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Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“              четвртак 12.09.2019. 

Наша школа се међу првима одазвала хуманитарној акцији прикупљања пластичних 

чепова, тако да ова акција траје већ више од пет година. Провидне пластичне кутије у 

холу школе, сваког дана се пуне разнобојним чеповима које доносе вредни ђаци, 

родитељи, баке и деке. Данас је камион из Зрењанина однео прву туру - три пуна џака. 

Шестаци са четвртацима о „Озону“          понедељак  16.09.2019. 

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 свих пет  одељења  IV разреда и њихове учитеље. Шестаци су 

креирали презентације, задатке, кратке филмове. Користили смо пројекат „Зелени 

пакет“ и гледали филм „Ози Озон“. Радионица је протекла у пријатној атмосфери, а 

уједно су се млађи ученици упознали са учионицом у којој ће од следеће године 

пратити наставу географије. 

Дан без аутомобила                      петак 20.09.2019. 

Од кад смо осмислили акцију, сваке године 20. септембра обележавамо Међународни 

дан без аутомобила. Ученици су у петак дошли у школу бициклима, ролерима, 

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

необичних акција које спроводимо у нашој школи, а чији је циљ очување животне 

средине. 

Здрава ужина          уторак 08.10.2019. 

У оквиру Дечије недеље, припремали смо здраву ужину у холу школе, а прикупљали 

смо и гардаробу за децу без родитељског старања која живе у дому. Размена ствари које 

нису бачене, већ су пронашле нове власнике, још један је вид рециклаже за коју се 

залажемо. 

Оријентиринг              понедељак 14.10.2019. 

У сарадњи са Оријентиринг савезом Србије и ПД Победа, организовали смо 

једнодневну обуку ученика 6. разреда у оријентирингу. Циљ акције је промоција 

Оријентиринг спорта, али и што боље савладавање лекције из оријентације у простору. 

Пре неколико година, урађена је карта Неимарског парка, сада су уписане  контролне 

тачке. Оријентирци су донели призме, чипове и компјутер. Ученици су после кратког 

уводног предавања кренули у трку у којој су морали да буду не само брзи, већ и 

спретни, способни  да протумаче карту и крећу се по утврђеној стази до циља.  

 

 



Прва помоћ            петак 15.11.2019. 

Уиграна екипа наших осмака и осмакиња почела је припреме за такмичење у пружању 

прве помоћи. Обуку води инструктор Милица из Организације Црвеног крста Врачара, 

а координатор је наставница Невена. Тренинзи се одвијају у нашој школи, 

просторијама Црвеног крста, а такмичења ће бити на отвореном. Годинама се, као 

првопласирани на општинском нивоу, такмичимо са младим волонтерима из целог 

града. Ова, пре свега хумана активност, има значаја за целу заједницу. 

Рециклажа лименки у холу        среда  25.12.2019 

Многи ученици користе пресу у холу код улаза у школу како би  згужвали 

искоришћене лименке у циљу рециклаже. Џакове са лименкама односимо у Чубурски 

парк где за килограм добијамо 70 динара. Није богатство, али смо отпад уместо на 

депонију послали у поновну прераду. Заштита животне средине је важна за опстанак. 

Победници првог кола Еко квиза        петак 27. 12. 2019. 

Петочлана екипа наше школе коју чине Петар Шмигић 5. разред, Вишња Славковић 6. 

разред, Петар Борисављевић 7. разред,  Нађа Нејковић 8. разред и Невена Влајић 

наставница географије, убедљиво је победила у првом колу надметања, чиме је 

изборила пласман у друго коло Еко квиза у организацији Градске чистоће. Верујемо да 

можемо да поновимо успех из претходне године када смо се такмичили у фуналу.  

Рециклажа папира и пластике              четвртак 09.01.2020. 

Возило Градске чистоће сваког четвртка ове школске  године одвози товар папира и 

пластичних флаша за рециклажу који смо прикупили. Недељно буде око 20кг папира и 

око 10кг пластике. Уговор са овом фирмом потписали смо у циљу рециклаже, али и као 

нову обавезу свих школа да се баве овим проблемом. 

„Чеп за хендикеп“        уторак 10.03.2020. 

Пријатељи из Зрењанина су данас однели 10 џакова са чеповима. 

Школско такмичење из географије        среда 11.03.2020. 

На школском такмичењу из географије учествовало је 13 ученика осмог разреда и 5 

ученика седмог. Пласман на општински ниво, по пропозицијама,  оствариће онолико 

ученика којико имамо одељења - три седмака и четири осмака. Коначна ранг листа биће 

истакнута на огласној табли испред учионице. 

Друго коло „Еко квиза“          петак 13.03.2020. 

И у другом колу Еко квиза победили смо у јакој конкуренцији и пласирали се у даље 

такмичење. Екипу у истом саставу као и у првом колу предводио је у почетку 

наставник Никола Ристески, а у другом делу наставница Невена Влајић. На такмичењу 

су спроведене превентивне мере против ширења заразе ковид-19 која је на помолу. 



Рад еколошке секције у школи, прекинут је због пандемије корона вируса и пренет у 

електронски облик где су нам се у обележавању важних датума (Дан шума, Дан вода, 

Дан планете Земље) прикључили ученици млађих разреда и њихови учитељи. Морали 

смо, на жалост, да откажемо све наредне нивое такмичења из географије, прве помоћи, 

екологије. Нисмо били у прилици ни да обележимо Светски дан оријентиринга, а квиз 

за 5. јун – Дан животне средине, остао је за неку другу прилику. И у тим тешким 

данима нисмо заборавили колико је важно очување животне средине, можда у тој 

ситуацији и важније него пре. 

Невена Влајић, 

  координатор секције  

 

 

 


