Воду чувај, воду штеди јер
без воде ништа не вреди
Пројекат Воду чувај, воду штеди
јер без воде ништа не вреди је
eTwining пројекат који сам
креирала заједно са колегиницом
Снежаном Стевић из ОШ „Алекса
Шантић“ из Осмака, Босна и
Херцеговина. У пројекат су
укључене 22 школе (5 школа из
Босне и Херцеговине, 6 из
Хрватске и 11 школа из Србије) Пројекат има за циљ да код
ученика развије свест о значају воде. Ученици кроз едукативне
и ликовне радионице, експериментисање и истраживање активно
промишљају о драгоцености воде и начинима на који сваког од
нас може да смањи потрошњу воде код куће и како загађење воде
утиче на живи свет. Ученици развијају правилан однос према
природи, свест о значају воде и задатку сваког од нас да је
рационално користи и чува, да активно размишљају о заштити
животне средине.
Циљеви који се реализују су: стицање знања о значају воде,
стицање знања о начину и могућностима очувања воде
и
указивање на све начине како можемо спречити загађење вода,
развијање одговорног односа према природи; прихватање чињенице
да је вода темељ живота и основни састојак сваког живог бића,
указивање на недостатак пијаће воде у многим земљама
света, обележавање Дана воде, развијање креативности,
самосталности и истраживачког духа и критичког мишљења,
развијање међуљудских односа, сарадње, толеранције и
одговорности; развијање језичких и ликовних вештина,
оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање,
развијање вештине коришћења ИКТ-а у настави, учењу и
практичном раду ученика и интердисциплинарно повезивање

наставних садржаја.
Реализација пројекта почела је
од фебруара 2021. године и
трајаће
до половине априла
2021. године. Партнерске школе
се
договарају
о
свим
активностима током пројекта .
Почетком фебруара прикупљени су
контакати пројектних партнера и
упознавати су са пројектом који ће бити реализован (израђен је
детаљан план пројекта).
У другој половини фебруара почела је реализација пројекта.
Организоване су едукативне радионице о значају воде за живи
свет и на који начин људи својим неодговорним понашањем
угрожавају живот свих живих бића, писали смо листе савета за
штедњу и очување воде, писали смо еко поруке о води , правили
плакат-флајере којима указујемо на значај воде. Ученици су
радили ликовне
и
литерарне радови о води и становницима
воде. Један од задатака био је да ученици
фотографишу
изворе, потоке и реке у крају у коме живе, да
воде.

уоче загађења

Поводом 22. марта- Светског дана воде, организовали смо on
line
сусрет пројектних патрнера
на коме смо представили
досадашње резултате рада, разменили смо идеје и искуства
везане за реализацију пројекта и договорили се о наредним
активностима.
За наредни период планирана је едукативно ликовна радионица
Рециклажа није гњаважа као
драматизација текстова о
становницима вода.
Резултати који се очекују реализацијом овог пројекта су да
ученици кроз едукативне и ликовне радионице и истраживање о
води стекну знања о значају воде за живи свет, о начинима
штедње, чувања воде и одлагању отпада на предвиђена места.
Ученици ће научити да фотографишу, израде видео снимак и
албум фотографија, да користе дигиталне алате за уређивање

фотографија. Пројекат ће допринети јачању сарадничких односа у
групи
и развоју комуникативних способности, као и вештине излагања
истраживачких радова али и развоју толеранције према
различитостима.
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Весна Лазаревић

Пројектна
доброте“

настава

„Зрнце

Пројектна
настава
као
нов
вид
наставе
представља
заједничку
активност ученика
и наставника са циљем да се
живот, рад
и
учење повежу
тако
да
одабран
пројекат
буде
занимљив ученицима
и
друштвено значајан, а да пројектне активности доведу до
резултата који има одеђену употребну вредност.
Ученици

II3

су

и

овог

пута

сами

дошли

на

идеју

да

реализују пројекат ,,Зрнце доброте,, чији
је циљ схватање важности помоћи и
солидарности. Једна од
реализованих
активности је била и прављење хранилица за
птице станарице, где су ученици показали
своју кративност, као и спремност за
сарадњу и рад у групи. Ученици су своје
хранилице за
птице и топла гнезда
поставили у школско двориште. Сада се
надају
се
да
ће
њихово ,, Зрнце
доброте,, бити од помоћи птицама у хладим
зимским данима и да њихово мало, некоме
значи
много.
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Учитељица

Комплетно
учионице

опремање

Славица

Крстић

четири

У Основној школи „Боривоје Ж.
Милојевић“ у Крупњу завршена је
реализација
пројекта
и
комплентно су опремљене четири
учионице средствима које је по
основу конкурса Министарство
правде доделило у 2019.години.
Пројектни
тим
чиниле
су
учитељице наше школе: Љиљана ковачевић, Данка Пајић и Весна
Лазаревић.
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Школска слава – Свети Сава
Дана

27. јануара

у матичној
је школска

2020. године

школи прослављена
слава Свети Сава.

У част нашег
српског учитеља и просветитеља ученици
млађих
разреда, заједно
са
својим
учитељицама
и
вероучитељима, припремили су пригодан програм. Кроз песму
,глуму,рецитације и народне фолклорне игре представили
су лик и дело Светог Саве, уз присуство
бројне
публике.
Традиционално, након
након тога је био

приредбе, ломљен
свечани ручак .

је

славски

Учитељица

колач а

Славица

Крстић
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НОВОГОДИШЊИ КВИЗ

У
петак, последњег школског
дана 2019. године ученици II1
II3

учествовали

новогодишњем

су

квизу које

И

у
су

припремиле
њихове
учитељице
Славица Крстић и Данка Пајић.
Квиз
је реализован
помоћу
савременог дигиталног алата ,,Каhoot! који је и намењен за
израду квизова. Тим сваког одељења био је састављен од
пет ученика који су одговарали на питања на лаптопу.
Ово је савремен начин такмичења, где није битно само
знање, већ и брзина којом се дају одговори. Атмосфера
је била веома узбудљива, јер су се резултати стално
смењивали. Подршку у реализацији квиза дала је и психолог
Нела Синђелић. Победници квиза су добили новогодишњи
пакетић, као награду, а након тога су се
са слаткишима, које су заиста заслужили.

сви

послужили
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