
Школска 2015/16.година ваннаставне активности 

Извештај о реализацији плана рада еколошке секције – млађи и старији разреди 

 

Joш једна, морамо рећи, успешна школска година је иза еколошких секција наше 

школе. И ове године као и до сада су је водили Нинковић Виолета (млађи разреди) и 

Нешић Владан (старији разреди). 

Ову школску годину смо тематски поделили на два дела: Здрава храна и рециклажа. 

Сам почетак године је био у знаку здраве хране, односно изложбе „Праживотиње“ и 

еколошке пијаце, на којима су учествовали сви: ученици, наставници и родитељи. 

 

 
Млади еколози су се посветили годишњим добима па су осликали на терену боје 

јесени, и дочарали зимску чаролију, а у међувремену одслушали предавање о хигијени. 



 

 

 

Поред свих радионица, нашли смо времена и да учествуемо и на приредбама. 

Млади еколози су мамама за Осми март спремили поклоне, игру и песму, док су старији 

отпевали рок песме на приредби. Такође смо учествовали и на новогодишњој приредби, а 

поново смо организовали и сопствену, еколошку приредбу, овог пута у Геронтолошком 

центру у Младеновцу. 

 

 



 
 

Ову школску годину ћемо упамтити и по издавачкој активности, наиме, наша 

секција је учествовала у објављивању школског листа „Врабац“, чланака на сајту „Дневник 

једног биолога“ и напокон почела са објављивањем сопственог листа „Екослободари“. 

Оно на шта смо посебно поносни су веома запажена учешћа на бројним конкурсима 

од којих ћемо поменути „Чаролија рециклаже помаже природи“ и „Креативна чаролија“, 

из којих се као највећа награда изродила етнолошка секција. 

 

https://vladanbiolog.wordpress.com/2015/12/05/selidba/
https://vladanbiolog.wordpress.com/2015/12/05/selidba/
https://www.joomag.com/magazine/eko-list-1/0183975001457539955?short


 
Оно чега се већ годинама придржавамо су наши теренски излети на којима 

обилазимо природна добра и проучавамо своју околину, а пре свега учимо како да је 

штитимо. Осим Варовница и Космаја, ове године смо посетили и пећину Рисовачу, музеј у 

Аранђеловцу и ботаничку башту „Јевремовац“. 

Најважнији циљ наше секције је остварен, млади еколози су уживали у разноврсним 

активностима које смо заједно осмислили. Сви заједно можемо ставити тачку на успешну 

школску годину и посветити се новим победама. 

 

ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ УЧЕНИКА ОШ'' БОРА ЛАЗИЋ''- ВЛАШКА НА  

12. МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ '' КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА'' 

У БАЊИ ВРУЈЦИ 28.И 29.05.2016. 

 

   У Бањи Врујци је одржан 12. Међународни фестивал дечјег филмског, драмског, 

литерарног и ликовног стваралаштва ''Креативна чаролија''. Организатор дводневног 

Фестивала било је Удружење грађана ''Креатива-креативно образовање'', уз подршку 

Министарства просвете и Министарства културе, општине Мионица, Издавачке куће 

''Клет'', ''Водa-Водe'', Хотела ''Врујци'' и врујачке месне заједнице, а традиционални 

домаћини били су ОШ ''Милан Ракић'' Мионица и Средња школа Мионица. 

     Награде су ове године додељене у пет такмичарских категорија за ученике, за ликовно, 

литерарно, драмско и филмско стваралаштво и за најбоље костимирану групу на свечаном 

дефилеу, као и у две категорије за наставнике и то за образовни филм и креативну 

радионицу на задату тему. Првог дана су учесници Фестивала, ученици и њихови ментори 

из Немачке, Аустрије, Турске, Словеније, Бугарске, Македоније, Црне Горе, Босне и 

Херцеговине и Србије, продефиловали центром Бање Врујци до велике сцене, а затим су 

уследила обраћања Катарине Чарапић испред Удружења грађана ''Креатива-креативно 

образовање'' и идејног творца ''Креативне чаролије'',помоћника министра просвете, науке и 



технолошког развоја Жељке Радојичић Лукић, која је и отворила Фестивал. Програм су 

водили Леонтина Вукомановић и Миња Субота, а пред стручним жиријем и бројном 

публиком одигране су позоришне представе и емитовани дечји кратки филмови. 

Истовремено, испред главне бине су били изложени ликовни и литерарни радови из ужег 

избора за награде. Посебну пажњу посетилаца је привукао вечерњи концерт Леонтине 

Вукомановић и хора ''Чаролија'', као и дечије поп-рок групе ''Мастер Бластер''. Други дан је 

обележила смотра образовних филмова, трибина ''Подстицајна средина за учење'' 

намењена наставном кадру, такмичење наставника за најоригиналније наставно средство 

примењено у креативној радионици и посета ''Чаробном селу''. 

    ОШ'' Бора Лазић'' из Влашке је први пут учествовала на овом фестивалу и забалежила 

веома запажене резултате . Наша позоришна представа  је ушла у финални део такмичења 

као једна од седам најбољих.  

      На тему фестивала'' Срце се нема да се има, срце се има да се даје свим'', ми смо 

одговорили етно скечом. Текст за представу је написала наставница енглескког језика 

Јадранка Јованчевић, а ментори у препреми и реализацији били су учитељица Виолета 

Нинковић и наставник биологије Владан Нешић,  Глумци су били ученици : Мина Иллић 

2/1, Јована Радојковић 4/1, Вања Нинковић 4/1, Матеја Перић 4/1, Анастасија Обреновић 

4/1, Милица Мирковић 4/1 и Немања Буквић 5/1. Посебан труд смо уложили за припрему 

сцене, која је била изузетно богата и осликавала је старо сеоско домаћинство. Управо за 

сценографију у представи смо освојили посебно признање. 

 

 

 

 



 

                                         Специјална награда за сценографију 



 

 

У финалу за оригиналне костиме 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наш штанд- награда 1. место 

     Наши ђаци су учествовали и у свечаном дефилеу , а због инспиративних костима били 

смо у финалу за избор најбољих. 

    Изузетно смо били запажени у категорији '' Креативна изложба'', а наш изложбени 

штанд је освојио 1.место као најлепши. 

    Наши ученици, наставници, психолог школе и родитељи који су путовали са нама као 

помоћ у свему, уживали су у сваком сегменту овог фестивала и били награђени за 

вишемесечни труд и рад. 

     Посебну захвалност желимо да изразимо локалној самоуправи / Месној заједници-

Влашка/, СО Младеновац, КУД''Шумадија'' из Влашке и родитељима који су нам били 

подршка и помоћ приликом реализације овог финалног дела такмичења. 

     У име ОШ'' Бора Лазић'' Влашка, ментори Јадранка Јованчевић, Виолета Нинковић и 

Владан Нешић 

  
 

 



  
1. Извештај тима за писање школског листа 

  

          Одлуком Наставничког већа изабрани су чланови тима за израду школског листа. 

Главни циљ овог тима је да стимулиш, подстичу креативност ученика. 

       Чланови су: Саша Добрић, Зорица Милетић, Бојан Живанић, Јасмина Илијевић, 

Анастасија Милојевић, Владан Нешић, Сузана Јовановић и координатор тима Споменка 

Соскић. 

      Тим је све планиране активности реализовао. Активности су биле следеће- 

месец септембар: подела задужења члановима тима 

месец октобар: прикупљање литерарног и ликовног материјала 

месец новембар: прикупљање радова за еколошке стране (рециклажа, заштита животиња) 

месец децембар: прикупљање извештаја са одржаних приредби у 1.полугодишту 

јануар: прикупљање ученичких радова ( зима, зимски распуст) 

фебруар: писање и прикупљање интервјуа 

март: прикупљање извештаја са одржаних приредби у 1.полугодишту 

април: сређивање текстова 

мај: издавање школског листа 

   Поред прикупљања литерарног и ликовног материјала, прикупљан је материјал са 

одржаних приредби.У листу се налазе и бајке, занимљивости из света природе. 

   На почетку листа истакнути су ученици који су освојили награде на такмичењима из 

историје, српског језика, на такмичењу „Читалачка значка“, атлетике, конкурсу градске 

библиотеке „Ј.Ј.Змај“. 

   Следи итервју са Гораном Васићем и ученицима у вези „Еко квиза“који је организовала 

ЈКП „Градска чистоћа“.Наши ученици, чланови еколошке секције су били учесници у овом 

такмичењу. 

    На следеће четири странице под називом „Машта ради свашта“се налазе литерарни 

радови наших ученика : Михајло Јанковић, Давид Милисављевић, Јована Базић, Андријана 

Вујић, Анастасија Илић, Ана Станкић, Тамара Павловић, Кристина Јованчевић, Вања 

Нинковић,Мина Илић, Николина Варагић. 

    Истакнут је рад Данка Јакшића који је освојио друго место својим литерарним радом на 

конкурсу „У књигама станују јунаци“ који је организовала библиотека Ј.Ј.Змај у 

Београду.На страници „Млади литерати“ налазе се песме ученика.Истакнута је песма 

Мине Илић која је награђена.Чланак “Златна медаља у каратеу“ говори о ученици Сари 

Ристић, која је освојила четири златне медаље у картеу.Чланак „Дечија недеља“- Подршка 

породици- најбоља подршка деци! говори о реализованом тематском дану у Америћу 

23.10.2016.г. са обиљем фотографија. 

    „Сарадња са родитељима“, чланак посвећен сарадњи ученика и мама, поводом Дана 

жена.Тематски дан „Зимске радости и новогодишње чаролије“ је пропраћен текстом и 

фотографијама.“Свети Сава кроз векове ходи“ је чланак у коме је представљено 

обележавање дана Свети Сава, у Америћу.У једном дану су сеокупили колеге, мештани, 

свештенство, новинари „Вечерњих новости“, локални новинари, локална телевизија, 

председници наше Општине и РТС „Жикина шареница“ која је све 

забележила.Организатор је била учитељица Анастасија Милојевић. 

     Текст „Твоје знање мења све“, представља истраживачки рад ученика 4.разреда на тему 

– Превенција употребе психоактивних супстанци.Представљена је презентација рада за 

родитеље, наставнике, ученике 5.04.2016.г.Приложене су фотографије. 



     Са часа информатике су приказани Римски и арапски бројеви у чланку „Бројеви“. 

“Селидба уместо рециклаже“ је чланак о реткој биљци јетрењачи, из области биологије. 

    „Доживљаји са екскурзије“, је текст Анастасије Илић који говори о екскурзији осмака са 

мноштво фотографија.“Посета занатлији“, текст о кројачком занату, посета ученика 

старом занатлији. 

    „Рекреативна настава-чари планине Златибор“- реализована октобар-новембар 2015.год. 

уз пуно фотографија.“Занимљива географија“, чланак о споменицима древних 

цивилизација  - Кинески зид и палата Таџ-Махал. 

    „Ентузијазам еколога“, говори о младим еколозима, учешћу на бројним 

конкурсима.Последњи конкурс – 12.међународни фестивал дечјег стваралаштва 

„Креативна чаролија“ Бања Врујци, 2016.Конкурс за најбољу „Дечју позоришну 

представу“на тему „Срце се нема да се има, срце се има да се даје свима“, априла 

2016.год.Организација и реализација – Виолета Нинковић и Владан Нешић.Педстављене 

су фотографије у боји са снимања видео клипа. 

     Лист се завршава страницом „Ликовна колонија учитеља Верка“, у којој су 

представљени ликовни радови ученика. 

    Лист ученика ОШ“Бора Лазић“- Влашка, под редним бројем 6  је објављен маја 

2016.год. 

 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА 

 

Млађи разреди 

 

Годишњим планом школе за школску 2015/2016. годину, планирана је екскурзија ученика 

млађих разреда и реализована је 4.6.2016. године на релацији: 

 Влашка – Авала (посета торњу) – Сурчин (Музеј ваздухопловства) – Засавица ( вожња 

бродићем, упознавање са биљним и животињским врстама резервата ) – Влашка. 

На екскурзију је ишло 53 ученика и 7 учитеља. 

 

Циљ екскурзије који је унапред предвиђен Школским програмом је у потпуности 

остварен: 

 упознавање са географско – историјским обележјима краја 

Задаци екскурзије су такође остварени: 

 упознавање са историјом торња на Авали 

 упознавање са истиријом Музеја ваздухопловства у Сурчину  

 упознавање са историјом резервата Засавице 

 уочавање, разликовање и именовање биљака и животиња резервата Засавице 

 уочавање сличности и разлика међу биљкама 

  

Сви наведени задаци се прожимају кроз задатке предмета: свет око нас, природа и 

друштво, ликовна култура, чувари природе ... 

 

ЗАКЉУЧАК: 



 

Екскурзија је успешно реализована и да су планирани циљеви и задаци у потпуности 

реализовани. Захваљујемо се на сарадњи туристичкој агенцији ,,Биг – енекс “ из Ваљева, а 

нарочито водичу Душану Стојковићу и возачима аутобуса. 

 

 

 

Старији разреди 

 

 

7. и 8. Априла 2016. ученици старијих разреда су били на екскурзији у организацији 

агенције БИГенекс из Ваљева, а у пратњи директора и одељењских старешина.  

На пут је пошло 47 ученика и 4 наставника (Владан Нешић, Јадранка Јованчевић, 

Сузана Јовановић и Данијела Мијаиловић).  

 

Дестинација: 

 1. дан:  Влашка – Рудник – Г. Милановац – Чачак – Овчар бања – Стопића пећина – 

Сирогојно – Златибор – Тара; 

2. дан:  Златибор ( Шарганска осмица – Мећавник) – Кремна – Ужице  - Влашкаћ 

На овом путовању ученици ће се упознати са значајним природним ресурсима своје 

земље, обичајима, традицијом и историјом. 

             Што се тиче организаторског дела екскурзије, представник агенције се потрудио да 

испоштује све оно  на шта се уговором обавезао и њихов однос и сарадња са наставницима 

као и  ученицима била је на нивоу. Са друге стране, ученици су активно учествовали: 

слушали водиче и постављали питања, стекли нова и проширили постојећа знања, 

поштовали правила понашања, те сматрам да је екскурзија успешно изведена на обострано 

задовољство. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

ученика од 1. до 4.   РАЗРЕДА – Златибор 2015.године 

ОД 31.октобра -07. новембра 2015.ГОД. У  ОДМАРАЛИШТУ ,,БИГЕНЕКС“ НА 

ЗЛАТИБОРУ 

Настава у природи је планирана Годишњим планом рада школе. Постављени су циљеви и 

задаци које је требало реализовати. 

 Основни циљ наставе у природи је вишеструки значај развоја личности ученика- 

педагошки,здравствени и социјални. Задатак је био да ученици побољшају здравље, 

задовоље потребу за игром, упознају природно-геграфске и културно- историјске 

знаменитости  Златибора, упознају се са начином живота људи, подстичу личну 

толеранцију према другима, формирају навике редовне и правилне исхране и смену  рада и 



одмора у току дана.   Задаци су у потпуности реализовани.Ученици су у здравом, 

природном окружењу проширили своја знања и учинили их  потпунијим и трајнијим. 

Боравак деце у природи допринео је  да деца имају директан контакт са природом, што је 

утицало  на однос према окружењу и развој свести у очувању природе.Ученици  су 

развили одговорност,  самосталност, бригу  о себи и личној хигијени. Ученици су се 

зближили и развили  сараднички однос  и другарство. 

  Као што је планирано,   настава у природи реализована је у аранжману  агенције  

„БИГЕНЕКС“ из Ваљева. 

  На рекреативну наставу је кренуло 50 ученика нижих разреда централне школе ОШ 

,,Бора Лазић“ и издвојеног одељења из Сенаје и 5 учитеља -Јасмина Илијевић, Јасмина 

Лазић, Верослав Тодосић, Виолета Нинковић и Ивана Којић. 

  Кренули смо 31. oктобра  у  9.30 сати са паркинга испред школе у Влашкој. У Овчарско – 

Кабларској клисури смо имали паузу. Посетили смо манастир Благовештење.На Златибор 

смо стигли у 15.20 часова.  

   Вратили  смо се 7. новембра. Са Златибора смо кренули у 13.20, а у 17.25. сати смо 

стигли у Влашку. Имали смо једну паузу у повратку за ужину-ланч пакет који смо добили 

из одмаралишта. 

  Имали смо удобан превоз   аутобусом агенције са којом смо путовали.У повратку је 

организован минибус за ученике издвојеног одељења из Сенаје. 

  Стигли смо неки минут после 15 часова, местили смо се у одмаралиште. Наше кофере су 

донели у собе. Три дечака првог разреда и учитељ су били смештени у издвојеном 

апартману.На првом нивоу су били смештени ученици другог и трећег разреда, а на 

другом  спрату ученици четвртог разреда и девојчице првог разреда. 

    Имали смо доброг рекреатора Гојка  који је организовао децу за шетње, спортске 

активности и за забаву у дискотеци у вечерњим сатима. 

  Оброци су били  сервирани на време и то: доручак у 8.30, ручак у 13.00,  ужина 15:00 до  

16.00 и вечера у 19.00 сати. Храна је била разноврсна, укусна, прохлађена и понуђена  у 

изобиљу. Ученици су били задовољни, најчешће су тражили оброк више. 

  Пошто је време било лепо, обишли смо све пешачке стазе. Чули смо приче и легенде о 

настанку имена Златибор, упознали живи свет Златибора у јесен.  Научили смо да 

разликујемо јелу и бор.Видели смо веверицу и разне птице. 

  Шетали смо стазама Златибора, посетили смо фарму, ходали пространим Тић пољем, до 

Краљевог трга, језера. Најдужа стаза за шетњу,  била је,  до споменика посвећеног палим 

борцима у Другом светском рату. 



  Такмичили смо се у турнирима, навијали, јурили се  и надисали свежег ваздуха. Ученици 

су имали могућност да се возе фијакером, као и да јашу коње. У поподневним сатима су по 

жељи одлазили организовано у 5д биоскоп, на палачинке или вафл колач. 

  Радили смо задатке из математике и српског на наставним листовима и сами се 

оцењивали. Играли смо се, а највише шетали и уживали у чарима Златибора. 

  У вечерњим сатима, у дискотеци, имали смо сјајна представљања у песми, глуми, 

рецитовању, плесању- Покажи шта знаш, прављењу фризура и урнебесног 

маскембала.Ученици су награђени дипломама за свој труд за маске и костиме које су 

припремили. 

  Сваког дана у 15 часова нас је посећивала докторка, која је по потреби прегледала 

ученике. Ученици су били здрави са благим боловима у грлу, тако да није било потребе за 

укључивање терапијских лекова. 

    Учитељи који су реализовали наставу у природи су задовољни условима које је агенција 

омогућила. Собе су реновиране, нова постељина, ормари за гардеробу, али  недовољно 

простране. Трпезарија је солидно опремљена, храна је била одлична. Особље одмаралишта 

врло љубазно и предусретљиво. Иза одмаралишта се налази терен за кошарку и мали 

фудбал који су ученици користили. Недостатак одмаралишта је мало простора за 

реализацију наставе, учионице, сале...наставна учила. 

    Представник агенције је уложио труд да будемо задовољни аранжманом. Давао нам је 

препоруке  и предлоге за  наредну наставу у природи.  

   Коначни утисак након реализације наставе у природи  је  одличан. Све је текло по плану 

и без проблема који би омели ток реализације.  

 

 

 

 

 

 

 


