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Категорија: Ваннаставне активности - пројекти у

оквиру школе и локалне заједнице

Разред: Од првог до осмог разреда- сви ученици 

матичне школе у Вранићу, као и подручних одељења у 

Мељаку и Шиљаковцу ( 26 одељења) 

Тема:   Значај здраве исхране и здравог начина живота



Циљeви
- подизање опште свести ученика и њихових родитеља о 

важности здраве исхране;

- подизање нивоа здравља ученика;

- интеграција у наставне садржаје одређене задате теме;

- јачање такмичарског духа, ученичког предузетништва и 

стварања пријатне климе за рад;

- подизање опште свести ученика о квалитету и укусу 

домаће хране;

- развијање међупредметних компетенција ученика.

 Крајњи циљ је манифестација ,,Дан јабука“ која би се 

традиционално одвијала у школи и била препознатљива по 

повезивању и умрежавању више школа са подручја свих 

београдских општина ( уз подршку локалне заједнице).



Задаци
• У којој мери је задовољен општи интерес из области здравља;

• Како и колико је  организација такмичења утицала на развој и квалитет 

ваннаставних активности и радионица  Обогаћеног једносменског рада  

уопште на територији ГО Барајево;

• Како је програм утицао на омасовљење школских такмичења и 

заинтересованости ученика за похађање ваннаставних активности;

• Колико су се увећали организациони капацитети школе;

• Колико је програм утицао на развој свести о важности здраве исхране;

• Како је програм допринео развоју доброг такмичарског духа, фер плеју и 

слично;



Методе рада:

Облици рада: 

Наставна средства / ресурси:  

демонстрација, разговор, дијалог

фронтални,  индивидуални и рад у групи 

(,,одељењски’’ производи).

У настави за интеграцију се користе сви расположиви алати за презентацију.

Сва одељења школе учествују у тематском дану, у складу са припремама

наставника и коришћењем синтезе слика, производа, дигиталних алата,

презентација, ликовних, литерарних радова, фотограгисање продуката рада и

прављење паноа на тему обележавања светског Дана јабука.

Обзиром да смо ваннаставне активности интегрисали у наставни саржај ( где

год је то могуће) дозвољено је коришћење свих ресурса који иду у прилог

остваривању циљева и задатака теме.



Приказ сценарија: 

 Важност јабуке, националног воћа, уз такмичарски дух и повезивање свих 

актера друштвене заједнице, пре свега родитеља и ученика целе школе, 

иницијатива Тима Обогаћеног једносменског рада  у целини са свим 

радионичарским групама.

 Сваки ученик и родитељ који желе да учествују у такмичењу доносе своје

домаће, здраве производе од јабука и рецепте за њихову припрему. Дочекују их

дежурни наставници и обавештавају о пропозицијама такмичења и додељују

шифру њиховом производу.

 Када истекне време за предају производа, жири дегустира све донете

производе и бодује их посебно по укусу, а посебно по декорацији истих.

 Дежурни наставници сабирају све бодове и именују прва три места у

категорији укуса, као и прва три места у категорији декорације.

 Награђенима се уручују награде, а сви ученици школе се послужују

производима.

 У настави за интеграцију се користе сви расположиви алати за презентацију.

 Изложбени приказ продуката тематског дана у школи и објавама на сајту

школе и друштвеним мрежама.



ПРОДУКТИ

 промоција здраве исхране кроз активности повезивања разних наставних

предмета;

 промоција домаће хране;

 дружење ученика и колега;

 учење кроз забавни садржај;

 промоција сарадње са локалном заједницом;

 пропагирање здравог начина живота.



Домаће сорте јабука



Домаће сорте јабука:

• БУДИМКА, 

• ЧАЧАНСКА ПОЗНА, 

• ПЕТРОВАЧА, 

• ШУМАТОВКА, 

• КОЖАРА,

• КОЛАЧАРА, 

• БУДИМКА.



Чачанска 

позна



Петровача



Шуматовка



Кожара



Колачара



Будимка
(српска ,,краљица“ међу јабукама)



1. Активности ученика

Од идеје до реализације:

 иницијатива ученика радионице Обогаћеног једносменског рада ,,У
царству српског језика“;

 члан Тима (из реда Ученичког парламента) за међупредметне компетенције
и ученичко предузетништво афирмише идеју у Савет родитеља;

 учешће у осишљавању тематског дана на свим нивоима ( школа и
друштвена заједница);

 на свим часовима 20. октобра 2020. године имплементација и интеграција
наставних садржаја – јабуке;

 припрема домаћих производа од јабуке;

 декорација и поставка изложбе производа;

 шифровање производа;

 сарадња са десеточланим жиријем ( представник Школске управе Београд,
Дома здравља Барајево, ГО Барајево, намесништво бељаничко);

 проглашење прва три освојена места и уручивање награда.



20. октобар

Светски дан 

јабука

ОШ ,,Павле 

Поповић’’

Вранић

2. Активности ученика- радионице 

Обогаћеног једносменског рада



Зашто смо и ми 20. октобар 
посветили јабукама?

Јабука је врста дрвенасте биљке из породице
ружа. Јабука је листопадно дрво и њен плод
сазрева крајем лета и током јесени. Постоји
преко 7500 сорти јабука. Домаћа јабука је
настала у централним деловима Азије и неке
њене сродне врсте могу се и дан-данас наћи у
Казахстану, Киргистану, Таџикистану и неким
деловима Кине. Први подаци о култивацији
јабуке указују на то да је јабука вероватно била
узгајана широм персијског царства (500 г. п. н. 

е.)



20. октобар 2020. године
је вратио осмех на лице и
нашим ученицима, али и
запосленима, па и нашим
драгим гостима.

У овој манифестацији
учествовали су сви
ученици наше школе, од
оних најмлађих, до
најстаријих ученика.

Била она кисела или
слатка, 
нико јој олако не одолева.



Тог дана је наша школа 
постала право краљевство 
у коме је столовала 
ЈАБУКА.

Разни укуси, а у различитим 
категоријама (најлепше 
декорисани домаћи производ 
од јабука, најукуснији 
домаћи производ од јабука и 
друго), уклопили су се у 
савршенство звано ЈАБУКА.

Руже у цвету од зрелих јабука 
– права уметничка дела



У то колико су 
труда наша деца 
уложила уверили 
су се ученици, 
наставници, а и 
наша цењена 
комисија, сачињена 
од представника 
ГО Барајево, 
директорке Дома 
здравља, 
свештеника, као и 
представника 
Школске управе из 
Београда.

Од мафина и ушећерених јабука,
до природног сока од јабуке



Тај дан је био 
посебан и по 
мирису који се 
ширио ходницима 
наше школе. 
Вредне руке 
ученика су тог 
дана направиле 
питу од јабука у 
коју је отишло чак 
5 kg јабука.
Рецепт можете 
добити од ученика 
наше школе који 
похађају радионице 
Обогаћеног 
једносменског рада.

Корпа пуна
здравља

Кад школа замирише на
питу од јабука



Било је и производа од
јабука које нисмо тај
дан конзумирали. За
тај део биле су
задужене тате наших
ученика. Јесте. Било је
јабуковаче, али је она
послужила само као
декорација.

Декорација није за
дегустацију



Једно је сигурно
и ту смо се сви
једногласно
сложили: Јабука
заслужује да
буде део наше
традиције. 

Светски дан
јабука постаје
део наше
школске приче!

Кад здрава
намирница постане
неодољива



Јабука:

 снижава
холестерол;

 спада у
нискокалоричне
намирнице;

 чисти организам;

 развија мишиће...

Савршенство изгледа уз савршенство
укуса



Зато ћемо и у
нека будућа
времена да
славимо
величанстве
ну ЈАБУКУ!

Живели!

Победничка посластица од
јабука ученице 6. разреда



2. Активности учитеља

• прихватање, распоређивање и шифровање донетих производа;

• представљање производа жирију;

• рачунање и сабирање додељених бодова од стране жирија и 
проглашење победника такмичења;

• прилагођавање и припрема редовне наставе на тему јабука 

(,,Дан јабука’’ као тематски дан);

 Израда презентација, паноа...


















