
Назив радионице Наставник Шта и како ћемо радити Коме је намењено? Термин 

Израда накита 
Тијана 

Јуришић 

Експериментишемо са разним 

материјалима, измишљамо, правимо, 

упознајемо нове технике рада, 

припремамо изложбу 

Ученицима 1. – 8. разреда 
Уторком 15-16 

( ковид:14-15) 

Радионица 

графике 

Мирјана 

Курузовић 

Филиповић 

Цртамо, скицирамо, реализујемо 

графике високе и дубоке штампе 

(линорез/сува игла), штампаамо 

отиске које ћемо изложити, слати на 

конкурсе..., учимо се тимском раду у 

радионичким условима при изради 

оригиналних ликовних радова. 

Ученицима 5. – 8. разреда 
Четвртком 

15:00-16:00 

Travellers’ Club 

(Клуб путника) 

Радмила 

Ковачевић 

Упознајемо и приказујемо 

географске, историјске, 

културолошке и друге особености 

изабраних земаља. Учествујемо у е-

Twining пројектима. 

Ученицима 5. – 8. разреда 

Петком, онлајн 

на Тимсу у 

периоду 

12:30 – 13:30 

Мала дневна 

музика 

Тамара 

Жежељ 

Мајер 

Слушамо музику, гледамо мјузикле, 

певамо, разумемо музички израз, 

учимо се понашању на 

концертима,.... 

Ученицима од 1. – 4. разреда 
Уторком 

 13-14h 

Мали хор 
Марија 

Гаљевић 

Упознајемо се са традицијом и 

културом Србије и осталих земаља 

кроз певање једногласних и 

вишегласних песама на српском 

језику и страним језицима 

(превасходно енглеском, француском 

и немачком, који се уче у школи). 

Певамо песме уз покрете и 

осмишљавање кореографија уз песме. 

 

Ученицима од 2. – 4. разреда 

 

 

 

 

 

Четвртком 

13:30-14:30 

 

 

 

 



 

Клуб - „ истражи 

/ прикажи” 

Биљана 

Ристић 

Упознајемо се са дестинацијама  

природним лепотама и богатствима 

наше земље. Бирамо и на жељени 

начин једни другима презентујемо 

природне лепоте и културну баштину 

одабране дестинације. 

Ученицима 1. – 8. разреда  
Уторком  

11-12 h 

Енглески кроз 

плесове 

Јелена 

Јауковић 

Усавршавамо енглески језик и 

усвајамо основне кораке из 

друштвених и модерних плесова 

(salsa, bachata, kizomba, hiphop, 

shuffledance, rʼnʼb…). 

Ученицима од 5. – 8. разреда 
Средом 

13-15h Крстина  

Трифуновић 

У бит са светом 

Мирјана 

Брајовић 

Како да се сналазимо на интернету, 

како да учимо уз помоћ интернета и . 

Проналазимо занимљиве текстове, 

слушамо интернет радио станице у 

разним деловима света и креирамо 

своје игроказе. 

Ученицима од 4. – 6. разреда 
Понедељком од 

13 – 14 часова 

Велиборка 

Пешић 

Припремамо таблете за рад. 

Инсталирамо, проверавамо меморију, 

бришемо непотребне фајлове, 

организујемо уређаје,... 

Ученицима 5. – 8. разреда 
Понедељком 

12:15 – 13:15 

Велиборка 

Пешић 

Претражујемо сајтове за учење 

математике, тражимо математичке 

појмове на занимљивим сајтовима на 

енглеском језику. Радимо у школи на 

таблетима. 

Ученицима 4. – 6. разреда 
Уторком 

12:15 – 13:15 

Гордана 

Марковић 

Почеци програмирања са 

микробитом. Радимо на таблетима и 

микробитовима. 

Ученицима 4. – 6. разреда 
Уторком  

12:15 – 13:15 

Решавамо 

домаће задатке 

из математике 

Зорица 

Кујунџић 

Заједно решавамо задатке, читамо, 

анализирамо, дискутујемо... 
Ученицима од 5. – 8. разреда 

Понедељком од 

12 – 13 часова 


