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ШКОЛА У ГРАДУ /  ШКОЛА У СЕЛУ: 

Школско двориште као јавна површина, 

примери и могућности за школске пројекте

https://www.shutterstock.com/image-vector/children-hanging-out-school-ground-illustration-326841554Мр Зорица Милосављевић 

наставница биологије, ОШ ,,Димитрије Туцовић“ Чајетина



Школе у сарадњи са:

-родитељима,

-локалним институцијама,

-удружењима и организацијама,

-другим школама …

Пројекти

Конкурси

Еко-школе

Е-twinning програми



НАЈЛЕПША ШКОЛСКА ДВОРИШТА

ОШ “Раде Додић”, Милутовац
ОШ “Краљ Петар Први”, Ниш

ОШ “Свети Сава”, Арaнђеловац ОШ “Добросав Радосављевић Народ”, Мачванска Митровица

Конкурс ,,Најлепше школско двориште“
https://www.skolskiportal.rs/clanci/1065-njihova-skolska-dvorista-su-najlepsa



ПРОЈЕКТИ

,,Зелена учионица на отвореном“ 

Учионица на отвореном саграђена на подстицај самих ученика

https://lora.bioteka.hr/os-august-cesarec-spisic-bukovica-zelena-ucionica/

https://magazin.hrt.hr/mladi/ucionica-na-otvorenom-875624



ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У САРАДЊИ 

СА РОДИТЕЉИМА



ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ У САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ
Нека школска дворишта су уређена са различитим зонама за активности које пружају

простор за игру, учење, телесни развој и дружење.

Деца остају дуже у школи него пре, а школско двориште је постало важна арена за

активан дан деце.

Осим тога, школске површине у већој мери користе људи у локалној заједници.

▶ Foto: 
utdanningsdirektoratet.no

https://askoy.kommune.no/hr/plan-bygg-og-eiendom/hjelpeartikler-plan-bygg-og-eiendom/veileder-universell-utforming-av-uteomrader/skolegarder



ЗЕЛЕНА ЛАБОРАТОРИЈА

Полигон за експериментисање, промишљање и 

примену идеја из области одрживог развоја и 

зелене економије

Урбани врт у центру Београда

ЗЕЛЕНА УЧИОНИЦА

УЧИОНИЦА У ДВОРИШТУ

https://www.blic.rs/vesti/beograd/otvorena-zelena-ucionica-u-dvoristu-

medicinske-skole-na-zvezdari/y1lfqh8

https://novaiskra.com/zelena-laboratorija-sr/

Мале оазе за потребе наставе и пријатно 

проведених одмора



СТАНИШТА  У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

• Промовишу академска постигнућа кроз практично, искуствено учење и побољшањем 

когнитивних и емоционалних процеса важних за учење.

• Природна подручја промовишу слободну игру према деци која је маштовита, 

конструктивна, сензорно богата и кооперативна.

• Промовишу развој социјално-емоционалних вештина.

• Подстичу физичку активност нудећи различите опције активне игре које укључују децу 

различитог узраста и нивоа кондиције.

https://asri.org/learn/schools/schoolyard-habitats.html



ЕКО БАШТА У ШКОЛАМА

https://www.organicnet.co/en/magazine/eko-basta-u-skolama-je-najbolji-put-do-zdrave-uzine-u-skolama

Начин како да се деца подстакну на учење, рад и стварање здравих навика у исхрани.

http://gundulic.edu.rs/cenej/



ШКОЛСКИ ВРТОВИ

• Праћење раста и развоја биљака, упознавање тла, климатских услова.

• Може бити ваннаставна активност кроз коју ће се ученици опустити и забавити и кроз

дружење имати јединствену прилику бавити се сејањем, садњом и сакупљањем

плодова.

https://www.agroklub.com/agro-hobi/skolski-vrt-potice-pamcenje-i-stvara-ekoloski-osvijestene-ljude/37096/



КОМПОСТИРАЊЕ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

• Може се реализовати у градској и сеоској средини.

• Од сувог лишћа, сена, траве, кућног „зеленог“ отпада добија се  квалитетно природно 
ђубриво.

https://hptskola.edu.rs/kompostiranje-u-skolskom-dvoristu/ https://novaekonomija.rs/csr-club/2021/ne-bacajte-hranu-koju-niste-pojeli-napravite-kompost

https://hptskola.edu.rs/kompostiranje-u-skolskom-dvoristu/
https://novaekonomija.rs/csr-club/2021/ne-bacajte-hranu-koju-niste-pojeli-napravite-kompost


ХОТЕЛИ ЗА БУБЕ

Углавном направљени од обновљених материјала или природних објеката, што смањује 

трошкове, помаже им да се стапају са својом околином и вероватно су привлачнији инсектима.

Треба да имају кров и зидове, који ће служити као поуздана заштита од ветра и падавина.

Подстицање биолошке разноликости на овај начин помаже да се повећа продуктивност

екосистема, као и боља биолошка контрола штеточина у башти.

https://simbioza.bio.bg.ac.rs/?p=1791https://sr.mygardenspaces.com/6583542-hotel-for-beetles



ЗАКЉУЧАК

• Сеоске  школе:

- имају више зеленила

- више могућности за проучавање биљног и животињског света

- више простора око школе за уређење

• Градске  школе:

- више бетона, мање зеленила

- спортски терени, игралишта

- мање простора око школе за уређење



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Мр Зорица Милосављевић 

наставница биологије, ОШ ,,Димитрије Туцовић“  Чајетина

zoricazkrug@gmail.com

www.zlatiborskikrug.org.rs

mailto:zoricazkrug@gmail.com
http://www.zlatiborskikrug.org.rs

