
ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА

„ЛЕПО У НАМА И ОКО НАС“

Основна школа „Петар Петровић Његош“ у Београду



▪Ове школске године наша школа учествовала је у пилот пројекту 

обогаћеног једносменског рада под називом „Лепо у нама и око       

нас“. 

▪Најразличитије активности планиране су и извођене током целе 

године на ликовним, музичким и радионицама српског језика и 

књижевности у просторијама школе а сарадња између 

предметних наставника и ученика настављала се и током онлајн 

наставе.

▪Презентација обухвата најрепрезентативније дечије радове:

цртеже, стрипове, паное, текстове, обрађене песме композитора

и видео материјале музичких игара ученика наше школе.



Прва активност на 

радионицама била је 

везана за тему „Мачке у 

уметности“. Обрађиване 

су књиге домаће и 

светске књижевности  у 

којима се као ликови 

појављују мачке, цртале 

илустрације и правили 

панои.



Дизајн насловних 

страна књига и 

илустрације 

ученика



Један од паноа израђених на радионицама српског језика 

и књижевности





Ликовна радионица – панои на тему „ Мачке уметника као 

њихови љубимци и модели“



Портрет Пабла Пикаса – Дарија Брковић 6/2



Портрет Анрија Матиса са мачком – Сања Ђурић 5/1



„Пикасо у свом атељеу“  - ликовни рад Ане Антић 5/1 изложен 

на Републичкој смотри ученичког ликовног стваралаштва



Рељеф са 

мотивом мачке –

Хана Устић 7/2 Бастет - староегипатска богиња-мачка, 

Јована Крчадинац 5/1



Панои на тему мачака у 

анимираним филмовима

Стрип „Никола Тесла и мачка“ –

Богдан Стокић 4/2



Песма „Како се Моцарт постаје“

Видео анимација – текст и 

музика Леонтина Вукомановић

Следећа инспирација били 

су живот и дело Волфганга 

Амадеуса Моцарта



Волфганг Амадеус  -

МоцартТурски марш

Портрет Моцарта -

Дарија Брковић 6/2



Музичка радионица - панои



Музичка радионица - панои



Стрипови о Моцарту – Ања Рашков 7/2



Пано са литерарним и 

ликовним радовима 

везаним за књижевно 

дело „Мали принц“.





Ања Миљковић 8/1      -
илустрација књиге „Мали принц“





Стрип „Мали принц и ружа“ 

Ања Рашков 7/2



Надежда Петровић  - Јована Крчадинац 5/1



Аутор стрипа – Ана Антић 5/1

Најуспешнији стрипови ученика 

настали су надахнути биографијом 

балерине Ане Павлове



Стрип о Ани Павловој – аутор Јована Крчадинац 5/1



Стрип Дарије Брковић 6/2



Софија Трикић 7/2 и Ања Рашков 7/2  -

стрипови инспирисани животом и делом чувене балерине



Јохан Штраус „Радецки марш“

У оквиру пројекта ученици су осмислили музичке игре на позната 

дела композитора и снимљене су видео анимације на задату нумеру



Музичка игра Лудвиг ван Бетовен „Contradanza“



Дмитриј Кабалевски, музичке игре уз покрет



Леонардо да Вичи сликар и музичар – видео анимација

Избор активности 

везаних за опус 

чувеног ренесансног 

уметника Леонарда да 

Винчија:



Леонардов кошмар – стрипови Анђеле 

Митровић 7/2 и Душана Вишекруне 5/1



PowerPoint презентација о 

Леонарду да Винчију



PowerPoint презентација о 

Леонарду да Винчију



▪ Средином другог полугодишта предмет истраживања ученика базирана је 
на активностима везаним за тему „Великани уметности и њихова дела“.

▪ Ученици су анализирали 10 познатих уметничких дела и кроз разговор и 
анализу различитих мотива и ликовних елемената на њима, повезивали 
ликовни и књижевни језик а затим изражавали свој доживљај у виду есеја. 

▪ На ликовним радионицама израђивали су друштвене игрице као што су 
меморијске и едукативне картице, пузле за слагалице и сл.

▪ На музичким радионицама прављени си видео записи интерпретација дела 
чувених композитора.



Пано под називом „ Слика- прича“











Меморијске карте 

Ања Рашков 7/2

На радионицама у мају наставило се са 
активностима започетим у априлу али су 
оне биле допуњене новим играма на тему 
“Великани уметности и њихова дела”.

- Израда пузли за слагалице и 
меморијских карти за игру меморије са 
репродукцијама 10 познатих уметничких 
дела И њихових аутора.

- Израда едукативних картица са 
репродукцијама и питањима везаним са 
речник појмова ликовне иметности 
(ликовне елементе, технике, уметничке 
покрете, уметнике и њихове биографије и 
дела…



Јована Крчадинац 5/1  - слагалица „Уметничка дела“



Слагалице које су направили ученици Страхиња Бановић 7/2 и 

Јована Крчадинац 5/1



Ања Рашков 7/2 - слагалица „Час балета“



Карте за игру меморије са репродукцијама уметничких дела

Ликовна радионица 



Пројектни задатак „Ликовни квиз“ 

који је извела група ученица 

седмог разреда. Рад је осмишљен 

и изведен на часовима 

информатике и рачунарства.



Едукативне карте – музичка радионица



Ликовна радионица  -

букмаркери

▪ Као завршни део пројекта планирана је поставка онлајн 

изложбе у форми видео снимака, текстова, цртежа... 



Хвала на пажњи!


