
Доставља стручни сарадник педагог, Данијела Ивановски. 

У ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево реализоване су активности на тему Одговоран однос према здрављу на два нивоа-у првом 

и у другом циклусу. Након писања активности и реализације истих, на основу достављених продуката активости, а узимајући 

у обзир обимности активности, као и учешћа ученика и родитеља, директор и стручни сарадници  изабрали  су активност 

одељењске заједнице 4-1, као репрезентативни пример за школу 

 

АКТИВНОСТ  

Назив теме
1
 

 

Исхрана и физичка активност 

Тип школе (основна или средња) 

 

основна школа 

Узраст ученика 

 

1.циклус (4.разреда) 

Број учесника   

22 

Оквирно време реализације активности 

 

септембар – 17.-24.09.2021.год. 

Место активности ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево 

 

Наставни предмети са којима је тема 

повезана 

Српски језик, Природа и друштво, Музика култура, Ликовна  култура, Физичко и 
здравствено васпитање, Пројектна настава, Свет око нас 

Циљ активности Промоција здраве хране 
Пригодним текстовима, сликама код ученика освестити потребу увођења воћа  и 
поврћа у исхрани. Упозорити на важност здраве исхране у свакој животној доби 
 

Очекивани исходи   По завршетку активности, ученик ће бити у стању да: имају позитиван однос према 

природи, развијају позитиван однос према здравој исхрани и коришћењу воћа и поврћа у 

свакодневној исхрани, да покажу иницијативу и да својим активностима промовишу 
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 Одабрати једну од понуђених тема: Појам здравља; Превенција и контрола болести; Употреба психоактивних супстанци; Исхрана и физичка 

активност; Лична хигијена; Ментално здравље; Превенција повреда; Здравље породице; Животна средина  и здравље; Здравље заједнице 



здравље. 

 

Образложење теме 

Зашто је ова важна важна?  

Како се може повезати с другим темама / 

знањима ученика? 

Како ће она утицати на даље учење и 

развијање знања у области здравственог 

васпитања? 

Како се она може повезати са искуством 

ученика и њиховим потребама? 

Како се ова тема може обрадити са више 

становишта? 

Како ова тема може послужити за додатна 

истраживања, анализе, дискусије...? 

Који аспекти теме захтевају даље 

истраживање или активности ученика? 

 

Тема треба да нагласи утицај исхране на добро здравље и да освести код деце чињеницу 

да је правилна и здрава исхрана углавном наш избор и да је лако утицати на добар избор 

и мењати већ постојеће навике у исхрани. 

Тема ће бити обрађена литерарно, ликовно, са становишта здравственог васпитања и на 

крају ће бити демонстрације у прављења природног воћног сока од боровнице, као и 

његов даљи пласман.  

Тема ће такође обухватити међупредметне компетенције и предузетништво што 

подразумева да ученици  буду устању да препознају могућности у школи, да идеју 

претворе у активност, да покажу иницијативу и да таквим активностима промовишу 

здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота. 

 

Неопходна средства / ресурси Рачунар и бим пројектор, презентација, штампач у боји, 5 килограма свеже боровнице, 

шећер, флаше за паковање, соковник, средства за чишћење и дезинфекцију, амбалажа за 

дегустацију. 

Остали учесници активности (родитељи, 

локална заједница...)
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Родитељи који су помоћ у већини активности, локална заједница. 

  

Предлог активности по фазама Почетна (припремна) фаза: На ЧОСу је разговарано о здравој исхрани и значају 

коришћења воћа у исхрани а посебно о добробитима сока од боровнице. Ученици су тада 

разматрали и предузетништво и осмишљавали паковање за сок од боровнице, који ће 

направити. 

 

Фаза реализације:  

У недељи од 20.09.-24.09.2021.год. ученици IV1 ће у оквиру међупредметних 

компетенција и предузетништва имати више активности везане за тему и то: 

 на часу ликовне културе – осликавање стаклене амбалаже за природни сок од боровнице, 

осмишљавање и одабир етикете за амбалажу  
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 Ово поље није обавезно и попуњава се само уколико активност то захтева. 



на часу пројектне наставе– прављење природног, здравог сока од боровнице,  

затим– пласман свог производа 

на часу одељенског старешинства – разговор о здравој исхрани са нагласком на многе 

добробити за здравље од боровнице и њихово истицање на флајеру који ће бити 

одштампан. 

Фаза евалуације: У недељи 27.09.-01.10.2021.год. са ученицима ће се разговарати о 

реализованим активностима, износити идеје за следеће активности. 

 

Начин праћења и евалуације Ученици ће наставити са активностима, пратиће се учесталост њихова иницијатива за 

следеће активности везане за међупредметне компентенције Одговотан однос према 

здрављу и Предузетништво. 

Фотографије ће бити доказ реализованих активности. 

 

 

 



Пројекат „Одговоран однос према здрављу“ 

Одељенска заједница  IV1 

Учитељица: Наташа Глигић 

ОШ „Жарко Зрењанин“ - Качарево 

Активности су реализоване у више фаза, у временском периоду од недељу дана. 

ПРИЛОЗИ: 

На часу одељенског старешинства говорили смо о добробити за здравље од 

боровнице и истакли најважније, такође су ученици у Гугл учионици добили 

упитник да се изјасне коју би етикету желели за осликане флашице  

у којима ће се сипати сок од боровнице који ћемо правити. 

 

  



Резултати гласања ученика: 

  

Издвојили смо добробити за здравље од боровнице: 

 



На часу ликовне културе ученици су осликавали флашице за сок од боровнице: 

  



Осликали смо и припремили 70 флашица са налепницама. 

 

На часу српског језика/литерарне секције писали смо песме: 



       

 На часу пројектне наставе реализовали смо припрему и прављење  

здравог, природног сока од боровнице: 

  



 

Након што су наши састојци добро сједињени и растопљени уследила је следећа 

фаза прављења сока и његово сипање у наше припремљене флашице. 

 

 

 
 
 



На крају, задовољни и поносни на оно што смо урадили повезујемо 

међупредметне компетенције и предузетништво.  

Промовишемо здрав стил живота  

и обезбеђујемо сопствена средства за наредне пројекте. 

 

 

 

Мало, по мало ... и наша касица се пунила! 



 

Чашом здравља 

IV1 наздравља! 

 

 

Живели! 
 


