Загађење и очување реке Каменице

Река Каменица протиче кроз Богданицу, моје родно село, али и кроз варошицу
Каменицу у којој се налази моја школа.
Каменица је река у западној Србији, лева притока Западне Мораве. Настаје од Беле
и Црне Каменице на јужним падинама Дивчибара. Улива се у Западну Мораву узводно од
Чачка, нешто после Овчарско-кабларске клисуре.
Ова река представља право благо не само за нас који живимо у овом крају , већ и за
многе људе који живе у удаљеним крајевима. На реци се купамо и тако ублажавамо летње
врућине. Поред реке су плодне њиве. Често се на Каменици могу видети пецароши који
уживају у њеној лепоти.
Она је једна од најчистијих река у Србији, међутим, примећујем да то ускоро неће
бити. Плашим се да ће бити толико загађена да на њој нећу моћи да се купам, да у њој
више неће бити рибе и да ће пољопривредни производи бити штетни по здравље човека.
Разни отпад из домаћинства баца се око реке и у реку (пластичне флаше, кесе, лименке), а
такође и разна средства која се користе у пољопривреди налазе ту место.

Последице тога су нарушавање изгледа реке, дивље депоније и уништавање живог
света.

У школи смо предузели мере да бисмо пробудили свест становника овог краја и
спречили даље загађење.
Прво што смо урадили било је постављање табле са натписом „Чувајмо Каменицу“.

Филм „Сачувајмо Каменицу“ снимили смо 2012. године са наставником Ђуром
Церанићем у оквиру наставе грађанског васпитања. Овај филм приказан је родитељима на
родитељским састанцима јер сматрамо да и они сносе одговорност за овакво стање реке.
Два пута годишње организујемо чишћење реке, а у овој акцији учествују сви
ученици и наставници. Добру сарадњу смо остварили са представницима ЈКП
„17.септембар“ из Горњег Милановца и са саобраћајном полицијом.
У школи је прошле године почело прикупљање и селектовање отпада. Постављени
су контејнери за папир, пластику и лименке.Ученици и од куће доносе овај отпад и
селектују га у школи.

Представници ЈП „Србијашуме“ одржали су предавање о заштити природе као и о
последицама које уништавање природе доноси.
Са свим овим активностима осим родитеља и наставника упознати су и
представници месне заједнице. Председник месне заједнице Драгић Бабић члан је
школског Еко-одбора. „Месна заједница подржава све акције које школа спроводи.

Заједнички циљ нам је очување реке и села“, рекао нам је он када смо га питали за
мишљење о овим активностима.
Са нашим активностима упознати су и представници невладиних организација ГМ
Оптимист и „Еко Баланс“ из Горњег Милановца који у свом програму рада акценат
стављају на заштиту животне средине.
Надам се да ћемо Каменици вратити стари сјај и да ће се и у другим школама
спроводити овакве акције да бисмо сачували све наше реке.
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