
Ове школске године  почела је рализација активности у оквиру пројекта Фин Пис 

који је настао као продукт Ауторског тима Удружења банака Србије, удружења 

Одговорно живљење, тим ФЕФА факултета и Минастарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

Циљ Пројекта је унапређивање знања наставника из домена финансијског 

образовања и васпитања  као и  упознавање са дидактичко – методичким моделима 

за његово укључивање у наставни процес али и унапређивање  међупредметних  

компетенција.  

Назив пројекта: Слатко а лако 

Пројекат је покренут тако што се са ученицима од 1. до 6. разреда матичне школе и 

издвојених одељења, разговарало о идеји да ученици уз подршку родитеља и 

наставника  у школској кухињи учествују у прављењу компота. Идеја је 

прихваћена од стране ученика. Предлог је разматран и на родитељском састанку, 

где је такође идеја прихваћена. Током септембра месеца са ученицима и 

родитељима који су били заинтересовани (три мајке ученика) договорен је садржај 

и динамика предстојећих активности. 

Ради адекватне припреме за реализацију  у присуству  мајке,  која је била 

заинтересована да узме учешће у Пројекту, раелизована је презентација видео 

записа https://www.youtube.com/watch?v=wf5r-Xlsln4 - компоти за зиму - Бакина 

кухиња - разговор о спремању зимнице ја претходио гледању видео записа а након 

видео презентације, разговор о  садржају изнети  закључци. 

У октобру месецу реализоване су радионице и то: 

- радионица на тему – понашање у кухињи - опасности које се скривају у кухињи 

- радионица на тему - Припрема ученика за активности у кухињи  (прање руку, 

понашање у кухињи, понашање за радним столом у кухињи, облачење кецеље, 

држање ножа ...), одабир воћа (особине воћа које се припрема за компот: да буде 

здраво, чврсто) и начин припреме (прање воћа, љуштење, сецкање, пуњење 

тегли...) 

- договор са мајкама учесницама пројекта око датума и времена реализације 

активности, одабир рецепта (начина припреме компота), количине која ће се 

термички обрадити 

- израда паноа где је приказан процес настанка компота (од брања и селекције воћа 

до термичке обраде у теглама) 

- одлазак у оближњу продавницу ради увида у цене и изглед готових компота у 

теглама 

- креирање етикета које ће се лепити на тегле 

- формирање цена зависно од величине тегле 

Продукти пројекта:  

https://www.youtube.com/watch?v=wf5r-Xlsln4%20-%20компоти%20за%20зиму%20-%20Бакина%20кухиња%20-%20разговор%20о%20спремању%20зимнице%20ја%20претходио%20гледању%20видео%20записа%20а%20након%20видео%20презентације,%20разговор%20о%20%20садржају%20изнети%20%20закључци.
https://www.youtube.com/watch?v=wf5r-Xlsln4%20-%20компоти%20за%20зиму%20-%20Бакина%20кухиња%20-%20разговор%20о%20спремању%20зимнице%20ја%20претходио%20гледању%20видео%20записа%20а%20након%20видео%20презентације,%20разговор%20о%20%20садржају%20изнети%20%20закључци.
https://www.youtube.com/watch?v=wf5r-Xlsln4%20-%20компоти%20за%20зиму%20-%20Бакина%20кухиња%20-%20разговор%20о%20спремању%20зимнице%20ја%20претходио%20гледању%20видео%20записа%20а%20након%20видео%20презентације,%20разговор%20о%20%20садржају%20изнети%20%20закључци.
https://www.youtube.com/watch?v=wf5r-Xlsln4%20-%20компоти%20за%20зиму%20-%20Бакина%20кухиња%20-%20разговор%20о%20спремању%20зимнице%20ја%20претходио%20гледању%20видео%20записа%20а%20након%20видео%20презентације,%20разговор%20о%20%20садржају%20изнети%20%20закључци.


- изложба готових производа 

- продаја ће се остварити за дан Светог Саве 

Исходи пројекта: 

- самостална обрада воћа из непосредног окружења 

- одређивање вредности производа 

- дизајнирање етикете 

- промоција производа 

Евалуација Пројектног тима: 

- динамика активнсти успешно одређена (дефинисани термини и рокови 

испоштовани) 

- родитељи ангажовани на пројекту веома позитивно деловали на атмосферу  

- ученици високо мотивисани 

- ангажовање локалне заједнице у складу са очекивањима и договором 

Евалуација од стране ученика:  

1. Шта смо научили из овог пројекта (из програма финансијске писмености)? 

- како се штеди струја, да вода пре проври када се посуда поклопи 

- мање новца је потребно када се спрема тегла компота код куће него када се купује 

у продавници  

- начин израчунавања вредности компота у тегли 

2. Најзначајнији део у реализацији пројекта је? 

- припреме за прављење компота и сам процес припреме компота 

3. Шта вам је било најзанимљивије? 

- сецкање воћа и слагање у тегле 

4. Да ли вам је користила посета коју смо организовали? 

- посета продавници нам је користила јер смо видели готове компоте у теглама, 

њихове цене, амбалажу, етикете... 

5. Да ли вам је користило гостовање родитеља при реализацији пројектних 

активности? 

- у школи је била мајка друга која нам је објаснила зашто је здраво јести домаћи 

компот 



6. Да ли би волели да се слични пројекти организују за друге врсте садржаја из 

области финансија? 

-да, јер нас учи како да штедимо правећи компот од воћа које имамо код куће и да 

одредимо вредност неког производа 

7. Шта вам је било најкорисније и шта сте научили из ове области? 

- најкорисније што смо научили је како се штеди струја, како се штеди новац, шта 

читати на етикети са производа, пре него што се почне приозводња нечега 

извршити припрему (обавестити се, иформисати, разменити информације, 

посаветовати се са искуснијим...), како одредити цену коштања неког производа 

 

 


