
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
ОШ „СТАРИНА НОВАК“ 

 
  
Драга децо,  
 
надамо се да се одлично сналазите у овој ситуацији и да учење на даљину није тешко. 
Учитељице из боравка су за вас спремиле разне занимљивости које ће бити постављане 
на сајту школе. Није обавезно, али је пожељно да погледате и учествујете. 
 
За сваку активност коју смо осмислили имаћете упутство за реализацију. Поделите са 
нама све што постигнете. На мејл boravak@starina.rs пошаљите фотографију/е или видео 
снимак онога што сте урадили.  Потребно је да у наслову мејла напишете разред и тему. 
 
Поздрав, 
Учитељице из боравка 
 
 
 
Тема: Цвеће у пролеће – букети (отискивање) 

Потребан  материјал:  темпере, лист из блока, маказе, било шта што може да остави отисак 
 ( мањи балон, ролнице од тоалет папира, чаша са равним дном , пластична флаша,...) 
 

 Драга децо,   

Можда сте видели и чули оног патуљка , из оног стааарог цртаног филма како каже: 
 „Куцнуо је час, да се пролећу чује глас. 
 Нема времена за губљење, пролећу је време!“   
Пролећу јесте време, али, ви и ми га никако не губимо, што сваким новим даном и показујемо 
мноштвом предивних радова. 
Зато, хајде да још мало „улепшамо“ пролеће најразноврснијим букетима цвећа. 
 
Ако сте припремили материјал, можемо да почнемо. 
 

1. Када радите са чашом, битно је да 
она има равно дно, како би отисак 
био бољи. 
На лист истисните неколико капи 
боје,а затим чашом правите отиске 
тако што ћете је окретати у обе 
стране. 

                                                  

 
 

 



2. Ролницу тоалет папира пресеците на пола, 
мало је умотајте, залепите селотејпом и 
исеците крајеве као на слици. Ако немате 
ролницу, можете обичан папир умотати као 
ролницу или мало ширу цевчицу, а затим га 
исећи. 
На исецкане крајеве нанесите боју директно 
из темпере и отисните на папир.  
 
 
У исту сврху послужиће и пластична флаша. 

       

 

 

       

 

3. Ево како искористити и балон!  
Као са чашом, на папир истисните мало боје, 
а затим балоном правите отиске. 
 
 
 
 
 
 
Сво то разноврсно цвеће има и своје 
дршкице, као и листове.  
Пробајте да нађете нешто што би вам 
помогло да добијете отисак листа, а ако не 
нађете, може послужити и неки картон који 
ћете исећи у жељени облик листића. 

Када сте завршили са отискивањем цвећа,             
“увежите“ га у букет једном лепом машном. 

 

 

 

Питајте родитеље да вам пусте цртани филм који смо споменули на почетку данашњег рада, а могу га пронаћи на 
https://www.youtube.com/watch?v=97r9ICQ5i20.  
Замолите их да ваш рад фотографишу и пошаљу нам га на већ познати мејл , са вашим подацима (име, презиме, 
разред и одељење, назив теме). 
Уживајте у бојама пролећа гледајући цртани филм, а ми ћемо у вашим радовима.

 

 

Активност је припремила Александра Петровић, а за пристигле радове задужена је Сања 
Богдановић. 


