
                           ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 

ПОКРЕНУТА  АКЦИЈА  

ПОШУМЉАВАЊА ЈЕЉЕНА 

           Колектив ОШ” Степа Степановић” 

из Горње Горевнице је поносан ученицима 

Ђачког парламента који су покренули 

изузетно значајну акцију пошумљавања 

Јељена. 

 Пожар великих размера који се 

десио августа 2012. године за овај део 

Србије представља једну од највећих еколошких катастрофа. Да се слична ситуација не би 

поновила ученици су кратким филмом демонстрирали начине настанка пожара и указали 

на то да је људски фактор најчешћи разлог настанка пожара. Својим ентузијазмом и 

упорношћу покренули су и остале ученике, запослене,  представнике месне заједнице, а 

кратким филмом који ће се емитовати у оквиру Еко феста на локалној телевизији упознаће 

и остало грађанство са акцијом. Урадили  су  плакат о акцији коју спроводе. Највећу помоћ 

у спровођењу акције очекују од Шумске управе Чачак. Шеф Шумске управе Драган 

Белошевић обећао је да ће изаћи у сусрет захтевима ученика  и упознао их са корацима 

које ова управа предузима са циљем санације изгорелог подручја. 

 Директор Градског зеленила, Драган Николић и гђа. Драгица Јуковић  су љубазно 

примили наше ученике и обећали да ће у складу са могућностима установе помоћи и 

подржати акцију пошумљавања Јељена. 

                                                                                      Јадранка Милинковић, проф. биологије 

ПТИЦЕ НИКАД БЛИЖЕ 

 Акцији под називом “Птице никад ближе” придружили су се и ученици ОШ” Степа 

Степановић” у оквиру шеснаестог  европског викенда посматрања птица.  

            Заједно са још 11 чачанских основних школа, својим наставницима, 

представницима Туристичке организације Чачак и активистима чачанског удружења “Сове 

на опрезу”, окупили су се на Гружанском језеру које представља значајно одмориште за 

птице селице. Том приликом могли су да виде и да се упознају  са великим бројем врста 

птица, уживају у природном амбијенту, упознају се и друже са осталим учесницима и да 

на једноставан начин науче доста о птицама. 

 Посебан доживљај за ученике био је сусрет са корморанима, чапљама, барским 

шљукама, водомаром...Надамо се да ће и наредне године, првог викенда у октобру, 

Гружанско језеро бити препуно љубитеља птица и природе. 

                                                                                 Јадранка Милинковић, проф. биологије 
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БУДИМО ДЕО ПРОЛЕЋА УЖИВО 

      Да будемо и ми део пролећа уживо помогло нам 

је удружење  “Сове на опрезу“ занимљивим 

предавањем и радионицама о  птицама весницима 

пролећа. Ученицима млађих разреда нарочито се 

допала видео презентација о родама. Порука коју су 

нам послали предавачи је да не дозволимо да нам 

дођу “тиха” пролећа, већ да чувамо птице и да  

бринемо  о њима. 

     Пролеће уживо ( Spring alive ) је међународни 

пројекат који подстиче интересовање деце за 

природу и заштиту миграторних птица. У Србији га спроводи Друштво за заштиту и 

проучавање птица Србије. Основна активност је праћење сеобе пет врста птица: беле роде, 

сеоске ласте, црне чиопе, кукавице и пчеларице. Крајњи циљ је формирање миграторних 

мапа . 

     На Spring alive сајту региструју се сви случајеви где су примећене поменуте врсте 

птица. 

     Пролеће уживо, почиње са неколико пријава птица селица у топлим крајевима, а током 

наредних неколико месеци број пријављених локација расте, а тиме и формирање мапе 

постаје прецизније. 

     Након упознавања ученика са сајтом “Spring alive“ групном пријавом сеоске ласте дали 

смо мали допринос формирању мапе. 

                                                                              Јадранка Милинковић, проф.  биологије  

 

               

 ИЗЛОЖБА  „ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ СРБИЈЕ“  

     У понедељак, 12. 12. 2016.године реализована је изложба под називом „Природне 

лепоте Србије“. Изложбу је припремила наставница географије Јелена Гојковић уз 

асистенцију чланова Тима за екологију. Изложено је 48 фотографија природних предела 

Србије у кабинету за географију. Изложбу су посетили сви ученици  од I до VIII разреда, 

као и сви радници школе. 

     Циљ изложбе је едукација ученика o географским појмовима у Србији, развијање 

љубави према својој земљи и развијање естетских и еколошких вредности. 

                                                                                       Јелена Гојковић, професор географије 


