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Пројекат Оштро Перце реализован је у нашој школи током јануара, 
фебруара и марта 2018. године. Учествовали су сви ученици од првог до осмог 
разреда у сва три објекта наше школе (Мала Иванча, Поповић, Мали 

Пожаревац).  
Са ученицима нижих разреда у сва три објекта урадила сам радионице 

како бих презентовала пројекат. Након презентације, заједно са учитељима, 
одржала сам неколико часова на којима сам са ученицима разговарала о 
бајкама, о разликама између ауторске и народне, о томе како ће се урадити 

илустрација. Ученици су позитивно реаговали на савете и даља упутства у 
раду. Заједно смо осмислили план рада, како бајку поделити на целине и како 

урадити добре цртеже за сваки део. Ученици су сами бирали да ли ће радити у 
пару, у групи или самостално. Већина ученика се држала оригиналне бајке и по 
њој су урадила илустрације за сликовницу, али било је и оних који су мењали 

крај бајке или додавали нове ликове и радњу. Нарочито бих истакла рад 
Катарине Козић, ученице III1, која је своју сликовницу урадила у форми стрипа.  

Резултат целокупног рада са ученицима током пројекта су двадесет и једна 
сликовница. Све сликовнице сам обрадила и послала на конкурс. Током рада на 
пројекту ученици су остварили међупредметну корелацију повезујући српски 

језик и ликовну културу, стекли знања о врстама бајки, анализирали и 
илустровали изабране бајке, остварили добру међусобну комуникацију у 

групном раду или раду у паровима и сарадњу са учитељима и библиотекарем. 
Као део пројекта Оштро Перце реализован је пројекат Андрићу у част са 

ученицима старијих разреда у Малој Иванчи у сарадњи са наставницом српског 
језика Данком Стојановић, током децембра 2017. и јануара 2018. године. 
Обухватио је девет часова српског језика и по два ликовне културе, музичке 

културе, историје, техничког и информатичког образовања, грађанског 
васпитања и секција. 

Са ученицима сам на часовима библиотечко-новинарске секције 
разговарала о прочитаним делима, објашњавала им како написати добар приказ 
дела и упутила их на сајтове који ће им помоћи у раду током пројекта. На 

јавном часу ученици су презентовали своје радове: тематске паное о животу и 
раду Иве Андрића, читали су приказе прочитаних дела, показали цртеже на 

више тема и макете мостова. Група ученица је одиграла плесну тачку 
инспирисану Аскином игром. 

Информације о реализацији овог пројекта налазе се на сају наше школе 

www.osmiloradmarkovic.edu.rs/projekti.  
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