
Eко-изложба ,,Виртуелни акваријум'' 
  

У склопу пројекта којим се наша школа пријавила на конкурс Покрајинског 
секретаријата за образовање под називом ,,За чистије и зеленије школе Војводине'', као и 
школског пријекта ,,Да ми у школи буде пријатније'', за децембар месец се предвиђа, у 
холовима обе школске зграде,поставка ученичких радова под називом ,,Виртуелни 
акваријум''.  
 Циљ ове поставке је подизање свести ученика о значају чисте и здраве околине, са 
нарочитим акцентом на значај чистих вода (канала, језера, река, мора и океана). У свим 
овим воденим површинама постоји биљни и животињски свет који може да опстане само 
у здравом окружењу. Људи су, наравно, део ове приче.  
 
 Активности предвиђене у оквиру ове акције су следеће: 

1. Одељења првог разреда ће правити коралну грану о коју ће бити окачне рибице 
(морско станиште), под називом ,,Срећна рибица''. Техника којом ће бити уређене 
рибице је мозаик (колаж папир). Вербални приказ* – о морима, океанима, 
коралима, живом свету мора, загађењу. 
 

2. Одељења другог разреда ће правити тродимензионални приказ ,,Срећна жаба'', 
,,Срећна корњача'', ,,Срећна морска звезда''. Свако одељење по један приказ: приказ 
језера (локвањи, жабе), приказ  реке (каменчићи, корњаче), приказ мора (песак, 
морска звезда, јежеви). Вербални приказ* – Када су ове животиње ,,срећне''? 
 

3. Одељења трећег разреда ће правити тродимензионални приказ ,,Биљке којима су 
ноге уводи'' (биљни свет водених станишта). Свако одељење ће по избору 
представити једну врсту биљака које живе у води или поред воде (локвањ, трска, 
палацка...). Вербални приказ* – Шта ће биљци вода? 
Учешће у литерарном конкурсу – слободна тема везана за биљке и животиње 

водених површина, загађење, чување природе...(песма, прича). 
 

4. Одељења четвртог разреда ће правити тродимензионални приказ ,,Лепршави 
чувари''. Свако одељење ће на креативан начин представити по једног инсекта који 
живи поред воде или на води (вилин коњиц, лептир, паук...). Такође, ученици овог 
разреда који имају изборни предмет чувари природе, треба да направе плакат са 
природним резерватима у оквиру којих су неке водене површине, њихов биљни и 
животињски свет.  Вербални приказ* –Да ли су инсекти важни иако су мали? 

Учешће у литерарном конкурсу – слободна тема везана за биљке и животиње  
водених површина, загађење, чување природе...(песма, прича). 
 

5. Одељења петог разреда ће бити учључена у више активности: 
- биологија - Заштићене биљне врсте свих водених станишта (плакат, 
тродимензионални приказ, реферати, фотографије...). Свако одељење по 
један приказ (групни радови). 



- српски језик -  Учешће у литерарном конкурсу – слободна тема везана за 
биљке и животиње водених површина, загађење, чување природе... (песма, 
прича). 

 
6. Одељења шестог разреда ће бити укључена у више активности: 

- биологија – заштићене животињске врсте свих водених станишта (плакат, 
тродимензионални приказ, реферати, фотографије...). Свако одељење по 
један приказ (групни радови). 

- српски језик –Учешће у литерарном конкурсу – слободна тема везана за 
биљке и животиње водених површина, загађење, чување природе... (песма, 
прича) 

- ликовна култура – Поставка ученичких радова на тему ,,Срећна риба'' у 
холу школе (обједињене две технике – боја и текстура). Сваки ученик 
један рад (индивидуални радови). 

 
7.  Одељења седмог разреда: 

- хемија – на часовима или секцијском раду из хемије испричаће причу о 
ВОДИ као неопходном састојку свих живих бића, хемијском саставу... 
(групни радови – плакате или неки други вид презентовања) 

- српски језик – Учешће у литерарном конкурсу – слободна тема везана за 
биљке и животињеводених површина, загађење, чување природе... (песма, 
прича) 

 
8. Одељења осмог разреда: 

- информатика – презентације: Загађење водених површина, Очување 
водених површина, Заштита околине (корелација са биологијом)... 

- српски језик - Учешће у литерарном конкурсу – слободна тема везана за 
биљке и животиње водених површина, загађење, чување природе... (песма, 
прича) 

 
Сви тродимензионални радови треба да буду направљени од материјала који 

се може рециклирати.  
У оквиру ове акције ће бити обновљен акваријум са рибицама који је дуги 

низ година красио школски хол. Акваријум ће бити постављен у холу зграде у Старом 
Сивцу. 
  Ученичке компјутерске презентације ће бити пројектоване у холу зграде  
(10. децембра – 23. децембра) свакога дана од 9 до 12 часова.  
  *Под појмом вербални приказ (други, трећи и четврти разред) подразумевју 
се размишљања ученика на задату тему.  

 
Прикупљање радоваједо 10. децембра 2014. 
 
Иницијатор и координатор акције  
                                                                               Светлана Мајски 


