
Еколошко-географска секција 

 

Еколошко-географска секција намењена је ученицима који показују посебно 

интересовање за овај предмет и пружа им могућност да проширују своја знања стечена 

кроз редовну наставу. У складу са својим интересовањима,  ученици могу самостално 

предлагати теме наставнику. Рад секције се одвија кроз дискусије о изабраним темама, 

писане радове и уређивање презентационог илустрованог материјала. У рад секције 

укључени су локална заједница и родитељи. 

 

Секцију води Невена Влајић, професор географије. 

 

Музеј Јована Цвијића        12.09.2018 

Ученици одељења  5/3 посетили су музеј највећег српског географа Јована Цвијића и 

том приликом се упознали са његовим животом и радом, али и са градњом с почетка 20. 

века. Кућа у којој је живео, а у којој је сада музеј, грађена је у стилу сецесије. Народни 

мотиви, украшени су биљним и животињским детаљима. Грожђе, цвеће, сова која држи 

књигу и геолошки чекић, само су неки од детаља. 

 

Шестаци са четвртацима о „Озон“        18.09.2018 

Одржана је радионица на тему заштите озонског омотача коју су спровели ученици VI  

разреда са наставницом  географије. Том приликом угостили смо у кабинету за 

географију ученике сва четири  IV разреда и њихове учитељице. Шестаци су креирали 

презентације, задатке, кратке филмове. Користили смо пројекат „Зелени пакет“. У 

пријатној атмосфери, уједно су се млађи ученици упознали са учионицом у којој ће од 

следеће године пратити наставу географије. 

 

Дан без аутомобила         22.09.2018 

Традиционално,  21. септембра 2018. године обележен је Међународни дан без 

аутомобила. Ученици су дишли у школу бициклима, ролерима, скејтовима, 

тротинетима, на хаверборду или пешкe и тако допринели још једној у низу наших 

акција чији је циљ очување животне средине. 

 

Сајам науке „Земља будућности“        30.11.2018 

Ученици седмог разреда су организовано, као и сваке године посетили сајам науке који 

је ове године одржан на Београдском сајму, под називом „Земља будућности“. Поред 

уобичајених експеримената из области физике, хемије, географије…у једној од хала, 



могли су да играју разне игре спретности на машинама које су направљене од цеви, 

куглица, жица, федера… Врло занимљива и поучна поставка. 

 

 „Енергија, отпад, вода“         12.12.2018 

Фондација „ДАНА“ са радионицом под називом „Енергија, отпад, вода“ на тему  

„учимо о одрживом развоју“ већ неколико година гостује у нашој школи. Ученицима на 

занимљив начин представили су потрошњу воде и горива у свету, која мора да се 

смањи, ако желимо да планета опстане. 

 

Посета Афричком музеју        21.01.2019 

Као и сваке године, ученици седмог разреда су посетили Афрички музеј на Сењаку. 

Том приликом су се упознали са сталном поставком сачињеном углавном од ритуалних 

маски, али и других предмета од дрвета, коже, шкољи и од кустоса Марије Личине 

сазнали занимљиве приче. За све легенде и народне умотворине које смо чули, нашли 

смо еквивалент у нашој култури. У току је и изложба слика савременог француског 

уметника пореклом из Алжира која нам се посебно допала. 

 

Рециклажа лименки у холу        25.02.2019 

Сви ученици 2. разреда су данас изашли са својих часова како би један по један 

пробали пресу која стоји у холу школе, а која служи за гужвање лименки. Успут су 

сазнали и за акцију која је у току и обећали да ће се укључити у њено спровођење, јер 

се „свака лименка рачуна“. 

 

Победници полуфинала Еко квиза      15. марта 2019. 

Петочлана екипа наше школе коју чине Вишња Славковић 5. разред, Анђела Јоцовић 

(замена за Видана Цивкароског) 6. разред, Нађа Нејковић 7. разред, Лена Пинџо 8. 

разред и наставница географије Невена Влајић после 3 круга надметања, изборила је 

пласман у финале Еко квиза у организацији Градске чистоће. То значи, да смо ушли 

међу 4 најбоље екипе у граду од 45 колико је учествовало.  

 

Дан шума           21. март 2019. 

Србија је некада била позната по шумама. О томе сведочи назив регије Шумадија. 

Међутим, непланском сечом пре, за време Другог светског рата (Немци) и до данас 

шумски фонд је смањен и покрива само 29% државе. Зато је важно да се укључимо у 



обележавање Дана шума који је у еколошком календару 21. марта. На тај дан, већ 

неколико година за редом, поред уобичајених лекција, радова, паноа изложених у 

школи, позивамо ђаке да се обуку у зелено, чиме скрећемо пажњу на овај проблем. 

Када би свако од нас посадио само 3 стабла, обезбедио би себи кисеоник за цео живот!  

 

Дан вода           22. март 2019. 

Поводом Дана вода и ове године смо се сви обукли у плаво. Ако су за претходни дан 

ученици и наставници могли да се правдају да немају зелена одела, сада је свако могао 

да обуче фармерке. Ко се сетио! Било је лепо гледати двориште за време одмора, како 

се плави као океан. Идеја је да наредни пут свако на себе окачи конзерву, флашу, стару 

ципелу, како бисмо указали на загађеност водених површина. С обзиром да је следећа 

година преступна и да ће ова два дана Дан шума и Дан вода бити за викенд, сачекаћемо 

2021. Дотле живимо еколошки и мислимо о очувању животне средине! 

 

Мобилни планетаријум        01.04.2019 

Посредством општине Врачар, у нашој школи је гостовао мобилни планетаријум. У 

току једног дана, смењивали су се ученици од првог до седмог разреда у великој плавој 

куполи у којој су посматрали звезде и остала небеска тела. Млади предавачи су деци 

приближили сликом и речју кретање небеских тела и тајне небеских простора. Ускоро 

ћемо пренети и њихове утиске. 

 

Акција „Свака лименка се рачуна“       08.04.2019 

Од 8. јануара до 8. априла ове године, учествовали смо по први пут у акији прикупљања 

лименки. Наша школа има рециклажни бицикл и пресу за гужвање лименки, па је 

акција била још занимљивија. У такмичењу су учествовала три одељења млађих 

разреда и поједини ученици седмог.  Прикупљено је више од  3.000 лименки за 3 

месеца!!! Настављамо акцију са истим циљем, да рециклажом помогнемо очувању 

наше планете. 

 

Tакмичење „ЕКО КВИЗ“         19.04.2019 

После победа у осмини, четвртини и полуфиналу, учествовали смо у финалу Еко квиза 

који организује Градска чистоћа. Финале је одржано у Дому културе „Влада Дивљан“ 

на Палилули, а наша екипа је освојила  4. место у граду. Добили смо и вредне награде, а 

бодрили су нас ученици четвртог разреда међу којима ћемо догодине тражити једног 

представника у екипи. 

 



Градско такмичење у пружању Прве помоћи                12.05.2019 

После победе на општинском такмичењу, спремили смо се и за учешће на градском. 

Оно је одржано на Ади циганлији, време нам није ишло на руку, падала је јака киша. 

Ипак смо успели да урадимо све задатке на полигонима и освојимо високо 5. место у 

Београду. Овим путем се захваљујемо члановима Црвеног крста Врачар, посебно 

Милици која нас је тренирала скоро свакодневно. 

 

Промоција оријентиринга        15.05.2019 

И ове године смо учествовали у обележавању Светског дана оријентиринга. Ученици 

7/3 разреда су у ОШ Јован Јовановић Змај учествовали у такмичењу које је првобитно 

требало да се одржи у оближњем парку, али је премештено због кише у фискултурну 

салу. Организатор је било ПД Победа, а сарадњу ћемо наставнити већ почетком 

наредне школске године када долазе код нас. 

 

Светски дан заштите животне средине      05.06.2019 

Ученици петог и седмог разреда написали су питања на тему екологије и дали по три 

одговора од којих је један тачан. Папириће смо ставили у корпу у којој је налазе и 

бомбоне за најуспешније. Ученици првог и трећег разреда су уз нашу помоћ одговарали 

на питања, а бомбоне су добили и они који нису знали, али су овом приликом нешто 

научили. Било је забавно, као и увек. 

 

Мау вау експерти у нашој школи       07.06.2019. 

После успешне акције прикупљања лименки, у нашу школу су дошли представници 

удружења које се бави спашавањем животиња из различитих невоља. Из бунара, са 

кровова, из ледене воде Саве и Дунава. Па још ако се запетљају у жице или пукне грана 

о којој висе спасиоци, све је још компликованије. У тиму су рониоци, слободни пењачи, 

сви добро физички припремљени, али и два пса и две мачке, који су такође били у 

школи. Деца су сазнала како треба правилно да приђу било којој животињи и како да се 

бране у случају опасности. 


