
ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Редн

и 

број 

теме 

Саджај  

програма 

Активности ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења 

програма 

1. 

Примарна 

селекција 

отпада. 

 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-развијај у еколошку 

свест 

-истражују 

-учествују у 

радионицама и еко-

патролама 

-учествују у вршњачкој 

едукацији и едукацији 

грађана 

-представљају резултате 

и продукте свога рада на 

сајту школе и школском 

чассопису 

-сарађују са другим 

секцијама у школи 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-примењују стечено 

знање у настави и 

свакодневном животу 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-подстичу свест о значају 

примарне селекције 

-организују радионице и 

практичан рад ученика 

-организују сарадњу са 

осталим школама 

-фронтални,  

-индивидуални,  
-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

-упознају значај примарне и 

секундарне селекције отпада и 

рециклаже папира, пластике, метала, 

стакла и органског отпада 

-развију способност преношења 

знања на остале ученике и чланове 

своје породице 

-развијају креативност, еколошки 

пожељно понашање и способност 

лобирања и презентовања резултата 

рада  

-развију способност преношења 

знања на остале ученике и чланове 

своје породице 

 



2. 

Обележавање 

значајних 

еколошких 

датума 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-упознају 

-усвајају 

-представљају резултате 

рада 

-учествовање на 

конкурсима и пројектима 

 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-подстичу свест о значају 

озонског омотача , вода, о 

загађивању и негативним 

последицама 

-организација конкурса и 

пројеката 

 

-фронтални, 

-индивидуални, 

-групни 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-схвате значај озонског омотача за 

опстанак живих бића 

-упознају људске активности и 

загађиваче који уништавају озонски 

омотач 

-схвате последице неодговорног 

понашања 

-се упознају  са могућностима 

заштите животне средине 

3. 

Акције 

чишћења, 

уређења и 

озелењавања 

школског 

простора 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-упознају 

-усвајају 

-представљају резултате 

рада 

-примењују стечено 

знање у настави и 

свакодневном животу 

 

-организују радионице и 

практичан рад ученика 

-припремају материјал за рад 

и осмишљавају ентеријер 

-фронтални, 

-индивидуални, 

-групни 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-схвате значај зелених површина у 

процесу стварања кисеоника 

-схвате значај очувања животне 

средине и бриге о свом окружењу 

-развијају радне навике и љубав 

према природи 

4. Зелени талас 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-учествују у 

радионицама  

-представљају резултате 

и продукте свога рада на 

сајту школе и школском 

чассопису 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-примењују стечено 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-организују радионице и 

практичан рад ученика 

-фронтални,  

-индивидуални,  
-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

-упознају еколошке факторе и њихов 

значај за живи свет 

-схвате  повезаност загађивања и 

климатских промена 

-схвате узајамне односе живих бића и 

животне средине  

-схвате значај еколошке равнотеже за 

одржавање екосистема 

-остваре сарадњу са ученицима из 

других школа и презентују добијене 

резултате 



знање у настави и 

свакодневном животу 

5. 

Организација 

излета у 

заштићено 

природно 

добро 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-представљају резултате 

и продукте свога рада на 

сајту школе и школском 

чассопису 

-примењују стечено 

знање у настави и 

свакодневном животу 

-организују излет  и 

практичан рад ученика 

-припремају материјал за рад 

и осмишљавају задатке и 

дели задужења 

-усмерава промоцију излета 

на школском сајту 

-фронтални,  

-индивидуални,  
-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

-схвате значај зелених површина у 

процесу стварања кисеоника 

-схвате значај очувања животне 

средине и бриге о свом окружењу 

-развијају радне навике и љубав 

према природи 

-схвате значај заштите очуваних 

екосистема  

-упознају облике заштите екосистема 

и станишта 

 

6. 

Организација 

еколошке 

представе за 

Дан школе и 

школску 

славу 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-учествују у 

радионицама  

-представљају резултате 

и продукте свога рада на 

сајту школе и школском 

чассопису 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-презентују научено 

родитељима и 

посетиоцима приредбе 

-осмишљава сценски наступ 

-усмерава ученичке идеје 

-дели задужења 

-помаже у изради костима 

-заказује пробе 

-фронтални,  

-индивидуални,  
-групни 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-развијају вештину сценског наступа 

-науче да представе окружењу значај 

заштите животне средине  

- учествују у развијању еколошке 

свести код деце и одраслих 

 


