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ПРОЈЕКАТ “ ЕКО ДВОРИШТЕ”
Основни циљ Пројекта “Еко двориште”
је
уређење дела школског дворишта којим је школа
добила простор од вишеструког значаја као што су:
одржавање
еколошких
радионица,
часова
и
ваннаставних активности у еколошки уређеном кутку.
Реализацијом пројекта кроз недељне и месечне
активности ученици су се упознали са термином
екологија, не само теоријски, већ и кроз социјални,
економски и еколошки аспект увиђајући да малим
променама могу остварити позитиван утицај на
околину у којој живе.
У образовно-васпитном смислу пројекат је
почетна фаза стварања интерактивног окружења у коме ће у духу савремених метода
наставе ученици моћи да развијају еколошку културу, развијају свест о потреби заштите
природе и човекове средине.
Као школа активно смо узимали учешће у различитим еколошким активностима и
пројектима заштите и унапређења животне средине, изградњи летње учионице,
организовањем едукативних еколошких радионица, компостирањем зеленог отпада на
нивоу школе, прикупљањем пет амбалаже, учествовањем у Пројекту узгоја слонове траве
(огледна парцела), Пројекатима “Зелена оаза 1” , “Зелена оаза 2” и Пројекту „Еко
учионица“.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У УРЕЂЕЊУ ЕКО ДВОРИШТА

ПОДИЗАЊЕ

АЛЕЈЕ

ЛЕКОВИТОГ БИЉА

„Дрво узима оно што му долази да би се прехранило. Потапајући своје
корење дубоко у земљу, прихватајући кишу која тече према њему,
протежући се према сунцу, дрво усавршава свој карактер и постаје
велико,... Упијај, упијај, упијај. То је тајна дрвета.“
Денг Минг-Дао
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МАНИФЕСТАЦИЈА „НОЋ СОВА“
Манифестација „Ноћ сова“ све више окупља љубитеље
птица и природе а надасве љубитеље сова. А разлога да
постанете љубитељ сова има много. Кроз целу људску историју
сове се повезују са мудрошћу, магијом и изоштреним чулима.
Сматрају их симболом среће.
У исто време изазивају и
дивљење и страх . Сове имају доста значења која се међусобно
косе у зависности од епохе. Међутим, сове нису поштеђене од
изумирања. Из године у годину бројност популација сова се
смањује, постају све озбиљније угрожене а најчешћи разлози
су тровање пестицидима, недостатак места за гнежђење због сече старих стабала,
прогањања, убијања због сујеверја, страдања на путевима...Прича о совама има пуно, а
„Ноћ сова“ је право место да се оне испричају. Ове године прича о совома почела је
предавањем под називом „Совин хук леп је звук“ у ОШ “Ратко Митровић“, а потом
презентацијама „Тајне мудрих сова“, „Легенде о чуварима“, „Чудна шума“. Ученици
наше школе са пажњом су све пропратили, погледали изложбене поставке али највише им
се допала орнитолошка лабораторија и радионица гваличарења. Попут правих
истраживача предано су приступили радионици. Анализирајући гвалице, видели су чиме
се сова хранила и тиме доказали велику корист ових птица за човека али и природу.
Јадранка Милинковић, наставник биологије

Шеста по реду акција садње стабала
ЈКП Градско зеленило Чачак у сарадњи са Покретом горана и основним школама,
26.3.2019. године, спровело је шесту по реду од 16 планираних акција озелењавања јавних
површина на територији општине .
На локацији испред Електродистрибуције у Улици Стефана Првовенчаног ученици и
наставници две чачанске основне школе “Филип Филиповић” и “Степа Степановић” и
ученици Гимназије Чачак, садњом стабала прикључили су се пројекту “Наша шума, наша
брига”. На поменутој локацији засађен је граб, смрча и црвенолисна шљива, укупно 30
стабала.
Ученици се радо одазивају акцијама оваквог типа и позитивно их оцењују. Пројекат
садње 1000 стабала на јавним површинама представља значајан вид борбе за зеленији
град а назив пројекта треба свакога ко је заборавио да подсети да је “Наша шума, наша
брига”.
Јадранка Милинковић, наставник биологије
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