
ФинПис пројекат 

Основна школа „Кнез Сима Марковић“ 

 

Тема пројекта Једна флаша-срећа наша 

Област Штедња 

Време реализације септембар-октобар 

Одељења у којима је пројекат спроведен: 2/9, 4/2,4/5 

Наставни предмети са којима је тема 

повезана 

Математика, Ликовна култура, Српски језик, 

Свет око нас/Природа и друштво, Музичка 

култура, Ваннаставне активности, Час 

одењенског старешине, Пројектна настава 

Циљ пројекта Оспособљавање ученика за рационално 

прикупљање и штедњу новчаних прихода 

зарађених на продајној изложби. 

Исходи пројекта Ученик ће бити у стању да: 

-прикупи материјал тачније пластичне флаше 

различите запремине 

-од рециклажног материјала направи звечку, 

играчку, касицу, саксију или наруквицу 

-одреде вредност истих 

-направе продајну изложбу 

-рационално употребе прикупљен новац за 

куповину школског прибора (деци лошијег 

материјалног статуса) за акцију ,,Друг другу“ 

предвиђену за Дечију недељу. 

Исходи наставних предмета: – учтиво учествује у вођеном и слободном 

разговору;                                                                        

− препозна и искаже радост, страх, тугу и бес 

уважавајући себе и друге                                                 

− сарађује са вршњацима у заједничким 

активностима                                                                 

- разликује потребе од жеља на једноставним 

примерима из сопственог живота;                                 

− посматрањем и опипавањем предмета одреди 

својства материјала: тврдо – меко, провидно             

– непровидно, храпаво –глатко;                                          

-одабере материјале који својим својствима највише 

одговарају употреби предмета;                                                
-одлаже отпад на предвиђена места                                               

-штедљиво троши производе које користи у 

свакодневним ситуацијама;                                                                   

− повезује резултате учења и рада са уложеним 

трудом                                                                                                 

-пева песму по слуху                                                                                

- свира на ритмичким инструментима                                                                                           

-сабира и одузима бројеве до 100 са прелазом 

преко десетице                                                                     

- Користи материјал и прибор на безбедан и 

одговоран начин; 

Носиоци активности Ученици, родитељи, учитељ 

Методе рада Демонстрација, разговор, метода практичног 

рада 



Материјално- техничка основа Рециклажни материјал (флаше), лепак, маказе, 

лак за нокте, трака, боје,компјутер, пп 

презентација, вуница, колаж папир 

Начин праћења и евалуације Посматрање, бележење и дискусија. 

 

1. Образложење пројектне теме 

Пројекат је реализовало три одељења ОШ,, Кнез Сима Марковић“ са следећим бројем ученика: 2/9 

(ИО Глумчево брдо) са 6 ученика, 4/2 (Матична школа) 30 ученика  и 4/5 (ИО Баћевац) са 13 ученика.  

У оквиру овог пројекта смо успели код ученика да развијемо рационално коришћење финансијских 

средстава (прикупљених од производа који су сами ученици направили од пластичних флаша) за 

куповину поклона (школског прибора) који је поклоњен деци лошијег материјалног статуса кроз 

акцију ,,Друг другу“ током Дечије недеље, као и поклањање самог новца у хуманитарне сврхе, једном 

ученику 6.разреда (ученици 4/2 су свој новац тако утрошили) 

Како су овај пројекат реализовати ученици другог и четвртог разреда, учитељице су у договору са 

децом одлучиле који од наведених предмета ће правити за продају, шта је у складу са њиховим жељама 

и способностима, ако и донетим материјалима за рад. Посебну захвалност дугујемо родитељима који 

су се одазвали на радионице, где су заједно са децом правили предмете од флаша, као и одазив на 

продајне изложбе у великом броју. Продајне изложбе 2/9 и 4/5 су организовали током Дечије недеље, 

у дану када је био планиран маскенбал, зато што су тада родитељи били посетиоци школе. Ученици 

четвртог разреда из матичне школе су реазлизовали продајну изложбу независно од маскенбала, на 

улазу у школско двориште.  

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

1. ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

Отварање пројекта је започело у септембру на часовима Музичке културе где су ученици 

слушали песму Катарине Богићевић ,,Рециклажа“. Након тога смо разговарале са својим ђацима 

на ту тему: Да ли сте чули за рециклажу? Шта то значи?  Да ли је важно да рециклирамо? Шта 

све можемо рециклирати? Које су боје рециклаже? ... 

 

Након тога ученицима је на часу Пројекте наставе или Ваннаставних активности приказан 

цртани филм о рециклажи Пепа Прасе-рецикажа. Дискусијом о цртаном филму смо још 

продубили већ започету тему, подстакли ученике на размишљање. Они су исказили своје 

мишљење, разговарали смо о томе како можемо зарадити од рециклаже. Дошли смо до 

закључка да су пластичне флаше нешто што нас окружује, што штети природи, баца се,а може 

да буде извор зараде. Најавили смо да ћемо ми зарадити од тога кроз пројекат. Писали смо 

називе нашег пројекта, гласали и изабрали најзанимљивији наслов. 

  

На родитељском састанку који је био одржан поводом узимања података за есДневник, 

учитељице су упознале родитеље са планираним пројектом, начинима да нам помогну, као и са 

самим циљем пројекта, шта је то ФинПис, који је рок за израду предмета, ста ћемо правити... 

 

Идућег дана смо ученицима дали упутства о материјалу који треба да прикупљају, о року за   

доношење, о материјалу који нам је осим флаша потребан. Након пар дана, заједно са 

ученицима смо селектовали материјал, разврстали према запремини, скинули етикете, исекли...  

 



2. РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА 

Са ученицима смо разговарали о томе шта би они волели да праве од флаша, записивали смо идеје на 

табли. Након тога смо ученицима приказале идеје, већ урађене предмете, слике предмета, 

снимке...како би употпунили слику о томе како треба њихов предмет да изгледа. 

Кренуло се у реализацију, родитељи су такође били упознати са данима и часовима када могу доћи да 

нам помогну. Улазница је била празна пластична флаша. Ученици, понекад родитељи и свакодневно 

учитељице су радили стално, нове идеје су прихватане у ходу.  

На часовима математике смо рачунали колико можемо да зарадимо, потрошимо...На часовима Српског 

језика ученици 4.разреда су написали песму рециклажа, коју су касније отпевали заједнички (у прилогу 

ће бити достављен и снимак) н часовима Пројектне наставе, Ликовне културе, Ванннаствних 

активности смо правили предмете, кутије за паковање предмета, плакате којим ћемо најавити изложбу 

и продају. Ученици 2.разреда су се одлучили да се њихова продјана изложна зове ,, Дошла бака на 

пазар“ из разлога што смо ту песму учили у окробру. 

Када су радови били готови, спаковани су у кутије. Уследио је договор о вредности сваког производа. 

Ученици су износили предлоге, коментарисали да ли је то висока цена или ниска. Упоређивали су 

предмете и цене. Величину, квалитет (да ли је уредно обојен, осликан или је умазан, да ли има 

шљокице или су спале...), ценили су труд при изради, истицали код цене време које је неко утрошио 

за израду предмета...Учитељице су усмеравале ученике, пратиле њихов рад. Ученици другог разреда 

су били нереалнији у својим ценама, а касније и жељама , у односу на ученике четвртог разреда. 

Предпостављамо да је неискуство, разлика у годинама, узрасту... разлог због кога су млађи ученици  

захтевали више помоћи од стране учитељице током договора. 

Уследило је исписивање цена и качење на производе. Тог дана ученици су окачили плакате по школи 

којим су најавили продају, али су и одлазили групно у друга одељења да их позову на продају.  

3. ЗАТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

Због мањег броја ученика у Издвојеним одељењима ОШ ,,Кнез Сима Марковић“, као и мањег броја 

људи који се крећу током дана у близини школе, Баћевац (4/5) и Глумчево брдо (2/9) су реализовали 

продајну изложбу на дан маскенбала, када је било више родитеља и старијих ученика. Ученици 4/2 су 

то урадили на улазу у школу. Велики број родитеља и пролазника је подржао акцију. 

Након пребројавања новца, ученици су давали предлоге за најрационалнију употребу зарађеног новца. 

Ученици 2/9 и 4/5 су се одлучили за куповину неопходног прибора који ће заједно користити у школи, 

а ученици 4/2 су свој новац поклонили у хуманитарној акцији ,,Друг другу“ ученику шестог разреда, 

који има сметње у кретању и позвали га на заједничко дружење. 

Ученици су направили списак прибора који желе да купе (креде у боји, папир за штампање, комплет 

за Ликовну културу са додатним материјалом, фасциклу за тестове...).  

Иако је било планирано да куповину обаве ученици, то није урађено. Разлог је велика удаљеност 

најближе књижаре, у питању су мање сеоске школе, па су учитељице купиле по направљеном списку. 

Након тога је обављена дискусија о купљеним предметима.  

Презентација са фотографијама направљеним у току рада на пројекту је изложенау холу школе, а други 

разред презентовао је пројекат родитељима у склопу часа Пројектне наставе. Такође објављене су 

фотографије и текст на сајту школе, као и на Твитер налогу. 

 



Анализа процеса рада 

Након реализованог пројекта, ученици, родитељи и учитељи су изашли препуни утисака, богати 

бројним идејама, освешћени да једна обична флаша може неком измамити осмех на лицу, ако не завши 

поред реке, у канти или дворишу. Ученици су били јако реални у проценама колико шта треба да 

кошта, као и у томе како потрошити новац. 4/2 је сматралало да је новац потребан дечаку који се 

отежано креће, а свакодневно га виђају са осмехом на лицу. Друга два одељења, са скромним зарадама 

су покушали да поштеде родитеље додатних трошкова, па су одлучили да зараду потроше на 

заједнички прибор. Након реализације самог пројекта саматрамо да је циљ у потпуности остварен и да 

са оваквим начинима рада  (пројектима) треба наставити кроз Божићни базар, Дан љубави, Васкршњи 

сајам...Докази нашег рада ће бити додати у виду фотографија кроз Прилог 1, а снимак песме 

,,Рециклажа“ коју су осмислили ученици Прилог 2. 

 

 

Учесници на пројекту: 

-Сузана Миловановић (4/2) 

-Данијела Јукић (4/5) 

-Јелена Луковац (2/9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 1 

1.ОШ,,Кнез Сима Марковић“, матична школа у Барајеву, 4/2, Сузана Миловановић учитељица 

  

  

   



  

2. ОШ,, Кнез Сима Марковић“ ИО Баћевац 4/5, Данијела Јукић учитељица 

      

       



  

 

       

3. ОШ,, Кнез Сима Марковић“ ИО Глумчево брдо 2/9, Јелена Луковац 

 

 

 

 



                

         

  


