
Активности реализоване у другом полугодишту  

 

Понедељак, 25. Јануар – Радионица 

У сусрет предстојећем празнику спровели смо радионицу. Од колаж папира, стварамо лик 

Светог Саве. Објаснила сам сликарску технику мозаик уз помоћ које су ученици стварали. 

Веома занимљива и успешна радионица. 

 

 

 

Четвртак, 28. Јануар – Обележавамо Светски дан образовања о заштити животне средине 

Овај дан је по календару обележава 26.1., али ми смо реализовали наше активности данас. 

Ученици су веома добро прихватили овај задатак. 

 

 

 



Петак, 29. Јануар – Обележавамо Национални дан без дуванског дима који је по 

календару 31.1. 

Ученици су кроз радионицу представили своје идеје, своје ставове и мишљења. Правили 

су плакате на којима су транспарентно показали и указали на штетне утицаје духанског 

дима на човека и околину. 

 

 

Уторак, 02. Фебруар – Светски дан мочварних подручја  

Ученици су упознати са термином и значењем речи, појма мочвара. Како су настале, која 

је њихова улога, добробит који доносе околини. Колико су запостављене, угрожене. 

Радионица је била успешна. Ученици су цртали мочварна подручја, биљке које су 

карактеристичне за ова места. Научили њихове називе. 



 

 

Понедељак, 08. Фебруар – Радионица 

У оквиру пројекта „Енергетска ефикасност у Еко-школама“, ученици петог разреда са 

својом наставницом биологије Зорицом Ђурић, одржали су презентацију и предавање о 

заштити животне средине, рециклажи, рециклажи лименки.  

Ученици су веома активно учествовали у овој радионици, јављали се, одговарали на 

питања, пратили предавање и постављали питања, ако им је нешто било нејасно. Након 

предавања и презентације, ученици су бојили цртеже на којима је представљен процес 

добијања лименке  и процес рециклаже лименки. 

 



 

 

 

 

 



Четвртак, 11. Фебруар – „Фебруар, месец љубави“ 

Радионица поводом месеца љубави, била је испуњена лепим речима посвећеним 

најдражима. Порукама љубави, искрених осећања. 

 

 

 

 

 

Понедељак, 22. Фебруар – Међународни дан матерњег језика 

Радионица посвећена Међународном дану матерњег језика имала је за циљ упознавање 

ученика са богатством сваке земље, на различитост и разумевање, на поштовање, богаћње 

језика, очување српског језика.  



 

 

 

 

 

 

 

Среда, 24. Фебруар – Међународни дан борбе против вршњачког насиља 

Кроз веома креативну радионицу коју смо реализовали, и у којој смо пренели јединствену 

поруку солидарности и разумевања, емпатије и љубави, обучени у ружичасте мајице 

правили смо беџеве под слоганом  „БИРАМ ДА НЕ СУДИМ“.  



 

 

Петак, 26. Фебруар – Обележен Светски дан прочитаних бајки / Ова радионица 

реализована је у склопу Угледног часа учитељице Мирјане Томић. 



Петак, 5. Марта – Светски дан енергетске ефикасности 

Ученици су упознати са појмом енергија, како она настаје, где се све налази, и како је 

можемо искористити. Кратким и конкретним порукама још једном су указали на 

понашање сваког од нас. Подсетили смо се обновљивих извора енергије. Енергија Сунца, 

енергија ветра, енергија текућих вода и соларна енергија, довољне су могућности које 

природа нуди. 

Сваки ученик добио је папир на којем се налазе облици сијалица и балончићи за поруке, 

које су цртали, бојили, попуњавали. Веома успешна радионица. 

 

 

 

 



Понедељак, 22. Март - Обележен Дан заштите шума (21.3) 

Овом приликом разговарало се о значају и утицају шуме , биљном и животињском свету у 

њој, утицају човека и корист за човека. Ученици су, подељени у две групе, имали дебату, 

расправљали о добрим и лошим ситуацијама којима човек загађује своју околину. У 

школском дворишту ученици су имали задатак да посматрају дрвеће, препознају 

сличности и разлике, додирну и омиришу лист, плод, и све запишу у својим свескама. 

Радионица је завршена илустрацијом и поруком. 



 

 

 

 

Уторак, 23. Март - Радионица 

Реализована радионица у којој су ученици боравка показали своје знање о значају воде на 

живи свет, њеног очувања и користи. Дан заштите воде (22.3) обележен је креативним 

стварањем корита реке и живог света у њему. Од картона за јаја, који су бојили и 

претворили у корито, до облика риба, траве, створили смо чисто речно корито, како би 

свако требало да изгледа.  



 

 

У сусрет предстојећем празнику организовали смо различите радионице које смо 

реализовали 14,23. и 29. априла. Ученици су правили: Ускршњи венчић, Ускршња 

корпица за јаје, Ускршње јаје. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Четвртак, 22. Април - Радионица 

Светски дан планете Земље обележен је веома динамичном радионицом. Ученици су 

цртали и бојили континенте, које су затим лепили на балон. Циљ ове радионице био је 

спасити планету, повећати свест и указати на значај здраве средине каква и треба да буде. 



 

 

 

Понедељак, 10. Мај - Светски дан птица (09.05.) 

На самом почетку ученици су гледали кратак документарни филм о птицама селицама. 

Уследио је разговор о природном станишту и исхрани птица које познају. Које су имали 

прилике да виде уживо, а које врсте птица су гледали на телевизији или читали о њима. 

Радионицу смо усмерили на цртање и осликавање различитих врста птица.  

 



 

 

 



Среда, 19. Мај – „Све боје моје школе“ 

Једна од најзанимљивијих радионица реализованих у другом полугодишту. Ученици су за 

ову радионицу донели поклопац од кутије, бели папир, сламчице, украсе, шљокице, 

кликере. Имали смо неколико различитих фаза док нисмо добили готово дело. Бели папир 

залепили смо на унутрашњој страни поклопца на којем су ученици обичном оловком 

нацртали школу. Затим су воденим бојама обојили цртеж. Следећа фаза укључила је 

украшавање техником „прскање“ (дување кроз сламчицу испод које је четкица са бојом). 

Следе кликери обојени различитим бојама темпере који својим кретањем по цртежу 

остављају прелепе линије. Радови су били прелепи. 

 

 

 



 



 

 

 



До краја школске године обележили смо:  

- 24. маја, Европски дан паркова, ове године под слоганом „Паркови следећа 

генерација“. Ова радионица реализована је три дана јер смо правили макету нашег 

идеалног парка; 

 
 

- 31. маја, Светски дан без дуванског дима, ове године под слоганом „Cammit to 

Quit“-Посвети се престанку. Ученици су веома динамично учествовали у овој 

радионици, објашњавајући потребу својих родитеља или рођака за употребом 

цигарета, колико њима смета, колико су штетне и некорисне;  

 

- 3. јуна, обележили смо славу града Ниша. Ученици су записали најбитније 

чињенице и доста смо разговарали о граду Нишу; 

 

- 4. јуна, Ђердап национални парк. Ученици су гледали документарни филм 

https://youtu.be/04L8G9AYrD8 , затим записивали најбитније чињенице; 

 

- 8. јуна, Светски дан океана. 

 

 

 

 

Професор разредне наставе у  

Продуженом боравку 

Мирјана Томић 

                                                                        Август, 2021. 

 

https://youtu.be/04L8G9AYrD8

