
Пилот пројекат Обогаћени једносменски рад у основним школама 

II полугодиште 

 

        Након успешно реализованог пројекта у току првог полугодишта,наставили смо 

са реализацијом истог и у другом полугодишту. Узимајући у обзир мишљење ученика, 

њихове предлоге и задовољство након похађања активности Обогаћеног 

једносменског рада, направили смо план и избор активности за друго полугодиште. 

Задржали смо моделе Школа спорта, Осликавање зидова наменским едукативним 

цртежима, Правимо одељенске вртове и Подршка у учењу. Од нових модела, којим 

смо желели да ојачамо наш пројекат и ученицима пружимо неке нове и занимљиве 

активности, изабрали смо Радионице за филм и фотографију и Креативне драмске 

радионице.  

Четвртак, 27.02.2020. 

       Активности Обогаћеног једносменског рада започели смо представљањем плана 

рада за друго полугодиште, ученицима. Представљени су нови модели али и нови 

садржаји модела које смо реализовали у првом полугодишту. Заједно са ученицима 

договорили смо се о начину рада, износили смо предлоге и размењивали мишљења. 

После завршеног ручка и паузе за одмор активности Школе спорта реализовали смо 

уживајући у зимским чаролијама и играма на снегу.  

                                          

Игре на снегу.. 

 Подршка у учењу данас је посвећена договору око начина рада у другом полугодишту. 

Разговарали смо о начину рада, ученици су износили своје предлоге и чему би волели да 

посветимо више пажње током ових активности. Ученици млађих разреда израђивали су 

домаће задатке док су им ученици старијих разреда помагали и пружали помоћ и 

подршку у раду. 



                                         

Учимо, пишемо, цртамо... 

Кроз активности модела Осликавање зидова едукативним наменским цртежима ученици 

су наставили са радом на истој слици односно са осликавањем детаља слике како би 

постигли што реалнији изглед површина облика.Ученици припремају потребан 

материјал, четке, палете, боје... 

                 

За лепшу слику важни су детаљи! 

 

     Нови модел, Креативне драмске радионице, имају за циљ да ученици развију осећај 

за сцену, сценски наступ, да развију своју креативност, ослободе се и науче нешто ново. 

Прошириће своја знања о драмском тексту, учествоваће у изради костима, сценског 

простора, избору драмских текстова...За почетак смо изабрали и осмислили пригодан 

програм за прославу Дана школе, које ће ученици припремати на овим активностима  у 

наредном периоду. Данашњи задатак је подела улога... 



                         

Учимо драмски текст... 

 

Уторак, 03.03.2020. 

 После часова редовне наставе,активности Обогаћеног једносменског рада започели смо 

спортским активностима као и активностима у учионици за игру и опуштање јер нам 

временски услови нису дозвољавали рад напољу.Ученици су се поделили на неколико 

хетерогених група и у оквиру њих се такмичили кроз разне друштвене игре, стони тенис, 

бадминтон... 

 

 

Кроз активности модела Подршка у учењу пружамо нашим ученицима могућност да 

заврше своје домаће задатке из разних наставних предмета, да вежбају и припремају се 

за контролне задатке, провере.Такође оно што ученици највише воле јесте сарадња са 

вршњацима,размена искуства при учењу, као и пружање подршке и помоћи млађим 

ученицима од стране старијих ученика. Тако смо на данашњим активностима,после 



завршених домаћих задатака, кроз групни рад хетерогених група припремали се и 

вежбали за провере знања из енглеског језика. 

                 

Учимо и дружимо се... 

 

Нови модел који ћемо реализовати у другом полугодишту јесте Радионица за фил и 

фотографију. Ученике смо упознали са начином рада, као и да ће се наше активности у 

највећој мери реализовати у  кабинету за технику и технологију, у којој ће имати приступ 

рачунарима и интернету. За данашње активности одабрали смо да наша тема буде израда 

презентација на тему: Здрава храна-здрав живот. Ученици су радили у пару, проналазили 

занимљиве текстове, слике на интернету а затим израђивали презентацију на задату 

тему. 

                              

Јачамо рад са подацима и информацијама... 

 

 

 



Четвртак, 05.03.2020. 

 

Ученици су прво на активностима модела Школа спорта одрадили вежбе обликовања и 

загревања. У току другог полугодишта у оквиру овог модела ученици се упознати са 

тенисом и радиће на вежбању и усавршавању истог.  Усвојиће основна правила, појмове 

тениса и покушати да овладају овим спортом. 

                                        

                                              

На активностима Осликавања ученици настављају са радом на довршавању слике на 

зиду учионице. Припремају четке и прибор за рад, палете, боје. За данас је предвиђен 

рад са танким четкицама, бирамо јаке завршне боје и правимо контрасте како би их што 

више истакли на зиду. Ученици дају предлоге назива књига које ћемо касније исписати. 

                     

Осликавамо детаље... 

 

 



Драмска радионица данас је била посвећена вежбању и припремању драмског текста 

које ће ученици извести на предстојећој приредби поводом Дана школе.На прошлим 

часовима поделили смо улоге и драмски текст тако да су се ученици већ упознали са 

својим ликовима и текстом. Читамо по улогама, разговарамо о начину изговора текста, 

особинама ликова, ученици износе своје идеје везане за костиме и сценски простор. 

                                     

Учимо текст.  

 

Модел Подршка у учењу пружио је могућност ученицима да заврше своје домаће 

задатке. Вежбају и понављају обрађено градиво, као и да се припреме за часове редовне 

наставе. Ученици осмог разреда искористили су овај модел како би се припремали за 

завршни испит. 

                                         

Подршка у учењу.. 

 

 



Уторак, 10.03.2020. 

 

После завршене редовне наставе ,ученици већином изразе жељу да време до ручка 

проведу напољу и то на терену за фудбал. Тако смо данашње спортске активности 

искористили да напољу организујемо фудбалску утакмицу. Поделили смо се на екипе и 

такмичили.На крају активности прогласили смо победника и разговарали о 

реализованим активностима. 

                                            

Такмичимо се... 

Ученици нижих разреда су кроз активности Подршке у учењу израђивали домаће 

задатке из математике,енглеског и српског језика. Ученици старијих разреда вежбали су 

и преводили текстове из руског језика и припремали своје реферате из биологије.Након 

завршених активности израде домаћих задатака организовали смо такмичење у 

решавању асоцијација. 

                                                 

 

На активностима драмске радионице наставили смо са увежбавањем нашег драмског 

текста и припреми за извођење истог. Ученици добијају подршку и савете за начин 

извођења, износе своје предлоге везано за сцену и костиме. Остали ученици кроз модел 

Радионице за филм и фотографију раде у кабинету. За данашњу активност изабрали смо 

да нам тема буде Омиљена личност. Ученици добијају задатак да одаберу личност коју 

ће представити кроз презентацију. Ученици раде у пару тако што проналазе на интернету 



слике и друге информације о личности а затим праве презентацију. На крају активности 

ученици представљају своје радове.  

                                             

Правимо презентације... 

Повољни временски услови и долазак пролећа омогућили су нам да реализујемо 

планиране активности модела Правимо одељенске вртове. Наш план је да оплеменимо 

простор школског дворишта, садња цвећа и другог украсног дрвећа. За почетак смо 

кренули за израдом жандињера од старих аутомобилских гума,фарбањем и 

украшавањем истих. Искористићемо их за садњу цвећа и поставићемо их у дворишту 

школе. 

                              

                                               

Фарбање... 



Четвртак, 12.03.2020. 

 

Започели смо са новим спорстким активностима кроз упознавање основних појмова 

тениса. Ученици са наставником вежбају и активно учествују у активностима. Уче 

основне појмове, ударце и правила. Радимо на припреми и прилагођавању терена за 

реализацију овог спорта.  

                                                     

Припрема терена. 

После спортских активности, паузе за одмор и ручак, прелазимо на израду домаћих 

задатака и других обавеза ученика. Ученици нижих разреда вежбају читање текста из 

српског, израђују домаће задатке из математике и довршавају радове из ликовне 

културе. Старија група започиње активности у оквиру модела Осликавање. 

                                                    

Радимо домаће задатке. 

 



Настављамо активности у оквиру драмских радионица, ученици се припремају за наступ 

на приредби. Ученици изводе драмски текст на сцени,уз костиме. Договарамо се око 

последњих припрема за наступ. Остали ученици реализују активности модела 

Радионица за филм и фотографију. Данашња тема везана је за нашу школу. Ученици 

треба да прикупе што више информација о нашој школи, имаће задатак да направе 

презентацију о њој. Такође се договарамо о прављењу кратког филма о нашој школи. 

Делимо задатке и планирамо садржаје нашег филма.  Наше садржаје планирамо да 

прикажемо на приредби поводом Дана школе. 

                                                   

Истражујемо о нашој школи… 

 

Модел Осликавање реализован је кроз различите активности са ученицима. Завршавамо 

рад на зиду учионице. Анализирамо све што је завршено на предходним активностима. 

Ученици су задовољни својим радом као и изгледом учионице. Дајемо предлоге за 

следећу слику, њен изглед, место где ћемо осликавати… 

                                            

Осликавање. 



                                                              

Од 16. 03. 2020. Године, услед пандемије вируса COVID 19 обустављен је рад у свим 

школама. Реализација редовне наставе настављена је путем наставе на даљину. 

Реализација Пилот пројекта Обогаћеног једносменског рада у основним школама 

обустављена је услед немогућности реализације у новонасталим околностима. 

 

Наставници реализатори: 

Никола Пајић 

Душан Марковић 

Јелена Петровић 

Сања Грбић-Стевић 

Александра Алексић 

Сарадници у реализацији: 

Зоран Алексић, директор школе 

Бранкица Кикановић, педагог школе 

 

 

 

 


