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. 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК-МОДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

1.1. УВОД 

 

             Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања 

детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора 

проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим 

опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за 

организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од 

запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад 

након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу 

квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова 

улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа 

небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну 

особу, корисну својој породици и заједници. 

 

1.2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

 

Врчин је подавалско село које броји око 10.000 становника и једно је од највећих села 

у Србији. Иако се налази 20 км од центра Београда због идеалног географског и саобраћајног 

положаја из Врчина до центра града  се стиже брже него са неких периферних насеља 

Београда до Теразија. За разлику од Београда у Врчину влада мир, без саобраћајних гужви, 

чист ваздух и лепа природа. Врчин има здраву средину великих потенцијала, са могућношћу 

привредног и економског развоја захваљујући између осталог и одличној комуникацији са 

Београдом. Код младих доминира опредељење да се школују, а затим и да  раде у Београду, 

где већина становника Врчина и ради. 

Прва школа у Врчину почела је са радом 1827. године. Кроз дугу историју, врчинска 

школа се највише суочавала са проблемом адекватности школске зграде, те је због 

нехигијенских услова до 1898. године у време Кнежевине, а касније и Краљевине Србије, 

више пута затварана на  основу извештаја школских ревизора, који су сматрали да је зграда 

неподесна за школу.  

У овој згради школа непрекидно ради од 1957. године, а први  упис у судски регистар 

је 30.12.1965. године, решењем број 359 65. Школа је основана решењем Народног одбора 

општине Гроцка, број 8608 од 16.12.1965. године. Решењем Окружног привредног суда у 

Београду Us број 1242/73 од 27.12.1973. године у судски регистар уписана је ОШ  „Мирослав 

Јовановић Церовац“ у улици Облаковска број 3.  Решењем број  06 - 51 од 11.07.1978. године 

Скупштина општине Гроцка дала је сагласност на Статут Школе. Решењем  Трговинског суда 

у Београду  XII-Fi. 8244/04  од  20.08.2004. године  промењен је назив школе у ОШ „Свети 

Сава“. Последњи упис извршен је решењем Трговинског суда број I-Fi 393/07 од 23.10.2007. 

године, којим је извршена промена лица овлашћеног за заступање, број регистарског улошка  

5-18500. Школа је обухваћена мрежом школа, на основу Одлуке о броју и просторном 

распореду основних школа у Републици Србији (Сл. гласник РС број 58/94).                                                                                                    

Од расположивих 8019 м
2 

школске парцеле школа користи  само 3350 м
2
, а на 

истом простору се налази и предшколска установа „Лане“.                                                      
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Својим ученицима настојимо да створимо што боље услове за рад, што пријатнији 

амбијент и трудимо да у сваку школску годину уђемо што спремнији.  Још од почетка 

радова на реконструкцији школске зграде у центру села, настојали смо да се ученицима 

обезбеди што квалитетнији и већи простор.  

Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.10. 2004. 

године. Сви планирани грађевински радови друге фазе радова завршени су током 2012. 

године. Урађена је обједињена кровна конструкција над старим делом школе и новим 

дограђеним учионичким трактом ради заштите објекта од прокишњавања, уграђена је 

громобранска инсталација и грејачи за хоризонталне и вертикалне олуке, фасада и 

термоизолација на старом и дограђеном делу школе, као и алуминијумска фасадна 

столарија на шест нових учионица. Завршени су  радови на покривању дограђеног 

улазног хола са одводњавањем и уграђивањем алуминијумске фасадне столарије, 

урађена је  мрежна кишна канализација и  дренажа и израђени су  тротоари око објекта; 

урађена је нивелација школског дворишта и израда свих слојева осим завршног ради 

одводњавања атмосферске воде са платоа.  

 Током лета 2014. године урађен је кров између фискултурне сале и старог дела 

школе, замењени су плафони у свим ходницима, сви ходници су окречени и у свим 

ходницима су замењени подови; сва врата су окренута ка споља; свака просторија је добила 

интернет; потпуно је завршена хидрантска мрежа и реконструисан је биодиск. Добијањем 

новог видео надзора са 24 камере  школски и дворишни простор су у потпуности покривени, 

а стари видео надзор постављен је у подручној школи. Школа има и потпуно уређен паркинг 

за 10-ак аутомобила радника школе, као и просторију за разговор с родитељима ученика која 

ће ускоро бити стављена у функцију. Доста је рађено на уређењу зелених површина у 

школском дворишту. Постављене су клупе, урађено је поновно асфалтирање  дворишта и 

уградња нових плоча. Школа сада располаже квадратуром од 3240 m2. У наредном периоду 

биће настављен рад на изградњи спољних спортских терена. 

Веома битна је и изградња свечане сале, јер нам она омогућава боље услове за 

презентацију многобројних активности у којима су  ученици наше школе веома 

ангажовани.Опремљена је седиштима за публику, сценском завесом, разгласом, статичним 

микрофоном и микрофонима тзв. „бубицама“. Такође је нашим ученицима на располагању 

савремена фискултурна сала са неопходним реквизитима, свлачионицама и справарницом. 

Обезбеђен им је и рад на тридесет рачунарских места. За сада су у потпуности опремљени 

кабинети за ликовну и музичку културу, физику, хемију, биологију и кабинет за техничко и 

информатичко образовање. Библиотека је премештена у просторију старе зборнице, која 

представља адекватнији простор за ту намену.  

Овим радовима заокружена је прича око уређења школе. Сада можемо слободно да 

констатујемо да је наша школа једна од уређенијих школа у Београду и Србији.   Сви до сада 

планирани грађевински радови су завршени. 

Током досадашњих грђевинских радова Град Београд је уложио новчана средства, a  

сви ми заједно  -  родитељи, ђаци и колектив ове школе треба да уложимо заједничке напоре 

да то што имамо и сачувамо.  

 Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 

230 м
2
 и шкoлскoг двoриштa oд око 2000 м

2
. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и 

светле учиoнице са трпезаријом. У згради постоје још и зборница, трпезарија, тоалети 

за ученике и наставнике. Мaњи деo двoриштa  jе уређен у кoшaркaшкo и oдбojкaшкo 

игрaлиште. Изграђен је летњиковац, поправљена и окречена фасада и уграђен видео 

надзор. Нa већем делу двoриштa асфалтирано је  рукoметнo игрaлиште и игрaлиште за 
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мaли фудбaл. Терен jе oгрaђен плетенoм жицoм 1,5 м висине. Двориште има справе за 

вежбање на отвореном простору, клупе, љуљашке и  клацкалице. Предузеће ''Аспром'' 

је урадило заштитни зид према домаћинствима на једној ужој страни игралишта. 

Урадили смо и ограду до главног пута у дужини од 40 метара, окречене су школске 

просторије и побољшан квалитет видео надзора уградњом укупно 8 камера. Сваке 

године сарадњом родитеља и школе ради се на санацији и улепшавању постојећег 

објекта.  

  Школа има једну зграду у засеоку Рамнице која се не користи. Планира се њено 

обнављање за најразличитије потребе васпитно образовног рада наше школе, али и 

школа из Београда. Сва три школска објекта имају јавну расвету, као и декоративно 

осветљење канделаберима. Улажу се напори да се обезбзбеди и видео надзор за све 

објекте.  

 Шкoлски oбјeкти имају цeнтралнo грeјањe. Главна зграда сe грeјe на лож уље, а 

издвoјeнo oдeљeње  на гас. Oба oбјeкта сe снабдeвају водом из лoкалних вoдoвoда. Од 

05.05.2008. године за превоз ученика користи се ђачки аутобус, који од тада редовно 

саобраћа. 

            Одељења су распоређена у учионице које су безбедне за рад и квалитетно опремљене 

за извођење наставе.  Настава се изводи веома квалитетно и наставници са много труда, 

залагања и љубави раде са ученицима у редовној настави и ваннаставним активностима, а 

такође  настоје да мотивишу ученике и за учешће на такмичењима, тако да смо успели да 

постигнемо резултате којима смо врло задовољни, о чему најбоље сведоче управо постигнућа 

наших ученика на такмичењима. Наставници и помоћно особље дежурају на улазу у школу, у 

ходницима  и  учионицама  и труде се да на тај начин дају свој допринос општој безбедности 

ученика. Разредне старешине,  директор,  школски педагог, психолог, библиотекар и логопед 

свакодневним радом  утичу на проширивање свести ученика о постојећим правилима 

понашања у школи и неопходности њихове примене ради што бољег функционисања у 

постојећим условима рада. 

Сва постојећа  дидактичка средства се одржавају, чувају и допуњавају новим. Идеја 

нам је да свака учионица има пројектор, платно и бим пројектор, пошто већ у свакој 

учионици постоји интернет, разглас, кабловска, wireless, ... А у неким учионицама су и 

уграђени пројектори и платна. Школа је за сада опремљена са две паметне табле, а 

настојаћемо да свака учионица има такву таблу. 

У нашој школи су  заживели пројекти „Школа без насиља“, „Професионална 

оријентација“, „Спорт у школе“, који су нам помогли  у успостављању одличне комуникације 

на нивоу школе, јер је комуникација вештина која се учи. У наредном периоду планирана је 

реализација многобројних пројеката укључујући и сарадњу са иностраним основним 

школама.   

Укључивање у пројекат  UNICEF-a  „Школа без насиља“ донеће нашој школи бољу 

комуникацију међу вршњацима и генерацијама. Плакету „Школе без насиља“ нашој школи 

уручили су  министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др. Томислав Јовановић и 

директор канцеларије UNICEF-a за Србију Мишел Сен Ло18. 12. 2013.године.  Желимо да 

деца науче да увиђају сопствене грешке, да се међусобно добро упознају и изграде поверење, 

да самостално решавају проблеме, а не да им се нуде већ готова решења која прихватају без 

критичког размишљања. Желимо да заједно негујемо креативан начин мишљења, систем 

вредности и менталитет који позитивно утиче на развој личности. Желимо да се не ћути у 

вези са насиљем, да се код свих развије одговорност и да насиље нико не толерише у било 

ком облику.  
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Школа је увек била и остала центар свих збивања у селу. Школа је покретач 

културно образовних и спортских активности  и активно учествује  у радним акцијама  и 

манифестацијама везаним за место и околину. Увек смо имали добру сарадњу са 

родитељима ученика, као и са радним организацијама у општини, а посебно са  Домом 

здравља у Гроцкој, библиотеком  „Илија Гарашанин“, Центром за социјални рад, дечијом 

установом „Лане“.  Добро и тесно сарађујемо и са осталим основним и средњим  

школама на општини и у Београду. За време летњег распуста школа је суорганизатор 

велике културне манифестације у Врчину  „Крени коло“ са учешћем међународних 

културних друштава. Културне везе са Београдом су доста добре, а на нивоу локалне 

заједнице развијена је изузетна сарадња са Центром за културу у Гроцкој.  Ученици могу 

да користе школску библиотеку са фондом од од око 10000 књига који се стално 

обнавља, као и сеоску библиотеку која је огранак Библиотеке града Београда.  

Са циљем међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. године 

одвија се и међународна сарадња наше школе са Српском гимназијом „Доситеј 

Обрадовић“ у Темишвару, Румунија. Школске 2014/15. године успоставили смо сарадњу 

са школом у граду Деска у Мађарској, а од јуна 2016. године успостављена је сарадња са 

ОШ „Тоне Чуфар“ у Марибору у Словенији. Сарадња ученика и наставника наших 

школа допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању и продубљивању нових знања.  

              Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше школе 

је реч, дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису нека буду 

заборављене. 

              Желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и 

уважавања личности, у којој владају хармонични односи и сви се лепо осећају, а љубав треба 

да буде она покретачка снага којом све почиње. 

 

 

 

1.3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА У 

ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ   

 

           Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима 

основног образовања. 

1. Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене 

особе 

2. Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са 

осталима како би допринела/допринео добру у друштву 

3. Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити) 

 

 

1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

 

 потпун и хармоничан развој детета 

 важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава 

му се развој свих потенцијала) 

 фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја 

знања) 

 оспособити ученика за самостално учење 
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 истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 

 потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна 

метода) 

 писменост (језичка, математичка, информатичка) 

 рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели) 

 развијање духовне димензије живота 

 европска и глобална димензија модерног живљења 

 плурализам, поштивање различитости и важност толеранције 

 партнерство у образовању 

 улога технологије у образовању 

 брига о деци с посебним потребама 

 темељна улога образовања у раном детињству 

 улога рада у продуженом боравку у постављању узора за целоживотно учење 

 

1.5. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА  

 

          Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем 

културе кретања; поправљање координације покрета, осећаја за ритам и слушање; 

комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; развијање основних 

хигијенских и здравствених навика које служе сврси; обогаћивање емоционалног живота; 

побољшање познавања самог себе и других; реалистична самоевалуација; јачање потреба за 

интерперсоналним везама. 

         Лакоћа процеса социјализације и комуникације: развијање интелектуалних, 

емоционалних и моралних особина личности; упознавање и увежбавање правилног 

понашања; јачање осјећања једнакости полова; усвајање практичних знања повезаних са 

елементарним грађанским васпитањем и свакодневним животним дужностима. Усвајање 

основе језичке комуникације: постизање солидне упорабе језика, усмено и писмено, темељних 

способности и вештина; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за 

самоучење и самоедукацију. 

        Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог 

разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и креативних читалачких 

вештина и изражајног читања и рецитовања. 

        Учење писаних слова први је корак у учењу употребе писаног језика. Аутоматском 

писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени да 

довољно брзо пишу како би писање користили  као алат. 

        Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и употреба  

стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне особитости рукописа. Ученици 

морају научити да пишу без изостављања, замене или испуштања слова. 

        Усвајање основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности 

креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање, класификовање, 

генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у различитим 

концептима; употребе речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких 

законитости; коришћење пригодног математичког записа, математичке и остале 

терминологије везане уз природне науке, вербализовање – математички језик; подршка 

решења вербалним и симболичким делатностима; употребе информацијско комуникацијских 

технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких вештина. 
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Културно-уметничко подручје развоја: оспособљавање за примање емоционалних, моралних 

и естетских вредности у литерарним и ликовним радовима, кроз позоришне и филске (тв) 

представе; читање квалитетне поезије и прозе; упознавање с класичном и прикладном 

литературом; креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских и позоришних радова.  

Пажња се обраћа књижевним, историјским и уметничким информацијама и изражајима 

блиским узрасту ученика. 

        Игре, спорт и рекреација: стално задовољавање потреба за кретањем; игре опонашања, 

дечје игре из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање 

координације покрета, групно импровизирање игара пропраћено ритмом, покретом и 

мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре. 

 

1.6. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

          Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље одиграти усмеравањем 

рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним 

планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом 

боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све 

активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и 

усклађеност деловања међу учитељима. 

         Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с 

претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и 

могућности детета.  

         Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при 

одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве 

за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебну 

пажњу треба посветити целокупном развоју детета, у здраву, самосталну, радно оспособљену 

јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима 

допринети развоју друштва. 

 

1.7. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

Редни 

број 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ 

БРОЈ РАДНИХ 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ 

БРОЈ РАДНИХ 

ЧАСОВА 

1. 

Израда домаћих задатака(Српски језик, 

Математика, Свет око нас-Природа и 

друштво) 

10 360 

2. 
Допунска настава 

(Српски језик, Математика) 
према потреби  

 
ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА-СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
  

3. Мала школа великих ствари  2 72 

4. Оловка пише срцем 2 72 

5. Чаробни облици и боје  2 72 

7. Певам, плешем, глумим 2 72 

8. Од играчке до рачунара 2 72 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА-СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
  

9. Игре без граница 5 180 

10. Припрема за оброк и исхрана 5 180 

    

 Укупно: 30 1080 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 

2.1.Предвиђени организациони облици 

Продужени боравак-хетерогена група  ученика 1. разреда, хетерогена група ученика 2. 

разреда и хетерогена група ученика 3. и 4. разреда.  

Полазници: Ученици 1, 2, 3. и 4. разреда  

Величина групе: минимум 20 ученика, максимум 25 ученика 

Време организације рада: пре подне од 7:30 до 13:30, после подне од 11:15 до 17:30 

Образовно-васпитни рад: Израда домаћих задатака: српски језик, математика, свет око нас 

(природа и друштво), понављање, вежбање и утврђивање обрађеног градива: српски језик, 

математика, свет око нас (природа и друштво), уз пружање помоћи у учењу и савладавању 

предвиђених наставних садржаја.  

Остали облици рада: Организована исхрана,организовано слободно време, ваннаставне 

активности, рекреација ученика. 

 

2.2.Материјално-технички услови организације рада продуженог боравка: 

 учионица или простор мора бити прилагођен и опремљен  за остваривање рада 

продуженог боравка, одговарајуће величине зависно од броја ученика у групи са 

могућношћу  реорганизације простора у одговарајућа средишта (за одмор, за читање, 

за радне и слободне активности), добре загрејаности, осветљености, с могућношћу 

доброг проветравања, мотивишућим бојама зидова и намештаја.  

 опремљеност учионице ITC технологијом, 

 прикладни ормарићи за одлагање личних ствари и школског прибора, 

 струњаче, јастуци, простор за рекреативни одмор, 

 одговарајуће дидактичко-забавне и друштвене игре и предмети, као и опрема за 

рекреацију, 

 школска кухиња за исхрану ученика, 

 близина санитарних просторија. 

 

        Простор у коме се изводи васпитно-образовни облик рада продуженог боравка у нашој 

школи у потпуности задовољава све предвиђене услове. 

 

2.3. Радне обавезе и активности наставника продуженог боравка: 

 

1. Организација дневних образовних задатака у складу са развојно-образовним потребама 

ученика. 

2. Пружање стручне помоћи у учењу и саветовању ученика. 

3. Организовање слободних активности ученика. 
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4. Организовање и извођење слободног времена ученика. 

5. Организовање рекреативних и ванучионичких активности. 

6. Правилна исхрана ученика 

7. Редовна сарадња са родитељима и извештавање о раду ученика. 

8. Уређење и функционисање радног простора, набавка потребног дидактичког и осталог 

материјала. 

10. Планирање и програмирање рада продуженог боравка (годишње, месечно, дневно) 

11. Вођење педагошке евиденције. 

12. Организација родитељских састанака. 

13. Сарадња са учитељима у редовној настави ученика, који похађају продужени боравак. 

14. Сарадња са стручним сарадницима. 

15. Стручно усавршавање учитеља. 

16. Извештавање, статистичко праћење резултата и евалуација резултата рада  

на полугодишту и на крају школске године. 

 

2.4. Дневни режим рада  

 

Пре подневна смена (време) Активности 

07:30-08:00 Пријем ученика 

08:00-08:30 Јутарња гимнастика и ужина 

                         08:30-09:30 Слободне активности  

09:30-10:00 Активан одмор 

10:00-10:45 Самостални рад ученика (час учења) 

10:45-11:00 Одмор  

11:00-11:45 Самостални рад ученика (час учења) 

11:45-12:30 Активан одмор,ручак 

12:30-13:15 Слободне активности  

13:15-13:30 Одлазак на редовну наставу 

 

По подневна смена (време) Активности 

11:15-12:00 Пријем ученика 

12:00-13:00 Активан одмор и ручак  

13:00-13:45 Самостални рад ученика (час учења) 

13:45-14:00 Одмор  

14:00-14:45 Самостални рад ученика (час учења) 

14:30-15:15 Слободне активности  

15:15-16:00 Спортске активности 

16:00-16:15 Активан одмор 

16:15-17:00 Слободне активности  

17:00-17:30 Завршетак рада и одлазак ученика 
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2.5. Дневни план активности 

 

  

I САМОСТАЛНИ РАД УЧЕНИКА (ЧАСОВИ УЧЕЊА) 

 писање домаћих задатака: српски језик, математика и осталих наставних 

предмета према потреби ученика 

 понављање, вежбање и утврђивање обрађеног градива: српски језик, 

математика и осталих наставних предмета према потреби ученика 

 

II АКТИВАН ОДМОР (СЛОБОДНО ВРЕМЕ) 

 игре без граница  

 игре упознавања 

 игре за социјално учење 

 игре за вежбање концентрације 

 игре речима 

 игре запамћивања 

 игре релаксације и опуштања 

 игре по избору ученика 

 друштвене и едукативне игре 

 

III СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: РАДИОНИЦЕ 

 Мала школа великих ствари 

 Оловка пише срцем 

 Зарони у свет чаробних облика и боја 

 Певам, плешем, глумим 

 Од играчке до рачунара 

 

ИЗВАН УЧИОНИЦЕ 

 Спортске активности-сала за физичко, школско двориште, шетње по околини 

 Факултативне активности-посете, излети, шетње 

 

2.6. ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

 

            У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним 

могућностима ученика, препоручује се промена стратегије, метода и облика рада како би се 

детету омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје те 

максимално опуштено проводи своје слободно време. Школа мора постати учеников други 

дом, са свим особинама пријатног пријатељског окружења. 

 

Важни педагошки принципи учења темеље се на томе да је: 

 

 мотивациони фактор дечјег учења његова радозналост 

 да дете буде активно у процесу учења 

 постојеће дечје знање и искуство основа је учења 

 дечје тренутно окружење осигурава контекст учења 
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 у центру процеса учења је језик 

 дете треба да учи вођено активностима и методама откривања 

 дужни смо дете упутимо у естетску димензију учења 

 социјална и емоционална димензија важан је фактор учења 

 

Начини организације и облици рада:  

 

 курикуларни приступ (уместо предметно-сатног) 

 интегрисано учење и поучавање 

 мултидисциплинарни приступ ( информационо-комуникационе технологије) 

 тимско и сарадничко учење  

 истраживачка настава 

 искуствено учење 

 проблемска настава 

 пројектна настава 

 учење кроз игру, праксу, учење за живот  

 факултативни програми (спортске активности) 

 ванучионична и теренска настава 

 ваннаставне активности 

 

2.6. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА (ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА) 

 

          Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује 

у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање рада продуженог 

боравка. Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим 

просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште.  

         Простори у којима ће ученици проводити већи део дана су светли, довољно велики, 

опремљени аудио-визуелном опремом, дидактичким помагалима, малом приручном 

библиотеком и рачунаром. 

        Током боравка у школи ученицима је омогућен један кувани топли оброк и ужина. Како 

би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за време 

оброка,  трпезарија  је естетски уређена и прикладно опремљена. 

         За разноврсне ученичке активности осигураће се довољно материјала (папири, бојице…) 

Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за 

прање руку (који је одвојен од санитарног чвора). 

         У опремању простора укључени су и родитељи (обезбеђују средства за опремање 

просторија и набавку средстава). 

 

 

 

3.САМОСТАЛНИ РАД УЧЕНИКА (ЧАСОВИ УЧЕЊА) 
 

Израда домаћих задатака и провера тачности. Обнављање наставних јединица из редовне 

наставе. 
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4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  

 

Пратеће активности су тематски подељене у пет група: 

 

 Мала школа великих ствари 

 Оловка пише срцем 

 Чаробни облици и боје 

 Певам, плешем, глумим 

 Од играчке до рачунара 

  

  

Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним 

тековинама. Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са собом 

и окружењем, о начинима комуникације, о традицији и модернизацији итд. Исто тако, 

учимо основе лепог понашања, правилима, обавезама, емоцијама... 

 

 Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада технику 

читања и писања на елементарном нивоу. Кроз ову активност ученици ће развити 

способност говорног изражаја, комуникацијске способности, развијање способности за 

емоционални доживљај и разумевање књижевног изражаја, учење нових термина 

(богаћење речника). 

 

 Чаробни облици и боје је ликовно-вајарска секција. Уз помоћ облика и боја до 

уметничког изражаја.  

 

 Певам, плешем, глумим је музичка-драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су 

елементи које ће деца користити у малим музичким и драмским радионицама. 

  

       Од играчке до рачунара је информатичка радионица, у оквиру које ће ученици 

усвојити основна знања коришћења рачунара и његове употреба. 

  

 Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и 

рекреацијом.Реализује се у оквиру слободног времена ученика. Игре доприносе њиховом 

моторичком идивидуалном развоју, развоју другарства и начина комуникације. 

 

 

 

4.1.МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ 

 

 

Циљеви 

 

 Промовисање друштвено прихваћених социјалних интеракција 

 Развијање критичког мишљења и односа према критици 

 Промоција различитости и сензибилизација у односу на мањинске групе 

 Очување и унапређење здравља и односа према хигијенским процесима 

 Рад на позитивном односу према околини и природи 
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Резултати 

 

 Познавање и поштовање елемената културе живљења 

 Подизање нивоа зрелости у односу према емоцијама, сопственим и људи из 

окружења 

 Успешна имплементација правила пристојног понашања у комуникацији са 

одраслима и вршњацима 

 Могућност сагледавања себе из трећег лица (објективно сагледавање својих 

особина) 

 Правилан однос према правилима и договорима, њихове важности и њиховог 

поштовања 

 Препознати и уважавати сличности и разлике међу људима 

 Усмеренија пажња према  односу са вршњацима и виши степен спремност да 

им помогне 

 Препознаје непристојно понашање 

 Избегава ситуације у којима може да се повреди и уме да затражи помоћ 

 Познаје основна  правила у саобраћају и придржава их се 

 Одговоран однос према природној средини 

 Поседује знање о значају здравља 

 Упознат је са основним принципима правилне исхране 

 Одржава личну хигијену 

 Поседује информације штетности токсина (дуван, алкохол, дрога) 

 

Активности ученика 

 

Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, 

учествовање у доношењу правила, уважавање сличности и разлика, игра са сврхом 

едукације. 

 

Наставне методе и облици рада 

 

Дијалошка, метода усменог излагања, демонстративна, илустративна, интерактивна 

метода, метода рада на тексту, метода практичних радова.... 

Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

 

Наставна средства 

 

Занимљиви текстови, слике, маказе, лепак, CD са дечијим песмама, прибор за цртање, 

играчке, честитке, енциклопедије, сликовнице.. 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ Број часова 

(оквирно) 

ПОНАШАЊЕ 

 Непознати људи и ја 

 Лепе и ружне речи 

 Све бих само себи 

20 
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 Ниси ваљда тужибаба 

 Мало другачије 

 У позоришту 

 Пожури, али буди пажљив 

 Правила и обавезе  

 Мала школа бонтона 

 Није тешко бити фин 

ШКОЛА 

 Другарство 

 Чувамо заједничку имовину 

 Када се друг разболи 

 Изволите у разред, молим 

 Извините што сам закаснио 

САОБРАЋАЈ 

 Од куће до школе 

 Пажљиво, али не плашљиво 

 Правила, ах та правила 

ПОРОДИЦА 

 Понашање за столом 

 Може ли мама све сама 

 У гостима 

 Треба знати помагати 

ПРАЗНИЦИ 

 Излет у прошлост 

 Срећна Нова година 

 Свети Сава школска слава 

 Волим што волим и волим када је Дан заљубљених 

 Мама, ти си моја дама 

 Ускрс и његове лепоте 

ПРИРОДА 

 Како ваше животиње и биљке 

 Чувамо природу и природа ће чувати нас 

 Што узмеш, врати. Ако нестане, више га никада нећемо видети. 

 Било мало, било велико, ако је из природе, једнако је важно. 

 Природа у граду - природа на селу. 

 До канте 100 метара 

 1001 разлог зашто сам „зелен“ 

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ 

 Храна је моје гориво 

 Лов на витамине 

 Зашто треба прати храну? 

 Мува се свуда мува 

 Чиста одећа – модерна одећа 

 Обућа сува, здравље чува 

 Ако се играш бос... 

 Прва помоћ на излету 
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4.2  ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 

 

Циљеви 

 Оспособљавање за правилно артикулисање гласова српског језика 

  Оспособљавање за постепено учење читања 

 Развијање способности говорног изражавања 

 Оспособљавање за постепено учење писања 

 Развијање комуникацијских вештина 

 Развијање способности вербалног и писаног изражавања 

 Развијање квалитета стваралачке личности 

 Упознавање са правилима правописа 

 Развој способности за доживљавање и разумевање књижевног изражавања 

 Развијање комуникационих способности 

 

 

Резултати 

 Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у српском језику 

 Разуме једноставна упутства 

 Уочава везу говора са невербалним облицима комуникације 

 Влада техником почетног читања: везује гласове за слова, везује слова за речи, 

чита реченицу као целину, поштује интерпункцију, разуме оно што је прочитао 

 Уочава целину и делове текста 

 Пише штампаним и писаним словима 

 Правилно повезује речи у реченици 

 Одваја речи приликом писања 

 Правилно употребљава велико слово 

 Разликује основне врсте књижевног изражаја: стих, проза 

 

Активности ученика 

 

 Слуша, посматра, упоређује, манипулише словима и сликама 

 Именује и чита слова 

 Смишља речи од слова 

 Смишља реченице од речи 

 Смишља причу на основу слика 

 Описује оно што је доживео 

 Решава ребусе, питалице, загонетке 

 Уз инструкције организује једноставне говорне улоге 

 Рецитује краће песме 

 Учествује у интерпретацији улога и у краћим представама 

 Ради на изради паноа 
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Наставне методе и облици рада 

 

Метода разговора, метода усменог излагања, демонстативна, метода рада на тексту, 

аналитичко-синтетичка метода, визуелна, аудио-визуелна метода, метода практичних 

радова. Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

  

Наставна средства 

 

Занимљиви текстови, слике, словарица, модели слова, слагалица, разни матерјали за 

израду слова, траке, припремљени задаци, прибор за цртање, часописи, компјутер. 

 

 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ Број часова 

(оквирно) 

УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА 

 Изграђивање технике читања 

 Осмишљавање приче по сликама 

 Пантомима 

 Питалице 

 Брзалице 

 Загонетке 

ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

 Писање приче на основу слике 

 Решавање ребуса 

 Писање текста на основу одабране теме 

 Писање текста на основу слободне теме 

 Правописне вежбе 

УСМЕНА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА (ИНТЕРАКЦИЈА) 

 Итерпретација текста 

 Када прочитам, ја све знам 

 Знања о језику 

 Знања о  књижевности 

 

25 
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4.3.  ЧАРОБНИ СВЕТ ОБЛИКА И БОЈА 
 

Циљеви 

 

 Усвајање основних знања о облицима, боји, композицији, сцени... 

 Развијање стваралачких и извођачких способности 

  Развијање критичког мишљења 
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Резултати 

 

 Безбедно  и примерено користи алатке и материјал за ликовно изражавање 

 Препознају и разликују линије, облике, и шаре у свом окружењу 

 Опажају и препознају разлику између природних творевина у окружењу и оних 

које је направио чивек 

 Ликовно изразе доживљај и осећања везана за лично искуство из непосредног 

окружења као и из маште 

 Опажају и препознају различите површине (глатко-храпаво, меко тврдо...) 

 Користе једноставне термине из визуелних уметности (цртеж, слика, сликар, 

колаж...) 

 Адекватно и активно учествују у презентацији сопствених и радова друге деце 

 Поштују свој рад и рад друге деце 

 На свој начин исказују утисак о свом раду и раду друге деце 

 Именују боје у палету 

 

Активности ученика 

 

 Посматра, опажа, упоређује, манипулише облицима и бојама 

 Манипулише алатом и матерјалом 

 Препознаје и изражава доживљај 

 

Наставне методе и облици 

 

Конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, експериментална. 

 

Наставна средства 

 

Хартија за цртање, мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене боје, четкица, 

колаж папир, маказе, лепак, пластелин, различите тканине, новине, слике, постери... 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ Број часова 

(оквирно) 

НАУЧИТЕ ДА ГЛЕДАТЕ 

 Основни облици 

 Композиција 

 Светлост и сенка 

ОД СКИЦЕ ДО ЦРТЕЖА 

 Прибор (оловка, гумица, лењир, дрвене бојице, фломастери, 

темпере...) 

 Скица 

 Цртање 

О БОЈАМА 

 Палета боја 

 Боје око нас (видљиве и невидљиве) 

 Врсте боја (топле и хладне, основне и изведене) 

16 

 

 

 

20 

 

 

 

12 

 

 

 

16 
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СЛИКАЊЕ 

 Оловка или четкица 

 Цртам 

 Бојим 

СЕЦКАМ, ЦЕПАМ, ЛЕПИМ 

 Колаж 

 Пластелин 

 Коцка до коцке - скулптурица 

 

 

 

8 

 

 

УКУПНО 72 

 

 

4.4.  ПЕВАМ, ПЛЕШЕМ, ГЛУМИМ 
 

Циљеви 

 Савладати ритмичке основе 

 Упознавање са врстама и изворима звука 

 Упознати ученике са улогама креатора, извођача и корисника 

 Упознати ученике са разним видовима музичког изражаја 

 Савладати технику слушања музике 

 Упознати их са јединственошћу доживљаја музичког комада 

 Развијање способности имитирања звука и покрета из околине 

 Развијање концентрације и опажања. 

 Експериментисање са телом (покретима) и звуком (гласовима) 

 Савладавање приповедачке технике 

 Развијање способности за решавање сценског задатка у оквиру текста 

 Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени 

 Развијање креативног мишљења 

 Развијање критичког мишљења 

 

 

 

Резултати 

 Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке 

 Уме да пева једноставније дечје песме по слуху уз музичку пратњу или без ње 

 Певање хорски 

 Препознаје и пореди различите звуке произведене на разним инструментима 

 Креирају разне звучне ефекте 

 Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију покрета 

 Препознају начине на које музика и звукови учествују у свакодневном животу 

(музика у медијима, звукови природе, породичне прославе...) 

 Ученик ће бити способан да имитира различите звукове и покрете из околине 

 Ученик ће бити способан да усмерава своју пажњу на дату радњу 

 Ученик ће бити способан невербално да прикаже одређена стања и радње 

 Ученик ће бити способан да изражавање својих мисли, осећања изазваних 

музиком 
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 Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове, акцентује речи и 

научи правилно да интонира 

 Ученик ће бити способан да тумачи драмске ликове 

 Импровизација 

Активности ученика 

 

Певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, препознавање, играње, 

креирање, глума, имитација, импровизација, извођење говорних вежби. 

 

Наставне методе и облици рада 

 

Метода рада обраде по слуху. Експериментална метода. Демонстрациона метода. 

Фронтални, групни и индивидуални облик рада. 

 

Наставна средства 

 

Музички компакт дискови, музички инструменти, лутке, костими. 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ Број часова 

(оквирно) 

ШТА ТО МОЈОЈ ДУШИ ГОДИ 

 Шта се то све у песми чује 

 Каква је ово песма 

 Шта ће мени песма та 

 Шта то мојој души годи 

ПЕВАМ, ПЕВАМ СВЕ СЕ ПУШИ 

 Који је мој инструмент (глас) 

 Нису сви звукови пријатни 

 Бити критичар и бити критикован 

 Певам, певам све се руши 

ЛАЛАЛА ТО ЈЕ МУЗИКА 

 На чему све могу да одсвирам песму 

 Један инструмент, једна песма 

 Наш мали оркестар 

ПОКРЕТ И ЗВУК ТО СУ СРЦА ДВА 

 Ходам у ритму 

 Види(!) ја сам... (имитација) 

 Плешем цели дан и ноћ 

ГЛУМИМ, ЈА САМ ГЛУМАЦ 

 Основни елементи глуме 

 Сценарио 

 Учионица је моја позорница 

12 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

14 
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4.5.ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

Циљеви 

 Савладати основе коришћења рачунара 

 Упознавање са компонентама хардвера 

 Упознати ученике са једноставним програмом цртања 

 Упознати ученике са програмом писања текста 

 Савладати технику обраде текста 

 Упознати ученике са основама коришћења интернета 

 Упознати их са основама информационе комуникације 

 Развијање концентрације и опажања 

 Развијање креативног мишљења 

 Развијање критичког мишљења 

 

Резултати 

 

 Уме да правилно користи рачунар (укључи и искључи) 

 Уме да користи једноставне програме цртања уз коришћење једноставних алата 

 Уме да користи програм писања текста на елементарном нивоу 

 Сређивање, чување, снимање и штампање текста 

 Ученик ће бити способан да креира електронску пошту (креирање текста, слање 

и примање поруке) 

 Ученик ће бити способан да усмерава своју пажњу на дату радњу 

 Ученик ће бити способан да прикаже одређене радње 

 Ученик ће бити способан да примени стечена знања у разним наставним 

предметима 

 

Активности ученика 

 

 Посматра, опажа, упоређује, користи и примењује стечена знања 

 Правилно користи све компоненте рачунара 

 Самостално користи рачунар 

 

 

Наставне методе и облици рада 

 

Дијалошка метода, метода писања и рада на тексту, метода практичних радова. 

експериментална метода, демонстрациона метода. Фронтални, групни, рад у пару и 

индивидуални облик рада. 

 

Наставна средства 

 

Рачунар 
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ТЕМЕ И САДРЖАЈИ Број часова 

(оквирно) 

МАТЕРИЈАЛ, ПРИБОР, АЛАТ, УРЕЂАЈ, ИГРАЧКА 

 Материјал, прибор, алат, уређај, играчка 

 Апарати, уређаји, играчке 

 Саставни делови рачунара 

КОМПЈУТЕРСКИ БУКВАР 

 Миш 

 Руковање мишем 

 Тастатура 

 Руковање тастатуром 

 Покретање рачунара 

 Искључивање рачунара 

 Покретање програма за забаву, рачунање и учење 

ГОТОВИ ПРОГРАМИ (ЗА ЗАБАВУ, РАЧУНАЊЕ И УЧЕЊЕ) 

 Готови програми за забаву 

 Готови програми за учење 

ПРОГРАМИ ЗА ЦРТАЊЕ 

 Руковање прозорима и иконама 

 Програм за цртање 

 Цртање  слободном руком 

 Цртање, рад са деловима цртежа 

 Цртање, копирање 

 Цртање, сечење, копирање 

ПРОГРАМ ЗА ПИСАЊЕ 

 Основни елементи програма 

 Покретање програма за писање 

 Унос текста 

 Сређивање, чување, снимање и штампање текста 

КРЕИРАМО И ЧУВАМО 

 Електронска пошта 

 Креирање поште 

 Слање и примање поште 

 Креирање писма, честитке, позивнице 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

16 
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5. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 

 

 

Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре 

доприносе њиховом моторичком идивидуалном развоју, развоју другарства и начина 

комуникације. 

 

5. 1.  ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 
 

Циљеви 

 Очување и унапређење здравља 
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 Развијање моторичких способности, умење и навика у сладу са индивидуалним 

карактеристикама 

 Оспособљавање за самостално вежбање у слободно време 

 Развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања) 

 Развијање креативности уз покрет и музику 

 Да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине 

практично примењују 

 

Резултати 

 Поседује информације о значају здравља 

 Уче да избегну ситуације у којима може да повреди себе или друге 

 Да науче како да реагују у критичним ситуацијама и како да помогну пријатељу 

који је повређен 

 Разликују правилно од неправилног држања тела 

 Изводе покрете у задатом смеру 

 Правилно изводе једноставне вежбе 

 Остварују напредак у развоју моторичких способности у складу са идивидуално 

постављеним циљевима 

 Правилно изводе игре са и без реквизита, са и без музике 

 Науче да сарађују у тиму и да се осећају као део једне целине 

 

Активности ученика 

 

Посматрање, праћење, повезивање, процењивање, пребројавање, груписање, играње, 

скакање, ходање, трчање, провлачење, пењање, препентравање, бацање, хватање, 

дизање... 

 

Наставне методе и облици 

 

Практичка активност, метода демонстрације, метода разговора. 

 

Наставна средства 

 

Опрема за физичко, лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиш... 

 

 

 

ТЕМЕ И САДРЖАЈИ Број часова 

(оквирно) 

ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА И ПОКРЕТИ 

 Ходање 

 Трчање  

 Скакање 

 Бацање и хватање 

ВЕЖБЕ ЗА ЂАКЕ  

 Игре без реквизита 

42 

 

 

 

 

102 
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 Игре са реквизитима  

 Игре лоптом  

 Игре вијачом  

 Штафетне игре  

 Игре уз музику  

САВ ТАЈ СПОРТ 

 Правила популарних спортских игара 

 Кошарка 

 Фудбал 

 Одбојка 

 

 

 

 

 

36 

 

 

УКУПНО 180 

 

 

5.2. ПРИПРЕМА ЗА ОБРОК И ИСХРАНА УЧЕНИКА 

 

Циљеви 

 Очување и унапређење здравља 

 Развијање хигијенских навика 

 Развијање опште културе и културе понашања за столом 

 Оспособљавање за самостално коришћења прибора за јело 

 Развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања) 
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   6. СЕКЦИЈЕ КОЈЕ ВОДЕ УЧИТЕЉИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

                                               6.1. ЛИКОВНA СЕКЦИЈA 
 

Секцију води Милена Јанковић 

(1 час недељно, 36 годишње)  

Циљ рада ликовне секције јесте да подстиче и развија стваралачко мишљење код 

ученика и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером ликовне 

уметности. 

Задаци ликовне секције су: 

 Схватање ликовно-визуелног рада као израз индивидуалног осећања, доживљаја и 

стваралачке имагинације; 

 Ученици треба да опажају, објашњавају, сећају се и реконструишу појаве и ситуације; 

 Ученици треба да оплемењују животни и радни простор; 

 Стекну искуства о контрасту облика, коришћењу материјала за рад, визуелним 

знаковима, опажању облика кретања, компоновању... 

Оријентациони план наставних јединица 

 
Редни 

број 

часа 

Наставна јединица Тип часа  

1.  Упис чланова секције и упознавање са планом и програмом секције Утврђивање 

2.  Линија – „Иницијали“ Обрада 

3.  „Слушај свете ја сам дете“ – сликамо за сву децу света Утврђивање 

4.  Дечја недеља Утврђивање 

5.  Основне и изведене боје – „Ћилим моје баке“ Обрада 

6.  Композиција - „Мртва природа“ Утврђивање 

7.  Перспектива - „Ја сам мала жабица“ Обрада 

8.  Перспектива - „Жирафин поглед“ Утврђивање 

9.  Топле и хладне боје-„Јесен“; „Плаво море“ Обрада 

10.  Топле и хладне боје-„Јесен“; „Плаво море“ Утврђивање 

11.  Сликарски материјали и технике - пастел и креде у боји - „Дрво на 

ветру“ 

Обрада 

12.  Сликарски материјали и технике - акварел - „Хиљаду миља под 

морем“ 

Утврђивање 
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13.  Правимо новогодишње поклоне - „Кутија за ситнице“ Обрада 

14.  Правимо новогодишње поклоне – по избору ученика Утврђивање 

15.  Новогодишња изложба радова Утврђивање 

16.  Сликарски материјали и технике - темпера - „Снег савија гране“ Обрада 

17.  Сликарски материјали и технике – темпера - тема – Разливене слике Утврђивање 

18.  Припреме за прославу школске славе Утврђивање 

19.  „Свети Сава“  Утврђивање 

20.  Колаж - „Најнеобичнија животиња“ Обрада 

21.  Негативни колаж - „Биљка из моје маште“ Утврђивање 

22.  Фротаж – Невидљива слика - по избору ученика Обрада 

23.  Фротаж – Невидљива слика - по избору ученика Утврђивање 

24.  „Та мила моја мајка“ - правимо поклон за наше најдраже Утврђивање 

25.  Асамблаж – тродимензионална композиција - по избору ученика Обрада 

26.  Асамблаж – тродимензионална композиција - по избору ученика Утврђивање 

27.  Светло сенка - преобликовање сенки Утврђивање 

28.  Отискивање - „Лиснати ћилим“ Утврђивање 

29.  Дизајн - „Фасцикла“, „Кутија за оловке“ Обрада 

30.  Шарамо најлепше јаје Утврђивање 

31.  Ускршња изложба радова Утврђивање 

32.  Стрип Обрада 

33.  Стрип Утврђивање 

34.  Правимо скулптуре Обрада 

35.  Правимо скулптуре Утврђивање 

36.  Годишња изложба радова Утврђивање 
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 План је подложан променама редоследа реализације наставних једница у складу са 

одређивањем датума одржавања излагања ученичких радова. 

 Изложбе и манифестације  у којима је планирано учешће чланова секције: Јесења 

изложба радова, Новогодишња изложба, Дан школе – Свети Сава, Најлепша мама на 

свету (8. март), Васкршња изложба и Годишња изложба радова. 

 

Наставни садржаји су распоређени по редоследу реализације почев од септембра  до 

јуна школске 2016/2017. год. уз могућност корекције у складу са календаром рада.  

 

Место за рад 

Учионице, библиотека, свечана сала, школско двориште у централној школи, и учионица и 

двориште у издвојеном одељењу Доња мала, парк на Барама, парк код споменика, природа 

(ливада, шума,...), Галерија Месне заједнице у Врчину. 

 

Средства за рад ученика 

1. Блок за цртање број 3, 4 или 5 

2. Оловка графитна и гумица 

3. Дрвене боје  

4. Фломастери, водене боје и четкице, воштане боје, темпере, туш и перо, пластелин, 

глинамол, маказе, колаж папир, лепак, разни папири, посуда за воду, платно и конци, 

разна амбалажа 

Средства за рад наставника 

 

1. Свеска за праћење рада ученика 

2. Табла и креда 

3. Сет креда у боји 

4. Пано 

5. Слике и фотографије 

6. Приче у зидним сликама 

7. Графоскоп 

8. Фолије за графоскоп 

9. ДВД  и ЦД  

10. ТВ, видеорекордер, пројектор 

11. Касетофон са касетама 

12. Персонални рачунар, монитор и штампач 

 

 

 

 



Основнa школa „Свети Сава“, Врчин                           Школски програм зa продужени боравак 

 

31 

 

                                               6.2.  СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

 

                                                             (мали фудбал) 

 

План рада спортске секције за школску 2016/2017.годину 

 

Секцију води учитељ продуженог боравка Милан Сантрач ( 1 час недељно, 36 годишње ). 

Секција обухвата све ученике од другог до четвртог разреда. 

 

     Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима допринесе интегралном развоју 

личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 

у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Оријентациони план наставних јединица 

 
Редни број 

часа 
Наставна јединица 

1. Уводни час – упис чланова секције 

      2. Правила игре 

      3. Пријем лопте 

      4. Пријем лопте 

      5. Додавање лопте у ходу 

      6. Додавање лопте у трку 

      7. Додавање лопте у трку 

      8. Вођење лопте десном ногом 

      9. Вођење лопте левом ногом 

     10. Извођење слободних удараца 

     11. Дриблинг 

     12. Дриблинг 

     13. Такмичење екипа 

     14. Шут на гол 

     15. Уигравање екипа 

     16. Слободан ударац 

     17. Слободан ударац 

     18. Такмичење екипа 

     19. Уигравање екипа 

     20. Аут, седмерац, слободан ударац 

     21. Уигравање екипа 

     22. Такмичење екипа 

     23. Такмичење екипа 

     24. Дриблинг 

     25. Дриблинг 

    26. Додавање лопте 

    27. Извођење слободних удараца 
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    28. Пријем лопте 

    29. Шут на гол 

    30. Такмичење екипа 

    31. Такмичење екипа 

    32. Уигравање екипа 

    33. Пријем и додавање лопте 

    34. Пријем и додавање лопте 

    35. Дриблинг  

    36. Такмичење екипа 

 

 

Наставни садржаји су распоређени по редоследу реализације почев од септембра  до јуна 

школске 2016/2017. год. уз могућност корекције у складу са календаром рада.  

 

 

Место за рад 

Фискултурна сала, школско двориште, терен спортског клуба Врчин, а у издвојеном одељењу 

Доња Мала користи се терен за одбојку, кошарку и игралиште за рукомет, мали фудбал. 

Такође, могуће је, у зависности од потреба наставних јединица и одлазак у природу (ливада, 

шума, итд. за игре на снегу, трим трчање, итд.), што ће оперативним планом бити 

прецизирано. 

 

Средства за рад ученика 

Спортска опрема 

 

Средства за рад наставника 

1. Дневник образовно-васпитног рада  

2. Свеска за праћење рада ученика 

3. Спортска опрема 

4. Справе и реквизити  

5. ДВД  и  ЦД  

6. ТВ, пројектор 

7. Персонални рачунар, монитор и штампач 
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                                           6.3. ФОТОГРАФСКА  СЕКЦИЈА 

 

 

План рада фотографске секције за школску 2016/2017. годину 

 

Секцију води учитељ продуженог боравка Милан Сантрач ( 1 час недељно, 36 чаасова 

годишње ). Секција обухвата све ученике од првог до четвртог разреда. 

Фотографаска секција подстиче ученике на уметничко стварање фотографије и упућује их у 

технике израде фотографија, развија креативност приликом фотографисања и оспособљава их 

за анализу различитих врста фотографија. 

   Циљ фотографске секције јесте да деца уживају у фотографисању, испољавају своју 

оригиналност и креативност у фотографисању.  

 

Циљеви и задаци секције су: 

 

-Развој љубави према фотографији и фотографисању 

-Развој интересовања за фотографисање 

-Развој маштовитости и креативности у фотографисању 

 

 

Оријентациони план наставних јединица 

 

 
Редни број      

часа 
             Наставна јединица 

1.  Упис чланова секције 

2.  Упознавање са планом и програмом рада 

3.  Разговор о уметничкој фотографији 

4.  Примери уметничке фотографије 

5.  Фотографије некад и сад 

6.  Фотографисање јесењих мотива 

7.  Анализа фотографија  

8.  Уређивање паноа ,,Јесењи мотиви” 

9.  Прикупљање фотографија 

10.  Анализа и разговор о прикупљеним 

фотографијама 

11.  Фотографисање на терену 

12.  Анализа фотографија 

13.  Фотографисање зимских мотива 

14.  Анализа фотографија 

15.  Уређивање паноа ,,Зимски мотиви” 

16.  Тематске фотографије (подела задужења) 

17.  Анализа фотографија 

18.  Фотографије са новогодишњих и 

божићних празника 

19.  Анализа фотографија 
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Наставни садржаји су распоређени по редоследу реализације почев од септембра,  до јуна 

школске 2016/2017. године,  уз могућност корекције у складу са календаром рада. 

 

 

 

Место за рад 

Учионица, школско двориште, природа (ливада, шума,...). 

 

 

Средства за рад ученика 

Фотоапарат 

 

Средства за рад наставника 

Фотоапарат, дневник образовно-васпитног рада, свеска за вредновање рада ученика, ДВД, 

ЦД, ТВ, пројектор, компјутер. 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Фотографије за зимски распуст (подела 

задужења) 

21.  Анализа фотографија 

22.  Израда фотографија по избору ученика 

23.  Анализа фотографија 

24.  Одабир фотографија за школски пано 

25.  Фотографисање пролећних мотива 

26.  Анализа фотографија 

27.  Уређивање паноа ,,Пролећни мотиви” 

28.  Фотографисање природе око нас 

29.  Анализа фотографија 

30.  Уређивање паноа ,,Природа око нас” 

31.  Израда фотографија по избору ученика 

32.  Анализа фотографија 

33.  Одабир фотографија за школски пано 

34.  Фотографије са Дана школе 

35.  Уређивање паноа ,,Дан школе” 

36.  Подела диплома за допринос и 

учествовање у секцији 
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У изради Школског програма продуженог боравка за школску 2016/2017. годину 

учествовали су: учитељи продуженог боравка, наставници и руководиоци Oдељењских већа, 

стручни сарадници и директор школе. 

 

 Школски програм продуженог боравка за школску 2016/2017. годину  донет је на 

седници Наставничког већа   04. 07. 2016.  године  и препоручен на усвајање Школском 

одбору. 

 

Школски програм продуженог боравка за школску 2016/2017. годину усвојен  је на 

седници  Школског одбора  07. 07. 2016.  године. 

 

 

Учитељи  Продуженог боравка:                                                         Директор  

Милан Сантрач и  Милена Јанковић 

        _____________________  

                                                                                  Добрица Синђелић 

 

                                                                                      

Председник Школског одбора 

У Врчину,       

07. 07. 2016. године                                                 __________________ 

                                                                                  Мирјана Јашић                                                      

 

 

 

 



Основнa школa „Свети Сава“, Врчин                           Школски програм зa продужени боравак 

 

36 

 

 
 

 


