
Пилпт прпјекат: Улпга ученика у 
заштити живптне средине 

 

Тема: Одрживи развпј и управљаое 
птпадпм 

 



Циљ прпјекта 

• Унапређеое знаоа п заштити живптне 
средине 

• Смаоеое пптрпшое енергије 

• Чуваое прирпде 

• Развијаое свести п значају пдрживпг 
развпја 



Прпјектне активнпсти шкпле 
• Какп смаоити упптребу фпсилних гприва 

• Израда панпа "ЕКОЛОШКИ БОНТОН" 

• Израда панпа "ЕКОЛОШКА АЗБУКА" 

• Излпжба "Упптреба тпрби уместп 
пластичних кеса" 

• Обележаваое дана енергетске ефикаснпсти 

• Сакупљаое пластичних чеппва  

• Израда предмета пд рециклиранпг 
материјала 

• Израда кућица за птице… 

 

 

 



Планиране активнпсти за март и 
април 

• "Сат за планету" 

• Акција- сакупљаое птпада у Кпцељеви 

• Обележаваое дана планете Земље 

• Засади дрвп и гледај какп расте 



Какп смаоити упптребу фпсилних 
гприва 

• Ученици су правили презентације на тему 
,,Какп смаоити упптребу фпсилних гприва“ 

 

Презентације мпжете ппгледати на сајту наше 
шкпле  https://www.oskoceljeva.edu.rs/ 

кап и на фејсбук страници 

 

https://www.facebook.com/O%C5%A0-
Mi%C4%87a-Stanojlovi%C4%87-Koceljeva-
291424885102614 

 

 

 

 

 

 



Израда панпа "ЕКОЛОШКИ БОНТОН" 



Израда панпа "ЕКОЛОШКА АЗБУКА" 



Излпжба "Упптреба тпрби уместп  
пластичних кеса" 

 



Обележаваое дана енергетске  
ефикаснпсти 

 



Сакупљаое пластичних чеппва 



Израда предмета пд рециклиранпг 
материјала... 



...јпш предмета пд рециклираних 
материјала... 



Хаљине пд рециклиранпг 
материјала 





Израда кућица за птице 



Исхпди прпјеката 

• Ученици знају да ппишу значај пдживпг 
развпја, заштите и пчуваоа прирпде и 
живптне средине 

• Сагледају кпје активнпсти мпгу унапредити 
стаое и квалитет живптне средине и прирпде 

• Вреднпваое алтернативе за развпј у нашпј 
лпкалнпј средини 

• Планирају и спрпвпде активнпсти раципналне 
пптрпшое ресурса, рециклаже и управљаоа 
птпадпм 

 



 
 
 
 
 
 
ЧУВАЈМО БЛАГОДЕТИ  
ПРИРОДЕ!  
 
 
РЕЦИКЛИРАЈМО – 
СПАСИМО ПЛАНЕТУ! 
 
 



 
Кприсни линкпви 

 

• Прпјекат "Улпга ученика у заштити живптне 
средине« - видеп 

• Сајт наше шкпле 

• Фејсбук прпфил наше шкпле 
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https://www.facebook.com/watch/?v=749277702623332
https://www.facebook.com/watch/?v=749277702623332
https://www.facebook.com/watch/?v=749277702623332
https://www.facebook.com/watch/?v=749277702623332
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https://www.oskoceljeva.edu.rs/
https://www.facebook.com/O%C5%A0-Mi%C4%87a-Stanojlovi%C4%87-Koceljeva-291424885102614


ЗЕЛЕНИ ТИМ  

Учесници прпјекта: ученици наше шкпле 
Кппрдинатпр тима: Љиљана Илинчић 
Наставници: Весна Ппппвић,Светлана Бајић, 
Слађана Михаилпвић, Слпбпданка Илић, 
Александра Јпвичић, Биљана Андрић... 
                Чланпви такмичарскпг тима: 
• Мина Живанпвић, 4.разред 
• Никплина Крсманпвић, 5.разред 
• Тамара Панић, 6.разред 
• Урпш Владисављевић, 7.разред 
• Кристина Михаилпвић, 8.разред 
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