
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ ОБОГАЋЕН 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ 

 
У оквиру Пројекта „Обогаћен једносменски рад у основним школама“ за школску 

2020/2021.годину планирали и реализовали активности у оквиру следећих модул програма:   

1. Модул 1: Предузетништво 

2. Модул 2: Екологија 

3. Модул 3: Мала дневна музика 

4. Модул 4: Школа живота 

5. Модул 5: Фото радионица 

6. Модул 6: Тенис 

 

1. ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

 

 У првој недељи септембра месеца одржан је први састанак чланова Тима ОЈР, на 

ком је постигнут договор о терминима одржавања модула, припреми анкета за ученике и 

остала текућа питања која се односе на тренутну епидемиолошку ситуацију. Током друге 

и треће недеље у сарадњи са одељенским старешинама учествовала сам у подели анкета, 

након чега сам урадила коначан списак пријављених ученика и обавештење о распореду 

одржавања модула истакла на информативној  табли за  ученике  у школском холу. 

 

Са реализацијом активности почело се 23.09.2020. године. Термин одржавања 

активности је једном седмично, средом у трајању од 12:00 до 13:30 часова који је био 

усклађен према потребама и организацијом ученика узимајући у обзир распоред часова и 

термин који им је одговарао. Ученици који су ове школске године похађали модул 

предузетништво су исти ученици од претходне године, тако да су упознати са начином и 

димаником рада. 

 

Од пријављених десет ученика модул предузетништво редовно је похађало осам ученика. 

 

Реализоване активности смо спроводили узимајући у обзир тренутну епидемиолошку 

ситуацију као и чињеницу да се услед промене календара образовно – васпитног рада није 

одржан планиран број радионица. Током првог полугодишта коригован је план модула 

предузетништва тако да смо се једним делом бавили и вештином шивења и прављења 

памучних маски. Током трајања Дечје недеље посетили смо зоо врт у Врњцима. На једној 

од радионица ученици су правили шарене бундеве од тканине.  

Са ученицима који похађају модул екологија направљен је јесењи пано којим је украшен 

школски хол. У новембру модул  предузетништво је представљен на Врњачкој телевизији 

Врт, док је прилог емитован на 11.11.2020.године. Прилог је у наставку 

https://www.youtube.com/watch?v=fnHqUdMWqSU 

 

Са реализацијом активности у другом полугодишту започето је 20.јануара 2021. 

године у истом термину одржавања. Ученици су наставили самостално да се баве 

процесом израде сапуна од глицеринске провидне базе, као и израдом декоративних свећа. 

 

Непосредно пред Дан жена, на радионици смо дискутовали да производе које су 

на досадашњим радионицама израдили поклонимо у хуманитарне сврхе, обизиром да 

https://www.youtube.com/watch?v=fnHqUdMWqSU


немамо продајне акције ни манифестације на којима би производе пласирали. Након 

дискусије и предлога одабрано је да то буде „Удружење родитеља деце ометене у развоју“ 

а ученици су се потрудили да производе што лепше упакују. Осмог марта ученици су са 

водитељком радионице посетили „Удружење родитеља деце ометене у развоју“ које 

годинама ради и функционише у Врњачкој Бањи. Свим чланицама и радницама ученици 

су поклонили производе који су настали на досадашњим радионицама, честитке, цвет и 

колаче. О реализованој активности објављен је чланак у Врњачким новинама, као и текст 

који се налази на школском сајту. Линк је у продужетку 

https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/component/content/article/79-vesti/207-8-mart-dan-

zena?Itemid=437 

 

На основу Уредбе Владе РС и Упутства МПНТР бр.610-00-00178 / 2021-07, 

образовно-васпитни рад у основним школама се од 15.03.2021. године остваривао путем 

наставе на даљину, путем платформе Гоогле Суите фор Едуцатион и путем Јавног 

медијског сервиса. У периоду од 15.03.2021. до 17.04.2021.године ученици су наставу 

похађали онлајн и у том временском периоду радионица Предузетништво се није 

реализовала. 

 

Ученици су наставили да похађају модул предузетништво у предвиђеном термину 

од 21.априла до краја школске године. У том периоду израђивани производи од сапуна, 

корпице и тематски производи за Ускрс. У договору са учитељима матичне школе одржан 

је продајни Ускршњи вашар на школском дворишту 29.04.2021.године. Осим ученика који 

похађају преузетништво акцији су се прикључили и учитељи и ученици од првог до 

четвртог разреда матичне школе. Ученице су биле задужене за продају на штанду који је 

био постављен у школском дворишту у периоду од 09:30 до 13:00 часова. Сав приход од 

продаје утрошен је за набавку акваријумских рибица и опреме за акваријум. Извештај о 

Ускршњем вашару објављен је на школском сајту, који се налази на следећем линку 

https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/pdf/uskrsnji-vasar-2021.pdf , као и у Врњачким новинама 

https://www.vrnjackenovine.net/home/2021/05/11/uskrsnji-vasar-u-osnovnoj-skoli-mladost/. 

у среду 02. јуна 2021. године пет ученица са водитељком радионице 

Предузетништва посетило је „Женски центар Милица“ у Врњачкој Бањи. Ученице су биле 

у прилици да се детаљније упознају са радом и активностима које удружење спроводи. 

Овом посетом желели смо да се ученици ближе упознају са радом Удружења који дуги 

низ година успешно функционише у нашој локалној заједници. У Удружењу су нас 

дочекале координаторке Сузана Крстић и Оливера Богићевић које су нас ближе упознале 

са тренутним пројектима, видовима подршке које Удружење пружа женама које су 

оболеле од карцинома као и видови превентиве које спроводе у нашој локалној заједници 

у погледу редовних здравствених прегледа. Ученицама је демонстрирано на лутци 

самопреглед дојке. Након посете Удружењу, посетили смо породицу Петровић на штанду 

који годинама уназад имају на врњачкој променади. Дочекала нас је Ђурђа Петровић која 

нас је упознала са радом и производњом лицидерског сувенира. Ученице су са пажњом 

испратиле предавање и активно су учествовале у дискусији. Након посете ученице су 

изразиле жељу да обиђемо Замак културе који је један од најстаријих (старија је само 

црква) и најрепрезентативнијих објеката Врњачке Бање - летњиковачког генерала Јоване 

Белимарковића, који је у 20 - ом веку крштен као „Замак културе“. Чланак о поести 

објављен је у врњачким новинама, у штампаном и електронском издању који се налази на 

следећем линку https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2021/06/aktivnosti-osnovne-skole-mladost/ 

 

На последњој одржаној радионици која је одржана 16.јуна 2021. године ученице 

су спаковале производе које је 17. јуна водитељка радионице Предузетништва уручила 

ученицима у издвојеном одељењу Штулац. 

 

https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/component/content/article/79-vesti/207-8-mart-dan-zena?Itemid=437
https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/component/content/article/79-vesti/207-8-mart-dan-zena?Itemid=437
https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/component/content/article/79-vesti/207-8-mart-dan-zena?Itemid=437
https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/pdf/uskrsnji-vasar-2021.pdf
https://www.vrnjackenovine.net/home/2021/05/11/uskrsnji-vasar-u-osnovnoj-skoli-mladost/
https://www.vrnjackenovine.net/home/2021/05/11/uskrsnji-vasar-u-osnovnoj-skoli-mladost/
https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2021/06/aktivnosti-osnovne-skole-mladost/


Општи закључак је да смо успели да реализујемо значајан део планираних 

активности у оквиру модула предузетништва поштујући дате препоруке. Ученици су 

иницирали, предлагали идеје за активности, активно су се укључивали у све реализоване 

акције. Како би остварили лакшу комуникацију, путем Вајбер групе смо се договарали уз 

узајамно поштовање и уважавање. Једино је изостало учешће ученика на јавним 

наступима и манифестацијама, продајним изложбама и сајмовима како би пласирали 

производе у локалној заједници а и шире. Успели смо и поред тога да се укључимо у 

хуманитарне акције, активности на нивоу школе како би и други сазнали за производе које 

су ученици током школске године израђивали. 

 

2. ЕКОЛОГИЈА 

 

1. првој недељи септембра месеца одржан је састанак чланова Тима ОЈР, на ком је 

постигнут договор о терминима одржавања модула, припреми анкета за ученике и остала 

текућа питања која се односе на тренутну епидемиолошку ситуацију. Током друге и треће 

недеље у сарадњи са одељенским старешинама учествовала сам у подели анкета, након 

чега сам урадила коначан списак пријављених ученика и обавештење о распореду 

одржавања модула  истакла на информативној табли за ученике у школском холу. 

 

На првом виђењу са ученицима који похађају модул екологија, поред уводне речи 

о пројекту разговарали смо о темама у оквиру модула, диманика рада, договор о раду. У 

току првог полугодишта реализовали смо делимично план модула обзиром на измену 

календара образовно – васпитног рада. Од пријављених шест ученика, редовно је долазило 

три ученика. Током трајања Дечје недеље посетили смо зоо врт у Врњцима где нас је 

дочекао Слободан Цветковић - еколог и менаџер. Слободан је ученицима показао разне 

врсте животиња са којима Зоо врт располаже, испричао је занимљивости о животињама 

што је ученицима било интересантно. На досадашњим радионицама ученици су 

учествовали у: Еко квизу; упознали су се са појмом рециклажа и учествовали у прављењу 

еколошких играчака израђених од картона. У непосредном окружењу сакупили смо јесење 

плодове како би имали за реализацију Новогодишњих радоница. Ученици су израдили 

пано на тему „Јесен“ заједно са ученицима који похађају модул Предузетништво, а пано је 

истакнут у школском холу. 

             У новембру, више о  модулу екологија представљено је на Врњачкој телевизији 

Врт, док је прилог емитован на 11.11.2020. године. Прилог је у наставку 

https://www.youtube.com/watch?v=fnHqUdMWqSU.  

Са реализацијом активности у другом полугодишту започето је 21.јануара 2021. 

године у складу са распоредном одржавања и временском динамиком, једном седмично у 

трајању од три школска часа. Од пријављених шест ученика, радионице је редовно 

похађало троје ученика шестог разреда. На три радионице присуствовало је три ученика 

млађих разреда, и то двоје ученика другог разреда и једна ученица трећег разреда, који су 

исказали жељу да виде процес израде домаћег пластелна. Такође су учествовали у изради 

еко цветова и одлазак у зоо врт у Врњицима. Ово је показатељ да се радионице екологије у 

наредном периоду могу понудити ученицима нижих разреда, обзиром да ученици сами 

показују жељу да редовно долазе и да се укључе у активности. Поред тога што су правили 

фигуре од домаћег пластелина, опробали су се у изливању свећа. Посетили смо зоо врт у 

Врњцима. Троје ученика од пријављених шесторо прикључили су се Хуманитарној акцији 

и посети Урдоур-у на Дан жена заједно са ученицима са модула предузетништва. Осмог 

марта ученици су са водитељком радионице посетили „Удружење родитеља деце ометене 

у развоју“ које годинама ради и функционише у Врњачкој Бањи. Свим чланицама и 

радницама ученици су поклонили производе који су настали на досадашњим 

радионицама, честитке, цвет и колаче. О реализованој активности објављен је чланак у 

Врњачким новинама, као и текст који се налази на школском сајту. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnHqUdMWqSU


Линк је у продужетку https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/component/content/article/79-

vesti/207-8-mart-dan-zena?Itemid=437 

Обзиром да су ученици од 15. марта до 17. априла наставу похађали онлајн 

радионице модула екологије у том временском периоду нису одржаване. Ученици су 

наставили да похађају модул екологија од 21. априла 2021. године. На радионицама су 

израђиване еколошке играчаке израђене од картона и пластичних флаша. 

Планиране активности уређење дворишта нисмо реализовали из следећих 

разлога: један део радионица у другом полугодишту није одржан јер су ученици наставу 

похађали онлајн, док је други разлог био условљен лошим временским приликама, током 

маја месеца било је кишно време и планирано уређење еко баште је изостало. Добра 

страна је да су ученици редовно долазили, сарађивали са ученицима који су на модулу 

Предузетништва као и да су успешно сарађивали са ученицима млађих разреда. 

 

3. МАЛА ДНЕВНА МУЗИКА 

 

Са реализацијом активности почело се 15.09.2020.године.Термин одржавања 

активности је два пута седмично,уторком и четвртком у трајању од 12 и 45 до 14 и 15 

часова који је био усклађен према потребама организацијом ученика узимајући у обзир 

распоред часова и термин  који им је одговарао.Ученици који су ове школске године 

похађали модул Мала дневна музика су исти ученици од претходне године,тако да су 

упознати са начином рада .Од пријављених 11 ученика 9 редовно похађа. 

Реализацију активности смо спроводили узимајући у обзир епидемиолошку 

ситуацију као и чињеницу да се услед промене календара образовног васпитног рада није 

одржан планиран број активности. Током другог полугодишта у оквиру модула „Мала 

дневна музика“ поједине области су прекинуте због преласка ученика старијих разреда на 

наставу на даљину.   У складу са планом и сходно тренутној епидемиолошкој ситуацији 

активности се реализују водећи се рачуна о датим препорукама које се односе на вокално 

извођење. Стога је већи акценат пребачен на упознавцање музичких дела, кроз слушање 

дела, упознавање инструмената и слушање музичких примера за поједине инструменте. 

Обзиром да је планом предвиђена посета музичких манифестација која је одложена због 

целокупне ситуације у нашој земљи. 

 

4. ШКОЛА ЖИВОТА 

 

Већ другу годину заредом у нашој школи спроводи се пројекат Обогаћен једносменски 

рад. Пројекат се спроводи у школама на нивоу Србије са циљем да се ученицима омогући 

квалитетно провођење слободног времена кроз активности које школа нуди, а које су у функцији 

развоја способности, интересовања и креативности ученика. Ученици су се током септембра 

месеца, уз сагласност родитеља опредељивали за један од шест понуђених модула, за које су 

наставници задужени за реализацију осмишљавали програм рада. Групе су формиране на основу 

интересовања ученика према резултатима анкете, водећи рачуна о оптерећености ученика и са 

почетком нове школске године отпочело се са реализацијом пројектних активности. 

Активности модула Школа живота намењене су биле ученицима старијих разреда са 

циљем развијања вештина ученика за сналажење у различитим ситуацијама, ради подстицања што 

одговорнијег и квалитетнијег приступа животу. Активности су се одвијале једном недељно у 

трајању од сат и по. Ученици су се на занимљив начин, кроз радионичарски приступ и различите 

активности бавили многим темама.  У осмишљавању активности водило се рачуна да се садржај 

програма усмерава и у складу са потребама и исказаним интересовањима ученика, као и темпо 

напредовања ученика и савладавања стечених сазнања и вештина. Ученици су се током године 

поред основних циљева, задатака и планираних садржаја у оквиру пројекта, упознали и са појмом 

и дефиницијом радионице, упознали са врстама, техникама, методама и свим оним што радионицу 

https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/component/content/article/79-vesti/207-8-mart-dan-zena?Itemid=437
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суштински разликује од класичног приступа настави. Представљене су им све те технике у пракси, 

на забаван и занимљив начин, кроз саме радионице. Излистана су, уобличена и украшена 

заједничка правила рада. Такође радило се и на међусобном упознавању и зближавању ученика, 

будући да је група сачињена од ученика из различитих одељења. Ученици су се упознали и са 

темом емоција, потреба и емоционалне интелигенције, кроз мноштво различитих едукативних 

радионица, презентација, тестова, личног и групног рада. На иницијативу ученика спроведено је и 

анкетирање ученика млађих разреда у матичној школи и у издвојеном одељењу на тему коју су 

сами изабрали – Шта све волим у школи, и уређивање паноа од добијених одговора. Током године, 

а у складу са препоруком Школске управе, као и потребом ученика, редовно се пружала помоћ и 

подршка у учењу и раду, као и за превладавање актуелних проблема, насталим као последица 

ситуације услед епидемије вируса Ковид 19. У периоду онлајн наставе за ученике активности се 

нису реализовале или су се у складу са њиховим обавезама реализовале на измењен начин. Током 

читаве године, са ученицима су израђиване презентације и панои у односу на теме које су у том 

тренутку биле актуелне, било према планираним садржајима, било према интересовањима и жељи 

ученика. Поред едукативних, одржане су и креативне радионице поводом Осмог марта – честитке 

за маме и баке, као и Ускршња радионица – украшавање јаја и израда декорације. Са ученицима се 

радило и на тему конфликата, учење начина и механизама за превладавање конфликата – 

асертивна комуникација, активно слушање, „ја – ти“ поруке, решавање конфликата на 

конструктиван начин. Радили смо на повећању мотивације за рад, упознавање са техникама 

успешног учења и превладавању треме кроз јавни наступ. Дотакли смо се теме адолесценције и 

промена које носи тај период.  

Ученици који су долазили били су заинтересовани за садржаје који су им презентовани. 

Велики изазов је био уклопити њихове обавезе – школске и приватне, динамику доласка у школу, 

будући да су ученици школу похађали подељени по групама и нису сваки дан долазили у школу, 

већ наизменично. Током једног периода школске године настава се одвијала искључиво онлајн 

путем. Општи утисак је, да су ученици који су долазили на радионице лепо радили и сарађивали 

једни са другима, као и да су им спроведене активности користиле, у смислу веће сигурности у 

себе и више самопоуздања. 

 

5. ФОТО РАДИОНИЦА 

 

 У првој недељи септембра месеца одржан је састанак чланова Тима ОЈР, на ком је постигнут  

договор о терминима одржавања  модула,  извршена је припрема  анкета за ученике и остала 

текућа питања  која се односе на тренутну епидемиолошку ситуацију.  Током друге и треће 

недеље ученицима су подељене анкете, након чега је урађен коначан списак пријављених 

ученика. За овај модул пријављено је шест ученика седмог и осмог разреда. 

 Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију и поштовање  физичке  дистанце,  

ученици су реализовали активности у пару. 

 На почетку рада са ученицима било је речи  о пројекту: шта ћемо радити, диманика рада, 

договор о раду и темама.  

 Ученици су се упознали са настанком фотографије, врстама фотоапарата, начином израде 

фотографија.  

 Ученици истраживали теме за фотографисање и инспирацију пронашли у школској 

библиотеци, дворишту школе. На одређен начин су приказали портрете, воће, цвеће, воду. 

 За време наставе на даљину ученици су код својих кућа истраживали теме које бисмо могли да 

фотографишемо, начин рада у апликацијама за обраду слика, и слично.  

 Ученици су фотографисали унутрашње просторије школе, двориште и окружење око школе. 

Такође, на занимљив начин су представили средства за учење – књиге, оловке, библиотеку.  

 Неколико фотографија је изабрано за локални часопис, као и за школски часопис ОШ 

„Младост Врњци“.  

 Фотографије су у почетку рада настајале мобилним телефонима. Након што је школа купила 

дигитални фотоапарат, ученици су прешли на озбиљнију фазу у раду.    



 

6. ТЕНИС 

 

Наша школа је школске 2019/2020. године ушла у пилот пројекат „Обогаћеног  

једносменског рада“ који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. У школској 2020/21. години ОШ „Младост“  наставила је са 

реализацијом пројекта са проширеном понудом модула активности намењеним 

ученицима. Поред активности  које су се  реализовале  у протеклој години, ове школске 

године пројектом су обухваћена још два модула: фото радионица и тенис. 

Задужењем директора у овој школској години реализујем модул тенис 

У првој недељи септембра месеца одржан је састанак чланова Тима ОЈР, на ком је 

постигнут  договор о терминима одржавања  модула,  извршена је припрема  анкета за 

ученике и остала текућа питања  која се односе на тренутну епидемиолошку ситуацију. 

Већ прве недеље септембра одржани су часови тениса у договореном термину.                                                                       

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију и поштовање физичке  

дистанце, рад са ученицима  је био отежан али смо успели да одржимо дистанцу радећи у 

паровима, водећи рачуна о удаљености. У овом модулу учествују ученици првог и трећег 

разреда и подељени су у две групе. 

Ученици су савладали све техничке вештине и умећа предвиђена планом и 

програмом а прилагођена њиховом узрасту. Ученици сарађују у свим активностима, следе 

упутства, препознају када је неки задатак добро извршен, разумеју ста значи добити а шта 

изгубити поен. Што се тиче самог усвајања вештина ученици су и више од очекиваног 

постигли. 

Ученици нижих разреда су у децембру редовно ишли у школу тако да су и часови 

тениса одржавани у предвиђеним терминима. Од пријављених 30 ученика 27 је редовно 

долазило на часове тениса.При завршетку школске године (12.06.2021. год.) у сарадњи са 

тениским клубом АС из Новог Села реализована  је презентација научених вештина на 

тениским теренима Каровић у Новом Селу. 

 

                                                                      РЕАЛИЗАТОРИ МОДУЛ ПРОГРАМА 


