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         ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ЧАСУ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У ПРИРОДЊАЧКОМ 

ЦЕНТРУ СРБИЈЕ, СВИЛАЈНАЦ 

 

Час природе и друштва у Природњачком центру Србије у Свилајнцу реализован је 

6.12.2016. године у организацији Факултета педагошких наука у Јагодини и Студентског 

парламента. Посета Природњачком центру Србије је по први пут реализована у оквиру 

наставних активности Факултета педагошких наука у Јагодини. Циљеви догађаја, између 

осталог, били су популаризација наставе природе и друштва, подстицање интересовања 

студената за реализацију часова природе и друштва ван учионице, увиђање предности и 

недостатака амбијенталног учења, развијање интересовања ученика основне школе за 

проучавање садржаја о живом свету у оквиру наставног предмета Природа и друштво, 

истицање значаја музеја, унапређење сарадње Факултета и Природњачког центра Србије итд. У 

просторијама Центра организован је један час, студент предавач Александар Нешковић, број 

досијеа 9/2011-у, реализовао је наставну јединицу Флора и фауна Србије, у питању је био час 

понављања с циљем утврђивања. Часу су присуствовали учитељица и ученици четвртог разреда 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Свилајнца, 46 студената четврте године основних академских 

студија Факултета педагошких наука у Јагодини, смер учитељ, и предметни наставник др 

Оливера Цекић-Јовановић, доцент за ужу научну област Методика наставе природе и друштва.  

Час Природе и друштва реализован је обиласком поставки музеја уз активно учешће 

ученика. Основни циљ активности био је да се покаже како се кроз посете музејима може 

приближити наука деци у основној школи. Један део активности у оквиру главног дела часа 

реализован је у дино парку. Ученици су били подељени у три групе које су имале различите 

задатке. Свака група имала је задатак да обиђе парк и пронађе цедуљице са питањима на која 

касније треба да одговоре и на тај начин понове научено градиво. Група која је била победник 

добила је реплике фосила као награду.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овом приликом искрено се захваљујемо на изузетној сарадњи, креативним идејама, 

предлозима, саветима и подршци студентима Илији Петровићу и Стефану Љубомировићу, као и 

учитељици и ученицима ОШ “Јован Јовановић Змај“. Посебну захвалност дугујемо декану 

Факултета педагошких наука проф. др Виолети Јовановић и продекану за наставу проф. др 

Илијани Чутури.  

 

У Јагодини,                                                                                    доц. др Оливера Цекић-Јовановић 

12. 12. 2016. годинe                                                            

 


