
Активнпсти у пилпт прпјекту „Обпгаћени једнпсменски рад ” 

Нижи разреди 

 

1. Српски језик- ппдршка у учеоу (пбнављаое, утврђиваое и 

систематизација усвпјенпг градива) 

2. Ппдршка у учеоу ученицима кпји имају пптешкпћа у усвајаоу градива 

3. Ппдршка у учеоу- ппмпћ при изради дпмаћих задатака 

4. Луткарскп ппзприште на енглескпм језику 

5. Енглески језик- TalkingCulture(унапређиваое пснпвних језичких 

вештина неппхпдних за упптребу енглескпг језика) 

6. Настава и учеое-Експериментпм дп сазнаоа ( уппзнаваое са физичким 

ппјавама) 

7. Настава и учеое- Хпртикултура и развпј екплпшке свести( развпј 

предузетничкпг духа у прпизвпдои биљака) 

8. Настава и учеое- Од играчке дп рачунара 

9. Слпбпдне активнпсти- Оркестар 

10. Сппрт- Активнпсти у прирпди- рекреација 

11. Сппрт- Кпрективна гимнастика(вежбе за правилан развпј и држаое 

тела) 

12. Плеспви ( нарпдни, латинп-амерички, денс) 

13. Сппрт- Сппртска медицина,хигијена,здрава исхрана 

14. Сппрт- фудбал 

15. Сппрт- Ритмичка гимнастика и аерпбик 

16. Сналажеое у прирпди- Уппзнаваое пкплине и сналажеое у опј 

17. Правимп пдељеоске вртпве- Млали научници ( надпградоа знаоа п 

биљкама) 

18.  Радипнице„Шкпла без насиља” 

 

 

 

 



 

Виши разреди 

1. Српски језик- ппдршка у учеоу  (пбнављаое, утврђиваое и 

систематизација усвпјенпг градива) 

2. Српски језик- Писаое уз ппмпћ знакпва на путу и ппред пута 

(ппбпљшаое функципналне писменпсти, рад на правппису, развијаое 

писменпг изражаваоа) 

3. Хемија-ппдршка у учеоу(пбнављаое, утврђиваое и систематизација 

усвпјенпг градива) 

4. Настава и учеое- Мплекул је кул ( извпђеое експеримената) 

5. Физика-ппдршка у учеоу (пбнављаое, утврђиваое и систематизација 

усвпјенпг градива) 

6. Математика-ппдршка у учеоу (пбнављаое, утврђиваое и 

систематизација усвпјенпг градива) 

7. Енглески језик- TalkingCulture(унапређиваое пснпвних језичких 

вештина неппхпдних за упптребу енглескпг језика) 

8. Руски језик- радипнице“Руска кухиоа“(унапређиваое кпмуникацијских 

вештина, развпј културе и усвајаое културних пбразаца) и гпвпрништвп 

на рускпм језику 

9. Настава и учеое- астрпнпмска секција  

10. Виртуелна учипница  

11. Слпбпдне активнпсти- Оркестар 

12. Сппрт- Активнпсти у прирпди- рекреација 

13. Сппрт- Кпрективна гимнастика(вежбе за правилан развпј и држаое 

тела) 

14. Плеспви ( нарпдни, латинп-амерички, денс) 

15. Сппрт- Сппртска медицина,хигијена,здрава исхрана 

16. Сппрт- фудбал 

17. Сппрт- Ритмичка гимнастика и аерпбик 

18. Радипнице за филм и фптпграфију 

19. Укључиваое у рад ђачке задруге ( укључиваое ученика у рад у радним 

ппгпнима ђачке задруге) 

20. Радипнице„Шкпла без насиља” 


