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ОМШ „Корнелије Станковић“
Трстеник

ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ
ОМШ „Корнелије Станковић“ Трстеник

Време реализације: 26. 09. и 27.09.

Назив ваннаставне активности: ПРИРОДА ЈЕ ДОМ

Област активности:

Област: Здравље
Наставни предмети: Солфеђо (вежбе дисања),
Хармоника , Физичка култура, Биологија,
Географија, Хемија, Музичка култура,
Информатика...

Трајање активности:

Два дана

Ученици обухваћени активношћу:

7. и 8. разред ОШ
5. разред ОМШ „Корнелије Станковић“ –
подручно одељење Милутовац (укупно 8
ученика)

Носиоци активности:

Наставник хармонике Никола Дамјанић и
наставница солфеђа Мила Павловић

Циљ активности:

Подизање свести о значају очувања животне
средине и психофизичком здрављу

Активност је у форми:

Излета

Опис активности

Први дан:
Окупљање је у селу Пољна. Шетња пољским
путевима до „Записа“ у близини села Риљац.
Током шетње ученици фотографишу биљке по
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избору, разговарају о биљном свету који нас
окружује и сакупљају дивље воће и лековито
биље.1
- На одредишту, наставник са ученицима говори
о врстама здравља. Наводи их на говор о
физичком здрављу и начину његовог неговања
(физичка активност и исхрана), а потом раде
вежбе дисања групно и у пару.2
-За физику активност су била задужена два
ученика која активно транирају фудбал
Говорили су о значају правилног и редовног
вежбања, након чега су демонстрирали
неколико вежби које су остали понављали.
- Тему о исхрани започиње наставник наводећи
ученике да процене ниво квалитета намирница
које најчешће конзумирају (месне прерађевине,
чипс, сокови, чоколаде...) и за њих пронађу
квалитетнију замену. Наставник ученике
послужује орашастим плодовима, сувим воћем
и црном чоколадом са 70% какаоа настављајући
разговор о емулгаторма. Обзиром да су
учесници деца са села која основно образовање
похађају у једној од ЕКО школа, наставник
наводи ученике на разговор о пестицидима и
ђубриву у пољопривреди, као и на закључак да
су најздравије намирнице оне које пронађемо у
природи.3
- Наставник укључује hotspotи сви ученици
инсталирају апликацију Plant net. Путем
апликације идентификују биљке које су успут
фотографисали и долазе до њиховог латинског
назива, а уз помоћ претраживача и до локалног
назива и карактеристика биљке.4
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Прилог 1
Прилог 2
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Прилог 3
4
Прилог 4
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-Ученицима је задатак да у достављену табелу
унесу фотографију биљке, латински и српски
назив и лековитост биљке.5
- За шетњу у повратку је планиран разговор о
екологији и начинима очувања природне
средине.
-По повратку у село од прикупљеног воћа ћемо
спремити воћну салату, а од прикупљених
бобица и биља ћемо припремити компот/чај.6
Други дан:
Окупљање испред школе у Милутовцу и
одлазак до села Богдање.
- Шетња обалом Мораве, где се ученици боље
упознају са речном флором и фауном
(посматрање риба, водоземаца, гмизаваца,
зглавкара, воденог и приобалног растиња) и
утицајем загађења на речни екосистем.
- Сакупљање смећа са обале реке. Ученици и
наставници се деле на парове, свако добија
заштитне рукавице и џакове за смеће. Циљ је да
се очисти око 100м обале реке и залива. 7
- Паузу за одмор користимо за рекреативни
риболов. Ученици добијају штапове за пецање,
упознају се са различитим методама
рекреативног риболова, посматрају уловљену
рибу, уочавају разлике између појединих врста.
- Предах користимо и за разговор о звуку и о
томе како се звук простире у затвореном, а како
на отвореном простору, како преко воде...
- Након одмора, остатак времена користимо за
сакупљање преосталог смећа, паковање и
одлагање у контејнере.
- У повратку разговарамо о томе шта је на кога
оставило најјачи утисак и о значају њиховог
ангажовања. Ученици износе своја мишљења и
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Начин праћења активности:

Показатељи ефекта активности:

дају предлоге како да се још више допринесе
очувању животне средине.
Чек листе за ученике8
Табеле са подацима о биљу и лековитости које
су ученици припремили9
Количина прикупљеног смећа и чепова
Ученици ће освестити значај очувања животне
средине и свог психофизичког здравља.
Пажљивије ће бирати намирнице које
конзумирају, биће мотивисани да упознају
биљни свет који их окружује и примењују га у
циљу свог здравља (прикупљање чајева, зачина,
прављење тинктура, еликсира...), чешће ће
примењивати физичке вежбе и боравак у
природи.
Одговорније ће се односити према непотребној
куповини намирница у штетним паковањима и
заменити их картонским паковањима или
намирницама на меру, користиће цегер,
дуготрајну флашу за течност, правилно ће
одлагати отпад и својим примером ће
мотивисати људе из своје околине да раде исто.

8
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Прилог 6
Прилог 7
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ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1
Сакупљање дивљег воћа и лековитог биља од стране ученика ОМШ „Корнелије
Станковић“ (ПО Милутовац)
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ПРИЛОГ 2
Рекреативне активности у природи ОМШ „Корнелије Станковић“ (ПО Милутовац)
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ПРИЛОГ 3
Тема: здрава исхрана
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ПРИЛОГ 4
Примена апликације Plant net
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ПРИЛОГ 5
Сакупљање смећа

ПРИЛОГ 6
Гугл
упитник:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpqMBTHqOm5n1ILbSWZNQLOGDNoF5ZzvkqFVSsr-4T4n4_w/viewform

Одговори ученика:
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ПРИЛОГ 7
Ученички радови
фотографија

латински
назив
Iluna
spiraeifiolia

домаћи назив

лековитост и примена

Оман
Најзаступљенији лековити
састојак је инулин.
Данас се све више користи
како у народној тако и
званичној медицини јер је
показао одлично лековито
дејство код оштећења
органа за дисање као што су
упални процеси плућа,
хронична опструктивна
болест плућа, дисања и има
јако антиупално дејство.

aristolochia
clematitis

Вучја стопа

Вучја стопа - отровна је
биљка из породице
копитњаковке. Садржи
отровну аристолохијску
киселину. Некада је
коришћена као лековита
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биљка, али је данас њена
употреба напуштена.

Crepis sancta (
L.) Bornm.

Соколовска

Становници грчког острва

брада

Крит, лишће Црепис
цомутата називају
"гликозирида" и једу их
сирове, куване, уобичајено
или на пари, те као брашно
у салатама. Још две биљне
врсте на истом острву,
Црепис весицариа, назване
кокиногоула леканида или
прикоуса Локалне биљке
које зову мариес или
пикроузинови
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Lepidium

Русомача
( хоћу, нећу )

-Служи као добро
средствоза за заустављање
унутрашњег и спољашњег
крварења.
-Уноси се у организам као
напитак(чај)
-Позната је још од средњег
века
-Ова биљка се користи и у
кухињи као зачин за рибу
или месо, салате, кисељења
поврћа...

Napeta
napetella

Дуголисна
метвица

-Има мирис ментола који је
најизраженији на листу
биљке.
-Користи се и у медицини
као лековита биљка, садржи
витамин C,
антиоксидативно средство.
-Суше се од 5 до 7 дана на
сувим и не баш светлим
местима. Нпр. Таван.
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-Једногодишња
космополитна биљка,
висока од 15 до 45
центиметара

Hibiscus
trionum L.

Vitis vulpine
L.

Њивска
лубеничарка

Америчко
грожђе

- Плод је округласта,
брадавичаста чаура
покривена чекинјастим
длакама
- Поседује лековите
особине

Грожђе и винова лоза имају
много употреба, од биљних
лекова до јестивих
делиција.
увенуло лишће примењено
је као облог на грудима
како би се уклонио бол
након рођења детета.
Инфузија је коришћена за
лечење уринарних тегоба.
Инфузија корена узета је у
лечењу реуме и дијабетеса.
Само 100 грама свежег
грожђа има свега 73
калорије енергетске
вредности, а у сувом грожђу
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има чак 269 калорија. Од
минерала у грожђу има:
калијума, фосфора,
калцијума, магнезијума,
сумпора, натријума, хлора,
бакра, цинка. Поред тога у
њему има највише воде. Ко
има мањак наведених
минерала, ваља јести суво
грожђе јер је у њима три
пута већа количина
људском организму
потребних минерала. У
кожици зрна грожђа има
изобиља храњиве и
лековите материје,
зато љуску не треба
никако одбацивати.
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Еquisetum
telmateia

Велики
раставић

Раставић се најчешће
користи за лечење упале
мокраћних канала.
Међутим, чај од зелених
биљака одличан је и као лек
за смањење камена у
бубрегу, побољшање крвне
слике, стање коже (екцеми,
атопијски дерматитис,
контактни дерматитиси), за
лечење чира на желуцу и
код упале органа за варење.
Редовним конзумирањем
чаја од Раставића успешно
се лече грчеви у бешици и
болно мокрење.
Осим тога, Раставић се
употребљава и код
учесталих гасова у стомаку
и болести костију. Ако вам
опада коса, Раставић може
помоћи редовним уносом
чаја од ове моћне биљке,
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али и испирањем косе
свежим чајем након сваког
прања.

Portulaca
oleracea L.

Тушт

Лековита биљка тушт се
употребила још у старој
Грчкој. Некада се много
препоручио као лек против
скорбута, али је у новијим
временима установљено, у
поређењу са другим
врстима, има релативно
малу количину виталности
Ц. У новом времену
откривено је да тушт
помаже у позивању крвног
притиска, делујући слично
адреналину. Тушт се
истински као Врста са
највећим садржајем омега 3
масне киселине од свих
биљака, садржином и
одређеним антиоксидансом.
Киселкаст укус потици од
оксалне и јабучне киселине,
а њихова количина је
највећа када се бића бера
рано ујутро.
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Rosa agrestis
Savi

-Као лековити део биљке
користи се сушен плод
дивље руже који је богат
витамином ЦЕ и воћним
киселинама (јабучном,
лимунском, ћилибарном,
форфорном), шећерима,
лигнином, пектином,
танинима, флавоноидима,
каротеноидима,
силицијумовом киселином,
солима гвожђа и
алуминијума.
-Народна медицина користи
све делове ове биљке:
цветове, плодове, листове и
корен. Плодови се
препоручују код хроничне
упале мокраћних путева,
јачање плућа и освежење
организма.
Чај од плодова делује
диуретично и освежавајуће,
олакшава знојење, па се
препоручује и за снижење
повишене телесне
температуре, а чест је
састојак и чајних мешавина
намењених за употребу као
подршка регулисању
телесне тежине,
препоручује код пролећног
замора, малаксалости и за
јачање имунитета јер
његова количина ЦЕ
витамина остаје стабилна и
током кувања. Употреба
чаја плода шипка се
саветује и дојиљама јер се
витамин ЦЕ излучује и
млеком и неопходан је за
правилан развој одојчета.
-Воћне киселине делују
диуретично, чисте крв и
уклањају реуматкске болове
-Танини, из плода, се
користи код анемије
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Echinocystis
lobata

Дивљи
краставац

Дивљи краставац спада у
породицу бундева. Могу се
јести млади плодови дивљег
краставца. Имају укус
правог краставца. Садрже
соли калијума и калцијума.
у воћу постоје пектини,
ензими корисни за тело.
Семенке дивљег краставца
могу да се једу на исти
начин као и семенке
бундеве. Постоје подаци у
којима се користи
ехиноцистис у Северној
Америци за кување горког
чаја који уклања главобољу,
али на територији Европе
његова лековита својства
нису проучавана. Коришћен
је као љубавни напитак.

Ligustrum
vulgare L.

Калина

-Сви делови калине су
отровни. Плод и листови
могу јако иритирати кожу
што се може догодити
онима који орезују живицу
калине.
-Плодови узрокују
повраћања и проливе у
најгорем случају код деце и
смрт уз грчење.
-Дрво је тврдо и погодно за
израду ситних предмета.

