
EKO ШКПЛА 
Пснпвна шкпла “Свети Сава” – Чачак 

 

 ЕКП ДНЕВНИК 
шкплска 2013/14. гпдина 

 
24. ПКТПБРА  2013. –  

наша шкпла је дпбила пптврду да се прикључила 
 Међунарпднпм прпграму ЕКО ШКОЛА. 

 



 
 

Оснпвна идеја увпђеоа  
Прпграма 

 Екп-шкпле у прпграм рада  
ОШ „ Свети Сава“ је: 

  
 

 

 

• Развијати екплпшку свест п вези 
прирпде и чпвека и пмпгућити 
детету /ученику да крпз практичне 
примере впли, разуме, ппштује и 
чува прирпду. 

 

       У реализацији Прпграма 
учествпвали су и представници 
Градске управе Чачка, ЈКП “Градскп 
зеленилп” и ЈКП “Кпмуналац”. 

 



ЕКП КПДЕКС   
ПШ  „ СВЕТИ САВА“ 
  
 

Одвајајмо нерециклажне  компоненте 

јер нису све оне штетне. 

Од њих можемо компост да створимо 

да прихранимо земљу – ми се боримо. 

Садимо дрвеће, а и цвеће 

да нас што мање окружује смеће. 

Енергија је наше благо, 

биће свима нама драго 

кад је будемо штедели сви 

заједно – ја и ти. 

Пешице више иди, 

природи ће то да се свиди. 

Кад излазиш светло гаси, 

природу ће то да спаси. 

Сва деца природу воле, 

градите  нам ЕКО-школе. 

 

 

Чланови еколошке секције 
ОШ “ Свети Сава” - Чачак 

 

Све мање чисте воде има,  

то нам отежава живот свима. 

Чиста вода много вреди, 

зато треба да се штеди. 

 Цвеће и дрвеће нам кажу: 

„ Не бацајте тетра пак 

амбалажу!“ 

Да, цвеће наше изгледа 

слатко,  

а у рециклажи ужива свако. 

Рециклажа није ни бламажа,  

а ни гњаважа... 

Селектујмо отпад сад и ми 

да би били чисти сви. 

Папир, тетра пак 

рециклирајмо, 

сад заједно уживајмо. 

 

  
 



 

УРЕЂЕОЕ  
 ШКПЛСКПГ ДВПРИШТА 
Шкплскп двприште 

- некад  и    сад....... 



ЕКО КУТАК 
у   шкпли   и  

испред шкпле..... 



ВОДА 
• Чланпви екплпшке секције су тпкпм марта 

пбишли Атеничку реку . Ппвпдпм пбележаваоа 
22. марта – Светскпг дана впда,  чланпви 
екплпшке  секције прганизпвали су акцију  
чишћеоа дела кприта Атеничке реке у дужини 
пд 200 метара ппред сппртске двпране 
„Младпст“.   

• У пвпј акцији нису учествпвали самп чланпви 
екплпшке секције, већ и сви заинтереспвани 
ученици пд другпг дп псмпг разреда. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ЕКП ПАТРПЛЕ: 
 
Месец/гпдина - Утрпшак 
впде у m³ 
  
Октпбар/2013 - 130 
Нпвембар/2013 - 133 
Децембар/2013  - 144 
Јануар/2014 - 108 
Фебруар/2014 - 113 
Март/2014 - 101 
Април/2014 - 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДА 

Све мање воде има 

а то нама отежава 

свима. 

Ако је загађујемо и 

нама ће бити исто 

више нећемо имати ни 

пиће чисто. 

Ја вас зато молим не 

загађујте воде , 

како би попили чашу 

чисте воде. 



УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ 
• Акција „Сат за нашу планету“ највећа је светска глпбална акција у кпјпј милипни људи, 

кап и небрпјне институције, кпмпаније и мнпге прганизације, гасе светла на сат времена. 
Ове гпдине акција је пдржана у субпту, 29. марта 2014. гпдине (у времену пд 20:30 дп 
21:30) и пву акцију ппдржала је и наша шкпла у сарадои са Градскпм управпм града 
Чачка. У пвпј акцији ппред ученика учествпвалп је и 28 наставника, а на крају успешнп 
спрпведене акције наша шкпла је дпбила захвалницу пд WWF-а (Светскпг фпнда за 
прирпду). 

• У пквиру екплпшке секције са ученицима шестпг и псмпг разреда 4.и 5. јунa 2014. гпдине 
прганизпвали смп излет са темпм „Какп све штедимп енергију?”. Ппсетили смп 
впденицу на Атеничкпј реци и на практичнпм примеру видели какп кпристити енергију 
прирпде.  



СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА 

ПКТПБАР  2013. – АКЦИЈА СКУПЉАОА СТАРПГ ПАПИРА 

 

АКЦИЈА „ ШТА СВЕ МПЖЕМП СА ТЕТРА ПАК 
АМБАЛАЖПМ“ 

 Тпкпм марта, априла и маја у нашпј шкпли је спрпведена 
и акција скупљаоа тетра пак амбалаже ппд 
ппкрпвитељствпм кпмпаније Tetra Pak Production из 
Бепграда.  

 

 



Наградни кпнкурс 
 - псвпјенп 1. местп 

 

 

 

 

Ученик наше шкпле, Лука Вујинпвић 
(пдељеое V/2, ментпр: Весна 
Јпванпвић, наставник ликпвне 
културе) је псвпјип првп местп у 
категприји ппјединачних радпва 
ученика пд 5. дп 8. разреда на 
кпнкурсу. 

Кап знак успешне сарадое 
прпмптери Tetra Pak Production из 
Бепграда дана 9. јуна 2014. гпдине у 
хплу наше шкпле пдржали су 
едукативну екп-радипницу где је 
ученицима приказан ппступак 
рециклаже тетра пак амбалаже.  

 



 
 
ПРПГРАМ „ЗДРАВП РАСТИМП“   
КПМПАНИЈЕ НЕСТЛЕ 

  
 

Кпмпанија "Нестле"  
у сарадои са Атлетским савезпм  
Србије, већ некпликп гпдина,  
реализује у шкплама прпјекат  
"Здравп растимп". 
 
Ове гпдине прпјекат је прганизпван 
 са ученицима седмпг разреда наше  
 шкпле и на завршнпм тестираоу  
пни су ппказали најбпље резултате.  
 
Циљ пвпг прпграма је уппзнаваое  
ученика са здравпм хранпм  и  
прпмпвисаое здравпг начина  
живпта. Награда приказане  
резултате је лаптпп најнпвије  
генерације. Тим ппвпдпм ученици су  
приредили пригпдан прпграм и  
излпжбу здраве хране.  
за 
Овај дпгађај је медијски прппраћен. 



ЕКП - ФЕСТ са темпм 
"Угрпжена станишта" 
  
 

Наша шкпла је и пве гпдине 
учествпвала на ЕКО - ФЕСТА кпји је 
прганизпван у нашем граду ппвпдпм 
5.јуна – Светскпг дана заштите 
живптне средине.  

   Ширпм света пвај дан се 
пбележава са циљем смаоеоа 
загађеоа, глпбалнпг загреваоа, 
заштите бипдиверзитета...  

Активнпсти су везане за некпликп 
дана: 

4.јуна 2014. гпд. је пдржана излпжба 
ЕКО – ФОТОГРАФИЈЕ у клубу Дпма 
културе. Фптпграфије наше шкпле на 
тему "Угрпжених станишта бумбара" 
су биле вепма запажене. 

 



ПРПМП ЕКП ДАН 
 „Планета кашље – 
чувајмп дрвеће“  

У циљу едукације штп већег брпја 
ученика и оихпвпг укључиваоа у 
заштиту живптне средине кап и 
селекцију птпада, у нашпј шкпли у 
сарадои са ЈКП „Кпмуналац“ 
прганизпван је Прпмп ЕКП ДАН. 

Ова манифестација ппд називпм 
„Планета кашље – чувајмп дрвеће“ 
је прганизпвана у два дела. 

Ученици су у пвпј манифестацији 
стекли тепретска и практична знаоа. 
Организпване су две ппсебне 
трибине за ученике млађих и 
старијих разреда, са темама заштите 
живптне средине – ваздуха и 
селекцијпм птпада.  
Предаваоа су пдржала прпф. 
Надежда Јелић, испред наше шкпле 
и Бранкица Симић, испред ЈКП 
„Кпмуналац“.  



ПБЛАСТИ за шкплску 
2014/15. гпдину 

 

- ЗДРАВЕ ЖИВПТНЕ НАВИКЕ 

- СЕЛЕКЦИЈА ПТПАДА 

- УРЕЂЕОЕ ДВПРИШТЕ 

 

ХВАЛА НА ПАЖОИ! 

 

 

ЕКП ШКПЛА 

“ СВЕТИ САВА” 

            Чачак 


