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месец:  

 СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР 

 Договорено је формирање Еко патроле од 

ученика трећег и четвртог разреда 

 Извршен је преглед животне средине 

(варош Мионица) 

 Одржан је састанак Школског еко тима на 

коме је донет план активности до краја 

првог полугодишта ове школске године са 

којим је упознато Наставничко веће и 

Школски одбор 

 



месец:  

 СЕПТЕМБАР / ОКТОБАР 

 Одржавање радног простора 

( уређење паноа, неговање 

биљака у учионицама, 

чување намештаја, ...) 

 У одржавању учествују 

ученици и наставници, 

помоћни радници; 

 Оплемењивање и уређење 

радног простора помажу 

родитељи; 

 Има за циљ  развијање 

еколошке и  јавне свести. 

 



Еко активности у оквиру 

Дечје недеље 

 Понедељак – шетња 

уз реку Топлицу 

 Среда - плод дечје 

маште и стваралаштва 

– ЈЕСЕЊИ КАРНЕВАЛ  

 Петак – „Дишимо 

пуним плућима“ шетња 

до родне куће Војводе 

Живојина Мишића 



Месец: НОВЕМБАР 

 Чланови еко патроле одржали први састанак и 
договорили начин рада 

 Уз помоћ чланова школског еко тима патрола је 
подељена на три групе 

 Свака група има свог координатора који ће 
извештавати о урађеном 

 Задатак еко патроле је да снимањем стања у 
Мионици обележи које су улицe најчистије, а 
које најпрљавије у нашем месту 

 Предлажу се могуће акције 

 Пројекат помажу родитељи и локална радио 
станица путем које ће деца моћи да 
забележено презентују 



Семинар „Образовање за 

опстанак“ за запослене у 

локалној самоуправи 



Семинар „Образовање за 

опстанак“ за запослене у 

основној школи 

 Семинару присуствовало 40 наставника, 

учитеља и васпитача из вртића “Невен” 



Акција сађења дрвећа у 

дворишту школе 



ОПШТИНА И ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

 На нивоу општине донета је Стратегија одрживог 
развоја и Локална агенда 21. 

 Општина је усвојила Локални план управљања 
отпадом. Постоји договор и план о формирању 
регионалне депоније у Каленићу код Уба. 

 Видно је унапређен рад ЈКП-а 

 Еко тим локалне самоуправе састао се три пута. 
Договорено је да се подржи рад школске еко 
патроле и да се грађани иницирају да и сами 
учествују у реализацији те акције. 

 Мионица има локални лист „Запис“ који прати рад 
еко тима. 



ДАЉЕ ПЛАНИРАМО: 

 Уређење запуштеног простора уз школско 

двориште  

 Ликовни и литерарни радови (идејна 

решења) 

 Предавања ученика виших разреда 

ученицима нижих разреда о начину 

препознавања алергених биљака 



 

ВЕЛИКИ ПОЗДРАВ ЗА СВЕ 
ВАС! 
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