
Облик рада                               ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

Назив                                        ЧУВАРИ ПРИРОДЕ     

Наставници                               НЕВЕНА ВЛАЈИЋ И НИКОЛА РИСТЕСКИ 

Сарадници у реализацији Наставнице биологије 

Наставнице грађанског васпитања 

Остале заинтересоване колеге  

Родитељи – нутриционисти, макетари, уметници... 

Локална заједница: Црвени крст Врачар - Милица, 

ПК Победа  - Чеда Пауновић, Маја Николић, ПК 

Раднички – Александра Коваленко, Јелена 

Карамарковић, Општина Врачар, Покрет горана 

Врачара – Горан Анђелић учитељ, Градска чистоћа – 

Горан Васић, Организација „Чеп за хендикеп“ – 

Зоран Мартинов, Дом здравља Врачар 

Планирани број ученика Сви који су изабрали овај предмет 

Обухват одељења Од 5. до 8. разреда 

Планирани број часова 36 подељено у 4 сегмента: 

9 часова екологије (рециклажа, квиз, обележавање 

еколошких датума);  

9 часова оријентиринг, планинарење, исхрана из 

природе;  

9 часова сарадња са локалном заједницом (Црвени 

кртст Врачар, Горани, општина) и  

9 часова у учионици 

Временски оквир изборне 

наставе 
Школска 2020/21. година 

1 час недељно у учионици или изван ње 

Оквирни план направљен према календару 

манифестација и значајним датумима  

Задаци изборне наставе 

Чувари природе 
-развија љубав према природи 

-развија свест о угрожености и потреби очувања 

природе 

-развија осећање одговорности према стању животне 

средине 

-користи различите методе у процесу рада у секцији 

-развија колективни дух и тимски рад 

-развија способност самосталног истраживања и 

учења 

-развија такмичарски дух 

Начин реализације изборне 

наставе 
Један час недељно 

1. Екологија (рециклажа папира, пластике, метала и 

чепова - хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“, еко 

квиз Градске чистоће, обележавање 10 датума из 

еколошког календара) 

2. Прва помоћ (Црвени крст Врачар) 

3. Оријентиринг (обука и предавања, Победина 

школа оријентиринга у фебруару, такмичења, 

обележавање Светског дана оријентиринга 24. маја) 

4. Планинарење (излети по Србији, Мала школа 

планинарства)  

4. Дебате о лову, здрава храна (предавања 

нутрициониста, лекара), квизови...  

Техничка опремљеност Кабинет за историју и географију и Мала свечана 

сала  

Пројектор, лаптоп и остала техничка опрема  



Помоћна дидактичка 

средства 
Канте за одлагање рецикабилног материјала 

Опрема Црвеног крста (струњаче, газе, завоји) 

Опрема Оријентиринг савеза (призме, чипови) 

Опрема ПК Раднички (шатори, вреће, цепин, дерезе) 

Литература која се користи 

у раду 
Приручник за Еко квиз ИК Клет 

Политикини Забавници 

Енциклопедије и интернет 

Основна намена секције 

Циљеви секције 
Развијање свести о значају еколошког начина живота 

у циљу очувања животне средине, саживота са 

природом, здравим навикама, значају хуманитарног 

рада где кроз помагање другима изграђују себе 

Материјални издаци  Самофинансирање рециклажом, продајом улазница 

за предавања, личним средствима. 

Начин вредновања секције Самовредновање ученика кроз писање извештаја и 

утисака за портфолио и сајт школе (улази у Летопис). 

Вредновање од стране наставника, родитеља и 

стручних сарадника. Анализа сарадње са различитим 

институцијама и повратна информација  

Начин коришћења 

резултата изборног 

предмета и сврха  

Састављање извештаја о раду за протеклу годину, 

анализа учинка, остварености плана и задовољења 

ученичких потреба основ је за планирање будућег 

рада, ради отклањања недостатака и што бољег рада. 

 

КАЛЕНДАР РАДА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ОВОГ ПЛАНА 

Септембар 1. Почетак рада – упознавање са планом активности за целу годину 

2. Рециклажа старих свезака и књига 

3. Дан озонског омотача – радионица 6. разреда за ученике 4. разреда 

4. Обележавање Светског дана без аутомобила 22. септембар 

Октобар 5. Међународни дан старих 1. октобар – тражимо најстару баку или деку 

6. Обука из пружања прве помоћи – Црвени крст Врачар 

7. Мала школа планинарства 

8. Рециклажа чепова 

Новембар 9. Планинарење – Делиблатска пешчара 8. разред 

10. Прво коло Еко квиза у Градској чистоћи 

11. Црвени крст – прва помоћ обука 

12. Дан уздржавања од куповине 27. новембар 

Децембар 13. „Чеп за хендикеп“ хуманитарна акција прикупљања пластичних чеп. 

14. Светски дан планина – одлазак на Авалу 

15. Учешће у Новогодишњем базару 

16. 

Јануар 17. Дебата о лову – 8. разред 

18. 

19. Дан без дуванског дима – Дом здравља Врачар 

Фебруар 20.Победина школа оријентиринга 

21. 

22. 

Март 23. Обележавање Међународног дана шума и дана вода 

24. Сат за нашу планету – међународна акција 

25. 

26. 

Април 27. 

28. Светски дан планете земље 22. април – финале еко квиза 

29. 



Мај 30. Светски дан Црвеног крста 8. мај – Прва помоћ, градско такмичење  

31. Међународни дан заштите биодиверзитета 22. мај 

32. Светски дан Оријентиринга 24. мај – демонстрација оријентиринга  

33.  

Јун 34. Светски дан животне средине 5. јун – квиз за млађе ученике 

35. Подела диплома и захвалница 

36. Рециклажа папира на крају године 

 


