
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
ОШ „СТАРИНА НОВАК“ 

 
Драга децо,  
 
Надамо се да се одлично сналазите у овој ситуацији и да учење на даљину није тешко. 
Учитељице у боравку 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 уради.  Потребно је да у наслову мејла напишете разред и тему. 
 
Поздрав, 
Учитељице у боравку 
 

 
Тема: Оригами                                       
Потребан материјал: папир (у боји, бели, за увијање поклона или фолија), салвета,                              
------------------------------маказе 
 
Новогодишња окићена јелка је давно заборављена. Пролеће нам је стигло и најавило више 
сунца. Време је да улепшате вашу собу различитим облицима пресавијеног папира. Знамо 
да имате спретне прстиће, јер смо вас гледали у школи како правите чувене жабице и 
авиончиће. Често сте преправљали авиончиће да би што боље и даље летели. Труд вам се 
исплатио, јер су све боље и даље летели. 
 
Вештина савијања листа папира, да би се добио жељени облик је оригами. То је реч 
јапанског порекла, мада верујемо да ви то већ знате. 
Нама је сада битно да припремите папир за фотокопирање или папир у боји ако имате. Може 
да послужи и фолија или папир за увијање поклона. 
 
Ево неколико примера:  

 
1.пас 
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                           2. лисица                                                                  3. лептир 

  
 
 
Такође, могуће је уместо папира користити салвете. Видећете како од наше жабице можете 
да направите диван лотосов цвет и да украсите трпезарисјки сто за свечани ручак. , гледајте 
и пресавијајте папир од лакших ка тежим облицима. Допашће вам се резултат вашег рада.  
 
Погледајте како направити лотосов цвет: https://www.youtube.com/watch?v=mOVJx-
WnG9M&feature=youtu.be . 
 
 
 

Своје оригами радове нам пошаљте, желимо и ми да их видимо. 
Време пролази и ускоро ћемо бити заједно. До тада – останите код куће! 

 
 
 
Припрему писала Слађана Величковић, а за пристигле радове је задужена Марија Јерковић. 
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