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На основу Годишњег програма рада ОШ ''Матко Вуковић'' Суботица, предвиђене су 

одређене активности чији је носилац и Еколошка секција ( Еко секција) што је 

инкорпорирано и у програм рада Еколошке секције за текућу школску 2014/2015 годину.  

Месечни план рада еко секције: 

Септембар 

-Доношење Годишњег програма рада Еко секције и евидентирање нових чланова секције 

Октобар 

-Акција прикупљања секундарних сировина 

Новембар 

-Радионица: Вода 

Децембар 

Прпјекција екплпшкпг  филма 

Фебруар 

-Радионица: Рецилажа папира 

Март 

-Уређеое шкплскпг двпришта 

Април- 

-Сарадоа са планинарским секцијпм и друштвпм (ппсета заштићенпм прирпднпм дпбру у 

зависнпсти пд временских прилика). 

Мај 

-Сарадоа са планинарским друштвпм (ппсета заштићенпм прирпднпм дпбру) 

Јун 

-Евалуација рада Екплпшке секције за 2014-2015. гпдину 



 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ 

ЕКОЛОШКЕ СЕЦИЈЕ 

 

Септембар 

Доношење Годишњег програма рада Еко секције 

На првом састанку Еколошке секције предвиђено је доношење Годишњег програма рада и 

упознавање чланова Еколошке секције са истим. 

Октобар 

Акција прикупљања сеундарних сировина 

Акција прикупљања секундарних сировина је текућа активност која се спроводи током 

целе школске године а у току октобра месеца интезивира се уз активно учешће Еколошке 

секције и ученика првог и другог циклуса образовања. 

У процесу прикупљања секундарних сировина користе се контејнери за прикупљање старе 

хартије и пластичне амбалаже. 

Новембар 

РАДИОНИЦА: ВОДА 

Циљ: 

Разумеваое значаја впде кап битнпг  чинипца не самп кап извпра живпта на нашпј планети већ и 

кап градивнпг елемента и живптнпг станишта за мнпга жива бића. 

Пптребан материјал: 

две(2) кпфе впде пд 10 литара 

ппсуда за мереое (мензура) 

пипета 

мапа света 

 



 

 

Ппступак: 

 

1.Истражити мапу Света и забележити релативну кпличину земљишта (кппна) и впде на ''плавпј 

планети'' 

2.Упптребити кпфу пд 10 литара и замислити да та кпличина представља укупну кпличинину впде 

кпја ппстпји на планети 

3.Одливати впду кпја није упптребљива за пиће затп штп је слана, загађена или неприступачна 

(97% су пкенаи и мпра), 2,2% ппларни лед, 0,3% ппдземне впде, 0,1% језера са сланпм 

впде,атмпсферска влажнпст и глечери 

4.На крају вежбе ппкупити препсталих  10-так капи впде пипетпм. Она представља укупну 

кпличину светске впде кпја је ппгпдна за кпришћеое. 

Децембар 

У циљу пбележаваоа важних екплпшких датума врши се прпјекција екплпшких филмпва. 

Фебруар 

Радионица: Рецилажа папира 

У овој радионици ученицима се презентује поступак рецилирања старе хартије а након тога сви 

активно учествују у рециклирању старе новинске хартије након чега уз активност актива вештина 

и цвећарске секције учествују у изради предмета од рециклираног папира, његовом украшавању 

(бојењу) и сл. 

У ову активност поред чланова Еколошке секције укључени су и наставници Ликовне културе. 

РАДИОНИЦА: РЕЦИКЛАЖА ПАПИРА 

Циљ: 

Указати на значај рециклираоа старе хартије са аспекта заштите шума-сирпвина кап и уштеде 

енергије кпја се кпристи у прпцесу прпизвпдое папира. 

Пптребан материјал: 

 стара нпвинска хартија 

 блендер 

 впда,ситп 



 

 

 

 

Ппступак  

1.У блендер сипати малп впде и дпдати претхпднп уситоен нпвински папир 

2.блендирати садржај и накпн тпга прпцедити крпз ситп 

Март 

Уређење школског дворишта 

У току марта месеца предвиђено је уређење школског дворишта-окопавање садница, вађење сувих 

садница, орезивање жбунастих форми биљака, заливање. 

Активно учешће чланова Еколошке секције уз сарадњу ученика од првог до четвртог разреда  у 

активностима уређења школског дворишта око мале и велике школе. 

Април и мај 

У сарадои са планинарским секцијпм шкпле и друштвпм Субптице ппсете заштићеним 

прирпдним дпбрима  (пкплина Субптице, Палић, Наципнални парк Фрушка гпра) 

Јун 

Евалуација рада Еко-секције у школској 2014/15.години 

Евалуација рада Еколошке секције у школској 2014/15. години, дискусија о ефектима рада секције 

на еколошку свест ученика и запослених а и шире, на локалну заједницу Гат и Мали Бајмок. 

 

 


