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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Светски дан јабуке – 21. октобар 

Име и презиме школског библиотекара Ксенија Петровић 

Назив школе ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ 

 

Место  

Земун, Београд 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон библиотекара  

Учесници Школски библиотекар и ученици две 

развојне групе, две припремно-

предшколске и до осмог разреда, укупно 25 

ученика. Од првог до осмог разреда радили 

су свако свој рад, а предшколци по један 

заједнички уз помоћ васпитача. 

 

Спољни сарадници Четири васпитача и наставник музичке 

културе.  

 

Циљ активности  Обележавање Светског дана јабуке – 21. 

октобар 

 

Исходи активности Повезивање разних области са појмом 

јабуке – корелација предмета 

Корелација са садржајима наставних 

предмета 

Српски језик, музичка и ликовна култура, 

Познавање природе и друштва 

 

Време реализације Два школска часа 

 

Кратак приказ активности (до 250 речи) Звуци клавира и певање  песме „Јабука“ 

учесника радионице, поводом Светског 

дана јабуке, заинтригирали су све у нашој 

школи. Наставили смо читањем песама: 

„Јуца са великом јабуком“ Змаја, „Јеж и 

јабука“ Гвиде Тартаље, „Јабука“ Николе 

Корице и прича: „Прича о јабуци“ Драгана 

Лукића, народне при-че „Прича о јабуци, 

сестри и брату“, „Две јабуке“, „Златне  

јабуке и девет пауница“,„Јабука и лептир“ 

принцезе Јелисавете Карађорђевић, која 

нам је поклонила ову сликовницу на 

презентацији. Подсетили смо се да је 

јабука листопадно дрво и бербе се 

организују крајем лета и током 
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јесени.Богата је витаминима и здрава, али 

само када се пре употрбе добро оперу руке 

и сама јабука. Деца воле да их једу, пију 

сок од јабуке, мажу џем на хлеб, а најслађе 

су пите, колачи и торте које настају када 

вреднице помажу својим бакама и мамама. 

Могу бити црвене, жуте, зелене, киселе, 

накиселе, слатке. Познате су врсте: ајдаре, 

кожуре, петро- ваче.Део времена радили 

сми ликовне радове разним техникама( 

колажи, сртежи дрвеним бојама, акварели) 

и њиховим постављањем на паноу. На 

крају смо средили библиотеку, опрали руке 

сапуном и дезинфиковали их, а затим 

попили сок од јабуке. 

 

 

Допринос унапређивању образовно-

васпитног рада 

У једном дану ученици су поновили оно 

што су знали, али и имали могућност да 

повежу исти појам – јабука са више 

области.  

 

Самопроцена  

 

Директни линкови на коме је објављена 

или промовисана активност - сајт 

библиотеке, школе, друштвенa мрежa, 

портал, други доступни онлајн садржаји, 

итд. 

Све је документовано фотографијама 

 
Остале напомене Ове године било је јако пријатно и 

едукативно. Реализација оваквих 

активности треба да постане традиција јер 

кроз игру, ученици усвајају много. 
 

 


