
ЗАЈЕДНИЧКИ ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ  
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Школе 

ОШ „Вук Караџић“ Житковац, 

ИО Моравац 

ОШ „Миливоје Боровић“Мачкат, 

ИО Крива Река 

Наставници 

Данијела 

Стефановић 

Љиљана 

Андрић 

Разред трећи Предмети 

1. Природа и друштво 

2. Ликовна култура и  Од играчке до 

рачунара 

3. ЧОС 

Наставна 

јединица 

1. Мојих десет еколошких заповести 

2. Поруке у слици и 2. Програм за цртање - Paint 3D 

(НАПОМЕНА: одељење школе у Мачкату имало је час Ликовне 

културе, док је истовремено у одељењу у Моравцу одржан час Од 

играчке до рачунара) 

3. Екологија као начин живљења 

Тип часа утврђивање 
Облик 

рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, тимски 

Наставне 

методе 

усмено излагање, дијалошка, илустративна, демонстративна, 

практичних радова, активно учење, игролико учење, интерактивна 

метода, дебата 

Наставна 

средства 

преносиви рачунар, пројектор, наставни листићи, блок 3, дрвене 

бојице, фломастери, сликовница “Еколошка права и обавезе”, 

мобилни телефони, одштампане картице за Plickers, рачунари у 

дигиталном  кабинету 



Циљ и задаци 

-Развијање еколошке свести и стварање еколошких навика ; 

-Препознавање негативних утицаја човека на окружење; 

-Оспособљавање за правилно коришћење рачунара; 

-Оспособљавање за самостални рад у софтверу за цртање и чување 

цртежа; 

-Оспособљавање за коришћење едукативних сајтова, софтвера и 

игара као помоћ у учењу; 

-Развијање навика за правилним седењем за рачунаром и 

ограниченим временом преведеним у коришћењу рачунара (кроз 

комбиновање различитих активности на часу); 

-Подстицање и развијање истраживачких активности и радозналости; 

-Развијање критичког и аналитичког мишљења; 

-Развијање одговорног односа према себи и свом окружењу; 

-Увођење ученика у различите могућности комуникације и сарадње 

(интерактивно путем виртуелне табле и директно, али путем видео 

везе ); 

-Развијање сарадничких односа и тимског духа. 

Исходи 

-Схвата значај очувања животне средине, као и чињеницу колико 

људски фактор може позитивно и негативно деловати на природу; 

-Зна да самостално користи софтвер за цртање; 

-Уме да сачува цртеж на радној површини ; 

-Схвата предности и значај коришћења виртуелне табле-Padlet-a у 

настави; 

-Процењује тачност постављених корака у једноставним логичким 

задацима и активностима; 

-Логички закључује и износи своја мишљења и ставове; 

-Ликовно и креативно представља и разуме прочитани текст - 

стихове; 

-Разуме значај тимског рада и даје свој допринос у заједничким 

активностима и сарадњи са члановима тима, групе. 



Активности 

ученика 

разговор, уочавање, препознавање, именовање, илустровање, 

практична примена знања, закључивање, сарадња, певање, 

одговарање на питања, читање 

Активности 

наставника 

усмерава, сугерише, подстиче, дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и примену знања, поставља 

питања, демонстрира, приказује слајдове 

Међупредметн

е компетенције 

се развијају 

кроз предмете 

Чувари природе, Српски језик, Музичка култура, Еколошка секција 

Литература 

 

1. Дечји часопис “Чувари равнице”,  

2. “Чувари природе “,уџбеник за 3.разред основне школе, аутор 

Станка Брдар, издавач Креативни центар 2016. 

3. Дечја илустрована енциклопедија - Екологија, Политикин 

забавник 2012. година, 

4. Од играчке до рачунара за трећи разред основне школе, 

аутори: Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Завод за 

уџбенике, Кућа знања, 2014. година, 

5. Приручник за учитеље за наставу предмета Чувари природе у 

трећем разреду основне школе, Креативни центар, 2010. 

године 

 

 

 

 

 



 
ТОК АКТИВНОСТИ 

1. корак 

(25 минута) 

Природа и друштво -  У уводне активности упловили смо кроз 

подсећање на то шта је екологија и колики је њен значај за опстанак 

живог света на планети Земљи. Ученици су кроз детаљно 

припремљену презентацију у Power Point-у подстакнути на 

размишљање и дискусију везану за еколошка права и обавезе за 

најмлађе, потом су се упознали са “Молитвом шуме”, а затим су 

одговарали на еколошка питања из припремљеног квиза. 

1. Шта се дешава са пластиком која је бачена у смеће? 

2.  Где се највише троши воде у кући? 

3. Када идеш у куповину, која је кеса најбоља за то? 

4. Како се назива загађени ваздух који удишемо? 

5. Ко је најбројнији на Земљи? (мрави, пси, људи) 

6. Шта је омиљена птичја храна? 

7. Колико ствари које бацамо могу бити рециклиране? 

8. Шта је озонска рупа? 

У квизу су за свако питање понуђена по три алтернативна одговора. 

Само испод одговора који је тачан, кликом на реч ТАЧНО, може да 

се крене даље са питањима. 

Са свим негативним утицајима човека на природу ученици су се 

сусрели кроз илустровану и музичку етапу презентације  - “Ода 

природи”. (“Ода природи” је прилагођена узрасту, а у оригиналу 

преузета са youtubе 

https://www.youtube.com/watch?v=9FRwWcQ5oM4&t=46s). 

Своје коментаре и дискусију са другарима из друге школе разменили 

су путем видео позива Viber комуникације са телефона учитељица. 

(Овај начин комуницирања искоришћен је неколико пута у току 

часова и био је врло интересантан ученицима обе школе, јер је 



представљао иновацију, а до сада најчешће је коришћена апликација 

skype за све врсте активности и међусобну сарадњу ова два одељења.) 

 

2. корак 

(20 минута) 

Кроз презентовање сликовнице “Дечја еколошка права и обавезе” 

ауторки др Љиљане Ђуровић и Љиљане Андрић ученици имају 

могућност да се подсете наученог. Сликовница садржи права и 

обавезе у стиху, пропраћене адекватним илустрацијама. Ученици се 

деле у две групе за и против поштовања еколошких права и обавеза. 

Обе групе имају времена за припрему своје “одбране” и затим 

наступају пред целим разредом. Њихов задатак је да кроз дебату 

укажу на важност заштите животне средине и свог окружења, јер ће и 

група која брани став против екологије својим чињеницама указивати 

јасно на то колико је важно да негујемо еколошка права и обавезе и 

придржавамо их се. 



 

 

 

3. корак 

(30 минута) 

Ликовна култура - Ученици из Мачката, издвојеног одељења Крива 

Река, су поделили лист блока број 3 на четири једнака правоугаоника. 



У горњем левом углу су илустровали задата еколошка права, а 

правоугаоник су уоквирили зеленом бојом. У  преостала три су 

илустровали обавезе (у самој сликовници су  права дата кроз једну 

строфу, а обавезе кроз две или више…). Правоугаонике са обавезама 

су уоквиривали црвеном бојом, као препоруку  за пожељно 

понашање. 

 

Истовремено, ученици у ОШ “Вук Караџић” у издвојеном одељењу у 

Моравцу, су имали час Од играчке до рачунара, на коме су у 

програму Paint 3D (у овом програму су радили претходних неколико 

часова, испробавали да цртају и боје на различите теме) 

представљали своја ликовна решења датих еколошких права и 

обавеза.  

 

4. корак 

(15 минута) 

Након одрађених задатака: цртање у блоку и цртање на преносивом 

рачунару уз помоћ програма Paint 3D, ученици оба одељења 



приступају рачунарима и “каче” слике својих радова на заједничку 

виртуелну таблу Padlet. Учитељице су раније припремиле заједнички 

Padlet и на њему представиле стихована еколошка права и обавезе. 

Сада ученици само повезују своје радове са правима и обавезама које 

су илустративно представљали. Ученици оба одељења су имали 

прилике да раде на падлету у ранијим активностима на часовима Од 

играчке до рачунара. 

5. корак 

    (20 минута) 

У завршном делу активности ваља проверити колико смо знања 

стекли, па је из тог разлога организована кратка интересантна 

провера кроз квиз у програму Plickers. Позната од раније и веома 

радо прихваћена апликација и картончићи за сваког ученика нашли 

су се у рукама деце. На једноставних пет питања, лако и радо су дали 

одговоре и на тај начин показали колико је употреба ИКТ-а у 

савладавању градива везаног за еколошка права и обавезе, била 

примерена , корисна и применљива.  

 

 

 

(Иначе, Plickers је апликација за коју је потребно да само онај ко 

предаје има паметни уређај док ученици имају картице које је могуће 

скенирати телефоном или таблетом и тако водити евиденцију о 

сваком ученику и његовом постигнућу посебно. Када ученици 

подигну своје табле са одговором, а учитељица их скенира 

https://sr.padlet.com/originalmi/vknublvv9odb


телефоном, резултати су аутоматски видљиви и на видео биму са 

десне стране од питања. На тај начин имају директну повратну 

информацију о резултатима које су постигли на провери знања.) 

Питања из ове провере знања су: 

1. Шта је екологија? 

2. Шта су дечја еколошка права? 

3. Колико дечјих еколошких права смо данас научили? 

4. Ко су дечји чувари природе? 

5. Шта су дечје еколошке обавезе? 

Резултати ученика оба одељења и школе били су на завидном нивоу: 

Тимови одељења под именом: Љиљиљне мудрице и 

 

 

 

Данијелине паметнице: 

 



 

6. корак 

    (15 минута) 

Ученици оба издвојена одељења су претходних дана увежбавали 

“Еколошку химну”, за коју је текст написала Љиљана Андрић, 

музику Оливера Цветић, а отпевао и одсвирао Пеђа Анђић (студијски 

демо снимак нам је помагао приликом учења песме). Уследило је 

заједничко певање “Еколошке химне” путем Viber видео позива.  

 

 

Еколошка химна – Љиљана Андрић 

 

Да је чиста наша школа 

бригу води ту патрола, 



еко група од заната 

(уче ника вредних злата-певају ученици из Моравца) 

ученика из Мачката, 

еко група од заната 

ученика из Мачката. 

 

Рефрен:  

Ми смо они који страсно брину 

за животну околину 

и певамо из сваког ћошка 

ми смо школа,школа еколошка.  

(2 пута поновити) 

 

Да је свуда чисто,здраво, 

сви имамо на то право 

и одрасли то нек знају, 

свој допринос нека дају 

и одрасли то нек знају, 

свој допринос нека дају. 

 

Рефрен:  

Ми смо они који страсно брину 

за животну околину 

и певамо из сваког ћошка 

ми смо школа,школа еколошка.  

(2 пута поновити) 

Евалуација 

(10 минута) 

У последњем кораку уследила је самопроцена ученика о урађеном на 

претходним часовима. Ученици су добили табеле у које су уносили 

своје ставове и мишљење о постигнутом напретку, савладаном 

градиву, ставовима и понашању на часовима. Ова табела доприноси 



 

развоју критичког мишљења и процене сопственог и туђег рада уз  

свесност о важности поседовања особине праведности, 

аналитичности, објективности и непристрасности. 

 

Деца добијају упутство: Оцени своје активности у табели оценом од 

1 до 5. Буди објективан/на.   

Евалуација часова кроз дечје табеле самопроцене је изузетно важна, 

јер доводи до подстицаја за развијање критичког мишљења и 

самокритичког става који је веома важан у даљем напредовању. 

 


