
Октобар, 2020.године 

У оквиру Дечије недеље ученици Продуженог боравка занимњивим и хуманим играма 

обележили су сваки дан.  

Понедењак 5. октобар, протекао је у упознавању ученика са овом манифестацијом, 

њеном наменом, дечијим правима, као и са планом активности којим ћемо се бавити целе 

недеље. Сваког дана током ове недеље биће обучени у одређену боју, како би показали 

солидарност и поштовање. 

Уторак 6. октобар, испуњен је активностима које ће спојити, више зближити и забавити 

Децу кроз спорт. Мајице, блузе, дуксерице беле боје обележиле су овај спортски дан. 

Временски услови нам нису дозволили да у школском дворишту реализујемо предвиђене 

активности, тако да смо се прилагодили условима у учионици. Ученици су разним 

друштвеним играма обележили други дан Дечије недеље. Игре меморије, игре 

концентрације, игре координације, издржљивости и спретности.  

 

  

 

Среда 7. октобар, резервисана је за Децу и заштиту животне средине. Обучени у зелене 

мајице, блузе, овај дан почео је разговором  како својим поступцима можемо сачувати 

животну средину, а како је уништавамо, загађујемо. Како друге можемо укључити и 

изградити навике за очување природе. Шта је то природа пре свега, и како она нама 

поможе. Кратким документарним филмом о очувању животне средине, наствили смо даље 

активности.  Ученици су донели за час поклопац картонске кутије и блок, као материјал 

који смо договорили. Залепила сам бели папир преко поклопца, залепила са стране и креп 

траком прекрила део папира. Када смо подлогу припремили, ученици су воденим бојама 

стварали уметничко дело. Користећи јесење боје, приказали су осећај на папиру. Када се 

боја осушила, уклонила сам креп траку и исход је био фантастичан. Дечије стваралаштво 

уметничког дела, у знак очувања животне средине, био је задатак који су веома добро 

урадили. 



 

 

  

 

 

Четвртак 8. октобар, предвиђен је за активности којима ће се деца ближе упознати са 

термином образовања. Обучени у плаво, планирали смо посету школској библиотеци, где 

би се ученици ближе упознали са великим бројем књига и уџбеника, занимљивостима из 

живота дечијих писаца. Активност која је реализована, јесте израда обележивача за књиге-

bookmark. Ученици су донели за час дугмад, кепер траке, танке гумице или ластиш, као по 

договору. Било је јако занимљиво. 



    

 

Петак 9. октобар, обојен у љубичасто и у розе, обележен је у знак толеранције, разумевања, 

солидарности и подршке свој деци. Дан посвећен инклузији обележили смо израдом наруквица 

од вунице. Деца, уз помоћ сламчица и вунице, ткала су наруквице у знак солидарности и 

поштовања свој деци која улазе у програм инклузије. Веома осећајно и дирљиво водили смо 

разговор на тему.  

 

 

 

 

        



У сусрет планираној активности Годишњег плана и програма рада школе, Октобар-месец 

књиге, Друг и ја (сличности и разлике), Рециклирајмо заједно, Навике у вези са правилном 

исхраном, ученици Продуженог боравка обележили су на свој начин. 

▪ 12. окробра, ученици групе Б своје слободно време употпунили су занимљивим 

самосталним -стваралачким радом, израдом картица од папира и картона на којима 

су писали и цртали пар појмова и тако направили материјал за реализацију „Игре 

меморије“. 

   

 

▪ 13. октобар протекао је у изобиљу лепих речи, лепог понашања, илустрацији 

истих. Подсетили смо се шта је то „Бонтон“, да ли су чули и шта о њему знају? 

Разговарали смо на тему лепог понашања, лепих речи и овом активношћу  започели 

обележавање Октобра-месеца књиге. 

 

  
 

▪ У скопу редовне активности „Млади еколози“, ученици Продуженог боравка 

реализовали  су 15.октобра радионицу „Сачувајмо дрвеће“, као припрема и 

упознавање са процесом који се одвија пре процеса рециклаже, а која је имала за 

циљ: 

❖ Сачувати здраво окружење; 

❖ Упознати се са начином израде папира; 

❖ Препознати важност дрвећа; 



❖ Изградити свест о нашем припадaњу природи без које не можемо. 

             

 

▪ Друг и ја (сличности и разлике), активност која је реализована кроз игру и причу 

16.октобра, имала је јак одјек међу децом. Започела сам игру „Глуви телефони“. 

Пракса је показала да ова једноставна игра има јаке и снажне покретаче који доводе 

до лакших и једноставнијих решења за дати проблем/ситуацију. Подстиче и захтева 

концентрацију и велику пажњу, стрпљење, разумевање и поштовање других, 

једноставну и искрену забаву.  

 

▪ Да ли знате шта се даље дешава са смећем када га оставимо у контејнеру? Овим 

питањем започели смо понедељак 19.октобар. Ученици су износили своје идеје и 

мисли на дато питање. Затим сам пустила кратак филм 

https://youtu.be/3a08UNnMwbw ,након кога је уследио разговор. Присетили смо се 

наше радионице „Сачувајмо дрвеће“ и договорили план за сутрашњи дан 

20.октобра кренули смо у израду кутија за рециклажу. Ученици су донели у школу 

старе кутије од обуће које смо обликовали и бојили. Подељени у две групе, плави и 

жути, кренули су у израду рециклираних кутија за папир и пластику. Финални 

продукт је био одличан. Кроз забаву и игру, научили су основе рециклаже.  

 

   
 

https://youtu.be/3a08UNnMwbw


▪ Светски дан јабуке, обележили смо 21.октобра, пригодним цртежима, али смо дан 

раније кроз редовну активност „Навике у вези са правилном исхраном“, ужинали 

здраво воће и причали о навикама ван школе. 

  

▪ 23.10.2020.године 

Октобар-месец књиге, завршавамо креативно-стваралчком радионицом „Наша 

књига“. Ученици имају спреман материјал за рад: папире, картон, боје, стикере, 

украсне траке. Радионица почиње усменим стварањем приче, тако што сваки 

ученик добије коцку на чијим се страницама налазе различите сличице. Баци коцку 

и започне причу. Свака коцка има различиту скицу појмова. Напомена: Приче се 

надовезују мењањем тока и редоследа догађаја, у зависности какав појам добијете. 

Када сви ученици испричају причу, почињемо израду наша књиге која ће бити 

илустрована мотивим претходно  испричане приче. 

  

 



 

 

 
 

 



Понедељак 26. октобар, протекао је у част нашег нобеловца, Иве Андрића, где смо  у 

оквиру предвиђене слободне активности Ликовно стваралаштво, украшавали, бојили, 

цртали мостове. 

 

 

Слободна активност – Млади еколози, занимљивим еколошким картицама реализована је 

27. октобра. Ученици су осликавали  природу, писали поруке и решења којима би на  

најлакши и најједноставнији начин сачували и помогли природи која нас окружује.

 

 

 



Четвртак 29.октобар, протекао је стварању још једне друштвене игре, домина. Ученицима 

сам објаснила порекло ове игре, објаснила њено име и правила по којма се игра. На 

картонима, који је сваки ученик добио, исцртавао је одређене комбинације тачкица. Када 

су сви завршили са радом, промешали смо картице-домине и започели игру. Деца су јако 

лепо прихватила игру и дружила се.  

Напомена: Ова игра захтева концентрацију и пажњу, логику и прави фер-плеј. Код 

ученика се развија толеранција, стрпљење, мишљење и логику, развија визуелну 

перцепцију-препознавање, социјализацију. 

 

 

 

 

 

Новембар, 2020.године 

Уторак 3. новембра обележили смо Светски дан чистог ваздуха. У оквиру редовне 

активности „Млади еколози“, кроз причу, игру и асоцијације започели смо радионицу на 

задату тему. Подсетили смо се шта је то ваздух, колико је значајан свим живим бићима и 

како човек утиче на његово очување и његово загађење. Креативно стварање чистог 

ваздуха и здраве планете, као и загађеног ваздуха и земљишта, почело се плавом бојом и 

туферима-ватом, којом су представили облаке, небо, ваздух, море, кишу, снег, лед, ветар. 

Заиста занимљив крајни продукт. 



 

 

Вукову недељу обележили смо бројним активностима.  

„Народним мотивима“ започели смо среду 4. новембар, када смо говорили о времену у 

којем се родио и одрастао Вук Стефановић Караџић, шта су облачили, на чему су спавали, 

у чему су спремали ручак, из чега су ручали и тако даље. Инспирисани народном 

традицијом, на папирним - картонским тањирима стварали смо мотиве по узору на наше 

старине. Ученицима је ова активност веома допала, што се видело на њиховим радовима. 

 



 

 

 

 

Четвртак 5. новембар, обележен је Вуковим делом и његовим препознатљивим ликом. 

Ученици су се потрудили да што верније прикажу лик на папиру, користећи боје и колаж. 

О Вуково делу причали смо сажето. Најбитније је научено, да је створио азбуку онакву 

какву је ми знамо, и да сваком слову одговара глас.  

 



 

 

 

 

6. новембра , правили смо Вукову азбуку. Морам напоменути да смо користили слова која 

су ученици до сада научили, јер се слова и даље обрађују. Веома занимљива и креативна 

активност кроз коју су ученици користили све технике цртања. Оживљавали слова, 

украшавали, сенчили. Веома успешна радионица. 

 



 

 

Понедељак 9. новембар резервисан је за дружење са библиотекаром школе, учитељицом 

Маријом. Обележавање Вукове недеље завршили смо креативном радионицом. 

Библиотекар школе представила је нову књигу „Звездица Мина“, која се нашла на 

полицама школске библиотеке. Сажетим текстом и реалном илустрацијом, ова књига 

прати живот Вука Стефановића Караџића. Напоменула је да памте појмове, имена који се 

јављају у тексту јер ће им касније требати за осмосмерку. Након прочитане књиге почео је 

разговор о делу. Ученици су сазнали доста појединости о Вуковом животу и раду. 

Креативни задатак ове радионице био је направити бркове. Ученици су цртали и 

боји,затим секли и лепили бркове на оливку. Осмосмерка, као задатак на крају имала је 

појмове који су везани за живот и рад великог Вука Стефановића Караџића. Веома 

занимљива и едукативна радионица која је успешно реализована. 

 



 

 

 

 

19.и 20. новембра 2020.године 

У сусрет Светском дану детета, данас смо различитим техникама и облицима представили „Наш 

свет“, онакав какав припада свој деци света, без обзира где се она налазила, како се звала, како 

изгледала или причала. Шарени дечији свет отворио је срце сваког од њих и са задовољством 

прихватило све различитости. 

Ученици боравка уживали су у овој радионици и показали су велику солидарност и пажњу, 

разумевање и стрпљење. 



 

 

 

„Светски дан детета“ почео је радионицом у којој смо показали колико познајемо децу света. 

Причали смо о дечијим правима. Читали из „Мог еколошког атласа“ услове у којима живе деца у 

Африци. Препознавали нације на основу њихове пути. Веома динамична радионица. Од папира у 

боји правили смо облике детета, затим цртали и бојили. Писали поруке свој деци света и 

украшавали нас пано. Задовољство је било учествовати. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Децембар, 2020.године 

 

Петак, 4. децембар  започели смо припремом за прву новогодишњу радионицу „ Новогодишњи 

венчић“. Ученици су од картонских тањирића обликовали венчић који су украшавили зеленим 

тракама од папира. Након израде уследило је украшавање по жељи. 

 

 

 

 

Понедељак, 7. децембар – у оквиру слободне активности Млади еколози, реализовали смо 

редовну активност по школском плану „Здраве и нездраве навике“. Ученици су усмено изнели 

своје активности које сматрају здравим и битним за њихово здравље, као и оне које навике које 

свакодневно користе иако знају да нису здраве (предуго коришћење компјутера или телефона, 

слаткиши, неправилно седење). 

 

 

 



Уторак, 8. децембар – Радионица „Новогодишња јелка“ – Ученици су правили облик јелке од 

папира зелене боје, техником савијања папира, а затим штапићем, по средини добијеног облика, 

пробушили и обликовали јелку који су по жељи украшавали. Поделила сам направљен облик који 

су вуницом, украсом траком или канапом украшавали техником плетења. 



 

 

 

 

 



Среда, 9. децембар - Редовна активност прописана школским планом и програмом „(НЕ) пожељно 

облачење“, реализовали смо  у оквиру активности „Лепо понашање“. Ученици су усмено 

објашњавали шта је за њих лепо и културно облачење, а како изгледа оно облачење које сматрају 

неприкладним. Објашњавали су једни другима како је иде на рођендан, како на тренинг, како у 

школу, како у позориште, како у парк. Затим су од старих новина које су понели, секли слике које 

су разврстали на белом папиру као пожељно и лепо облачење, и као непожељно и њима смешно 

облачење.  

 

 

„Новогодишњи Снешко Белић“ – слободно време / Ученици су техником пресавијања папира (као 

за лепезу), резали облик Снешка Белића којег су украшавали по жељи. 

 

 



Четвртак, 10. децембар – Радионица „Новогодишњи украси“ – Ученици су правили и украшавали 

новогодишње украсе. 

 

 

Понедељак, 14. децембар – Након слободне активности, у оквиру које смо реализовали редовну 

активност по школском плану „Пријатељство и поверење“, уследило је слободно време. 

Обележено је занимљивом и једноставном радионицом „Новогодишња свећа“. Бојили су ролну 

од картона црвеном бојом, цртали пламен свеће, украшавали и на крају спојили. Веома 

занимљива радионица. 



 

 

 



Уторак, 15. децембар – Радионица „Новогодишње честитке“ 

 

 

 



Среда, 16. децембар – Украшавање учионице украсима и производима добијених кроз радионице 

                                                                                                                       

 

Петак, 18. децембар,последњи наставни дан у првом полугодишту, искористили смо за похвале и 

доделу захвалница за успешан рад у првом полугодишту. Лепо су се забавили и играли.      

 

 

 

 

 

Професор разредне наставе у 

Продуженом боравку 

Мирјана Томић 

 


