
ПРОЈЕКАТ: „ОД ПРВАКА ДО ПИСМЕНОГ ЂАКА“ 

 

 

 

Образовање кроз пројекте је 

образовање за живот. 

Посебну вредност оваквог начина 

учења чини то што је сваки пројекат 

јединствен и нуди огромну сазнајну 

ширину. 

Пројекат у настави је за ученике 

увек изазов који подразумева 

отвореност за сарадњу, учење ког 

често и нису свесни и отварање разноврсних нових сазнајних могућности. Због 

интердисциплинарности и динамике током израде задатака анимира се развијање 

бројних вештина и компетенција, подстиче се интелектуална радозналост, истраживачки 

рад и иновативност. У току реализације задатака ученици развијају способност 

решавања проблема. То подразумева да се различитим идејама долази до решења, да се 

ужива у истраживању, а то је право богатство оваквог учења. Изграђују се и вештине 

које су препознате као вештине за 21. век. 

Учитељица Гордана Баковић са ученицима одељења I-1, реализовала је пројекат,,Од 

првака до писменог ђака ", којим су ученици обележили значајан период у свом 

школовању и по први пут се опробали у пројектном моделу наставе.. 

Ученици су задовољни оваквим начином рада, поносни на продукте који су настали као 

резултат њихових активности и једва чекају нову прилику да покажу шта умеју. 

План пројекта можете погледати на следећем линку:Од првака до писменог ђака . 

Видео презентацију пројекта погледајте овде:Презентација пројекта: Од првака до 

писменог ђака  

Да заголицамо вашу радозналост, прилажем само део фотографија, а вас позивам да 

погледате целу презентацију. 

 
    

 Гордана Баковић, учитељица  I-1 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1vRf347gcK65G62LbRCTRFNx04jwIuryE/edit?usp=drivesdk&ouid=110892063880880286051&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1tj3RYXAku1cUCa78QbkcmCBQIxG5KeqU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1tj3RYXAku1cUCa78QbkcmCBQIxG5KeqU/view?usp=drivesdk


ДИГИТАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 

Предавање за ученике у сарадњи са ПУ Пријепоље 

 

 

Планом и програмом из предмета природа и 

друштво планирана је наставна јединица Дигитална 

безбедност. Одељенско веће IV разреда је дошло на 

идеју да оствари сарадњу са ПУ Пријепоље, који су  

том приликом одржали   предавање на тему 

Безбедно коришћење интернета и друштвених 

мрежа. Циљ сарадње са стручним лицима је био 

како заштити децу од непримерених садржаја, 

негативних ефеката коришћења интернета и подићи 

ниво свести и знања о томе на који начин виртуелна 

стварност утиче на децу и докле могу да се упуштају у дигитални свет, а да то буде 

безбедно и без последица. 

Помоћница командира, Бранкица Гарабиновић и Ненад Секулић, упознали су ученике 

са садржајима и оним шта подразумева физичку, психичку и моралну безбедност 

малолетних лица током обављања свакодневних активности на интернету. Ученици су 

помно пратили предавање и активно учествовали у раду. 

 

 

 

                               

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењско веће четвртог разреда 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТСКИ ДАН 

Желим у Новој години 

 

У  оквиру тематског дана Новогодишње чаролије, ученици IV разреда са својим 

учитељицама, организовали  су новогодишњу приредбу и хуманитарну продајну 

изложбу радова које су ученици радили на часовима ликовне културе и пројектне 

наставе. Прикупљени новац је усмерен за лечење двогодишњег Василија Баковића. 

Захваљујући разумевању и подршци  директорице Дома културе, Адмире Мостарац, 

родитељима ученика који су били укључени у све наше активности и пружали несебичну 

помоћ и подршку, успели смо да је реализујемо у малој сали Дома културе. 

 

 

Backstage! Ми смо спремни за почетак! 



 

Наша подршка, родитељи, браћа, сестре, баке, деке, психолог и педагог наше школе 

 

 

              
Наши водитељи програма, Лејла и Алис               Рецитал ,, Срећна Нова година“ 
                                                                                     Лана, Алекса, Хелена, Филип, Ена, Амар,                                    

                      Нађа, Арсеније 

 

https://drive.google.com/file/d/1S5-35Mlf4vfrRV8ouPg2FY8tjv16WVqU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1S7JxSvr8UYj0GKj_zWxQngoh_4YMqmQv/view?usp=share_link


 

Наши мали песници, Ника и Арсо 

 

 

Сиртаки 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SB_qVcJM6xUiwkqQVYFLDlLVl7hQisic/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1S-Vu2mJFaHNuIQVEOZqqG2ddrUPzG164/view?usp=share_link


 

          

       Познати и признати репери: Мијат,    Пијанисткиња Луција 

         Дарис, Дино, Амар, Виктор, Буде,  

         Емил и Амар 

 

 

 

                   

Мали – ВЕЛИКИ глумци – текст ,,Срећна Нова година“ 

                   

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1S4ybnW2i0S_ZngqtZC1Rht7JB11KneCL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RtfVlu6Jyx_E9nzW_4bJLyscgYmC2zxD/view?usp=share_link


 

 

 

За милион година –ЗАЈЕДНО ЗА ВАСИЛИЈА 

 

 

НАШИХ РУКУ ДЕЛО – ЗАЈЕДНО ЗА ВАСИЛИЈА 

                  
  

 

https://drive.google.com/file/d/1RmfFRyOvS3kV7G1fTwOh05nRjdQ7_64D/view?usp=share_link


 

                                                                               

 

              

 

             
  

 

             
     
 Несебична подршка родитеља! 

 

https://drive.google.com/file/d/1SAABXBT2EQIHZvMmlqja6IP4LpkVL2CG/view?usp=share_link


 

ПОНОСНИ – НАША ПРВА ЗАЈЕДНИЧКА ХУМАНИТАРНА  

АКЦИЈА 

 

  

 

 

                                             За децу са ВЕЛИКИМ СРЦЕМ! 

 

Одељењско веће четвртог разреда 



НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 

Хуманост и племенитост су најлепше и највредније човекове 

карактеристике. Да знају шта значи бити хуман и колико нечије мало 

другоме може бити много показали су ученици ИО Залуг са својим 

учитељима и родитељима.   

У четвртак 29.12.2022.године, од 11 до 12 часова, у просторијама Основне 

школе ,,Владимир Перић Валтер'' у ИО Залуг одржан је 4. Новогодишњи 

базар. Ученици су у оквиру ваннаставних активности, на часовима ликовне 

културе и код куће правили новогодишње украсе и честитке које су 

продавали по симболичним ценама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базар је посетио велики број родитеља, баке, деке, браћа и сестре ученика. Гости су 

куповином производа наградили труд и рад ученика.  

Базар је био хуманитарног карактера. Прикупљена средства, 63 хиљаде динара, су 

уплаћена за лечење малог Василија Баковића. 



Ово је била идеална прилика да се ученици мотивационо, слободно и ликовно изразе и 

покажу своју способност да свет прикажу на маштовит и креативан начин. Основни циљ 

је био развијање креативности, предузетничког духа, осећаја заједништва и пре свега 

хуманости. Помажући другоме и учествујући у хуманитарној акцији ученици су уткали 

у себе истинске животне вредности. 

 

++ 

. 

  

Одељењско веће ИО Залуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКЦИЈА „ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА“ 

 

У школи је, након паузе изазване пандемијом, обновљена акција „Чепом до осмеха“. Чланови 

Ученичког парламента и наставник Бранко Потежица израдили су и поставили три кутије у које 

се могу одлагати пластични чепићи.  

Акција је промовисана кроз одељењске заједнице.  

 

                

 

 

 


