стицања нових знања (математичка извођења, импликације, самостално
извођење формула и примена истих користећи дате информације)

-

Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима.

-

Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије
решавања математичких проблема – задатака.

-

Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање
циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака).
Дигитална компетенција – коришћење програма у циљу учења математике (Wolfram
Mathematica, GCLC…)

-
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КУТАК ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ – унапређење знања
ученика из области математике, стицање свести о свеприсутности математике у
свакодневном животу и осталим наукама, примењивање математике у свакодневном
животу, напредовање ученика и стицање математичког начина резоновања.
Међупредметне компетенције:
-

Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и
разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и
узрастом ученика

-

Рад с подацима и информацијама – стицање знања о примени података и информација у смислу
коришћења истих ради стицања нових знања (математичка извођења, импликације, самостално
извођење формула и примена истих користећи дате информације)

-

Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима.

-

Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије
решавања математичких проблема – задатака.

-

Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање
циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака).
Дигитална компетенција – коришћење програма у циљу учења математике (Wolfram
Mathematica, GCLC…)

-
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У ЦАРСТВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – ученици ће развијати мисаоне способности,
самосталност у раду, вербалне способности интерпретације, вежбаће преобликовање
вербалног у шематски приказ, повезиваће раније обрађено градиво са новим у оквиру
српског језика, додатно ће се обогатити стручном терминологијом везаном за ову област.
Главни циљ ове радионице је унапређивање знања из области граматике и правописа
српског језика, кроз различите врсте креативних игара, ради побољшања опште језичке
културе и развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво
усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза.Пролазећи
кроз додатни систем обуке, ученици ће стицати радне навике и правилан однос према раду;
толеранцију и способност рада у групи; самопроцењиваће ниво свог знања, развијати
радозналост у односу на нова знања и самосталност у раду; вредноваће функционалност
обуке као и сопствено учешће и одговорност за њу.
Међупредметне компетенције:
-

Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење
различитих извора информација и критички однос према њима; разликовање битног од небитног;
изражавање и образлагање сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање
личног интересовања.

-

Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и
активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује
одлуке већине и уважава мишљења мањине.

-

Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву,
националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и
неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других
заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке
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способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања;
употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које
постоје у основном образовању

-

Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази
усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове,
мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува
језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша
излагање саговорника

-

Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања
податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ
наставника

-

Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава
везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем
примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине
повезује у јединствену целину са претходним

-

Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила
заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у
мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад
чланове групе.
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ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ – Упознавање са термином менталног здравља и његове
важности за свеопште добро ученика; унапређење емоционалне интелигенције ученика
(препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање и размена у групи); унапређење
комуникације и конструктивног решавања сукоба у одељењу и у ваншколској средини; учење
асертивног понашања и комуникације; учење техника опуштања и релаксације (технике правилног
дисања и примена mindfulness принципа); јачање унутрашњих система подршке и подршка у
препознавању адекватних спољашњих видова подршке; подстицање и развој креативног изражавања
ученика (кроз цртеж, покрет, писану или изговорену реч, мини-пројекте); упознавање са различитим
видовима интелигенције и препознавање личних потенцијала и талената; развој свести о
припрадности групи, породици, одељењу и значају међуодноса унутар поменутих група, одн.
Система (упознавање са основним правилима системског приступа); подстицање слободног
изражавања мишљења и ставова; развој толеранције и прихватања различитости.

Међупредметне компетенције:
 Одговоран однос према здрављу – упознавање са појмом менталног здравља, као и
начинима за његову превенцију и заштиту, подстицање здравог стила живота и преузимања
одговорности према сопственом здрављу;
 Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију,
изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин;
 Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања
(правило приватности групе), равноправности и сарадње, развој емпатије и толеранције
другачијих ставова и мишљења;
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 Решавање проблема – препознавање проблема, анализа и планирање стратегије решавања
проблема (проблеми у учењу, комуникацији, емотивни проблеми…);
 Естетичка компетенција - (културно изражавање – препознавање и прихвтаање
важности креативног изношења идеја, искустава и осећања кроз употребу различитих
медија, препознавање и изношење сопствених стваралачих способности и креативности);
 Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – подстицање прихватања
одговорности за сопствене поступке, развијање стратегија, постављање циљева и њихово
постизање (акценат је пре свега на личним, унутрашњим циљевима), вежбање постављања
реалних циљева и могућности планирања њиховог остваривања, препознавање сопствених
капацитета и могућности у односу на будуће образовање и професионалну оријентацију;
 Одговорно учешће у демократском друштву – препознавање и прихватања принципа
правде, слободе, равноправности и одговорности у друштву, подстицање активног
укључивања у живот школе, упознавање себе, јачање идентитета, самосталности,
самопоуздања и позитивног односа према другима.

БИОЛОГИЈА – унапређење знања из биологије кроз различите врсте креативних игара,
ради побољшања и разумевања природе и подизања свести о биљкама и самој природи која
нас окружује и развијање способности за очување свега што је важно за функционисање
свих живих бића на планети Земљи.
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Међупредметне компетенције:
-

Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и
разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и
узрастом ученика

-

Рад с подацима и информацијама – стицање знања о примени података и информација у смислу
коришћења истих ради стицања нових знања (математичка извођења, импликације, самостално
извођење формула и примена истих користећи дате информације)

-

Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима.

-

Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије
решавања математичких проблема – задатака.

-

Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и
активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује
одлуке већине и уважава мишљења мањине.

-

Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази
усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове,
мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува
језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша
излагање саговорника
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ИЗМЕЂУ МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ – развој мисаоних способности, самосталности у раду,
вербалних способности интерпретације, повезивање раније обрађеним градивом са новим у оквиру
природних наука; додатно обогаћивање стручном терминологијом везано за ову област; унапређење
знања из области хемије и примене хемије у свакодневном животу; унапређење способности рада у
групи; самопроцењивање нивоа знања; развој радозналости у односу на нова знања и самосталности
у раду

Међупредметне компетенције:
-

Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење
различитих извора информација и критички однос према њима; разликовање битног од небитног;
изражавање и образлагање сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање
личног интересовања.

-

Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и
активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује
одлуке већине и уважава мишљења мањине.

-

Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази
усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове,
мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува
језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша
излагање саговорника

-

Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања
податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ
наставника
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-

Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава
везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем
примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине
повезује у јединствену целину са претходним

-

Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила
заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у
мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад
чланове групе.

ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ! – усмеравање способности и активности на развој и
стварање, буђење интересовања за стваралаштво; развијање ученичке маште, креативности и маште,
креативности и оригиналности; израда употребних предмета (дечје рукотворине); развој
самосталности у раду, подстицање самоиницијативе и самосталности у раду; стицање радних навика
и правилног односа према раду; социјализација кроз рад и дружење; развој стваралачких
способности и опажања, развијање маште и креативног начина мишљења; развијање способности за
концентрацију; подстицање интересовања за истраживање

Међупредметне компетенције:
-

Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и
активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује
одлуке већине и уважава мишљења мањине;

-

Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву,
националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и
неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других
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заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке
способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања;
употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које
постоје у основном образовању;

-

Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања
податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ
наставника;

-

Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази
усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове,
мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува
језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша
излагање саговорника

-

Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава
везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем
примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине
повезује у јединствену целину са претходним

-

Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила
заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у
мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад
чланове групе.

-

Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање
циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака).
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-

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА И ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – развој мисаоних и вербалних
способности интерпретације; вежба изражајног читања, рецитације; учење основних
елемената глуме; богаћење речника; развијање љубави према читању; развој читалачких
навика; побољшање опште језичке културе; развијање смисла и способности за правилно,
течно и уверљиво усмено изражавање; стицање радних навика и правилног односа према
раду, толеранције и способности рада у групи; самопроцена нивоа знања; развој
радозналости ученика
Међупредметне компетенције:

-

Компетенција за учење – стицање позитивног и одговорног односа према учењу; коришћење
различитих извора стицања знања; разликовање битног од небитног; изражавање и образлагање
сопствених идеја; способност за самостално истраживање и развијање и неговање личног
интересовања, стваралачког и кративног потенцијала.

-

Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и активно
учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва, врлине које
препознаје у особинама ликова у књижевном тексту; поштује одлуке већине и уважава мишљења
мањине.

-

Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у књижевном делу; развија позитиван
однос према сопственој култури и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности;
препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и
неуметничким пољима свог изражавања;

-

Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се усмено
изрази , у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове, мишљења и
осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува језички
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идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша излагање
саговорника.
-

Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора уз помоћ наставника.

-

Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава
везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем
примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине
повезује у јединствену целину са претходним.Будући да се ради о млађем основношколском узрасту,
неопходна је помоћ наставника, у потпуности.

-

Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила заједничког
рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у мишљењу; одговорно
извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад чланове групе.

-

У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА – ОПАЖАЈ И БУДИ КРЕАТИВАН – усмеравање способности и
активности на развој и стварање, буђење интересовања за стваралаштво; развијање ученичке маште,
креативности и маште, креативности и оригиналности; израда употребних предмета (дечје
рукотворине); развој самосталности у раду, подстицање самоиницијативе и самосталности у раду;
стицање радних навика и правилног односа према раду; социјализација кроз рад и дружење; развој
стваралачких способности и опажања, развијање маште и креативног начина мишљења; развијање
способности за концентрацију; подстицање интересовања за истраживање

Међупредметне компетенције:
-

Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и
активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује
одлуке већине и уважава мишљења мањине;
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-

Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву,
националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и
неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других
заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке
способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања;
употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које
постоје у основном образовању;

-

Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања
податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ
наставника;

-

Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази
усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове,
мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува
језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша
излагање саговорника

-

Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава
везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем
примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине
повезује у јединствену целину са претходним

-

Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила
заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у
мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад
чланове групе.
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-

Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање
циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака).

-

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ – усмеравање способности и активности на развој и стварање,
буђење интересовања за стваралаштво; развијање ученичке маште, креативности и маште,
креативности и оригиналности; израда употребних предмета (дечје рукотворине); развој
самосталности у раду, подстицање самоиницијативе и самосталности у раду; стицање радних навика
и правилног односа према раду; социјализација кроз рад и дружење; развој стваралачких
способности и опажања, развијање маште и креативног начина мишљења; развијање способности за
концентрацију; подстицање интересовања за истраживање

Међупредметне компетенције:
-

Одговорно учешће у демократском друштву – негује своју националну културну баштину и
активно учествује у интеркултуралном дијалогу; промовише позитивне вредности друштва; поштује
одлуке већине и уважава мишљења мањине;

-

Естетичка компетенција – препознаје естетичке елементе у уметничком стваралаштву,
националној и светској природној и културној баштини, језичкој култури у уметничком и
неуметничком домену; развија позитиван однос према сопственој култури и култури других
заједница, упознаје и разуме њихове вредности; препознаје и развија сопствене стваралачке
способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања;
употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које
постоје у основном образовању;
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-

Рад са подацима и информацијама – користи податке из различитих извора и начине добијања
податка и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ
наставника;

-

Комуникација – познаје различите облике комуникације и и њихове одлике; уме јасно да се изрази
усмено и писано, у складу са потребама ситуације; уважава саговорника; изражава своје ставове,
мишљења и осећања на конструктиван и аргументован начин; негује културу изражавања и чува
језички идентитет; користи на одговарајући и креативан начин језик и стил; уме да саслуша
излагање саговорника

-

Решавање проблема – препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава
везе између њих; претпоставља решења проблема, планира редослед активности; решава проблем
примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета; стечена нова знања и вештине
повезује у јединствену целину са претходним

-

Сарадња – активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; поштује правила
заједничког рада; поштује друге као равноправне чланове групе и поштује разлике у
мишљењу; одговорно извршава заједничке активности; критички процењује свој рад и рад
чланове групе.

-

Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање
циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака).

-

ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА – развој истраживачких способности, извођење закључака, исказивање
креативности, развој моторичких способности
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Међупредметне компетенције:
-

Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију,
изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин;

-

Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима;

-

Решавање проблема – препознавање математичког проблема, анализа и планирање стратегије
решавања математичких проблема – задатака;

-

Одговорно учешће у демократском друштву – одговорност, хуманост и толерантност у
друштву; - промовисање позитивних вредности друштва у различитим активностима
(хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције);

-

Естетичка компетенција - развијање позитивног односа према сопственој и култури
других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање
сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог
деловања;

-

Предузимљивост и оријентација ка предузетништу – развијање стратегија, постављање
циљева и њихово постизање (акценат је пре свега на решавању математичких задатака)
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-

ВРАНИЋ ЗАНИМА...(НОВИНАРСКА РАДИОНИЦА) – Ученици се упознају са новинарским
задацима и специфичностима овог занимања. Стичу знања из ове области и уче како да напишу вест,
извештај, интервју, репортажу, чланак. Изграђују и јачају тимски дух, развијају одговорност према
раду, развијају свест о томе да је свачији допринос подједнако важан и, заправо, неопходан у целини
посла који треба бити обављен.

Међупредметне компетенције:
-

Одговорно учешће у демократском друштву – одговорност, хуманост и толерантност у
друштву; - промовисање позитивних вредности друштва у различитим активностима
(хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције);

-

Естетичка компетенција - развијање позитивног односа према сопственој и култури
других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање
сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог
деловања;

-

Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију,
изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин;

-

Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима;

-

Дигитална компетенција – уме да претражује, критички анализира и систематизује информације
у електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а; уме да представи, оргaнизуje и
обликује одређене информације, користећи на ефикасан начин могућности ИКТ средства; приликом
решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин;
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ефикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу; препознаје предности, ризике и опасности по
себе и друге и одговорно поступа при коришћењу ИКТ-а

НАША МАЛА ПОЗОРНИЦА – Ученици ће се упознати са културом драмског стваралаштва,
развијати мисаоне и стваралачке способности, вербалне способности интерпретације, стицати
способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања, богатити и развијати машту и
креативан начин мишљења, развијати способности за јавне наступе, развијати своје стваралачке и
критичке способности.

Међупредметне компетенције:
-

Естетичка компетенција - развијање позитивног односа према сопственој и култури
других заједница, упознавање и разумевање њихових вредности; препознавање и развијање
сопствене стваралачке способности и креативности у свим уметничким пољима свог
деловања;

-

Комуникација – уважавање саговорника, развој капацитета за зрелу комуникацију,
изражавање сопствених ставова, мишљења, осећања на позитиван начин;

-

Сарадња – учествовање у групним активностима, афирмација међусобног поштовања (правило
приватности групе), равноправности и сарадње, рад на заједничким пројектима и задацима;

-

Компетенција за учење – упознавање ученика са математичким знањима, продубљивање и
разумевање раније стеченог, и усвајање новог знања у складу са интересовањима, способностима и
узрастом ученика
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1.4.
Сажет
активности
наративни део

опис
кроз

МАТЕМАТИКА-ЧАРОБНИ СВЕТ БРОЈЕВА






Обнављање наученог градива из математике (обнављање раније стечених знања, додатно
усавршавање из истих области)
Припрема за такмичење (вежбање такмичарских задатака, додатна предавања потребна за
разумевање напредног нивоа задатака)
Припрема за такмичење ,,Мислиша'' (вежбање посебних, логичких, задатака, IQ тестова,
вежбање такмичарских задатака).
Допунска настава (рад на прихватању да математика може да се научи и стицање основних
знања)
Припрема за завршни испит (вежбање задатака из збирке за завршни испит уз детаљна
објашњења и потребна предавања из заборављеног градива)

У ЦАРСТВУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања
стеченог знања које је потребно као основа за стицање нових знања из области језика и
књижевности; За вежбање и утврђивање знања у овој радионици можемо користити нове
примере у обради наставних јединица, који нису обухваћени примерима из школских
уџбеника, а њих можемо пронаћи у додатној литератури, у Граматичким вежбама Мирјане
Ј. Аранђеловић.



Допуна градива редовне наставе путем представљања неких језичких специфичности и
занимљивости;
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Изражајно читање и тумачење књижевних дела, која нису предвиђена редовним планом и
програмом (пре свега поезија и драма, али и остале књижевне врсте);



Подстицање ученика за самостално писање различитих књижевних форми (есеја, стихова,
кратких прича, анегдота), ради развијања вештина и компетенција писменог изражавања и
богаћење стилског израза.



Увођење популарне лингвистике у основношколски систем, прилагођено узрасту ученика,
због тога што такав приступ језику, за разлику од традиционалних приступа, нуди нове
методе где ученик није пуки прималац сувопарних граматичких начела, већ мисаоно
ангажовани учесник у откривању суштине језичких појава, а све то на један нов узбудљив
начин, који ће ученика заинтересовати и привући.



Обрада језичког градива на непосредан, лак и духовит начин казивања о граматичким и
правописним питањима, преко различитих језичких игара: загонетки, питалица, ребуса,
слагалица, анаграма и др. Као полазиште за овакву обраду користићемо Занимљиву
граматику Милана Шипке, која представља збирку необичних прича о језику, његовој
граматичкој структури и правопису.



Указивање на бројне примере погрешне употребе речи и израза у свакодневном говору и
писаној пракси и упућивање на правилно и јасно изражавање, користећи се приручником
Испеци па реци Ивана Клајна.



Представљање и решавање многобројних језичких недоумица у српском језику помоћу
Речника језичких недоумица и књиге Бушење језика Ивана Клајна, као и приручника Како се
каже Милорада Телебака.
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Приказ грешака у писању из књиге И филозофи су луди Ивана Клајна, путем којих ће
ученици усвајати нормативна правила граматике и правописа кроз шалу и забаву.



Тумачење устаљених израза, објашњење различитих појмова из митологије, религије,
празноверја, историје, књижевности и других подручја живота из књиге Зашто се каже
Милана Шипке, несумњиво ће ученицима бити занимљиво, а добиће знања везана и за
остале школске предмете.



Представљање савременог лексикона с којима се срећу најмлађи и целокупних светова речи
на материјалу књиге Приче о речима Милана Шипке. Ученици ће усвајати и што је важније
боље разумевати савремени лексикон, који је кроз овај приручник представљен на изузетно
занимљив начин.



Представљање етимологије разних речи српског језика, трагање за њиховим настанком и
првобитним значењима може да заинтересује ученике за ову сферу језика, а за овај аспект
обраде језика изузетно је значајан Милорад Телебак и његови приручници Језички
одгонетник и Шта се крије иза етимологије, који на поучан, занимљив и духовит начин
излажу богатство скривених значења.



Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили,
можемо издвојити неки час и за проучавање порекла имена и презимена ученика који
похађају ову наставу, користећи следећу литературу – Име моје и твоје Ивана Клајна и
Милана Шипке и Презимена су чувари нашег језика Загорка Вавић Грос.
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Савладавање граматике кроз стилске вежбе из креативне књиге Стилске игре и Стилске
игре 2 Симеона Маринковића, која кроз различите облике казивања и маштовите
илустрације објашњава многе елементе српског језика.



Утврђивање градива и усвајање новог може се спроводити кроз различите језичке игре, кроз
које се повећева мотивисаност ученика, њихова радозналост и активност. Путем игре
асоцијација, ученици на забаван начин могу повезивати градиво из различитих области
српског језика, из различитих разреда, али и знања из овог предмета са осталим предметима,
што богати опште знање и културу ученика. Овакву наставу можемо изводити на
материјалу Асоцијација у настави српског језика и књижевности. Можемо употребити и
квиз-питања из приручника Квизови у настави српског језика и књижевности, који су
одличан начин за развијање логичког мишљења и закључивања. Специфични језички задаци
и питалице, загонетке, ребуси и скривалице развијају разне језичке вештине и стимулишу
многе мисаоне способности, а њих проналазимо у збирци Језичке главоломке.



Обогаћивање изучавања драмског стваралаштва из приручника Драматизација у настави,
може помоћи ученицима у упознавању са драмском секцијом.



Настава радионице српског језика може послужти и за допуњавање додатне и допунске
наставе и на њој може се вршити припрема за завршни испит из српског језика, припрема за
такмичење из српског језика, али се може и пружати помоћ ученицима да савладају из
градива оно што им није јасно и да побољшају оцене. У ову сврху могу послужити
приручници Знам за матуру и Знам за више.
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ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА И ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА


Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања
стеченог знања које је потребно за стицање нових знања, (основни појмови из
књижевности), а првенствено савладавање изражајног читања, као основа за напредовање;



Проширивање градива редовне наставе путем драматизације и изражајног читања и
рецитовања;



Изражајно читање и тумачење књижевних дела, која нису предвиђена редовним планом и
програмом, (пре свега поезија и драма, али и остале књижевне врсте);



Припрема ученика за такмичење рецитатора;



Учење кроз језичке игре (асоцијације, квизове знања);



Подстицање ученика у неговању лепог усменог изражавања и увођење у основе
драматизације текста- глуме;



Такмичења у лепом изражавању;



Припрема пригодних, тематских приредби поводом државних, верских или школских
празника и приказивање пред публиком (ученицима, наставницима школе,родитељима, као
и припадницима локалних заједница, ако је планирано годишњим радом школе.);



Планирано је да радионица буде “отвореног типа” и да пружа могућност укључивања и
сарадње са родитељима ( уколико то желе), другим одељењским заједницама (вршњачко
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учење);


Планирано је да полазници радионице посете културно-историјске објекте
(библиотеку,верске објекте,позориште и сл.)

НАША МАЛА ПОЗОРНИЦА


Утврђивање стечених знања са редовне наставе, као и продубљивање и развијање тих знања
новим и ширим градивом;



Обједињавање стечених знања о жанровима и драми као сценском делу, драматизација
текстова и упознавање са основним елементима глуме и рада на сцени;



Упознавање, читање и тумачење драмских дела која могу допринети развоју читалачких и
критичких способности ученика;
Изражајно, доживљајно и интерпретативно читање;




Унапређивање могућности у гласу и говору (вежбе за артикулацију, вежбе за динамику
гласа, брзалице, имитације, слушање околине, акценти);



Развијање комуникационих способности у различитим комуникационим ситуацијама (улога
говорника, слушаоца саговорника и читаоца);



Богаћење речника;



Развијање осећаја за сарадњу;
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Развијање међусобне комуникације у учењу;



Неговање такмичарског духа;



Подстицање радозналости и истраживачког духа код ученика;



Подстицање креативности;



Развијање способности стваралачког мишљења;



Подстицање на литерарно стваралаштво;



Оспособљавање за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста.

КУТАК ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ


Обнављање наученог градива из математике (обнављање раније стечених знања, додатно
усавршавање из истих области);



Припрема за такмичење (вежбање такмичарских задатака, додатна предавања потребна за
разумевање напредног нивоа задатака);



Припрема за такмичење ,,Мислиша'' (вежбање посебних, логичких, задатака, IQ тестова,
вежбање такмичарских задатака);
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Допунска настава (рад на прихватању да математика може да се научи и стицање основних
знања);



Припрема за завршни испит (вежбање задатака из збирке за завршни испит уз детаљна
објашњења и потребна предавања из заборављеног градива)
ПСИХОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ

 Ко сам све ја? (свест о себи, моје различите улоге, представљање, самоафирмација);
 Ја у свету осећања (речник осећања, препознавање и испољавање осећања);
 Како помажем себи? (системи подршке, појам стреса и кризе);
 Моје место опуштања (технике релаксације, дисања, вођене фантазије);
 Како се дружимо? (односи са вршњацима, сличности и разлике);
 Чега се плашим? (страхови, начини превазилажења страхова, особе од поверења);
 Циљеви (препознавање жеља, личних циљева, формулисање и разматрање стратегија);
 На који начин сам све паметан/-на (врсте интелигенције, препознавање сопствених
потенцијала ...);
 Моје породично поље (моја породица, породица као подршка или терет)
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ИЗМЕЂУ МАГИЈЕ И ХЕМИЈЕ
-

Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања
стеченог знања које је потребно као основа за стицање нових знања из области хемије; За
вежбање и утврђивање знања у овој радионици можемо користити нове примере у обради
наставних јединица, који нису обухваћени примерима из школских уџбеника;

-

Допуна градива редовне наставепутем представљања неких занимљивости;

-

Подстицање ученика за самостално писање различитих хемијских форми (формула,назива
једињења,једначина), ради развијања вештина и компетенција писменог изражавања;

-

Обрада наставних садржаја на непосредан, лак и духовит начин, преко различитих језичких
игара: загонетки, питалица, ребуса, слагалица, асоцијација и друго;

-

Указивање на бројне примере погрешне употребе хемикалија у свакодневном говору,и
њиховог штетног утицаја на животну средину;

-

Утврђивање градива и усвајање новог може се спроводити кроз различите језичке игре, кроз
које се повећева мотивисаност ученика, њихова радозналост и активност. Путем игре
асоцијација, ученици на забаван начин могу повезивати градиво из различитих области
хемије, из различитих разреда, али и знања из овог предмета са осталим предметима, што
богати опште знање и културу ученика;

-

Настава радионице хемије може послужти и за допуњавање додатне и допунске наставе и на
њој може се вршити припрема за завршни испит из хемије у оквиру комбинованог теста,
припрема за такмичење из хемије, али се може и пружати помоћ ученицима да савладају из
градива оно што им није јасно и да побољшају оцене;
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-

Планирана је групна посета Фестивалу науке са циљем да се ученици боље упознају са
значајем природних наука;

-

Планирано је,током 2.полугодишта,увести ученике у експериментални поступак добијања
сапуна.
БИОЛОГИЈА

-

Систематизација и обнављање градива обрађеног у редовној настави, ради утврђивања
стеченог знања које је потребно као основа за стицање нових знања како усмених тако и
прктичних из област биологије; За вежбање и утврђивање знања у овој радионици можемо
користити нове примере у обради наставних јединица, који нису обухваћени примерима из
школских уџбеника;

-

Допуна градива редовне наставепутем представљања неких тема из додатне литературе;

-

Подстицање деце на креативни и практични рад;

-

Подстицање ученика за самосталну израду различитих презентација и паноа на тему
заштитимо природу;

-

Указивање на бројне примере загађене природе;

-

Утврђивање градива и усвајање новог може се спроводити кроз усмени и практични
рад,тако се повећева мотивисаност ученика, њихова радозналост и активност. Путем игре
асоцијација, ученици на забаван начин могу повезивати градиво из различитих области
биологије, из различитих разреда, али и знања из овог предмета са осталим предметима, што
богати опште знање и културу ученика;
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-

обогаћивање изучавања заштите саме природе и очување исте;

-

Настава радионице биологије може послужти и за допуњавање додатне и допунске наставе
и на њој може се вршити припрема за завршни тест из наставе биологије, припрема за
такмичење из биологије, али се може и пружати помоћ ученицима да савладају из градива
оно што им није јасно и да побољшању оцене.
ПРОБУДИ КРЕАТИВЦА У СЕБИ!

-

Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили,
можемо издвојити неки час за проучавање историје декупажа, користећи информацију са
интернета.

-

Отворена радионица-радионица на којој ће моћи да присуствују и учествују родитељи
уколико то желе (упознавање са начинима рада,дечјим радовима,материјалима).
ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА

-

Упознавање ученика са начином рада, планом (разговор о њиховим
интересовањима ),формирање група;

-

Израда употребних предмета;

-

Израда украса и употребних предмета;

-

Израда накита и украса;

-

Израда новогодишњих украса од различитих материјала;
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-

Украшавање просторија школе за предстојеће празнике;

-

Припрема радова за продајну изложбу у школи и ван школе;

-

Израда сувенира и магнета;

-

Израда ускшњих украса и употребних предмета(технике фарбања јаја)

У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА: ОПАЖАЈ И БУДИ КРЕАТИВАН

-

Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили,
можемо издвојити неки час за проучавање историје декупажа, користећи информацију са
интернета.

-

Отворена радионица-радионица на којој ће моћи да присуствују и учествују родитељи
уколико то желе (упознавање са начинима рада,дечјим радовима,материјалима)
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

-

Како бисмо учинили радионицу што интересантнијом, а у исти мах и понешто научили,
можемо издвојити неки час за проучавање историје декупажа, користећи информацију са
интернета.

-

Отворена радионица-радионица на којој ће моћи да присуствују и учествују родитељи
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уколико то желе (упознавање са начинима рада,дечјим радовима,материјалима).

ВРАНИЋ ЗАНИМА... (новинарска секција)
-

Ученици обнављају и оплемењују знања стечена на редовној настави, а тичу се новинарског
стила и његових одлика;

-

Ученици уче основне одлике новинарских облика изражавања, усвајају нова знања и
вештине писања;

-

Наглашавам ученицима да радионицу не морају да похађају само деца која имају талента за
писање, већ сви остали који имају мотива и воље да уче новинарски посао;

-

Ученици

-

Уочавају разлике између писаног и видео материјала и уочавају предности једног и другог;

-

Једна или више радионица ће бити посвећена новинарској етици ( објективно и истинито
писање, истина и уравнотеженост ставова, проверљивост извора и тачност информација,
пружање информација од јавног значаја и сл.);

-

Учествовање у радионици на основу ученичких знања, жеља, афинитета и интереса;

-

Подела улога унутар редакције: уредници, новинари, водитељи, сниматељи, фотографи,
колумнисти
и
слично;

се

баве

и

историјом

новинарства

(

једна

или

више

радионица)
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-

Упознавање ученика са истраживачким пословима, делатностима и радом. (Нпр.
колумнисти ће најпре морати да проуче неку тему, па да накнадно о њој пишу. Сврстава се у
чланке мишљења, јер у колумни новинар износи своје мишљење или даје осврт на значајна
дешавања
у
друштву);

-

Једна или више радионица ће бити посвећена значају истинитог и објективног новинарства (
Сматрам да је ово јако значајно у мору тривијалних чланака данашњице!). Неколико
радионица може да носи наслов ОВАКО НЕ ТРЕБА ПИСАТИ (задатак ученика ће бити да
трагају за квази вестима које данас имитирају праве вести; да уочавају грешке у том
„новинарству“; да трагају за грешкама и да их исправљају);

-

Ученицима се морају пружити јасне и прецизне информације о томе шта је вест, како се
добра вест пише и како се постаје добар новинар;

-

Полазници радионице би пропратили школске активности ученика наше школе ( школска и
ваншколска такмичења, учешће ученика на конкурсима, извештаји са прославе Дана школе
и сл.);

-

Упознавање ученика са Пулицеровом наградом (врхунац новинарства);

-

Упознавање ученика са ограничењима у новинарству: цензура и аутоцензура;

-

Једна или више радионица биће посвећене Васкрсу, најрадоснијем хришћанском празнику.
Ученици ће писати о обичајима и обредима за Васкрс у Вранићу – сарадња на нивоу Месне
заједнице;

-

Једну радионицу посветити строгом хришћанском посту. Пожељно консултовати
вероучитеља ( начинити интервју са њим), посетити Храм Светог Илије (међупредметна
повезаност) и слично;
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-

Остваривање потенцијалне сарадње са Месном заједницом (укључити ученике за писање
вести на нивоу локалне заједнице);

-

Остваривање сарадње на нивоу повезивања ученика са огранком Библиотеке града Београда
(ученици користе литературу у истраживачком новинарству), добијају додатне информације
и литературу.

1.5. Циљна група којој Ученици од петог до осмог разреда матичне школе у Вранићу, ученици млађих разреда у матичној
школи у Вранићу, млађи разреди у подручним одељењима у Мељаку и Шиљаковцу.
је намењено
1.6.
активности

Носиоци Квалификовани наставници и стручни сарадници –психолог (гешталт диплома), библиотекар и
педагог- нема профила особа за рад са ученицима са неформалним образовањем.

Најбитнији постулат наше замисли Обогаћеног једносменског рада је тај што су предвиђене
активности потреба школе, ученика и родитеља, а наставници и стручни сарадници који ће
обављати активности су посвећени раду са децом и у њима препознају могућности развијања
разних компетенција, како личних и професионалних – тако и ученичких.

1.7. Место реализације Просторије матичне школе у Вранићу, фискултурна сала, просторије сеоске библиотеке у Дому
културе у Вранићу.

1.8. Потребно
ангажовање
извршилаца

Наставници и стручни сарадници – психолог, библиотекар и педагог су радници школе.

1.9. Исхрана ученикa

На основу резултата анкете родитељи нису показали заинтересованост за испоручивање и поделу
оброка.

С обзиром на то да школа наставни процес обавља у две смене додатно ангажовање помоћног
особља није потребно, нити ће се повећати трошкови утрошка енергената.
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1.10.
Процена У првом полугодишту претходне школске 2019/2020. године, пројектом су били обухваћени
ученици старијих разреда у матичној школи у Вранићу.
обухвата ученика
У другом полугодишту претходне школске 2019/2020. године, осим ученика старијих разреда у
матичној школи у Вранићу, пројекат је проширен и на ученике 4. Разреда матичне школе у
Вранићу и подручног одељења у Мељаку.
Почев од првог полугодишта текуће школске 2020/2021. године, пројекат је проширен на све
ученике школе: ученике млађих и старијих разреда матичне школе у Вранићу, као и ученике
млађих разреда подручних одељења школе у Мељаку и Шиљаковцу.

1.11. Додатни ресурси

Пројекат је одржив, пре свега постоји одлична воља наставног особља и управе школе, имамо
капацитете и услове за понуђене активности. Заинтересованост и подршка родитеља је од великог
значаја, посебно у измењеним условима одржавања образовно- васпитног процеса, а тиче се
полагања завршног испита за ученике осмог разреда.

1.12.Додатне напомене Током претходне школске 2019/2020. године, начин реализације био је заснован на принципу
норме од 100%.

Начин реализације, почев од првог полугодишта текуће школске 2020/2021. године је заснован на
принципу норме од 140%.
Посебна напомена:Од самог почетка реализације пилот пројекта основна идеја и мисао није била
норма наставника већ, искључиво, могућност да се у школи, сем класичних секција и
ванннаставних активности, понуде активности/радионице које смо одувек желели да радимо на
добровољној бази, без оцењивања већ жеље за стицањем нових сазнања, дружења, вршњачког
учења. Све те замисли су се кроз активности/радионице делимично и оствариле.
Зашто делимично?
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Једноставно што свака активност/радионица отвара нове идеје и путеве за нове сарадње,
повезивања-како на локалном, тако и на глобалном нивоу.
Следећи корак је увезивање/ умрежавање преко E Twining пројекта. Наша школа има за
циљ да оствари специфичан индикатор:
5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно- образовне
изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници.

1.13. Правни основ
и
извор
информација

Odluka o projektu
Novo Resenje o
Resenje o projektu Prilog 1_Spisak OS i
obogacenog jednosmenskog
broju skola
radaza(1).pdf
obogaceni
obogacenog
jednosmenski
jednosmenskog
rad_405
SS u projektu
skola.pdf
rada.pdf
obogacenog jednosmenskog rada (1).pdf

Dnevnik praćenja u Dnevnik praćenja u Dnevnik praćenja u
Šiljakovcu (1).doc
Vraniću (1).doc
Meljaku.docx
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Табела активности/радионица са реализаторима за друго полугодиште школске 2020-2021.године

Ред
број

Математика - чаробни свет бројева
Математика - чаробни свет бројева

27,5%

12.

Александар Давидовић
Марија Станковић
Марија Станковић
Сандра Шљивовац
Марина Бијорац
Марина Бијорац
Јелена Кнежевић
Јелена Кнежевић
Јелена Јовановић
Маја Костић
Равијојла Шарчевић
Драгана Николић
Ирина Стефановић
Јадранка Мацура
Сузана Јевтић

Проценат
ангажовања/ норма
5%

13.

Рада Ђукић Петровић

1.
2.
3.
3.
5.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.

Име и презиме реализатора

Активност

Време реализације

Кутак за припрему за завршни испит из математике

10%

Математика - чаробни свет бројева

10%

У царству српског језика
Наша мала позорница
У царству српског језика

Време реализације
(распоред активности)
налази се у прилогу.

5%
5%
5%

Вранић занима...

2,5%

Између магије и хемије

7,5%

Биологија

5%

Весела радионица

7,5%

Психолошке радионице

5%

Пробуди креативца у себи!

12,5%

Драмско-рецитаторска и литерарна секција

10%

У свету боја и облика: Опажај и буди креативан

15%

Креативне радионице

7,5%
УКУПНО:

140%
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Распоред обогаћеног једносменског рада Вранић- старији разреди
реализатор

активност

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

09:00 – 10:30 online

17:00 – 18:00

Александар
Давидовић

Математика чаробни свет бројева

17:00 – 18:00

Марија
Станковић

Математика –
чаробни свет бројева

09:00 – 11:00 online

17:00 – 18:00

Сандра
Шљивовац

Математика –
чаробни свет бројева

17:00 – 18:00

12:00 – 13:00

Марија
Станковић

Кутак за припрему за
завршни испит из
математике

10:00 – 11:00 online

Марина Бијорац

У царству српског
језика

17:00 – 18:00

Марина Бијорац

Наша мала позорница

Јелена
Кнежевић

У царству српског
језика

17:00 – 18:00

Јелена
Кнежевић

Вранић занима...
(новинарска секција)

18:00-18:30

Равијојла
Шарчевић
Драгана
Николић

ПЕТАК

17:00 – 18:00

17:00 – 18:00

Весела радионица

12:15 – 13:00

Психолошке
радионице

11:15-13:15 (сваки други

Маја Костић

Биологија

17:00 – 18:00

Јелена
Јовановић

Између магије и
хемије

12:15 – 13:00

понедељак)

10:00-10:30 (онлајн)
17:00-18:00
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Распоред Oбогаћеног једносменског рада Вранић, млађи разреди

реализатор

активност

ПОНЕДЕЉАК

Сузана Јевтић

У свету боја и
облика

1030 – 1130 (БИБЛ.)
1230 – 1300 (БИБЛ.)

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1030 – 1130 (БИБЛ.)
1230 - 1300 (БИБЛ.)
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Распоред Oбогаћеног једносменског рада Шиљаковац, млађи разреди

реализатор

активност

Рада Ђукић
Петровић

Креативне
радионице

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1030 – 1115

1030 – 1115
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Распоред Oбогаћеног једносменског рада Мељак, млађи разреди – прва недеља
реализатор

активност

ПОНЕДЕЉА
К

Јадранка
Мацура

Драмскорецитаторск
а секција и
литерарна
секција

9:10-10:10
11:40-12:10

Ирина
Стефановић

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. и 2. Б 9:0010:15
1. и 2. А
10:30-11:45
3. и 4. Б
13:50-15:05

У свету
декупажа

Распоред Oбогаћеног једносменског рада Мељак, млађи разреди – друга недеља
реализатор
Јадранка
Мацура
Ирина
Стефановић

активност
Драмскорецитаторска
секција и
литерарна
секција
У свету
декупажа

ПОНЕДЕЉА
К

11:40-12:10

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

13:50-14:50

11:40-12:10
12:15-12:45

ПЕТАК

3.и 4. А
13.50-15:05
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ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Назив предмета : МАТЕМАТИКА
Редни
Редни
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
бр.
бр.
наст.
наставне
области јединице

Разред : Седми
Месец

Школска : 2020./21.год.

Недељни фонд часова : 1
Облик рада

Наставна
метода

Период :Јануар -Јун
Наставна
средства

Корелација

рачунар,
Разговор, рад пројектор,
на тексту
уџбеник

1.

Сабирање и одузимање полинома

Јануар

Фронтални,
индивидуални

2.

Сабирање и одузимање полинома

Јануар

фронтални,
индивидуални

разговор, рад Рачунар,
на тексту,
пројектор,
уџбеник

3

Многоугао-појам и врсте

Фебруар

фронтални,
индивидуални

разговор, рад Уџбеник,
на тексту
збирка

4

Многоугао-појам и врсте

Фебруар
индивидуални, разговор, рад Уџбеник,
фронтални
на тексту
збирка

5.

Многоугао-дијагонале
Конструкције

и

углови. Фебруар

Фронтални,
индивидуални

разговор, рад Уџбеник,
на тексту
збирка

Ликовна
култура (Златни
пресек,
пропорције...)

6.
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Многоугао-дијагонале
Конструкције

и

углови. Март

фронтални,
индивидуални

разговор, рад Уџбеник,
на тексту,
збирка

Ликовна
култура(Златни
пресек,
пропорције)

7.

Значајне тачке троугла

Март

Фронтални,
индивидуални

разговор, рад Уџбеник за 6. Физика(Центар
масе)
на тексту,
и 7. разред

8.

Значајне тачке троугла

Март

фронтални,
индивидуални

разговор, рад Уџбеник за 6. Физика(Центар
масе)
на тексту,
и 7. разред

9.

Квадрат бинома и разлика квадрата

Март

Фронтални,
индивидуални

Разговор, рад Уџбеник,
на тексту
додатни
материјали

10.

Квадрат бинома и разлика квадрата

Март

фронтални,
индивидуални

Разговор, рад
на тексту
Уџбеник,
додатни
материјали

11.

Примена дистрибутивности

Април

Фронтални,
индивидуални

Комбинована

Уџбеник
збирка

и Физика

12.

Примена дистрибутивности

Април

фронтални,
индивидуални

Комбинована

Уџбеник
збирка

и Физика
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13.

Растављање полинома на чионице

Април

Фронтални,
индивидуални

Комбинована Збирка
задатака
Комбинована

14.

Растављање полинома на чиниоце

Април

фронтални,
индивидуални

Збирка
задатака

15.

Круг-периферијски
угао

и

централни Мај

Фронтални,
индивидуални

Уџбеник,
збирка

Техника
и
технологија

16.

Круг-периферијски
угао

и

централни Мај

фронтални,
индивидуални

Уџбеник,
збирка

Техника
и
технологија

17.

Обим круга и дужина кружног лука

Мај

Фронтални,
индивидуални

Уџбеник

18.

Обим круга и дужина кружног лука

Мај

Уџбеник

19.

Површина круга, исечка и прстена

Јун

20.

Површина круга, исечка и прстена

Јун

фронтални,
индивидуални
Фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

21.

Увод у ротацију/Излазна анкета са Јун
радионица

Фронтални,
индивидуални

Разговор, рад Збирка
на тексту
задатака
Разговор, рад Збирка
на тексту
задатака
Дијалошка
Рачунар,
програм
Геогебра

Информатика
и
рачунарство

50

Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Потпис наставника: Александар Давидовић

51

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Назив предмета : Математика – чаробни свет бројева
Р. бр.
наст.
обл.
1.

Р. бр.
наст.
јед.
1.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Месец

Уводни час: Зашто волим
математику (улазна анкета)
Проширење скупа ℤ на скуп ℚ

Јануар

Негативни рационални бројеви,
бројевна права
Супротни рационални бројеви и
њихова апсолутна вредност

Фебруар

Сабирање и одузимање
рационалних бројева
Множење и дељење рационалних
бројева
Бројевни изрази са рационалним
бројевима
Примена бројевних израза са
рационалним бројевима

Фебруар

Јануар

Школска година: 2020/2021.
Разред: 6.

Недељни фонд часова: 1

Облик рада

Наставна
метода

Анкете

Унутарпредметна

Дијалошка

Унутарпредметна

Фронтални,
индивидуални
Фронтални,
индивидуални

Дијалошка

Уџбеници из
математике
Геометријски
прибор
Уџбеници из
математике

Фронтални,
Хеуристичка Уџбеници из
индивидуални
математике
Фронтални,
Дијалошка
Уџбеници из
индивидуални
математике
Индивидуални Дијалошка
Уџбеници из
математике
Фронтални
Дијалошка
Уџбеници из
математике

Унутарпредметна

Ликовна култура

1.

3.

1.

4.

1.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

8.

2.

9.

Четвороугао – појам и елементи

Март

Фронтални

Дијалошка

2.

10.

Март

Фронтални

Дијалошка

2.

11.

Углови четвороугла, збир углова у
четвороуглу
Врсте четвороуглова

Април

Фронтални

Дијалошка

Март
Март

Корелација

Разговор

2.

Фебруар

Наставна
средства

Фронтални,
индивидуални
Фронтални

1.

Фебруар

Месеци: јануар-јун

Дијалошка

Геометријски
прибор
Уџбеници из
математике
Уџбеници из
математике

Физика
Физика

Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна

Техника и
технологија
Ликовна култура
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2.

12.

Паралелограм

Април

Фронтални

2.

13.

Правоугаоник, квадрат и ромб

Април

Фронтални

2.

14.

Конструкција паралелограма

Април

Фронтални

2.

15.

Мај

Фронтални

2.

16.

Сабирање и одузимање вектора,
множење вектора бројем
Трапез и делтоид

Мај

Фронтални

3.

17.

Фронтални

3.

18.

Једначине и неједначине у скупу Мај
рационалних бројева
Пропорција и процентни рачун
Јун

4.

19.

Површина троугла

Јун

Фронтални,
индивидуални
Фронтални

4.

20.

Површина четвороугла

Јун

Фронтални

Хеуристичка Геометријски
прибор
Дијалошка
Геометријски
прибор
Хеуристичка Геометријски
прибор

Техника и
технологија
Техника и
технологија
Техника и
технологија

Хеуристичка Геометријски
прибор
Хеуристичка Геометријски
прибор
Хеуристичка Уџбеници из
математике
Дијалошка
Уџбеници из
математике
Дијалошка
Геометријски
прибор
Дијалошка
Геометријски
прибор

Физика
Техника и
технологија
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Техника и
технологија
Техника и
технологија
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Назив предмета : Математика – чаробни свет бројева
Р. бр.
наст.
обл.
1.

Р. бр.
наст.
јед.
1.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Месец
Јануар

Школска година: 2020/2021.
Разред: 8.

Недељни фонд часова: 1

Облик рада

1.

2.

1.

3.

Уводни час: Зашто волим
математику (улазна анкета)
Права призма, елементи призме,
мрежа призме, врсте призме
Површина праве призме

1.

4.

Запремина праве призме

Фебруар

2.

5.

Фебруар

2.

6.

Појам пирамиде, елементи, мрежа
и врсте пирамиде
Површина пирамиде

2.

7.

Запремина пирамиде

Март

2.

8.

Једнакоивична тела

Март

Фронтални,
индивидуални
Фронтални,
индивидуални
Фронтални,
индивидуални
Фронтални

3.

9.

Појам и график линеарне функције

Март

Фронтални

3.

10.

Март

Фронтални

4.

11.

Експлицитни и имплицитни облик
линеарне функције
Обрада података

Април

Фронтални

5.

12.

Системи линеарних једначина са

Април

Фронтални

Јануар
Фебруар

Фебруар

Наставна
метода

Фронтални,
Разговор
индивидуални
Фронтални
Дијалошка

Месеци: јануар-јун
Наставна
средства

Корелација

Анкете

Унутарпредметна

Геометријски
прибор
Геометријски
прибор
Геометријски
прибор

Унутарпредметна

Хеуристичка Уџбеници из
математике
Дијалошка
Геометријски
прибор
Дијалошка
Геометријски
прибор
Дијалошка
Геометријски
прибор
Дијалошка
Геометријски
прибор
Дијалошка
Уџбеници из
математике
Дијалошка
Уџбеници из
математике
Хеуристичка Уџбеници из

Унутарпредметна

Фронтални,
Дијалошка
индивидуални
Фронтални,
Дијалошка
индивидуални

Физика
Физика

Ликовна култура
Ликовна култура
Унутарпредметна
Техника и
технологија
Унутарпредметна
Информатика и
рачунарство
Унутарпредметна
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5.

13.

6.

14.

две непознате – метода замене
Системи линеарних једначина са
две непознате – метода супротних
коефицијената
Ваљак – појам и елементи

6.

15.

7.

математике
Уџбеници из
математике

Април

Фронтални

Дијалошка

Унутарпредметна

Април

Фронтални

Хеуристичка Геометријски
прибор

Техника и
технологија

Површина и запремина ваљка

Мај

Фронтални

16.

Купа – појам и елементи

Мај

Фронтални

7.

17.

Површина и запремина купе

Мај

Фронтални

8.

18.

Сфера

Јун

Фронтални

Хеуристичка Геометријски
прибор
Хеуристичка Геометријски
прибор
Хеуристичка Геометријски
прибор
Дијалошка
Геометријски
прибор

Техника и
технологија
Техника и
технологија
Техника и
технологија
Техника и
технологија
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА

Школска година: 2020/2021.

Назив предмета : Кутак за припрему за завршни испит из математике
Р.
бр.
наст.
обл.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
6.

Р.
бр.
наст.
јед.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Разред: 8.

Недељни фонд часова: 1

Месеци: јануар-јун

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Месец

Облик рада

Наставна
метода

Наставна средства

Корелација

Бројеви и операције са њима – основни ниво
Алгебра и функције – основни ниво
Геометрија – основни ниво
Мерење – основни ниво
Обрада података – основни ниво
Бројеви и операције са њима – средњи ниво
Алгебра и функције – средњи ниво
Геометрија – средњи ниво
Мерење – средњи ниво
Обрада података – средњи ниво
Бројеви и операције са њима–напредни ниво
Алгебра и функције – напредни ниво
Геометрија – напредни ниво
Мерење – напредни ниво
Обрада података – напредни ниво
Решавање задатака
Решавање задатака
Решавање задатака

Јануар
Јануар
Фебруар
Фебруар
Фебруар
Фебруар
Март
Март
Март
Март
Април
Април
Април
Април
Мај
Мај
Мај
Јун

Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални
Фронтални

Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка
Дијалошка

Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ
Збирка за припрему ЗИ

Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
Унутарпредметна
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ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Назив предмета : У царству српског језика
Редни
бр.
наст.
област
и

Редни
бр.
наставне
јединице

1.

2.

3.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Oпшти појмови о језику и
историја језика (Место језика
у људском животу, Својства
језика) +асоцијације
Oпшти појмови о језику и
историја језика (Место језика
у људском животу, Својства
језика) +асоцијације

Фонетика и фонологија (
обрада и асоцијације)

Месец

јануар

јануар

фебруар

Школска : 2020/21.год.

Разред : Група Недељни фонд часова : 1 Месец : јануар/јун
Облик рада

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

индивидуални,
фронтални
групни

Наставна метода

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка,
рад на тексту

Наставна
средства

Корелациј
а

Српски
језик,
Уџбеник за први
разред
средње
школе,
Милка
Николић,
Јелена
Петковић,
Јелена
Братић,
ЗУНС,
Београд, 2019.
Асоцијације
у
настави
књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014.
Српски
језик,
Уџбеник за први
разред
средње
школе,
Милка
Николић,
Јелена
Петковић,
Јелена
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4.

5.

фебруар

Фонетика и фонологија (
обрада и асоцијације)
Морфологија
асоцијације)

(обрада

индивидуални,
фронтални
групни

и

фебруар
индивидуални,
фронтални
групни

Братић,
ЗУНС,
Монолошка,
Београд,
2019.
дијалошка, рад на
Асоцијације
у
тексту
настави

Монолошка,
дијалошка, рад на
тексту

Подршка ученицима у учењу
(градиво из редовне наставе –
обнављање, утврђивање)

фебруар

индивидуални,
фронтални

монолошка,
дијалошка

7.

Творба речи ( обрада и
асоцијације)

март

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

8.

Шта је лексикологија? (обрада
и вежбање путем асоцијација)

март

индивидуални,
Монолошка,
фронтални, рад у дијалошка,
пару
рад на тексту

6.

књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014
Граматика,
Читанка

Српски
језик,
Уџбеник за први
разред
средње
школе,
Милка
Николић,
Јелена
Петковић,
Јелена
Братић,
ЗУНС,
Београд, 2019.
Асоцијације
у
настави
књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
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Klett, Београд, 2014

9.

Шта је то синтакса? ( обрада и
вежбање путем асоцијација)

Подршка ученицима у учењу
(градиво из редовне наставе –
обнављање, утврђивање)

10.

11.

Језичка култура (асоцијације)

март

март

април

Асоцијације
у
настави
књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014.

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка, рад на Асоцијације
настави
тексту
књижевности,

Граматика,
Читанка

у

Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
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Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014.

Монолошка,
дијалошка

12.

Књижевност:
књижевноисторијски и
књижевнотеоријски појмови
( асоцијације)

април

индивидуални,
фронтални

13.

Књижевност: Књижевна дела,
аутори и ликови

април

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

14.

Подршка
ученицима
у април
учењу (градиво из редовне
наставе
–
обнављање,
утврђивање)
мај
Језичка
култура:
Фразеологизми

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

15.

Асоцијације
у
настави
књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014

Граматика,
Читанка

Граматика српскога
језика,
Живојин
Станојчић, Београд,
2012.
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16.

17.

18.

19.

Језичка
култура:
Полисемија,
хомонимија, мај
синонимија,
антонимија;
метафорска и метонимијска
значења
мај
Подршка
ученицима
у
учењу (градиво из редовне
наставе
–
обнављање,
мај
утврђивање)
Ја
као
наставник
–
јун
објашњавање
фразеологизма по избору

Ја као наставник – лекција
јун
по избору

20.

У школској библиотеци

21.

Утисци о радионици „У јун
царству српског језика“

Разлог одступања од плана:_______________________________

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка
Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални
Монолошка,
дијалошка
индивидуални,
фронтални, рад у
пару

индивидуални,
фронтални, рад у
пару

индивидуални,
фронтални, рад у
пару
индивидуални,
фронтални

Граматика српскога
језика,
Живојин
Станојчић, Београд,
2012.
Граматика,
Читанка

Монолошка,
дијалошка
Монолошка,
дијалошка

Зашто се каже,
Милан
Шипка,
Београд, 2018.

Монолошка,
дијалошка
Граматика,
Читанка

Уџбеници
литература
препоруци
библиотекара

и
по

Потпис наставника: Јелена Кнежевић
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ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Назив предмета : Новинарска радионица
Редни
бр.
наст.
област
и

Редни
бр.
наставне
јединице

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Разред : од 5. до 8.Група: Недељни фонд часова : 0.5 (30 мин.) Месец :Јануар-Јун
Месец

1.

Утврђивање
листа

2.

Лексикон новинарства – Јануар
врсте
новинарског
изражавања - вест

3.

Вест – практична вежба

4.

концепције Јануар

Фебруар

Анализа прилога за нови Фебруар
број

Фебруар

5.
Извештај

Школска : 2020/21.год.

Облик рада

фронтални,
индивидуални
фронтални,
комбиновани
индивидуални,
фронтални,

индивидуални,
фронтални,

индивидуални,
фронтални,
групни

Наставна метода

Монолошка,
дијалошка

Наставна
средства

Корелациј
а

План и програм

Монолошка,
дијалошка
Монолошка,
дијалошка,
рад на тексту

Одабране вести
Ученика
и
наставника

Монолошка,
дијалошка, рад на Радови ученика,
тексту
примери
које
доноси
наставник
Монолошка,
дијалошка, рад на
62

тексту

6.

Извештај – практична вежба Март

7.

На новинарском
Трагом догађаја...

8.

Анализа
радова
новинарског задатка

задатку: Март

са Март

индивидуални,
фронтални,
индивидуални,
фронтални,

индивидуални,
фронтални

9.

Информатичко образовање Март
(сарадња са информатичком
секцијом и наставником
информатике)

индивидуални,
фронтални

10.

Електронско
издање Март
школског листа – планови
за будућност

индивидуални,
фронтални

11.

Интервју

12.

Анализа

Април

индивидуални,
фронтални

реализованих Април

индивидуални,

Информације о
извештају
као
врсти
новинарског
изражавања

Монолошка,
дијалошка, рад на Радови ученика
тексту
Монолошка,
дијалошка,
рад на тексту

Ученички
радови

Монолошка,
дијалошка

Анализа радова
младих новинара

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка
Монолошка,

Програми
за
обраду
фотографија и
упознавање
техника обраде
текста по избору
наставника
Задаци
објашњења
наставника,
примери
интервјуа

Рачунарст
во
и
информати
ка

и

и
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интервјуа

13.

14.

15.

16.

фронтални

Илустрације у новинарству

Репортажа

Анализа
репортажа

Април

Април

пристиглих Мај

Анкета
о
актуелним Мај
догађајима у школи и шире

индивидуални,
фронтални,
групни

индивидуални,
фронтални

индивидуални,
фронтални
индивидуални,
фронтални, рад у
пару

дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

слично

Анализа
ученичких
интервјуа
Шта
су
илустрације?
Примери добрих
илустрација
Примери
репортажа
и
упознавање са
репотражом као
новинарском
врстом
изражавања
Репортаже
ученика
Ученички
радови
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18.

Заједнички
одлазак
у Мај
позориште/Анализа
и
одабир радова за школски
лист

Индивидуални,
фронтални,
групни

Јун

индивидуални,
фронтални,
групни

19.
Анализа и одабир радова за
Јун
школски лист

20.
Боје у новинарству – идејни
предлози
за
насловну
страну
(сарадња
са
ликовном
секцијом
и
наставником
ликовне
културе)

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
дијалошка

Уколико услови
дозволе, група
одлази
у
позориште

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Одабир
унапред
припремљених
задатака
Колаж
од
унапред
припремљених
задатака

Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Потпис наставника: Јелена Кнежевић
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ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Назив предмета : У царству српског језика
Редни
бр.
наст.
област
и

Редни
бр.
наставне
јединице

1.

2.

3.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Oпшти појмови о језику и
историја језика (Место језика
у људском животу, Својства
језика) +асоцијације
Oпшти појмови о језику и
историја језика (Место језика
у људском животу, Својства
језика) +асоцијације

Фонетика и фонологија
( обрада и асоцијације)

Месец

јануар

јануар

фебруар

Школска : 2020/21.год.

Разред : Група Недељни фонд часова : 1 Месец : јануар/јун
Облик рада

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

индивидуални,
фронтални
групни

Наставна метода

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка,
рад на тексту

Наставна
средства

Корелација

Српски
језик,
Уџбеник за први
разред
средње
школе,
Милка
Николић,
Јелена
Петковић,
Јелена
Братић,
ЗУНС,
Београд, 2019.
Асоцијације
у
настави
књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014.
Српски
језик,
Уџбеник за први
разред
средње
школе,
Милка
Николић,
Јелена
Петковић,
Јелена
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4.

5.

фебруар

Фонетика и фонологија (
обрада и асоцијације)
Морфологија
асоцијације)

(обрада

индивидуални,
фронтални
групни

и

фебруар
индивидуални,
фронтални
групни

Братић,
ЗУНС,
Монолошка,
Београд,
2019.
дијалошка, рад на
Асоцијације
у
тексту
настави

Монолошка,
дијалошка, рад на
тексту

Подршка ученицима у учењу
(градиво из редовне наставе –
обнављање, утврђивање)

фебруар

индивидуални,
фронтални

монолошка,
дијалошка

7.

Творба речи ( обрада и
асоцијације)

март

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

8.

Шта је лексикологија? (обрада
и вежбање путем асоцијација)

март

индивидуални,
Монолошка,
фронтални, рад у дијалошка,
пару
рад на тексту

6.

књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014
Граматика,
Читанка

Српски
језик,
Уџбеник за први
разред
средње
школе,
Милка
Николић,
Јелена
Петковић,
Јелена
Братић,
ЗУНС,
Београд, 2019.
Асоцијације
у
настави
књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
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Klett, Београд, 2014

9.

Шта је то синтакса? ( обрада и
вежбање путем асоцијација)

Подршка ученицима у учењу
(градиво из редовне наставе –
обнављање, утврђивање)

10.

11.

Језичка култура (асоцијације)

март

март

април

Асоцијације
у
настави
књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014.

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка, рад на Асоцијације
настави
тексту
књижевности,

Граматика,
Читанка

у

Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
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Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014.

Монолошка,
дијалошка

12.

април
Књижевност:
књижевноисторијски и
књижевнотеоријски појмови
( асоцијације)

индивидуални,
фронтални

13.

Књижевност: Књижевна
дела, аутори и ликови

април

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

14.

Подршка
ученицима
у април
учењу (градиво из редовне
наставе
–
обнављање,
утврђивање)
мај
Језичка
култура:
Фразеологизми

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка

15.

Асоцијације
у
настави
књижевности,
Весна
Ломпар,
Јелица Живановић,
Наташа
Кљајић,
Марија Марковић,
Биљана
Никић,
Саша
Чорболоковић,
Klett, Београд, 2014

Граматика,
Читанка

Граматика српскога
језика,
Живојин
Станојчић, Београд,
2012.
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16.

Језичка
култура: мај
Полисемија,
хомонимија,
синонимија,
антонимија;
метафорска и метонимијска мај
значења

17.
Подршка
ученицима
у
учењу (градиво из редовне јун
наставе
–
обнављање,
утврђивање)
18.
Ја
као
наставник
–
објашњавање
јун
фразеологизма по избору

19.

20.

Ја као наставник – лекција
по избору
Утисци о радионици „У јун
царству српског језика“

индивидуални,
фронтални

Монолошка,
дијалошка
Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални
Монолошка,
дијалошка
индивидуални,
фронтални, рад у
пару

индивидуални,
фронтални, рад у
пару
индивидуални,
фронтални

Граматика српскога
језика,
Живојин
Станојчић, Београд,
2012.
Граматика,
Читанка

Монолошка,
дијалошка
Монолошка,
дијалошка

Зашто се каже,
Милан
Шипка,
Београд, 2018.

Граматика,
Читанка

Анкета

Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Потпис наставника: Марина Бијорац
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Назив предмета : Наша мала позорница
Редни
бр.
наст.
област
и

Редни
бр.
наставне
јединице

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

1.

Упознавање ученика са
планом и програмом

2.

Чиниоци
казивања

3.

5.

Подела улога

Облик рада

Јануар

фронтални,
индивидуални

изражајног Јануар

фронтални,
индивидуални

Избор текста за наступ (Дан
пколе)

Проучавање
текста

4.

Месец

Разред : Група Недељни фонд часова : 1 Месец : Јануар-Јун

Фебруар

индивидуални,
фронтални,
групни

Наставна метода

Наставна
средства

Корелациј
а

Монолошка,
дијалошка

План и програм

Монолошка,
дијалошка

Милија
Николић,
Стилске вежбе

Монолошка,
дијалошка,
рад на тексту

Драмски
текстови
избору
наставника
ученика

изабраног Фебруар

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
Изабрани
дијалошка, рад на драмски текст
тексту

Фебруар

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
Изабрани
дијалошка, рад на драмски текст
тексту

по
и

71

6.

Читалачка проба

7.

Распоредна
проба Март
(груписање лица и ствари)

8.

Фебруар

Распоредна проба (вежбе
покрета и гестова)
Март

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
Изабрани
дијалошка, рад на драмски текст
тексту

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
Изабрани
дијалошка, рад на драмски текст
тексту

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
дијалошка,
рад на тексту

Изабрани
драмски текст

9.

Распоредна проба (сценске Март
радње)

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
дијалошка

10.

Распоредна проба (костими Март
и маске)

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
Изабрани
дијалошка, рад на драмски текст
тексту

11.

Генерална проба

индивидуални,
фронтални,
групни

Изабрани
драмски текст

о

Март

12.

Утисци
представи

изведеној Април

индивидуални,
фронтални

13.

Теоретско
упознавање Април
историје позоришта и драме

индивидуални,
фронтални

Ликовна
култура

Изабрани
драмски текст

Монолошка,
дијалошка

Анкета

Монолошка,
дијалошка

Боривоје
Стојковић,

С.
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14.

Гледање телевизијске драме

Април

индивидуални,
фронтални,
групни

15.

Слушање радио-драме

Април

индивидуални,
фронтални,
групни

17.

Упознавање
са
драматизованим текстовима
Стваралачки писмени рад: Мај
писање
сценских
дела
(дијалог)

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Мај
16.

Монолошка,
дијалошка

индивидуални,
фронтални
индивидуални,
фронтални, рад у
пару

Монолошка,
дијалошка

Историја
српског
позоришта од
средњег века до
модерног доба
Телевизијска
драма по избору
наставника или
ученика

Радио-драма по
избору
наставника или
ученика
Одабрани
драматизовани
текстови
Ученички
радови
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18.

Стваралачки писмени рад: Мај
писање
сценских
дела
(драматизација)
Јун

19.

20.

21.

Вежбе импровизације

Вежбе импровизације

Утисци о радионици „Наша
мала позорница“

Јун

Индивидуални,
фронтални, рад у
пару
индивидуални,
фронтални,
групни

индивидуални,
фронтални,
групни

Монолошка,
дијалошка

Ученички
радови

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Монолошка,
дијалошка

Унапред
припремљени
задаци
Унапред
припремљени
задаци

Индивидуални,
групни
Јун
Анкета

Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Потпис наставника: Марина Бијорац
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Редни
Редни
бр.
бр.
наст.
наставне
области јединице

Назив предмета : БИОЛОГИЈА
Разред : 5-8
Недељни фонд часова : 1 Месец : Јануар-Јун
Месец
Облик рада
НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Задаци и значај очувања природе
1.

1.

2.

Географија

Фронтални,
индивидуални

Метода
пројектног
рада.

3.

Загађење воде

Фебруар

Фронтални,
индивидуални

Фебруар

Фронтални,
индивидуални

Рециклажа

Литература:
Природа
и човек.
Свет науке
Аутор:
Маргарет
Ротсон

Метода усменог
излагања.

Јануар

5.

Корелација

Фронтални,
индивидуални

Загађење ваздуха

Загађење земљишта

Наставна
средства

Јануар

2.

4.

Наставна
метода

Фебруар

Фронтални,
индивидуални

Метода усменог
излагања.

Литература:
Свет науке
Живот под
лупом

Метода
практичног
рада.

Аутор:
Маргарет
Ротсон

Метода
практичног
рада.

Аутор:
Маргарет
Ротсон

Живи свет на
планети
земљи

Географија

Заштита
животне
средине
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6.
3.
7.

Здрава исхрана и унос воде.
Енергетски напици
`

Март

Фронтални,
индивидуални

Март

Индивидуални

Вежба- Таблица здраве исхране и
унос течности
Штетност дуванског дима и
психоактивних супстанци

Март

Физичка активност и здравље

Март

Здрав начин живота и очување
здравља

Март

8.

9.

10.

11.
4.

Радионица
биљака

природе-очување Април

12.

Садња и гајење биљака

13.

Пролећнице (једногодишње
вишегодишње )

Април

Литература:
Енциклопедија
Здраве
исхране
Индивидуални
Аутор:
Пр. Др.
Метода усменог Максимилијан
Групни
излагања,израда Коцијановић
паноа
Уџбеник за 5.
разред

Фронтални,
индивидуални

Фронтални,
индивидуални
Фронтални,
индивидуални

и Април
Групни

Метода
практичног
рада

Метода усменог Литература:
излагања
Природа
и човек.
Метода
презентације.
Свет науке
Аутор:
Метода
Маргарет

Заштита
животне
средине
Медицина

Медицина

Хортикултура
Заштита
животне
средине
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14.

Техника прикупљења биљака и Април
израда хербаријума

Групни

15.

Примери позитивног-негативног Мај
утицаја на жива бица и животну
средину

16.

Вежба-Моја школа има најлепше Мај
двориште

Индивидуални Метода усменог Литература:
Групни
излагања
Уџбеник за
фронтални
5.разред
Метода
презентације
Индивидуални

5.

6.

17.

Вежба-Очување природе у мом
крају

Мај

18.

Израда паноа и презентација

Мај

19.

Савремени начин живота

Јун

20.

Бука

Јун

21.

Потрошачка култура

Јун

22.

Еколошка култура

Јун

Групни
фронтални
Фронтални
Индивидуални

Фронтални
Индивидуални
Фронтални
Индивидуални
Фронтални
Индивидуални

практичног
рада

Ротсон

Метода
практичног
рада

Метода
усменог
излагања

Литература:
Уџбеник за
5.разред

Заштита
животне
средине

Фронтални
Индивидуални
Фронтални
Индивидуални

Разлог одступања од плана_______________________________________________
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ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Назив предмета : Хемија

Разред : Група (5-8.)

Редни
Редни
НАЗИВ НАСТАВНЕ
бр.
бр.
ЈЕДИНИЦЕ
наст.
наставне
области јединице
1.
Упознавање ученика са
експерименталним радом
2.
ПСЕ

3.
4.
5.
6.

Ко је био Сима Лозанић?
Помоћу штапа и канапа-израда
модела молекула
Гвожђе које крвари
Метали у пословицама

Месец

Јануар

Школска : 2020/21.год.

Недељни фонд часова : 1,5
Облик рада

Наставна
метода

дијалошка,
фронтални,
рад на тексту,
индивидуални, практичан рад
групни рад

Месец : јануар-јун
Наставна
средства

Корелација

Лаб.прибор
и
Физика,
посуђе,
биологија
ПСЕ
-,,Хладна
ватра“,Јасминка
Королија,Љуба
Мандић

-Истраживачки
радови ученика
-,,Хладна
ватра“,Јасминка
Королија,Љуба
дијалошка, рад Мандић
на тексту
-хамер
индивидуални, практичан рад -лаб.прибор
и
фронтални
посуђе,супстанце
групни рад
-пластелин,
Стирапор,жица,
чачкалице...
индивидуални, дијалошка,
фронтални
рад на тексту
групни рад
практичан рад

Фебруар

Географија
Биологија,
Српски
језик
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Групни рад

дијалошка,
Практичан рад

10.

Сапунификација
Невидљиво
писмо,невидљива
порука
Март
Пламен свеће једе кисеоник

фронтални,
рад у пару

дијалошка,
рад на тексту

11.

Експериментални купус

фронтални
групни рад,

дијалошка
практичан рад

7-8.
9.

Април
12.
13.
14.

Течни сендвич; Семафор
мензури
(растворљивост супстанци)
Раствори (рачунски задаци)
Слонова паста за зубе

у

15.
16.

Дух из боце
Разиграно млеко; Лава лампа

17.

Од реакције до једначине

18.

Синтеза
и
анализа-шта их
повезује?
Пет минута за хемију
Научили смо о...

19.
20.

дијалошка,
индивидуални, рад на тексту,
фронтални,
практичан рад
рад у пару

Мај

Јун

-лаб.прибор
и
посуђе,супстанце
за
извођење
огледа

-лаб.прибор,
посуђе,супстанце Математика,
различите
рН биологија
вредности
-уџбеник хемије
за 7.и 8.разред
ОШ

фронтални,
Дијалошка,
рад у пару , Демонстрација, -,,Мали
кућни
групни рад
практичанрад
огледи“,Томислав
Сећански
-уџбеник хемије
за ОШ

фронтални,
Дијалошка,
-,,Хладна
рад у пару , Демонстрација, ватра“,Јасминка
групни рад
рад на тексту
Королија,Љуба
Мандић
-уџбеник за 7.и
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8.разред ОШ
-припремљен
материјал
(асоцијације)
-пано(хамер)
Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Назив активности: психолошка радионица
Ред.број
активности

1.

Назив наставне једнице

Упознајмо једни друге II

Нед.фонд: 1
Облик рада

Наставне методе

Наставна
средства

радионичарски

монолошка,
дијалошка/дискусија
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара

е-квиз, папири,
бојице, мобилни
телефони

Назив активности: психолошка радионица
Ред.број
активности

2.

Назив наставне једнице

Ја креирам ...

Месец: јануар

Нед.фонд: 1
Облик рада

Наставне методе

радионичарски

монолошка,
дијалошка/дискусија
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара

Групе у којима се
реализује
активност

ПР

Месец: фебруар
Наставна
средства
папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oви

Групе у којима се
реализује
активност

ПР
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Назив активности: психолошка радионица

Ред.број
активности

3.

4.

5.

Назив наставне једнице

Тема по избору

Моје место опуштања II

Како се дружимо?

Нед.фонд: 1

Облик рада

радионичарски

радионичарски

радионичарски

Наставне методе
монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара
монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара
монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара

Месец: март

Наставна
средства
папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oви

папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oви
папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oв,
е-квизови

Групе у којима се
реализује
активност
ПР

ПР

ПР
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Назив активности: психолошка радионица

Ред.број
активности

6.

7.

Назив наставне једнице

Тема по избору

Чега се плашим?

Нед.фонд: 1

Облик рада

радионичарски

радионичарски

Назив активности: психолошка радионица
Ред.број
активности

8.

Назив наставне једнице

Моји циљеви

Наставне методе
монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара
монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара

Месец: април

Наставна
средства

Групе у којима се
реализује
активност

папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oв,
е-квизови

ПР

папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oв,
е-квизови

ПР

Нед.фонд: 1

Месец: мај

Облик рада

Наставне методе

Наставна
средства

радионичарски

монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара

папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oв,
е-квизови

Групе у којима се
реализује
активност

ПР
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Моје породично поље

9.

радионичарски

Назив активности: психолошка радионица
Ред.број
активности

10.

11.

Назив наставне једнице

Тема по избору

Нека крене од мене ...

монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара

папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oв,
е-квизови

Нед.фонд: 1
Облик рада

радионичарски

радионичарски

ПР

Месец: јун

Наставне методе
монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара
монолошка,
дијалошка/дискусија,
интерактивна,
демонстративна,
примена образовних
игара

Наставна
средства

Групе у којима се
реализује
активност

папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oв,
е-квизови

ПР

папири, бојице,
мобилни
телефони,
youtube clip-oв,
е-квизови

ПР

Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
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ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Активност :
Редни
број
активности
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Школска : 2020/21.год.

Разред : 1, 2, 3 и 4 (4 групе) Недељни фонд часова : 2,5

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Месец

Формирање групе за радионицу јануар
Прикупљање материјала и
прибора за рад-сарадња са
родитељима

Израда предмета од рецикли –
раног папира
фебруар
Поклон за маму,баку
(за 8.Март)

Поклон за маму,баку
март
(за 8.Март)
Еколошка радионица: идеје од
пластичних флаша
Еколошка радионица: идеје од
пластичних флаша

Облик рада

фронтални
индивидуални

Месец : јануар-јун

Наставна
метода

Наставна средства

дијалошка

Часопис :
,,Уникат''(Креације
и рукотворине);
,,Декупаж'',
рачунар

фронтални,
индивидуални

дијалошка, Рециклирани
демонстра- папир,лепак,макативна,обја- зе,колаж папир,...
шњење
индивидуални, метода
фронтални
практичних
радова
Фронтални.
индивидуални

Дијалошка, Пластичне
метода
флаше,лепак,ма
практичних казе,темпере,...
радова

Међупредметно
повезивање
Ликовна култура

Ликовна култура

– Ликовна култура
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април
7.

8.

Осликавање јаја,дрвених јаја,јаја од глине (комбинована
техника)
Ускршњи
базар:
Продајна
изложба

Фронтални
индивидуални

Дијалошка,
метода
практичних
радова

Јаја бела
акрилна
боја,лепак,салве
те,...

Ликовна култура
Конзерви,пластичне чаше,бела
акрилна боја,
салвете,...

Ликовна култура

–

Фронтални
индивидуални

10.

Облагање металних конзерви – мај
сталак за оловке
Облагање пластичних чаша

Дијалошка,
метода
практичних
радова

11.

Рам за слике

Фронтални
индивидуални

12.

Изложба радова секције
поклон Друг другу

Дијалошка, Лењир,маказе,лепак Ликовна
папир,...
култура
метода
практичних
радова

9.

јун
–

Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
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ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Активност : Драмско- рецитаторска и литерарна секција
Редни
Месец
НАЗИВ НАСТАВНЕ
број
ЈЕДИНИЦЕ
активности
1.
Формирање група за
секцију
Јануар

2.
Упознавање са садржајем Јануар
и начином рада секције

3.

4.

5. и 6.

Облик рада

фронтални
фронтални,
индивидуални

Изражајно
читање Фебруар
одабране
лирске
фронтални,
песме/илустрација
индивидуални

Школска : 2020/21.год.

Разред : 1, 2,3,4. Недељни фонд часова : 2
Наставна метода
разговор,
тексту,

рад

Наставна средства

Месец : јануар-јун
Међупредметно
повезивање

на Књиге из школске
Информатика,
библиотеке,
Свет око нас,
ЦД плејер,
Ликовна култура
рачунар, пројектор

разговор,
демонстративна,рад
на тексту.

разговор,
тексту

рад

индивидуални, разговор,
Изражајно
читање Фебруар У
пару, тексту
одабране
епске
фронтални,
песме/илустрација

рад

Рецитовање ауторских и Фебруар групни
народних песама
групни

рад

разговор,
тексту
разговор,
тексту,

рад

Избор лирских и
Свет око нас,
на епских текстова
Музичка
култура,
Ликовна
на
култура,
Српски језик

на Избор текстова из
Читанке
или
на лектире

Свет око нас,
Музичка
култура,Српски
језик
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7.

8.и 9.

10.и 12.

13.и 14.

Такмичење рецитатора- март
изабери
најбољег
извођача (припрема за
такмичење рецитатора)
Рад
на
одабраном март
драмском
тексту
(увежбавање читања и
драматизација)
Рад
на
одабраном
драмском тексту (учење март
текста напамет)

Приказивање
Април
наученог драмског текста
пред
публиком
или
онлајн;
евалуација и
самоевалуација
приказаних улога

индивидуални
групни

групни
групни

разговор,
тексту,
разговор,
тексту,

рад
рад

Разговор,
Игровне
активности
Разговор,

групни
групни
Фронтални,
Индивидуални

Писани рад.

Демонстративна,
Рад на тексту

Фронтални,

на Лектира/одабрани
књижевни
на текстови
Драмски текст,
Потребни
реквизити

Драмски
текстови;реквизити

Српски језик,
Анкетни листићи Свет око нас,
за евалуацију
Народна
традиција.

индивидуални

Музичка
култура.

индивидуални
април
15.и 16.

Појмови: пантомима и
мимика/Приказивање
занимњивих садржаја са
интернета

У пару

Игровне
активности

Садржаји
интернета

са
Пројектна
настава.
Ликовна
култура
Музичка
култура
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17.

18.

Литерарно стваралаштво
ученика
Мај

индивидуални
групни

Литерарно стваралаштво Мај
ученика

Индивидуални,
У пару,
групни

19/20.

Наш пројекат:
Мај/јун
Стварамо часопис наше
секције
(продукти
ученичког рада)

Примери
ученичких радова

Примери
ученичких радова
Илустративнодемонстративна
Практичан рад

Пројектна
настава,
Српски језик,
Ликовна
култура,
ЧОС

Одступање од плана:План рада секције( по месецима) биће усклађен са жељама и интересовањима ученика који похађају секцију.
Такође, ученицима ће бити омогућено да износе своје предлоге и идеје.

Потпис наставника: Јадранка Мацура

89

ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА

Школска : 2020/21.год.

Назив радионице:У свету боје и облика Разред : први,други,трећи,четврти;
Редни
Редни
бр.
бр.
наст.
наставне
области јединице
1.

1.

2.

2.

3.

4.

Месец

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
Пишемо песму или бајку
Боје и облици-обликовање
Подршка у учењу
Друштвене игре
Геометријска тела
Представљам прочитану књигу
Особа којој се дивим
Изражајно читање
Уживам у музици-доживљај боја
и облика
Мозгалице,игре,приче
Од играчке до рачунара

Употребни предмети
Украсни предмети
Друштвене игре
Израда паноа
Корице за моју књигу
Подршка у учењу

Јануар
фебруар

март

Облик рада

Месец:Јануар-Јун-друго полугодиште
Наставна
метода

Индивидуални Разговор, рад на
тексту
Рад у пару
Илустративна
Фронтални
Демонстративна
Групни
Дијалошка
радионице
Практичних
радова
Фронтални
радионице

демонстративна

Наставна
средства

Уџбеници из
математике,
српског
језика,рачунар,
Текст
ЦД-музика

Корелација

Ликовна
култура
Српски
Језик
Музичка
култура
Дигитални
свет

Табла, прибор
лаптоп

Разговор,
драмске игре у
настави

април

Фронтални,
индивидуални
Рад у пару

Мај

Групни

Практичан рад
Илустративна
Демонстративна
Писаних радова

Геометријски
прибор,маказе,
Лепак,картон.
Игре,разни
материјали
колаж

ликовна
култура
српски
језик
природа и
друштво
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Предузетништво
Бирамо најбољег читача
Рецитујемо
Наша осећања-боје и облици
Дочек пролећа

Радионица
књига,текст
Разговор,
практичан рад

грађанско
Хамер папири, васпитање
прибор
за
цртање,
геометријски
прибор

Израда паноа
3.
5.

Квиз знања
Учење кроз игру
Правимо стрип

Јун

Индивидуални Разговор, рад на папири са
Групни рад
тексту,игре,
квиз-задацима
радионица
задаци,стрип
игре-задаци
стрип

Ликовна
култура
Српски
језик

Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Потпис наставника: Сузана Јевтић-школски библиотекар
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ПЛАН РАДА КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
Активност : Декупаж
Редни
НАЗИВ НАСТАВНЕ
број
ЈЕДИНИЦЕ
активности
17.
Чаробна зима

18.

Чаробна зима

19.

Честитка за маму

20.

Честитка за маму

21.

Поклон за маму

22.

Поклон за маму

23.
24.

Поклон за маму
Поклон за маму

Школске : 2020 / 2021.год.

Разред : 1. , 2. , 3. и 4. Недељни фонд часова : 1,5
Месец
Јануар

Фебруар

Март

Облик рада

Наставна
метода

Месец : јануар - јун
Наставна
средства

разговор,
демонстративна
посматрање,
метода
,
практичних
радова
,
илустративна

Међупредметно
повезивање

Папир,
фронтални
картон
салвете
,
лепак
,
фронтални
маказе,
акрилне боје
на
воденој
бази , лап топ
, видео бим ,
четкице
Папир,
фронтални,
разговор,
картон
индивидуални демонстративна салвете
,
посматрање,
лепак
,
индивидуални, метода
, маказе,
фронтални
практичних
акрилне боје
радова
, на
воденој
илустративна
бази , лап топ
,
видео
бим,шеткице
Папир,
Фронтални , разговор,
картон
групни,
демонстративна салвете
индивидуални посматрање,
лепак

Ликовна
култура,
српски језик , свет око
нас , музичка култура,
пројектна настава ,
народна традиција

Ликовна
култура,
српски језик , свет око
нас , музичка култура
,пројектна настава ,
народна традиција

Ликовна
култура,
српски језик , свет око
, нас , музичка култура
, ,пројектна настава ,
народна традиција
92

25.
26.

У сусрет пролећу
У сусрет пролећу

28.

Васкршњи мотиви
Васкршњи мотиви

29.

Васкршњи украси

30.

Васкршњи украси

31.

Шарена јаја

32.

Стаклени декупаж

27.

33.
34.

Стаклени декупаж
Декупаж у пролећу

Април

Мај

метода
, маказе,
практичних
акрилне боје
радова
, на
воденој
илустративна
бази , лап топ
,
видео
бим,четкице
Фронтални ,
Папир,
групни,
разговор,
картон
индивидуални демонстративна салвете
,
посматрање,
лепак
,
метода
, маказе,
практичних
акрилне боје
радова
, на
воденој
илустративна
бази , лап топ
, видео бим,
четкице
разговор,
Фронтални,
демонстративна Папир,
индивидуални посматрање,
картон
метода
, салвете
,
практичних
лепак
,
радова
, маказе,
илустративна
акрилне боје
на
воденој
бази , лап топ
, видео бим,
четкице

Ликовна
култура,
српски језик , свет око
нас , музичка култура
,пројектна настава ,
народна традиција

Ликовна
култура,
српски језик , свет око
нас , музичка култура
,пројектна настава ,
народна традиција
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Припрема за изложбу
35.
36.

Изложба радова
Декупаж на флашама

Јун

Фронтални , , разговор,
индивидуални демонстративна
посматрање,
метода
,
практичних
радова
,
илустративна

Папир,
картон
салвете
,
лепак
,
маказе,
акрилне боје
на
воденој
бази , лап топ
, видео бим,
четкице

Ликовна
култура,
српски језик , свет око
нас , музичка култура
,пројектна настава ,
народна традиција

Разлог одступања од плана:_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Потпис наставника:
Рада Ђукић Петровић
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ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
Назив предмета :ВЕСЕЛА РАДИОНИЦА
Редни
Редни
бр.
бр.
наст.
наставне
области јединице
1.

Разред :5,6,7и 8

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Упознавање ученика са начином рада, планом
(разговор о њиховим
интересовањима ),формирање група.

Школска :2020/2021.год.

Недељни фонд часова :1 Месец :Јануар-јун
Месец

Фронтални

Наставна
метода
Дијалошка

Јануар

Израда употребних предмета

Фебруар

3.

Израда украса и употребних предмета

Фебруар-март

4.

Израда ускшњих украса и употребних

Март

2.

Облик рада

Наставна средства

Конац,траке,лепак,
Папир...

Индивидуални

Практични
рад

Фронтални
,Индивидуални

Практични
рад

Рачинар,траке,папир,
Лепак ,фломастери...

Фронтални
,индивидуални

Практичан
рад

Јаја,боје ,восак...

Технике фарбања јаја

Март-април

Индивидуални

Практичан
рад

Боје ,фломастери...

Израда украса и употребних предмета

Април

групни
6.

ТИО

Ликовна
култура

ТИО
Ликовна
култура

предмета(технике фарбања јаја)

5.

Корелација

Папир
,хамер,
фломастери...
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7.

Моделовање глинамолом ,израда магнет

Април-мај

Индивидуални

Практтичан
рад

глина

8.

Маштовити употребни предмети

Мај

Фронтални,
индивидуални

Практичан
рад

Гипс, глинамол,
Картон...

9.

Припрема радова за продајну изложбу у
школи и ван школе

Мај -јун

Индивидуални

Практичан
рад

Папир,хамер
фломастери...

Разлог одступања од плана у претходном месецу:_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Потпис наставника:Равијојла Шарчевић
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У Вранићу,
29. 12. 2020. године

Координатор Тима за Обогаћени једносменски рад
ОШ „Павле Поповић“ Вранић

Јела Стевановић, директор
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