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1 Зеленом бојом су означене радионице страијих разреда у матичној школи у Вранићу.  

Математика - чаробни свет бројева1 

Радионица из математике је намењена ученицима који желе да напредују у математици (било да 

се слабије сналазе, било да желе да знају више, спреме се за такмичења и слично). Радионице су 

прилагођене ученицима појединачно и њиховим потребама и жељама. На радионицама 

увежбавамо задатке са редовне наставе, разрешавамо нејасноће, одговарамо на питања, 

објашњавамо пропуштено градиво, припремамо се за контролне и писмене задатке кроз пријатну 

и опуштену, али радну атмосферу. 

Кутак за припрему завршног испита из математике 

Кутак за припрему завршног испита из математике намењен је само ученицима 8. разреда. На 

радионицама се решавају задаци из збирке задатака за завршни испит, по областима. 

Речи су наше играчке 

Радионица је намењена деци која желе да сазнају нешто више о речима. Откриваћемо значење 

речи и њихово порекло. Скупљаћемо необичне речи које користе наше баке и деке у Вранићу. Од 

сакупљених речи направићемо језички игроказ. Позваћемо једну занимљиву гошћу која много 

зна о речима, а на нашу представу позваћемо директорку, наставнке, родитеље и другаре, да и 

они сазнају нешто ново. 

Драма - поклони се и почни 

Радионица је намењена деци која желе да учествују у свим фазама припреме представе. 

Сазнаћемо шта је драма, како настаје представа, писаћемо комичне драмске сцене, радићемо 

глумачке вежбе, делити улоге за одабрану представу коју ћемо извести пред публиком за Дан 

школе. 

,,Ко сам ја – сазнаћу читајући књижевна дела“ 

Радионица је намењена деци која имају доста питања у својој глави на која не знају одговоре. Ко 

сам ја? Шта волим? Чему се радујем? Зашто ме други нервирају? Како да се понашам у 

различитим ситуацијама? Многи писци су одговорили на ова питања и помогли другима да живе 

у миру и радости. Дођи и ти да читамо заједно. 

Српски у срцу 

На овој радионици ћеш проширити своје знање из српског језика на интересантан начин. 

Сазнаћеш нешто ново, али и обновити старо знање. Све што ти није јасно на часу, можеш да 

питаш управо овде. Граматика и књижевност ће ти ићи од руке и више неће бити муке! 

Медена радионица 

Ова радионица је замишљена тако да подстакне ученике на рад, размишљање и креативност. Ако 

и ти желиш да уживаш у мирису и укусу медењака, придружи нам се! На ову радионицу је 

потребно да дођеш насмејан, јер ће она бити успешнија. Свака твоја идеја је добродошла, а знам 

да их имаш много. Три, два један... и почињемо! 

Између магије и хемије 

Између магије и хемије се реализује са ученицима старијих разреда. Циљ радионице је 

унапређење знања из хемије и њене примене у свакодневном животу. Кроз игру и забаву деца 

уче, помажу једни другима, дају нове идеје, повезују хемију са другим предметима, истражују... 

 



                                                             
2 Плавом бојом су означене радионице млађих разреда у матичној школи у Вранићу. 

Радионица природе 

Радионица природе је првенствено подршка у учењу, у циљу што бољег савладавања градива 

редовне наставе биологије. Осим тога, бавимо се истраживањем, проширујемо већ постојећа 

знања. Бавимо се садњом и негом биљака. Присутан је и практичан рад ученика (припремање 

биолошких препарата). Трудимо се да развијемо еколошку свест ученика кроз презентације и 

приче о загађењу животне средине. Обележавамо важне биолошке датуме. 

Весела радионица 

Весела радионица се реализује са ученицима од 5. до 8. разреда. Радионица се бави израдом 

украса, употребних предмета, накита, ткањем, везом и плетењем. Ученици могу да развију своју 

креативност на различите начине. У току године организујемо продајне изложбе.  

Спортови са лоптом 

Радионица је намењена ученицима од 5. до 8. разреда. Ученици ће се упознати (научити више 

они који знају) са кошарком, одбојком, футсалом, рукометом и елементарним играма између две 

ватре и између четири ватре. Акценат је на игри, а кроз игру учимо правила те игре и указујемо 

на грешке у техници. 

Свет одбојке 

Ова радионица има само једну улогу, а то је да ученици после завршетка њеног рада, пожеле да 

играју одбојку у свакој прилици која им се укаже, зато што је такав спорт и не тражи реквизите, 

посебну подлогу, па чак ни саиграча. Довољно је имати лопту и жељу. Сигурно ће задовољити 

већину потреба ученика за дружењем, учењем и такмичењем, као и свести о колективу и 

толеранцији. 

Школа стоног тениса 

Радионица је намењена ученицима од 5. до 8. разреда. На овој радионици ученици ће научити 

основно у вези овог спорта (сервис, пребацивање лоптице, правила), како би могли да играју 

стони тенис у свакој животној ситуацији. Ученицима који су основу научили на часовима 

Обавезних физичких активности, пружиће се могућност да даље усавршавају своје знање и да се 

опробају као судије. Биће организована међусобна такмичења у оквиру ове радионице. 

Кружок ,,Теремок"( 4. разред Вранић, Мељак и старији разреди у Вранићу) 

На радионици руског језика – кружок ,,Теремок'' ученици ће се упознати са руском културом, 

обичајима руског народа, кроз песму, плес, различите игре, представе. Прославићемо надолазеће 

руске празнике попут Масленице како доликује, уз песму, игру и наравно палачинке. Цртаћемо, 

правити разне сувенире, честитке, календаре, гледати култне руске цртаће и филмове, а неке 

делове покушати и сами да одглумимо, научићемо основне кораке руског народног плеса, 

упознаћемо се са географским положајем Русије и њеним народима. Главни задатак радионице је 

да код ученика пробуди жељу за истраживањем руских обичаја, празника, песама, филмова, 

књига, за посетом њених прелепих градова и села, а уједно и за учењем руског језика као 

средства споразумевања са нама блиским народом. На овој радионици имаће прилику да се 

упознају са богатом руском културом, кроз разноврсне и креативне активности, кроз које ће 

неприметно усвајати и говорити на руском језику. 

Мој забавни француски2 

Ова радионица је намењена ученицима 4. Разреда. Циљ ове радионице је упознавање са 

француским језиком и чарима француске културе, као и са могућностима које пружа познавање 

француског језика у даљем школовању. Радионице ће се одржавати кроз игру и забаву (гледање 

цртаних филмова, бајки, слушање и певање песама, глума, израда стрипова, као и активности по 



 

 

                                                             
3 Љубичастом бојом су означене радионице у подручној школи у Мељаку. 
4 Црвеном бојом су означене радионице у подручној школи у Шиљаковцу.  

жељи ученика). Биће могућности да једној радионици присуствују и изворни говорици 

француског језика. Ученици ће имати прилику да упознају ,,праве'' Французе. На овај начин, 

ученици ће стећи извесно предзнање и биће им лакши наставак учења у 5. разреду.  

У свету боја и облика    

Радионица је намењена ученицима од 1. до 4. разреда. Рад обухвата креативност – сликање, 

цртање, обликовање разних предмета. Такође је подршка ученицима јер се преплићу и разни 

садржаји као што су језичке игре, забавна математика, граматика и друштвене игре. Ученици 

рецитују, глуме и ослобађају се страха од наступа. 

На пољу шаховских фигура 

На радионици ученици уче основе и правила шаховске игре, играју и такмиче се, развијају 

логичко мишљење, стратегије планирања и концентрацију. Сваки ученик прави своју свеску са 

материјалом везаним за шах. Учимо се толеранцији и фер-плеј игри. 

Малише- зналише (маштаоница, ствараоница) 

Радионица ,,Малише – зналише'' је намењена ученицима од 1. до 4. разреда. Њен циљ је 

развијање изражајног говора, изражајног рецитовања, певања и играња. Наиме, ученици ће 

развијати и учити доживљавање и вредновање сценских остварења. Усвајаће основне теоријске и 

функционалне појмове позоришне и филмске уметности. Учиће нове начине комуникације, 

сценске игре. Откриваће и дочараће драмске текстове намењене њиховом узрасту и развијаће 

слух. 

Пробуди креативца у себи!3 

Циљ радионице је да окупи ученике и усмери њихове способности и активности, да својим 

учешћем и радом развијају низ стваралачких вештина, пробуде интерес за стваралаштво, развију 

машту, креативност и оригиналност, израђују употребне предмете (дечје рукотворине). 

У свету лепе речи 

,,У свету лепе речи'' је радионица на којој ће ученици вежбати изражајно читање, рецитовање 

(припреме за такмичења рецитатора), упознати елементе глуме, богатити свој речник. Такође, 

учиће правилно (композиција састава) и сликовито писање литерарних радова (прича, песама) и 

учествоваће на литерарним конкурсима. 

Ја волим математику 

,,Ја волим математику'' је радионица која има за циљ развијање и неговање љубави према 

математици, да ,,не буде баук''. Ученици ће имати подршку за боље разумевање градива са 

редовних часова, као и учење занимљиве математике (додатни садржаји и припрема за 

такмичење). 

Креативне радионице4 

Креативна радионица ликовних уметности представља радионицу ликовних уметности 

базираних на декупаж техници. Кроз ликовне технике ученици развијају психомоторику руке, 

шаке и прстију, као и мотивацију, смиреност и стрпљење. Циљ радионице је да подстакне 

ученике на креативност, имагинацију, сензибилитет и естетско мишљење. На овај начин ученици 

продукују маштовите и креативне радове који су оригинални и вредни. 


