
II КАТЕГОРИЈА  (V - VIII) – РАДОВИ УВРШЋЕНИ У БАЗУ ЗНАЊА 

 

Биологија 

Систем органа за циркулацију човека 

Обољења, повреда костију, прва помоћ. Деформације, правилно држање тела. Кретање. 

Обољење и оштећење мишића. Физичка активност 

Да ли је здраво јести сланину? 

Обољења органа за варење. Правилна исхрана и последице неправилне исхране 

(гојазност, булимија, анорексија). Хигијена усне дупље Таблице правилне исхране 

Жива бића су изграђена од ћелија 

Ишчезавање и заштита биљака и гљива. Биодиверзитет 

Дигитални хербаријум 

Географија 

Република Француска 

London calling 

Енглески језик 

Употреба речника за учење матерњег и страног језика 

Усвајање вокабулара кроз онлајн употребу блога и Гугл формулара 

Развијање критичког мишљења кроз процес драму - рад на причи "Кројач из Свофама" 

Advanced Technology  

Информатика и рачунарство 

Градитељке Београда у web 2.0 окружењу 

Програмирање мобилних апликација 

Његош – историја, уметност, фантазија 

Санкт Петербург 

Сигурни на нету 

Интернет и веб 2.0 алати 

Историја 

Историја Рима 

Српска револуција 

Обележавање стогодишњице од Првог светског рата 

Србија и Црна Гора у Великом рату 

Ариљска разгледница 

Велики рат – наука и технологија Првог светског рата 

Први српски устанак 

Хајдуци 

Путујемо са Наполеоном 

Језици националних мањина 

Лектира се пише сама - Како се прави филм? 

 

Ликовна култура 

Шара, сат и време  



Математика 

Игре разломака 

Од атома до васиона 

Графичко представљање статистичких података 

Шест шешира и три репрезентативне слике, промовише миме 

Графичко представљање статистичких података у облику дијаграма 

Израчунавање потрошачке корпе  

Немачки језик  

Моцарт 

Руски језик  

Симболи Русије 

Српски језик 

ТВ драма  " Ноћ и магла" Данило Киш 

Венац славе још се плете, а у њему живи дете 

Песмом и играма кроз положај жена у прошлости 

Сви смо ми савремени Робинзони 

Квиз о Светом Сави 

Пројекат Георгија - школа карактера 

Обрнута учионица: палатализација и сибиларизација 

Сватовске народне лирске песме (избор) 

Мала вила-народна бајка 

Ми и стварност 

Вида Огњеновић "Путовање у путопис" 

Међу својима, Владислав Петковић Дис 

Љубомир Симовић: Бој на Косову 

Божић 

Дневник Ане Франк 

Душан Радовић,доброћудни мргуд- израда и презентација сајта 

Развој лексике српског језика (утицај немачког и енглеског језика на српски језик) 

"Поп Ћира и поп Спира", Стеван Сремац 

Упознајмо Србију 

Човече не љути се часу допунске наставе 

"Шешир професора Косте Вујића", Милован Витезовић 

Школа и позориште – Сумњиво лице у Малој Иванчи 

Мали Принц 

Мој завичај 

Народне епске песме о Марку Краљевићу 

Пројекат Георгија -професионална оријентација 

Појам апсолутног и релативног значења глаголског облика на примеру презента 

Математички инфинитив 

Техничко и информатичко образовање 

Зелена енергија 

Везивање отпорника у струјном колу 

Уређење ентеријера 

Погонске машине - мотори 



Физика 

Чувајмо енергију, енергија је живот 

Заједнички појмови физике и хемије у VII разреду основне школе 

Никола Тесла "Моји изуми" 

Физичко васпитање 

Историја физичке културе 

"Орлови рано лете" и хајдучки вишебој 

Хемија 

Ромео и Јулија - интригантни Шекспир опчињен отровима 

 

Цртање, сликање и вајање 

Потера за дрвећем у Савиним и Босиљевим пејзажима 

 

Чувари природе 

Заштићене животиње Србије 

Адитиви: да или не? 


