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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

 

Тема пројекта Ускршње јаје веру нам даје 

Област Предузетништво 

Време реализације 

Од 18.марта до 24.маја 

 

 

 

 

 

Наставни предмети са којима је тема  

повезана 

У нижој настави су то сви наставни предмети, јер је у 

плану реализација тематског дана Ускрс (српски 

језик, математика,свет око нас, природа и др. ликовна 

к. музичка к. физичко и з.в. веронаука,енглески језик) 

У вишој настави су то: српски језик, 

биологија,хемија,веронаука, страни језици: енглески 

језик,руски и француски језик. 

Остале међупредметне компетенције   

чијем развоју доприноси 

Дигитална,комуникација,одговорно учешће у 

демократском друштву,одговорни однос према 

околини,естетичка компетенција,компетенција за 

учење,сарадња,одговорни однос према 

здрављу,решавање проблема,рад са подацима и 

информацијама и предузетништво. 

Циљ пројекта 

Оспособљавање ученика за остваривање материјалне 

и духовне добити, кроз иницирање и реализацију 

хуманитарне акције на ускршњој продајној изложби. 

Исходи пројекта 

Ученици ће бити у стању да: 

1.Израђују ускршња јаја; 2. Да тимски организују 

продају ускршњих јаја и аранжмана; 3.Развиће свест 

о традиционалним верским обичајима и духовним 

вредностима; 4.Ученици ће своје искуство користити 

у реализацији других пројеката (продајних изложби 

различитог карактера); 5. Ученици ће показати 

хуманост на делу и у будућим акцијама 

хуманитарног карактера. 

Исходи наставних предмета  (1. и 5.) 

Српски језик: упознавање са верским празником 

Ускрсом, развијање љубави према вери и 

традиционалним обичајима; Математика: израђивање 

и решавање текстуалних задатака на тему ускршњих 

јаја;Свет око нас и природа и друштво: упознавање са 

карактеристиком празника Ускрса, очување и 

неговање традиционалних обичаја; Музичка култура: 

упознавање и учење нових песама о Ускрсу, 

развијање љубави према породици и обичајима; 

Ликовна култура:упознавање различитих техника 



шарања ускршњих јаја и практична примена тих 

знања;Веронаука: упознавање верских и духовних 

обележја Ускрса; Страни језици: упознавање са 

начином прославе Ускрса код хришћана;Хемија: 

упознавање са правилном употребом боја, уз 

обавезно читање упутстава; Биологија: упознавање са 

различитим карактеристикама јаја од различитих 

врста живине. 

Носиоци активности 

Ученици, одељенске старешине,наставници 

појединих предмета, вероучитељ, Тим за 

међупредметне компетенције и Тим за народну 

традицију. 

Методе рада 

Демонстративно - илустративне методе,тимски рад, 

групни рад,метода практичних радова, вербално-

текстуална. 

Материјално – техничка основа 

Различите врсте јаја, боје, четкице, лепак, папири, 

природни и вештачки материјали.  

Фотоапарат, мобилни телефони, лаптоп, видео-бим. 

Начин праћења и евалуације 
Посматрање,интервју,анкете ( анкете 

за:ученике,наставнике и родитеље) 

 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ФАЗАМА ПРОЈЕКТА 

 

Oбразложење пројектне теме/разлози за покретање пројекта 

Жеља нам је да се ученици упознају са предузетништвом и процесом настанка једног 

пројекта.Стало нам је да се код ученика развију хумане вредности и алтруизам. Волели би смо 

да ученици стечена знања и искуства користе за нове пројекте и хуманитарне акције и уједно 

да своје позитивистичке ставове и вредности преносе својим вршњачким групама. 

 

 

Активноси у оквиру ОТВАРАЊА пројекта 

(Опис, фотографије и материјали) 

Активност 1. Ученици уз подршку пројектног тима разрађују идеју и креирају мини план 

акције за реализацију активности. 

-У пројекту учествују сви ученици од 1. до 8. разреда, Пројектни тим, Тим за народну 

традицију, учитељи, наставници (одељенске старешине) поједини 

наставници,вероучитељи,информатичари. 

- Подела задужења ученицима и носиоцима пројекта 

-Одређивање места, уређење и адаптација за извођење ускршњег базара. 

-Ускршњи базар ће се реализовати 25.4.2019. 

-Евалуација пројекта (сређивање документације,анкета, фотографија) 

  

... 

 

Активноси у оквиру РАЗВИЈАЊА пројекта 

(Опис, фотографије и материјали) 

Активност 1.Ученици самостално и на интернету истражују идеје о осликавању ускршњих јаја 

и изради аранжмана. 

-Израда обавештења које ће бити прочитано 1.4.2019. ученици се обавештавају о пројекту 

,,Ускршње јаје веру нам даје”. 

                               ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обавештавамо све ученике од 1. до 8. разреда, учитеље и наставнике да се у школи ради 



пројекат ,,Ускршње јаје веру нам даје” у оквиру школског предузетништва и да је потребно да 

се сви укључе у његову реализацију. Пројекат ће бити реализован у оквиру Ускршњег базара 

25.4.2019. Желимо вам лепу сарадњу и пријатно дружење.       

 Пројектни тим 

 

-Ученици на часовима информатике, ЧОС-а, ликовне културе и самостално код куће 

истражују и проналазе идеје о осликавању ускршњих јаја 

 

Активност 2.Ученици одабирају идеје и теме осликавања јаја и израде аранжмана. 

-Ученици са одељенским старешинама, у оквиру часова ликовне културе и ЧОС-а одабирају 

идеје и теме за осликавање ускршњих јаја и израду ускршњих аранжмана у периоду од 

1.априла до 4.априла. 

Активност 3.Ученици креирају презентацију уз помоћ модерацијских картица са кључним 

речима. 

- Тим за неговање традиције и група одабраних ученика старијих разреда, то су ученици 8. 

разреда који ће урадити модерацијске картице са кључним речима, израдиће презентацију у 

вези Ускрса у периоду од 1.априла до 18.априла, пронаћи са вероучитељем одговарајућу 

духовну музику и заједно са филмом о деспоту Стефану све уклопити у једну целину. Све то 

ће се приказивати у недељи пред Ускрс. 

- Упоредо са том активношћу реализује се активност израде модерацијских картица са 

кључним речима везаним за Ускрс (вера, љубав,другарство,нада, 

креативност,знање,сарадња,комуникација,срећа,успех,...) носиоци ових активности су ученици 

са Тимом за неговање традиције. 

Активност 4.Ученици се тимски организују и осликавају ускршња јаја и праве аранжмане. 

- Израда аранжмана  и шарање ускршњих јаја се изводи у периоду од 22.априла до 25.априла, 

носиоци ових активности су сви ученици од 1. до 8.разреда са одељенским старешинама и 

наставници ликовне културе. 

Активноат 5.Ученици осмишљавају изглед штандова и постављања ускршњих јаја и 

аранжмана. 

- Наставница ликовне културе са ученицима осмишљава изглед изложбеног простора и 

штандова у холу 

1. Биће постављена фигура Ускршњи зека (већих димензија) у холу школе. 

2. Лопте-јаја од кашираног канапа или новина 

3. Венац од шаргарепа од хамера у боји 

Одељенски штандови ће имати симболе одељења са именима ученика и одељенског 

старешине (срце,цвет, књига,јаје,зека,...) 

Активност 6. Ученици истражују на интернету, селектују и постављају духовну музику и 

презентацију која је на ускршњем базару; 

-Вероучитељ и ученици бирају пригодну духовну музику у периоду од 15.априла до 19.априла 

- Припремљену презентацију постављају  информатичар и техничка подршка школе 

- Филм о деспоту Стефану (наставнице српског језика) 

-Презентација о Ускрсу, духовна музика и филм о деспоту Стефану се приказују целе 

ускршње недеље од 22.априла до 25.априла 

Aктивност 7. Припрема анкета за родитеље, ученике и наставнике за рефлексију и евалуацију 

пројекта; 

- Чланови Пројектног тима израђују и куцају анкете за родитеље,ученике и 

наставнике(од1.до8.разреда 22 анкетe за рoдитеље, за ученике 23, за наставнике, неколико 4 

анкете. 

Активност 8. Ученици уз подршку наставника организују промоцију и продајну изложбу 

ускршњих  јаја. 

-17.4. наставница енглеског језика Ксенија Лаишић-Милетић,чланица Пројектног тима, 

одржала је радионицу на часу енглеског језика у 4/1. Вођен је разговор са ученицима о 



обичајима православног и католичког Ускрса. Ученици су шарали кувана јаја. 

-18.4. наставница физичког васпитања Весна Алексић,чланица Пројектног тима,одржала је 

радионице  у 5/1 и 5/2  као припрему за Ускршњи базар. У питању је сарадња са родитељима, 

Васиљевић Оливера  је направила медењаке у облику ускршњих јаја, а ученици су јестивим 

бојама украшавали медењаке, Направљени медењаци су припремљени за продајну изложбу 

Ускршњи базар 25.4.2019. 

-19.4. учитељица Горица Милојковић, чланица Пројектог тима, је у оквиру свог одељења 1/1 

на часу пројектне  наставе имала радионицу у вези Ускршњег базара и пројекта. Ученици су 

шарали јаја од стиропора различитим техникама.  

-25.априла је  одржан Ускршњи базар у холу школе 

- Наставница Миљана Павковић, члан Пројектног тима је имала штанд у виду црквице, где је 

приказан обичај ношења јаја у цркву. 

- Гости Ускршњег базара су били представници Црвеног крста : Стеван Мишковић и Горан 

Мишковић, они већ више година сарађују са школом у оквиру наставе физичког и 

здравственог васпитања у организовању Јесењег и Пролећног кроса. 

- Гост је била и Драгана Стојиљковић, директор Војвођанске банке и предузетник. 

- Такође и Деа Алексић ПР Општине Деспотовац. 

Активност 9. Зарађени новац од базара смо искористили у хуманитарне сврхе(помоћ 

ученицима слабијег материјалног стања у оквиру одељења)  

- Одељенске старешине са ученицима одређују ученике у својим одељењима којима је 

потребна помоћ (разговор,тајно гласање,...) 

-Од 7.маја до 17.маја одељенске старешине позивају родитеље одабраних ученика и уручује 

им се новац. 

-Одељенске старешине ће изабрати ученике у својим одељењима којима ће дати новац и тако 

остварити хумани циљ нашег пројекта. 

 

- У већини случајева новац ће бити искоришћен као помоћ ученицима слабијег материјалног 

стања за реализацију екскурзија. 

 

... 

 

 

 

Активноси у оквиру ЗАТВАРАЊА пројекта 

(Опис, фотографије и материјали) 

Презентација добијених резултата и продуката: 

- Ученици уз подршку наставника објављују извештај на сајт школе (фотографије, видео-

клипови,презентације,..) 

... 

Ученици уз подршку наставника креирају и реализују анкету за рефлексија о пројекту и 

евалуцију 

Ученици праве и реализују анкете и објављују резултате на сајту школе уз извештај о 

пројекту: 

 

За ученике: 

1. Колико сте били мотивисани за овај пројекат,, Ускршње јаје веру нам даје?” 

2. Да ли вам је пријао тимски рад? 

3. Да ли сте задовољни резултатима пројекта? 

4. Шта би сте променили? 

5. Да ли ћете учествовати у изради сличних пројеката? 

 

За наставнике: 



1. Колико сте били мотивисани за учешће у пројекту ,,Ускршње јаје веру нам даје?” 

2. Да ли сте задовољни оствареним резултатима пројекта? 

3. Шта би сте променили? 

4. Да ли ћете и даље учествовати у сличним пројектима? 

 

За родитеље: 

1. Да ли вам се допао овај вид представљања радова ваше деце? 

2. Да ли сте помагали вашем детету? 

3. Да ли вам се допало представљање Ускрса на овај начин,кроз пројекат? 

4. Да ли имате предлоге (ако имате,наведите их) за реализацију будућих пројеката? 

 

25.4.2019. Одржан је Ускршњи базар који је уједно део нашег пројекта ,, Ускршње јаје веру 

нам даје”. При крају базара родитељима, ученицима и наставницима су подељене анкете. 

Анкете су убачене у посебну кутију за анкете. Обрада и анализа анкета ће се обавити после 

пролећног распуста 6. или 7. маја. 

7.5.2019. Урађена је анализа, тј. обрада анкета. 

Анкете за ученике: 

Обрађене су  23 анкете за ученике;  На 1. питање: Колико сте били мотивисани за овај пројекат 

,,Ускршње јаје веру нам даје?”  18 ученика је одговорило : веома; 3 са одговором: да; 1: мало и 

1: не. Закључак је да код ученика постоји велика мотивација за реализацију нашег пројекта. На 

2. питање: Да ли вам је пријао тимски рад? 22 ученика су одговорили: да, 1: онако. Закључак је 

да ученици воле тимски рад и пријатно им је у таквом облику рада. На 3. питање: Да ли сте 

задовољни резултатима пројекта? 3 ученика је одговорило са: веома; 18 ученика: да; 2 

ученика: онако. Закључак је да су ученици задовољни резултатима пројекта. На 4. питање: 

Шта би сте променили? 14 ученика је одговорило: ништа; 2 ученика: да буде више деце, 

учесника; 1: све је сјајно; 2 ученика: да је потребно више маштовитости; 1:  више 

креативности; 1 ученик: чешће одржавање пројеката; 1 предлаже ниже цене; 1 би променио 

наставнике. Закључак је да је већина ученика задовољна и ништа не би мењали, остали 

ученици сматрају да би могло бити више маштовитих и креативнијих радова, а и чешће 

одржавање сличних и других пројеката. На 5. питање: Да ли ћете учествовати у изради 

сличних пројеката?  20 ученика је одговорило са: да; 2: не и 1: можда. Закључак је да су скоро 

сви ученици заинтересовани за учешће у сличним пројектима. 

Анкете за родитеље: 

Обрађене су 22 анкете. На 1. питање: Да ли вам се допао овај вид представљања радова ваше 

деце? 22 родитеља су одговорила: да. На 2. питање: Да ли сте помагали вашем детету? 19 

родитеља : да и 3 родитеља: не. Закључак је да се родитељима допада овај начин 

представљања радова и да они имају учешће у изради тих радова. На 3. питање: Да ли вам се 

допало представљање Ускрса на овај начин, кроз пројекат? 22 родитеља су одговорили: да.На 

4. питање: Да ли имате предлоге (наведите их)за реализацију будућих пројеката? 21 родитељ је 

одговорио: не, а 1 предлаже еколошке садржаје.Закључак је да се родитељи радо 

одазивају,помажу и подржавају реализацију пројекта. 

Анкете за наставнике: 

Обрађене су 4 анкете. На 1. питање:Колико сте били мотивисани за учешће у 

пројекту,,Ускршње јаје веру нам даје? 3 наставника је одговорило: веома, а 1: довољно. На 

2.питање: Да ли сте задовољни оствареним резултатима пројекта? 4 наставника је одговорило 

са: да. На 3. питање: Шта би сте променили? 3 је одговорило: ништа, 1 предлаже награде за 

најбоље. На 4. питање:Да ли ћете учествовати у сличним пројектима? 4 наставника је 

одговорило са: да. Закључак је да су наставници углавном мотивисани за учешће у пројекту, 

задовољни су резултатима пројекта и учествовали би и у будућим сличним пројектима,ништа 

не би мењали, један предлог је да се уведу награде за најбоље. 

 

 



 

 

 

Пројекат је у потпуности реализован, успешан , креативан и маштовит, ангажовани су: 

наставници, учитељи, ученици,родитељи, представници локалне самоуправе. На основу 

резултата анализе анкета установљено је да су утисци о пројекту јако позитивни, да су сви 

мотивисани за рад,да су задовољни резултатима  пројекта и да би учествовали у изради 

сличних пројеката. 

 

Презентација  “Ускршње јаје веру нам даје” налази се ОВДЕ. 

https://drive.google.com/open?id=1ogRF3MGrqKsP6ZBZlHwiHu-sGUUDskEE  

 

Филм “Књижевно-историјски осврт на живот деспота Стефана Високог” налази се ОВДЕ 

.https://drive.google.com/open?id=1Jn1B1IeH3B3XONnJGKID1TPuWboycm6E 

 

Табеларни приказ анкета наставника можете погледати ОВДЕ 

https://drive.google.com/open?id=1U-t_FYMUgpC_pJXW4LVJMobpBBYUnwzU 

 

Фотографије са припреме и реализације пројекта можете погледати ОВДЕ 

https://drive.google.com/open?id=1wjO4gKs4ktRZ6Zy98XrYH2Z41a6fTeYd 

 

Портфолијо пројекта можете погледати ОВДЕ 

https://drive.google.com/open?id=1T8kxCMFXrHzhDGc8PBx6qvQepfFzsy_- 

 

 

Пројектни тим: 

Горица Милојковић, Јовица Ристић, Весна Алексић, Ксенија Милетић лаишић, Снежана 

Петровић, Биљана Тодоровић, Дракче Стефановић и Томица Симић. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ogRF3MGrqKsP6ZBZlHwiHu-sGUUDskEE
https://drive.google.com/open?id=1ogRF3MGrqKsP6ZBZlHwiHu-sGUUDskEE
https://drive.google.com/open?id=1Jn1B1IeH3B3XONnJGKID1TPuWboycm6E
https://drive.google.com/open?id=1U-t_FYMUgpC_pJXW4LVJMobpBBYUnwzU
https://drive.google.com/open?id=1U-t_FYMUgpC_pJXW4LVJMobpBBYUnwzU
https://drive.google.com/open?id=1wjO4gKs4ktRZ6Zy98XrYH2Z41a6fTeYd
https://drive.google.com/open?id=1wjO4gKs4ktRZ6Zy98XrYH2Z41a6fTeYd
https://drive.google.com/open?id=1T8kxCMFXrHzhDGc8PBx6qvQepfFzsy_-
https://drive.google.com/open?id=1T8kxCMFXrHzhDGc8PBx6qvQepfFzsy_-

