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Захваљујемо се на сарадњи Еко-тиму СУРС-а и свим координаторима у 
Програму „Одржива еко-школа као начин живљења“.
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Учење за живот

„Реци ми – заборавићу, покажи ми –запамтићу, 
дај ми да пробам и разумећу“

     (кинеска пословица)

Поштовани,

Дивно је што сте изабрали да заједно са својим ученицима, 
њиховим родитељима, свим запосленима у школи, и у 
сарадњи са локалном заједницом, реализујете Програм 
„Одрживa еко-школa као начин живљења“ (ОЕШ), који је 
један од важних корака у правцу учења за живот младих и 
остваривања вишег квалитета живота у вашем окружењу. 

Упознавањем природе и окружења у коjем живе деца ће 
лакше схватити значај свих живих бића у природи и важност 
њихове међузависности и повезаности. Покажите им кроз 
примере и они ће разумети да је човек само део природе 
и да за њега важе све природне законитости. Научиће да 
природа, њена богатства и потреба за њиховим очувањем 
кроз примену одрживог развоја нити могу, нити смеју бити 
теорија већ начин живљења.

И сами добро знате да деца воле да истражују: све да 
виде, ако могу и додирну, чују, окусе, помиришу... Воле и 
да учествују са својим вршњацима у еко-патролама или 
еколошким секцијама и радо прикупљају РЕТ амбалажу, 
лименке и папир за рециклажу. Спремни су са одраслима да 
саде дрвеће и уређују школско двориште, али и да брину о 
биљкама и животињама у еко-кутку. Ако им покажемо како, 
ревносно ће бринути и о штедњи електричне енергије и воде 
у својој школи. И при том, осетиће се корисним и важним, ако 
то примене и код куће.

Направите заједно ВАШУ ЕКО ПРИЧУ о природи и 
окружењу у којем радите и живите. Заједно изаберите тему 
или проблем, који ћете да решавате. Учите их од малена 
да учествују у малим пројектима, чије циљеве ће моћи да 
остваре, а да се радују постигнутим резултатима.
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Повежите теорију и праксу. Дајте деци прилику да примене 
стечена знања и изграде систем животних вредности у коме 
ће брига за животну средину бити трајна.   

Обавезно укључите родитеље и стручњаке. Не 
заборавите ни особе са занимљивим искуствима попут 
ловаца, земљорадника, рибара, занатлија... Изненадиће 
вас резултати ове сарадње и дружења. Децу подстакните 
да бележе у ЕКО-ДНЕВНИКЕ своја запажања и критичка 
размишљања и у договору са њима обелоданите оно што 
сте открили истражујући заједно у вашој околини. Може да 
помогне и другима у решавању сличних еколошких проблема, 
али и да пробуди савест, нажалост, успаване већине.

Учините све да својим ангажовањем побољшате шансе 
садашњих и будућих генерација да опстану и живе више у 
складу са природом. А ви то можете!

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОПСТАНАК

Приручник који је пред вама заснован је на циљевима 
и принципима образовања за животну средину и одрживи 
развој,( избачена реч заштита)  утемељеним у међународним 
документима (Агенда 21, Поглавље 36. и УНЕСКО и УНЕП 
"Међународни програм образовања за заштиту животне 
средине и одрживи развој", Миленијумска декларација итд.). 
Реч је о образовању и васпитању, које је по својој суштини 
образовање за опстанак, одрживи развој, мир, толеранцију, 
демократију... што је у потпуном складу са општим циљем 
образовања у Србији, које треба да оспособљава ученике 
да активно учествују и доприносе друштвеном, економском 
и културном развоју.

Еколошка криза и како је ублажити

Живимо у преломном тренутку историје човечанства 
када ни најревноснији хроничари не стижу да забележе све 
еколошке промене и све бројније узроке угрожавања живота 
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на планети и самог опстанка човека. Отуда се образовање за  
животну средини и одрживи развој сматра кључем опстанка. 
Усвојена је Регионална стратегија образовања за одрживи 
развој Европске економске комисије, а Генерална скупштина 
УН прогласила је од 2005–2015. "Декаду образовања за 
одрживи развој" и задужила је државе чланице да сачине 
стратегије имплементације овог образовања у васпитно-
образовни процес, од вртића до универзитета. Ово је још 
један покушај да се промени однос људске заједнице према 
природи и ублажи еколошка криза. 

Само три последње генерације готово да су потрошиле 
необновљиве ресурсе стваране три милијарде година. При 
том, мање од петине становника – они најбогатији – користе 
осамдесет одсто расположивих богатстава. Ако се овакав 
расипнички однос настави, будуће генерације неће моћи да 
искористе ни своје основно право на живот.

Досадашњи антропоцентризам – схватање да је човек 
господар над природом, а не само тек њен део – није више 
прихватљив модел понашања. У циљу сопственог опстанка 
човечанство, истовремено и мозак и рак планете, нема више 
алтернативу био-еко центризму и поштовању еколошких 
законитости да је у природи све међузависно и у равнотежи. 
И човек мора да живи у складу са другим живим светом, да 
брине о неживој природи и свему што га окружује. 

Еколошка етика и одрживи развој

Азбука новог погледа на свет – еколошког начина 
мишљења и живљења су: мудро управљање природним 
ресурсима, штедња и рационална потрошња нарочито воде 
и енергије, стална брига о животној средини и правима 
будућих генерација, чисте технологије, рециклажа... (Рио 92, 
Јоханесбург 2002, Кијев 2003, Београд 2007). Међутим, то 
није ни мало, ни лако. Човечанство се нашло на прекретници 
када мора доградити моралне принципе да би опстало, и 
када је више него неопходна заштита планетарне биосфере 
на принципима еколошке етике.
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Како то остварити?
      
Образовањем и васпитањем за животну средину и одрживи 

развој свих категорија становништва, али, пре свих, оних 
најмлађих развијањем еколошке свести и савести. Међутим, 
пракса је показала да нису довољни само знање и и свест да 
je животна средина угрожена. Нужан је и корак даље.

Потребно је утицати на формирање еколошки пожељног 
понашања, које ће бити у функцији заштите животне средине. 
То се најбоље постиже од најмлађег узраста, увођењем 
еколошког принципа односно нове философије живљења 
(од антропоцентризма као био-екоцентризму), еколошке 
етике и културе, као и концепта одрживог развоја и одрживог 
управљања природним богатствима и то од вртића до 
универзитета.

Нужност еколошког описмењавања – да сваки житељ 
Планете мора да схвати сопствену зависност и одговорност 
у односу на животну средину и природна богатства како би се 
остварила права садашњих и будућих генерација на здраву 
животну средину и одрживи развој – потпуно је у складу са 
захтевима за предстојеће промене у образовном систему 
Србије, које предвиђају обавезу описмењавања младих у 
различитим доменима, па и овом (језичка, информатичка, 
математичка, здравствена и др.).

По својој суштини, чиме се и на који начин бави, глобални и 
локални аспекти угрожавања животне средине, али и начини 
решавања еколошких проблема активним учешћем сваког 
појединца, образовање за животну средину и одрживи развој 
утиче на развој критичког мишљења код ученика, које је и 
један од предуслова за конкретне акције у циљу остваривања 
одрживог развоја.

Нова реформисана школа мора да раскине са досадашњим 
репродуктивним знањем и да се окрене концептуалном учењу, 
кооперативности и тимском раду. Све заједно допринеће  
образовању и васпитању младих за живот, односно умећу 
да конкретно примењују стечена знања, вештине, ставове и 
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вредности у свакодневном животу. Управо је образовање за 
заштиту животне средине модел како се то може остварити. 

Концепт „Одрживих еко-школа као начин 
живљења“

Приручник је замишљен као нека врста путоказа у раду 
„Одрживих еко-школа као начин живљења“, а чији концепт 
предвиђа мултидисциплинарност и захтева интегративни 
приступ и укључивање свих образовних области. Нимало лак 
задатак, али, с друге стране, врло изазован. У досадашњем 
раду наилазили смо на учитеље, који су препознавали тај 
изазов и умели еколошки да осмисле свој рад са децом. То нас 
је храбрило да истрајавамо у настојању да еколошки принцип 
заживи у целокупном васпитно-образовном систему.

Приручник нуди садржаје и методе рада, који треба 
да обогате ваше активности са децом, да вам дају идеје и 
помогну како да мотивишете ученике да активно учествују у 
заштити животне средине. Велики број вас из праксе већ зна 
да ће се формирање еколошке свести и савести и стицање 
еколошки пожељног понашања остварити далеко лакше 
применом глобалног (холистичког) образовања и активних 
метода рада, што је и основни циљ Програма ОЕШ. Као што 
знате, обраћањем целокупној личности детета постижу се 
далеко већи и дугорочнији ефекти. 

Због тога је неопходно да се кроз васпитно-образовни 
процес примењују такве методе рада које ће ученика 
учинити осетљивим и компетентним субјектом за очување 
животне средине, чији ће поступци бити резултат унутрашње 
мотивације и позитивних ставова као подстицаја за деловање, 
а никако као последица његовог страха због угрожености 
човека на планети или могуће негативне оцене у дневнику. 
Посебно је важно да се кроз процес учења у детету развије 
осећање одговорности, али и свести о могућностима да 
лично учествује у решавању проблема животне средине у 
складу са узрастом и способностима.
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Како се то може постићи?

Пре свега усаглашавањем методичких поступака са 
узрастом ученика, њиховим развојним и индивидуалним 
способностима, јер се тиме постиже да се знања, вештине, 
ставови и вредности развијају лакше, правилније и трајније. 
Правилно одабране методе обезбеђују већу заинтересованост 
и активност ученика.

Све је више међународних, али и домаћих истраживања, 
чији резултати указују да обучавање треба да почне на 
што ранијем узрасту и то на конкретним проблемима из 
дететове околине, јер тако најлакше уче и прихватају моделе 
понашања

Деца не морају знати дефиниције и научне чињенице, 
довољно је да уоче да је животна средина угрожена, а да је 
неадекватно човеково понашање најчешће томе узрок. Није 
довољно да ученици о животној средини сазнају чињенице 
већ је, пре свега, морају доживети. Искуства показују да 
је доживљавање конкретне средине далеко снажније од 
апстрактних сазнања стечених на часовима или из уџбеника, 
јер је оно у детињству емоционално израженије од разума. 
Лични доживљај делује на целокупну личност, тако да – 
најчешће код деце – оно што се познаје, то се воли и чува. 
Отуда и став педагога и психолога  и код нас и у свету, да се 
буђењем љубави према природи највише може постићи за 
њено очување.

Исто тако, што је можда и важније, ученик ће заједно са 
својим школским друговима, наставницима и родитељима, 
кроз различите активности, истраживања, експерименте, 
предвиђене не само Програмом „Одржива еко-школа 
као начин живљења“ већ и Приручником „Зелени пакет“ 
Регионалног центра за животну средину Централне и 
Источне Европе упознавати непосредну околину у којој живи 
(двориште, парк, крај, оближње излетиште).

У свој Еко дневник уписиваће запажања на путу од куће 
до школе, са излета, часа у еко-учионици и увек када за то 
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осети потребу. На овом истраживачком путу, да би упознали 
законитости природе, да је све повезано и међузависно, да 
све у природи има своје место, да владају равнотежа и склад, 
деца треба само да посматрају, пажљиво ослушкују, понекад 
додирују и о свему добро размисле зашто је то тако. Одговоре 
нека потраже заједно са одраслима, који са њима учествују 
у истраживању. На крају, оно што је и најважније, управо 
као последица интегрисаног властитог (дететовог) искуства 
у процесу учења, дете постаје одговорно и способно да 
примењује стечено знање. Стицања трајних и употребљивих 
знања, умења и компетенција и система вредности, који су 
неопходни за живот у савременим друштвима и у условима 
еколошке кризе.

„Два човекова света - биосфера коју је наследио и 
техносфера која је његова творевина, нису у равнотежи – у 
ствари, потенцијално су у дубоком сукобу. У средишту је човек.

Ово је историјска прекретница на којој сви стојимо, док 
се врата будућности отварају откривајући кризу изненаднију, 
свеобухватнију, неизбежну и теже решиву од иједне коју 
је људски род имао пред собом, а која ће попримити 
дефинитивни облик за живота деце која су већ рођена.“

Б. Ворд, Р. Дибо – „ Оnly оnе еаrth“

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЈЕ ПРОЦЕС И ВИЗИЈА 
ЗА БУДУЋНОСТ  
У последњој деценији прошлог века мало је речи које су 

толико утицале на теорију и праксу планирања и усмеравања 
друштвеног и људског развоја, као што је то ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ. Овај појам у свету је врло „ин“, с тим што је сам 
концепт веома сложен и не постоји његово универзално 
значење. Прихвата се све више као процес.

Идеја о одрживом (усклађеном) развоју у данашњем 
смислу речи почиње да се користи осамдесетих година у 
Светској стратегији заштите природе. У ствари, могло би се 
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рећи да су у пракси еколошке принципе одрживог развоја 
поштовале још древне цивилизације, које су живеле у далеко 
већем складу са природним окружењем. 

Прве "дефиниције" 
одрживог развоја, односно 
прихватање основних 
еколошких законитости, 
илустративно потврђују 
не само трагови и поруке 
најстаријих човекових 
предака – цртежи, фигуре 
и споменици које су нам 
оставли, већ у суштини 
све религије и веровања 
човека од најстаријих дана 
до данас (још у Мојсијевим 
одредницама које је давао 

израелском народу за усклађени живот по начелима Бога 
и природе). Размишљања и учења о односима човека и 
његове животне средине мењала су се током векова. Човек 
је прешао пут од застрашеног бића пред силама природе до 
бескрупулозног господара над њом, али истовремено и до 
угрожености сопственог опстанка на Земљи.

Два су кључна момента довела до заоштравања глобалног 
односа према цивилизацијским проблемима: нерешивост 
еколошких проблема, који су довели у питање и сам смисао 
друштвеног развоја и опстанак људи – еколошка криза и до 
сада никада забележени тако велики јаз између богатих и 
сромашних, односно развијених и неразвијених земаља. Више 
од 1/5 човечанства живи са мање од једног долара дневно.

Суочено са еколошком кризом коју је изазвало, човечанство 
тражи спас у концепту помирења економског развоја и 
очувања природних ресурса. Развој се данас не посматра 
само са становишта технолошког развоја, пораста стандарда 
и материјалних добара, већ се схватање друштвеног развоја 
све више повезује са неопходним моралним развојем 
друштва. 
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Постоји чак више стотина дефиниција одрживог развоја 
(ОР), мада је званична и најпознатија она коју је презентовала 
Светска комисија за животну средину и развој из 1987, у 
Извештају „Наша заједничка будућност“: „Одрживи развој 
задовољaва потребе садашњих генерација без угрожавања 
права будућих генерација да задовоље своје потребе“.

Рио документа и одрживи развој

На Конференцији „Заштита животне средине и одрживи 
развој“ (Бразил 1992), кроз Рио документа (Рио декларација, 
Конвенција о клими, Конвенција о биодиверзитету  и Агенда за 
21. век, програм мера и активности) међународна заједница 
се определила за одрживи (усклађени) развој заснован на 
еколошким принципима, а под којима подразумева мудро 
управљање природним добрима, очување биодиверзитета 
и саморепродукције природе, рационалну потрошњу и 
штедњу енергије, воде и природних богатстава, нарочито 
необновљивих, предузимање мера заштите животне средине, 
рециклажу и тзв. чистије технологије, ради задовољавања 
потреба садашњих и будућих генерација.

Као концепт, ОР се обично сматра „тачком укрштања 
три димензије – животне средине, друштва и економије“, 
одвојено конципираних, али структурно и функционално 
повезаних ентитета.

Сматра се да:
економска димензија одрживог развоја обухвата:  U
макроекономски развој, конкурентност, економски раст, 
иновације, индустријски развој;  
друштвена димензија обухвата питања као што су:  U
незапосленост, локални развој, здравље, друштвена 
кохезија, расподела богатстава, једнакост полова, итд; 
димензија животне средине обухвата: биодиверзитет,  U
интегритет предела, квалитет воде и ваздуха, климатске 
промене.
Овај тродисциплинарни концепт одрживог развоја се 

обично приказује графички као три круга који се међусобно 
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пресецају, а представљају економију, животну средину и 
друштво (слика 1). 

Одрживи развој је хармонизован развој ове три 
компоненте уз политичку подршку. Подразумева укључење 
животне средине у све секторске политике (зато најчешће 
почиње од ње). Одрживи развој треба да траје и зато у неким 
земљама има назив трајни развој (Le development durable), 
који подразумева одговорно понашање целог друштва и 
сваког појединца понаособ. Овај концепт нема једнозначну, 
једноставну и универзалну формулу. Одрживи развој је 
философија животне средине и развоја, као начина схватања 
и промишљања. 

Од глобалног до локалног нивоа и обрнуто

Постоје два приступа које треба хармонизовати: од 
глобалног, преко националног до локалног и обрнути 
смер. У томе помажу: Рио документа, посебно Агенда 21, 
Програм мера и активности, Миленијумски циљеви развоја 
(Њујорк 2000), када су реафирмисани темељи за мирнији, 



15

Учење за живот

просперитетнији и праведнији свет. На Самиту о одрживом 
развоју 2002. године усвојена је „Јоханесбуршка декларација 
о ОР – од наших корена до будућности“. У ЕУ постоји неколико 
значајних докумената: Лисабонска стратегија, Дугорочна 
стратегија одрживог развоја ЕУ. 

Одрживи развој представља један свеобухватан 
интегралан и интегрисан економски, технолошки, друштвени, 
политички и културни развој, усклађен са потребама заштите 
и побољшања животне средине, уз обавезу да се омогући и 
садашњим и будућим генерацијама задовољавање њихових 
потреба кроз остваривање побољшања квалитета живота.

Принципи или начела одрживог развоја:
Међугенерацијска солидарност и солидарност унутар  U
генерације; 
Отворено и демократско друштво – учешће грађана у  U
одлучивању; 
Знање као носилац развоја;  U
Укљученост у друштвене процесе;  U
Интегрисање питања животне средине у остале секторске  U
политике; 
Принцип предострожности; U
Принцип загађивач/корисник плаћа, укључење трошкова  U
везано за животну средину у цену производа; 
Начело подизања нивоа јавне свести истиче значај  U
образовања и јавног информисања у циљу бољег 
разумевања одрживог развоја од стране јавности, као и у 
циљу промена образаца јавне потрошње;
Начело супсидијарности захтева децентрализацију  U
одлучивања до најнижег могућег нивоа. Надлежности и 
одговорности треба све више да се преносе са централног 
ниовоа на регионални и локални ниво.



16

Одрживе еко школе

Основни циљеви одрживог развоја

Циљеви (или стратегије) одрживог развоја, којима се 
треба руководити у одлучивању о будућем развоју и на 
којима треба заснивати ефикасне политике друштвеног 
развоја су:
очување природних ресурса,  U
подизање квалитета животне средине,  U
усклађивање изградње друштвене средине са  U
природном,
подстицање социјалне једнакости и U
континуирано едуковање и „охрабривање“ појединаца,  U
група и заједница у процесу промене ставова, вредности 
и понашања у односу на избор и доношење одговорних 
одлука, а све у циљу побољшања развоја на свим 
нивоима, почев од локалне заједнице до националног и 
међународног нивоа. 
Суштина овог приступа глобалним проблемима је у 

интегрисању људских, друштвених, економских и еколошких 
аспеката развоја с циљем задовољавања потреба садашњих 
генерација тако да се не угрози опстанак и квалитет живљења 
будућих генерација. То је развој усмерен на будућност и 
означен је као трајни, одрживи. Тако је дефинисан друштвени 
идеал развоја чија је темељна вредност – одрживост.

Уопште узев, одрживост има више значења и садржаја, па 
је одрживо оно што је за дату заједницу:

социјално прихватљиво, односно што доприноси  U
социјалној интеграцији заједнице,
омогућава трајан економски развој,  U
садржај и меру социјалног и економског развоја усклађује  U
према еколошко-просторним капацитетима датог 
подручја,
политички прихватљиво тј. оно о чему се може договорити  U
и одлуке донети у политичким институцијама.
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Одрживост не представља тачно одређени 
рецепт

Одрживост значи: коришћење метода, система и 
материјала који неће исцрпети ресурсе или оштетити 
природне циклусе.

Са аспекта човека одрживост значи: једнаке захтеве за 
живот (шансе и квалитет) за све људе који сада егзистирају 
(глобална димензија, интрагенерацијска праведност), као 
и једнаке захтеве за живот будућих генерација (димензија 
будућности, интергенерацијска праведност).

Са аспекта природе 
одрживост значи: потрошња 
ресурса не сме бити већа 
од његове обнове, односно 
регенерације. На пример, 
употреба дрвета у Европи 
не сме да буде већа од 
годишњег подмлађивања, 
а део дохотка из употребе 
необновљивих ресурса 
треба инвестирати у 
истраживање обновљивих.

Важно је истаћи, 
нажалост, да је много 

лакше и једноставније тражити да се развој одвија у складу 
са општим и специфичним принципима одрживости, него 
те принципе спровести у живот и операционализовати кроз 
конкретне и применљиве стратегије одрживости. Пракса 
показује да многе интересне групе се декларативно слажу са 
општим принципима и критеријумима одрживости, али када 
их треба и реализовати, тада се жестоко супротстављају.     

Разумевање одрживости битно зависи и од степена 
развијености, па се на овај проблем различито гледа у 
развијеним и неразвијеним земљама, јер су потребе и 
услови развоја другачији. На пример, развијене земље 
имају национални бруто доходак веома висок, али су зато 
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углавном потрошили своја природна богатсва. За разлику од 
њих, сиромашни немају новац, али имају ресурсе. Због тога 
и није на исти начин схваћен и прихваћен одржив развој!? 
Шта значи "одржавати" за једне, а шта за друге? Поготово 
када развијени имају бруто национални доходак од 10.000, а 
неразвијени од 500 долара по становнику. При том, развијени 
су потрошили, а неразвијени имају сачуване ресурсе. 
Као компромис формиран је Глобални фонд за заштиту 
животне средине у који највише новца, што је у складу и 
са могућностима, треба да дају богати како би се помогао 
развој неразвијених и уложила средства за примену чистијих 
технологија и заштиту животне средине.

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
 
На Земљи сe клима одувек мењала. Али,  све до почетка 

индустријске ере те промене су биле проузроковане  само 
природним факторима. 

Утицај  астрономских фактора

Током геолошке историје дуге 4,5 милијарде година клима 
Земље је била веома нестабилна: са природним променама 
у распону од топле климе до леденог доба,  у циклусима који 
су варирали у временским интервалима од 41-47 хиљада 
година. Наука је утврдила да климу планета одређује њихова 
маса, удаљеност од Сунца и састав њихове атмосфере.

Битан је утицај 
астрономских фактора 
на промену климе, 
што потврђује и опште 
прихваћена теорија 
Милутина Миланковића, 
великана светске науке 
20. века, о постојању три 
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астрономска циклуса, који имају главну улогу у смени 
топлијих и ледених доба. 

Према Миланковићевој орбиталној теорији, планета 
Земља неће природним путем ући у ново ледено доба за 
најмање 30 000 година. 

Промене климе су последица природних законитости. На 
климу утичу и сунчеве пеге, вулканске ерупције, варијабилност 
сунчевог зрачења и многи други узроци. 

Међутим, показало се, да променама доприноси и човек 
својим активностима.

Утицај човека 

Човек угрожава природу на различите начине. Нагли пораст 
светског становништва и интензивна индустријализација 
и урбанизација довели су до повећаног коришћења свих 
ресурса, посебно фосилних горива, и до неконтролисаног 
загађивања ваздуха, воде и земљишта, као основних 
компоненти природне животне средине. Последице таквог 
односа су планетарна еколошка криза и глобалне промене 
климе. 

Глобална свест о утицају човека на промену климе развијена 
је тек у другој половини 20. века. Данас када користимо 
термин климатске промене, подразумевамо поремећај 
еколошке равнотеже и дестабилизацију атмосферских 
процеса великих размера, који су проузроковани утицајем 
људског фактора на животну средину. 

Климатски систем наше планете обухвата атмосферу, 
океане, копно, ледени покривач (снег и лед) и биосферу. 
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Глобална клима, биолошки, геолошки и хемијски процеси, 
и природни екосистеми су међусобно повезани, а промене 
у било којој од наведених компоненти климатског система 
могу утицати на остале подсистеме, са могућим неповољним 
последицама по човека и друга жива бића на Земљи.

Човечанство је током последња два века изазвало крупне 
поремећаје у климатском систему као најсложенијем  и 
најосетљивијем систему наше планете. Највеће промене 
се заправо дешавају у атмосфери. Најзначајније последице 
планетарног карактера су слабљење озонског омотача и 
промена климе (загревање атмосфере). 

Оба процеса су настала као последица промене састава 
атмосфере и у сталној су узрочно-последичној интеракцији. 
Заправо, проузрокују друге штетне ефекте на средину и живи 
свет на Земљи (киселе кише, смањивање шума, биолошке 
разноврсности и ресурса здраве пијаће воде, ширење 
пустиња, негативан утицај на здравље људи, друштвено-
економске прилике и др.)

Климатске промене и глобално загревање

Један од најтежих изазова са којима се суочила савремена 
цивилизација је питање климатских промена. Главни узрок 
глобалног загревања су повећене концентрације тзв. гасова 
“стаклене баште” (угљен-диокида, метана, хлор-флуор 
угљеника, фреона, азотних оксида, водене паре), који 
се углавном емитују у процесима сагоревања фосилних 
горива. Најдоминантнији од њих је угљен-диоксид, јер је 
његова количина у атмосфери повећана за око 33% током 
индустријске ере, која по УН почиње од 1750. године. 

Примарни извор овог гаса је сагоревање угља, нафте и 
земног гаса у електранама, домаћинствима, фабрикама 
и аутомобилима. Међутим, угљендиоксид настаје и као 
последица природних процеса, као што су распадање живих 
организама, ерупције вулкана, шумских пожара који нису 
изазвани од стране човека, и сл.
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С друге стране, научници објашњавају да гасови  ефекта 
стаклене баште имају и позитиво дејство, као што је 
задржавање сунчевог инфрацрвеног зрачења. Процењује се 
да би без дејства ових гасова просечна температура на 

Земљи била око -18 степени Целзијуса. Поред тога, припада 
им и највећа заслуга за постојање живота на нашој планети. 

Проблеми настају због појачаног ефекта стаклене баште 
изазваног људским активностима у којима се стварају 
додатне количине ових гасова, посебно, угљен-диосксида. 

Упозорења  науке и струке

Мада су неки научници, попут Швеђанина Свантеа 
Августа Арениуса (1896.) предвидели и упозорили на погубан 
утицај сагоревања фосилних горива на климатске промене, 
људска цивилизација кренула је вртоглавом брзином у 
развој заснован на огромној потрошњи енергије добијене из 
фосилних горива. Производња угља данас је 350 већа него 
1800. г., а нафте 350 пута већа него 1900. године. Највећу 
количину угљен-диоксида емитују САД  25%, Кина 14%, 
Русија 6% и Јапан 5%. Прате их и друге развијене земље 
света, тако да глобална светска привреда превазилази 
могућности планете Земље да апсорбује све емитоване 
количине гасова „стаклене баште“, па се оне задржавају у 
атмосфери и доводе до повећаног загревања.
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Међународни напори

Извештаји Међувладиног панела о промени климе 
(Програм УН за животну средину и Светска метеоролошка 
организација), иза кога стоји преко 2500 научника и стручњака, 
дају нове и све чвршће доказе да је загревање атмосфере 
Земље у последњих 50 година последица људских активности 
и указују да се промене дешавају много брже него што је 
предвиђено. Повећање температуре је широко присутно на 
планети и веће је на вишим северногеографским  ширинама, 
а  копно се загрева брже од океана. 

За наредне две деценије пројектовано је загревање од 
око 0,2 степена Целзијуса.

Упозорења стручњака су веома озбиљна у погледу 
катастрофичности дешавања широм планете и веома је 
висока вероватноћа да ће се заиста десити: топљење леда на 
половима, пораст нивоа мора, нестанак снега на планинама, 
сем на највишим, повећање учесталости великих екстрема, 
топлотних таласа и великих падавина, поплава, суша, све 
чешћи олујни ветрови... драматичне временске неприлике, 
због којих ће настати милиони „еколошких избеглица“ до 
2020. године или нестати мале острвске државе у Пацифику, 
попут Тувалу или Малдива.

Међународна заједница води битку за заустављање 
процеса загревања приземног слоја атмосфере смањивањем 
емисија гасова „стаклене баште“. Поред Оквирне конвенције 
УН о промени климе (Рио, 1992. г.), усвојен је Кјото протокол 
о редукцији ових гасова (2005.), нарочито угљен-диоксида. 
Али, и поред великих притисака, није га потписала Америка, 
иако је највећи емитер.

Неодрживост или нестабилност процеса постоји свуда где 
се наруши нека, често врло суптилна, равнотежа. Сведоци 
смо, у овом времену, нарушавања равнотеже озона и угљен-
диоксида, што озбиљно угрожава живот на планети Земљи.
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Оштећење озонског омотача и УВ зрачење

Вишеструке су последице глобалне промене квалитета 
ваздуха и загађивања атмосфере на Земљи. Дошло је до 
оштећења озонског омотача, чија директна последица је 
појачано сунчево УВ зрачење, али и до загревања атмосфере, 
што је изазвало климатске промене. Ови процеси, настали 
антропогеним утицајем, изазивају последице по живи свет и 
људско здравље.

 
Последице промена климе

Извештаји Светске здравствене организације указују  на 
евидентне директне и индиректне последице досадашњих 
климатских промена на здравље људи.  На основу 
прогнозираних промена могу се очекивати и нове последице. 
До сада је већ промењена епидемиолошка мапа Земље.

Директне последице на здравље су углавном везане за 
излагање термалним екстремима (веома високе или веома 
ниске температуре) и интензивним и фреквентним временским 
непогодама (екстремни метеоролошки догађаји). Статистички 
подаци СЗО показују тренд повећања оваквих обољења или 
повреда и то са повећаним бројем смртних исхода.

Индиректне последице на здравље људи углавном су 
везане за промене које се дешавају у екосистемима под 
утицајем климатских промена (број, просторна и временска 
дистрибуција и активност вектора и инфективних паразита; 
агенси инфекције који се преносе путем воде и хране; промене 
у производњи хране и појаве биљних паразита и болести). 
Такође, многима је угрожено здравље због загађења ваздуха 
или појаве полена и спора, али и због поплава, исељавања и 
других стресних догађаја. 
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Шта нам ваља чинити?

Светска здравствена организација упозорава све земље 
света на постојеће и могуће нове последице промена климе 
на здравље становништва, и то:

Повећан број и озбиљност случајева топлотног удара, 
често са смртним исходом;

Повећана смртност и повређивање у све учесталијим и 
интензивнијим временским непогодама;

Повећан број обољења која се преносе путем воде, 
укључујући колеру и криптоспоридиозу (акутна дијареја је 
већ главни узрок смрти код деце у неким  земљама Европе);

Повећан број обољења која се преносе храном (бактерија 
салмонела  и др.);

Повећан број обољења која се преносе путем вектора  U
(узрокована су климатски условљеном променом у 
екологији вектора и паразита; Маларија се већ појавила 
у деловима САД и Европе и очекује се даље ширење), 
Нпр.: лајшманиоза се већ појављује у Француској, Италији, 
Шпанији и Португалу;
Крпељски енцефалитис, већ регистрован у јужној  U
Скандинавији и источним деловима Европе;
Денга грозница (до сада углавном карактеристична за  U
Африку) - преноси је вектор Aedes albopictus (врста 
комарца) који је већ адаптиран на температурну климу 
Европе и присутан је на Балкану и у Италији.

Мере адаптације и заштите

1. На глобалном нивоу – све земље света, неопходно је 
доследно спровођење Кјото протокола о смањивању емисија 
гасова стаклене баште и/или одговарајућег документа 
донетог на Светском самиту о клими у Копенхагену 2009.
године.

2. У Србији су последњих година покренуте активности 
на спровођењу наведене међународне регулативе, као и 
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регулативе ЕУ у овом домену, али треба имати у виду да 
је у подршци тим напорима важно развијати и јавну свест 
о потреби замене прљавих технологија, кроз програме 
образовања, средства информисања, кампање.

3. Потребно је донети Национални програм адаптације 
и заштите од климатских промена са обухватом системских 
(друштвених) и индивидуалних мера усмерених на екстремне 
догађаје (екстремне температуре, суше, поплаве, олујни 
ветрови) и међудневну променљивост климе која може 
утицати на здравље људи и живи свет уопште.

4. Потребно је допунити Националну стратегију 
енергетике како би више била усмерена на одрживи развој 
тј. са ослонцем на обновљиве изворе енергије (Сунце, ветар, 
биомаса, геотермална) и енергетску ефикасност, како би се 
смањила емисија гасова стаклене баште проузрокована 
коришћењем фосилних горива. Програми образовања у 
овом домену имају посебан значај, јер решавање проблема 
чека млађе и будуће генерације.

Последице климатских промена

У планетарним размерама, последња деценија 20. века је 
била најтоплија деценија, према инструменталним мерењима 
у периоду 1860-2000. Реконструкција климатских података за 
последњих 1000 година, коришћењем индиректних метода 
и модела, показује да је пораст температуре у 20. веку био 
већи него у било ком ранијем периоду.

У средњим и високим географским ширинама, снежни 
покривач је опао за 10% у току последњих 30 година. Трајање 
леда на рекама се у току 20. века скратило за две недеље. 
Дебљина леда у Арктичком мору смањила се последњих 
деценија за 40%.

Евидентна је појава екстремних догађаја: дуготрајне 
суше у одређеним деловима света и фреквентне интензивне 
непогоде у другим деловима.
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Предвиђа се пораст концентрације водене паре у 
атмосфери и интензивније падавине изнад већег дела 
северне хемисфере.

Пораст нивоа мора се процењује од 0.1 до 0.9 метара.
Може доћи до значајне промене распореда и структуре 

копнених и водених површина.

Стање у Србији

Републички хидрометеоролошки завод се бави 
моделирањем климе и Србија има традицију у овој области. 
Развијен је нумерички модел за прогнозу времена у Европи, 
који је потом распрострањен и у свету. На основу података 
Националног климатског центра РХМЗ свакодневно бележених 
у 28 главних метеоролошких станица, 80 климатолошких 
и око 500 падавинских станица, глобално се констатује да 
је на подручју наше земље температура у просеку виша, а 
падавине су смањене. Анализе тренда температуре ваздуха 
показују да су све чешће нагле смене изузетно топлих и 
изузетно хладних периода, док је анализом тренда падавина 
установљено да у јесењем периоду долази до смањења 
падавина у односу на климатолошки период 1961. до 1990.г. 
Запажен је пораст броја тропских дана, са максималном 
температуром вишом од 30 степени, а смањен број дана са 
јаким мразом. Карактеристична по топлотним таласима била 
је 2007.година у којој је забележена максимална температура 
од 44,9  Целзијуса у Смедеревској Паланци.

Могући сценарији за Србију

Већина коришћених климатских модела указује на то да 
ће на подручју југоисточне Европе доћи до даљег пораста 
температуре и смањења падавина. То значи, да би суше 
могле да буду све чешћа појава, па се у области производње 
хране очекује смањење приноса гајених биљних врста, а у 
области производње енергије смањење хидроенергетских 
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потенцијала. Сматра се да ће доћи до померања садашњих 
климатских зона: за сваки степен глобалног загревања, 
агроклиматске зоне помериће се за 150 до 200 км према 
северу и за око 200 м ка већој мери надморске висине, што 
би сигурно неповољно утицало на стање биодиверзитета. 

Климатске промене би утицале на повећање ризика по 
здравље људи, али и на туризам због пораста топлотних 
таласа, повећања УВ зрачења, пораста броја шумских 
пожара и других непогодности. Иначе, Србија и даље припада 
области умерено-континенталне климе.

ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА И АЛТЕРНАТИВНИ 
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Тема недостатка енергије и енергената постала је у 
последње време једно од најзначајнијих питања на глобалном 
нивоу. Стварност је демантовала оне који су сматрали да су 
природна богатства неограничена и да је даље могућ развој 
заснован на јефтиној енергији и интеnзивној експлоатацији 
природних богатстава. Енергетска криза седамдесетих 
година у виду „нафтних шокова“ из темеља је протресла 
светску економију. Скок цена „црног злата“ утицао је на 
даљи ток привредног развоја. Сем тога, утицај климатских 
промена бивао је све видљивији и постали су га свесни 
и обични грађани. Еколошка криза и последице светске 
економске кризе из 2008. године осећају се широм света и 
нису мимоишле ни Србију. 

Све анализе упућују да је глад за енергијом резултат тежње 
за даљим индустријским развојем развијених, као и настојања 
земаља у развоју да их у томе на исти начин пристигну. Највећи 
потрошачи енергије у свету су САД, које троше готово трећину, 
а заједно са развијеним земљама Западне Европе и Јапаном, 
чине више од две трећине светске потрошње. При том, све 
ове земље располажу са вишеструко мањим сопственим 
ресурсима. Тај неравноправни енергетски биланс узрок је 
планетарних проблема, криза, па и ратних сукоба.
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Велика и, чини се, тешко решива тема, јер задире у економске 
и развојне интересе богатих, који би да буду још богатији и 
сиромашних, који због тога постају све сиромашнији. 

На међународном плану, у оквиру система Уједињених 
нација постављени су принципи и концепт одрживог развоја, 
који представља основу заједничког решавања даље 
будућности и опстанка човечанства (Рио 1992, Јоханесбург 
2002, Миленијумски циљеви и др.).

Одржива производња и потрошња, штедња природних 
ресурса, нарочито необновљивих попут класичних фосилних 
горива, предуслов су овог новог развојног модела. Усвојена 
су стратешка документа, која представљају основ за 
преоријентацију и сачињен је заједнички Програм мера и 
активности заштите животне средине и одрживог развоја 
за 21. век, под називом Агенда 21. Овим Програмом 
прецизирано је ко, када, шта и како треба да уради и основан 
је Глобални еколошки фонд из кога се те активности подстичу 
и суфинансирају.

Од теорије до праксе

Теорија и пракса често нису у сагласју, па и у оваквим 
круцијалним питањима. Биланси потрошње фосилних горива 
и њихова замена алтернативним изворима енергије још увек 
нису задовољавајући. Највише на том плану чине развијене 
земље Европске уније, што показује свакодневна пракса не 
само великих система, већ и живот тзв. обичног грађанина. 
Посебно се у томе издвајају скандинавске земље у којима 
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су употреба обновљивих извора енергије и енергетска 
ефикасност образац мудрог и одговорног односа, пре свега, 
државе кроз доследну примену концепта одрживог развоја и 
развијену подстицајну политику у овој области. 

Обновљиви извори енергије

Србија има великих потенцијала за производњу струје 
из обновљивих извора енергије (ОИЕ), користећи енергију 
Сунца или ветра, и то много више него неке земље 
Европске уније, па ипак, у нашој земљи још увек нема 
соларних електрана и ветроелектрана прикључених на 
електродистрибутивну мрежу. Прописи Европске уније 
намећу да до 2020. године 20 одсто укупне енергије буде 
произведено из обновљивих извора.

Србија има више од 2.000 сунчаних сати годишње, што је 
више од Немачке и дупло више од Словеније. Кад је реч о 
енергији добијеној из ветра, постоји капацитет од око 1.000 
мегавата инсталиране снаге. Подручја која су најпогоднија 
за постављање соларних електрана су јужна, источна и 
централна Србија, док би за ветрењаче осим једног дела 
јужне Србије, то била Војводина и Неготинска крајина. 

Поређење са Словенијом у овој области могло би да буде 
веома занимљиво, јер Словенији према неким проценама 
има између 800 и 1.200 сунчаних сати годишње. Међутим, из 
месеца у месец „ничу“ нове соларне електране, што указује 
да ће у овој земљи ситуација бити значајно побољшана. 
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Потрошачи који се одлуче за зелену струју не плаћају пуно 
више него они који користе струју добијену из конвенционалних 
извора енергије. То је око 30 до 40 евра годишње. У Словенији 
нема ветроелектрана, а разлог је то што на локацијама на 
којима би оне могле бити постављене живе заштићене врсте 
птица између Медитерана, Јадрана и Алпа. 

Кад је реч о утицају на околину показало се да соларне 
електране немају негативних утицаја и оне су интегрисане у 
урбану инфраструктуру. Једини проблем може бити естетски.

Највећи  и  најзначајнији  потенцијал  ОИЕ  у  Србији   је 
биомаса. Једнака је по енергетској вредности количини од 
око 2,6 милиона тона нафте. Према процени Агенције за 
заштиту животне средине, Србија има потенцијал да из 
ОИЕ произведе 28% потребне примарне енергије, док сада 
производи само 6%.

Нови извори енергије значајни су за задовољавање 
енергетских потреба земље, али су битни из еколошких и 
економских разлога. 

У економском смислу значајни су због отварања нових 
радних места, развоја руралних подручја где се електране 
обично и налазе, као и због шансе коју представљају 
за домаћу електро-машинску индустрију, односно због 
производње делова за та постројења .

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Досадашњи ставови „да струје има довољно, па што бисмо 
је штедели“ или „да треба да штеде само они који немају да 
плате“ полако се мењају. Све чешће се прича о мини хидро-
електранама, о енергији ветра и Сунца, о геотермалним 
изворима, о бољој изолацији пословних и стамбених објеката 
и енергетској ефикасности. Томе је допринела светска 
економска криза, али и упозоравајући ставови стручњака.

Са стручног аспекта, енергетска ефикасност има два 
веома корисна ефекта. Један се односи на очување и 
заштиту животне средине, јер производња и коришћење 
енергије спадају у највеће загађиваче животне средине како 
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на националном и регионалном (киселе кише, смог), тако и 
на глобалном нивоу (глобално загревање и друге климатске 
промене). Загађења настала у енергетском сектору чине више 
од половине укупних загађења на планети. Сагоревањем 
фосилних горива у атмосферу се испуштају штетни гасови 
као што су: сумпор-диокисд, азотни оксиди, честице пепела, 
и посбно угљен-диоксид.

Други користан ефекат се огледа у чињеници да 
примена/увођење енергетске ефикасности у свакодневни 
живот директно утиче на смањење трошкова за енергију. 
Речју, енергетском ефикасношћу повећава се и економска 
ефикасност.

Разлика између енергетске штедње и енергетске 
ефикасности постоји. Први појам подразумева само смањење 
потрошње енергије, други говори и о утицају смањења 
употребе енергије. Концепт енергетске ефикасности 
условљава да се применом техничких и технолошких мера, 
којима се евидентно смањује потрошња енергије, не сме 
угрозити ниво удобности-квалитет пословања и живљења. 
Једноставније речено, ако само штедите тако што мање 
трошите струје, могуће је да вам и не буде довољно топло. 
Али, ако водите рачуна да се енергија не губи непотребно, 
смањиће се рачун, а удобност живљења не. 

Такође, постизање енергетске ефикасности не мора 
захтевати додатна новчана улагања, већ врло често је у 
питању промена навика. Само рационалним коришћењем 
уређаја у домаћинству већ се остварују уштеде.

Енергетска ефикасност у Србији

Србија спада у државе где се није поклањала пажња 
енергетској ефикасности ни у производњи нити у 
свакодневном животу. Овај податак завређује пажњу и 
захтева да се хитно ствари мењају. Тако, на пример, у нашој 
земљи око 50% финалне енергетске потрошње остварује се 
у зградама, у којима се чак три петине троше на загревање, 
јер због лошег квалитета спољашњих зидова око 70% 
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енергије се губи кроз зидове и прозоре. Очигледно да нам 
штедња и рационална потрошња енергије нису својствени!? 
Из једноставног разлога: струја је јевтина и сматрало се 
да је имамо довољно. Стварност нас сваки дан демантује, 
јер климатске промене и отопљавање и те како имају везе 
и са енергетском ефикасношћу и са потребом коришћења 
алтернативних зелених енергија.

На примеру београдске општине Палилула показаћемо 
како то изгледа у пракси, јер као Србија у „малом“, ова 
општина дели просек Републике и у енергетском смислу. То 
значи да се преко 55% укупне електричне енергије троши 
у домаћинствима за загревање и хлађење стамбених 
простора и загревање санитарне воде. Врло мали део 
општине је гасификован, а и у тим деловима се због врло 
високе цене гас премало користи, што чини гасну мрежу 
неефикасном и скупом инвестицијом. С друге стране, 
Палилула има мали број котларница већег капацитета за 
снабдевање топлотном енергијом урбаних насеља. Већина 
су застареле и неефикасне, и у великој мери доприносе 
загађености ваздуха, поготово, централног градског језгра 
општине. Такође, већина домаћинстава се загрева помоћу 
угља и дрва користећи крајње неефикасне системе са малим 
коефицијентом  корисног дејства и уз значајно загађење 
животне средине, или уз помоћ електрокотлова, трошећи 
огромне количине електричне енергије на најнеефикаснији 
начин - за загревање објеката.

Може се слободно констатовати  да се у овој општини 
готово и не користе обновљиви извори енергије (ОИЕ), што 
је сврстава у иначе незавидан просек коришћења ОИЕ у 
целој земљи. Такође, енергетска ефикасност је на врло 
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ниском и забрињавајућем нивоу, иако би значајно допринела 
економском и еколошком просперитету Палилуле.

Јавно предузеће ГСП, које је један од главних узрока 
лошег квалитета ваздуха, у својим аутобусима не користи  
биодизел који је један од важних предуслова за смањење 
емисије штетних гасова. 

Јавна расвета је неефикасна и прескупа, без квалитетног 
даљинског управљања радом и интензитетом осветљења, 
уз коришћење застарелих система расвете са великом 
потрошњом електричне енергије. 

Не постоји ниједан систем расвете у oпштини на 
бази коришћења соларне енергије. Иста је ситуација са 
осталим системима градске сигнализације, осветљењем 
објеката, билборда, семафорима, итд. Не постоји ниједан 
фотонапонски систем, који би практично без икаквих 
трошкова у експлоатацији био у функцији осветљења. 

Позитиван помак је одлука града Београда да се осветљење 
на шеталишту на Ади Хуји замени „лед осветљењем“ са 
фотонапонским панелима као извором напајања. Овај потез 
града Београда ће свакако бити велики подстицај увођењу 
ових система у масовнију употребу на oпштини Палилула.

Школе и енергетска ефикасност

Јавни објекти, вртићи, школе, факултети, спортски центри, 
домови здравља, већином су енергетски неефикасни. 
Термоизолација објеката је незадовољавајућа и за загревање 
објеката се не користе ОИЕ, иако би у многим случајевима 
коришћење топлотних пумпи било идеално. Истовремено, 
већина се у летњем периоду хлади појединачним клима-
уређајима уз велику потрошњу електричне енергије. 
Управо би ови јавни објекти   требало да служе као пример 
рационалног трошења енергије и да поседују соларне системе 
за загревање санитарне воде, јер је у њима потрошња топле 
воде велика (спортски центри, здравствени центри, итд.

Приватни и привредни објекти, раније изграђени, 
енергетски су неефикасни, са великим енергетским губицима, 
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слабом термо изолацијом и без коришћења обновљивих 
извора енергије. У новоизграђеним објектима се више пажње 
поклања изолацији, али не и употреби ОИЕ.

Такође, иако је већи део oпштине руралан уз значајну 
пољопривредну производњу, остаци из пољопривредне 
производње се не користе ни као биомаса нити за производњу 
биогаса, него се делом чак и уништавају паљењем на 
пољима, доприносећи укупној загађености ваздуха. Изузетак 
је постројење за загревање пластеника снаге 1.5 Mw у ЈП 
ПКБ, које користи остатке из пољопривредне производње као 
гориво. На територији општине се не саде ни брзорастуће 
пољопривредне културе за производњу пелета, иако за 
то постоје реални услови.  Не постоји ни постројење за 
производњу биогаса и поред великог броја грла стоке, која 
се гаји на територији општине.

Како остварити енергетску ефикасност 

Мере енергетске ефикасности могу се поделити у три групе:
1.Једноставне мере које захтевају пре свега промену 

образаца понашања и потрошње енергије. Оне имају мањи 
учинак, али не захтевају већа финансијска улагања.

2.Мање инвестиције са роком отплате до 3 године. Примера 
ради, само куповином уређаја највишег енергетског разреда, 

који мало више кошта, штеди 
се пуно енергије на месечном 
нивоу, па се инвестиција враћа 
чак и за пар месеци.

3.Веће инвестиције у 
енергетску ефикасност 
најчешће подразумевају веће 
реконструкције стамбених 
и пословних објеката, или 
изградњу нових, па им је рок 
отплате најчешће преко 3, али у 
већини случајева до 6 година.
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Србија је економски и енергетски сиромашна земља. 
Увозимо преко две петине енергената, који су нам потребни. 
Све то указује да у будућем развоју ОИЕ и енергетска 
ефикасност морају да буду приоритети државне политике, 
али и новог обрасца понашања целокупног становништва. 

Енергетски ефикасно понашање, није само потреба да 
се смање трошкови и уштеди, већ је то и морална обавеза 
свих нас према будућим генерацијама, којима смо дужни да 
омогућимо да уживају у природним благодетима у којима смо 
и ми уживали.  

Енергетски пасоши

У Београду се уводе енергетски пасоши за зграде, који ће 
имати информације о карактеристикама објекта, локацији, 
уштеди енергије, губицима, трошковима грејања, хлађења. 
Власници ће имати тачну евиденцију колико троше енергије 
и колико могу да уштеде на годишњем или месечном нивоу. 
Да би добио енергетски пасош, сваки објекат мора да оствари 
уштеду  у просеку за око 60 одсто. Када је реч  о изградњи 
нових објеката, инвеститори ће добити умањење ПДВ за 
изолационе материјале, а за коришћење обновљивих извора 
енергије умањиће се трошкови изградње.

Власници објеката који не буду имали енергетски пасош 
неће моћи да продају или издају некретнине, а нови објекти 
неће моћи да добију употребне дозволе. Правилником, који 
доноси Министарство за просторно планирање и животну 
средину, прописана су енергетска својства која објекат мора 
да испуни да би добио енергетски пасош, односно, колико 
да уштеди енергије. Процена је да би у Београду тренутно 
енергетски пасош могло да добије само десет одсто зграда, 
јер  највећи број зграда је тако грађен да расипа огромне 
количине енергије. 
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Енергетска ефикасност у бројкама

Коришћењем само једне штедљиве сијалице можете 
уштедети 500 динара годишње, а ако би свако домаћинство 
користило само по једну, могли бисмо да осветлимо још 2 
000 000 домаћинстава годишње.

Када би свако домаћинство половину обичних сијалица 
заменило за штедљиве, уштедели бисмо довољно електричне 
енергије за комплетну уличну расвету у земљи.

Додавањем термостата на ваше грејно тело можете 
смањити трошкове грејања до 20%.

Смањењем температуре на термостату за један степен 
Целзијуса смањићете рачуне за 10%.

Уградњом кровне изолације од 15 цм можете уштедети 
око 20% ваше потрошње за грејање.

Просечно домаћинство потроши отприлике 70000 динара 
за грејање у току зиме(октобар-март) што је за трећину више 
од енергетски ефикасне куће.

Двоструки прозори могу да смање губитак топлоте за 50%.
Расвета чини 20% ваших рачуна за струју.
Кроз коришћење енергије просечно домаћинство емитује 

више углен-диоксида него просечан аутомобил.
Ако би свако кувао тачно онолико воде, колико му је 

довољно да направи једну шољу кафе, а не пуно лонче, имали 
бисмо довољно струје да се осветле све улице у земљи.

БИОДИВЕРЗИТЕТ: ОСНОВА ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА
Ми смо саставни део природе и наша судбина је тесно 

повезана са биодиверзитетом, том огромном разноликошћу 
животиња и биља, места на којима оне живе и расту, као и 
њихових животних средина, и то широм наше планете.

Зависимо од те разноврсности живог света кад год су 
нам потребни храна, гориво, лекови и друге неопходности 
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без којих уопште не можемо да живимо. Па ипак, баш услед 
људске делатности, богатство диверзитета убрзано нестаје.

То нас све осиромашује и слаби способност живих система, 
истих тих од којих зависимо и на које се ослањамо, да се 
одупру растућим претњама, какве су, на пример, климатске 
промене.  

Шта је биодиверзитет?

Царство живота на Земљи.
Када кажемо да хоћемо да спасемо Планету, 

употребљавамо реч "биодиверзитет" да обухватимо цео 
концепт живота, у свој његовој ширини и величини домета.

Биодиверзитет: променљивост живог света на целој 
земаљској кугли. То је сам Живот.

Биолошки + Диверзитет = Биодиверзитет
Биодиверзитет какав затичемо данас на Земљи састоји 

се од много милиона различитих биолошких врста, које су 
резултат процеса еволуције током четири милијарде година.

Али је сама реч “биодиверзитет” у ствари прилично 
нова. "Биодиверзитет" је скован сажимањем "биолошког 
диверзитета" године 1985. Биолошки је зато што се бави 
живим делом планете. А диверзитет значи различитост, 
разноликост или разноврсност. Један симпозијум године 
1986. и књига “Биодиверзитет” која је из њега проистекла 
(Вилсон 1986.), прокрчили су пут ка општем прихватању не 
само тог термина него и појма.

А како су политичари, научници и заштитници природе 
почели да се све више занимају за стање наше планете и за 
чудесну сложеност живе природе, та нова реч нам се увукла 
у свакодневицу.
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Зашто толико говоримо о биодиверзитету?
Чему забринутост?
Зато што је, релативно недавно, Земља почела све 

убрзаније и алармантније да губи врсте и станишта и то због 
активности човека.  

 
  Колико је биодиверзитета изгубљено?

То је кључно питање. Али је врло тешко на њега 
одговорити.

Прво, не знамо тачно колико чега има. Ово је велики 
и сложен свет и стално откривамо за науку нове и нове 
врсте. "Научници су 1980. били запањени када су открили 
невероватну разноврсност инсеката у тропским шумама. 
Током једног истраживања на само 19 стабала у Панами, 
80% од 1.200 откривених врста буба претходно није било 
познато у науци... Што је најчудније, научници боље знају да 
процене колико има звезда у нашој Галаксији, него колико 
има врста на Земљи." (WRI).

И тако, пошто не знамо колико смо имали на почетку, не 
знамо тачно ни колико смо врста изгубили.

Али, ипак, имамо гомиле чињеница и цифара, довољне 
да нам кажу да вести нису нимало добре.

Ако има 100.000.000 различитих врста на Земљи, и ако би 
стопа ишчезавања била само 0,01% годишње, онда би сваке 
године заувек нестајало најмање 10.000 врста!!!

За разлику од масовних изумирања из геолошке 
прошлости, за  ишчезавања која су у току изгледа да је у 
потпуности одговорна само једна – и то наша – врста. Често 
се о томе говори као о Шестом катастрофалном изумирању, 
после претходних пет, која су се збила у геолошкој 
прошлости.
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Који су главни разлози због којих губимо толико 
биодиверзитета?

Зашто губимо сваког секунда толике врсте и пределе?
Биодиверзитет је опао за више од четвртине током 

последњих 35 година. По статистичким подацима (WWF: The 
Living Planet Index), којима се прати близу 4.000 популација 
животиња, испада да је у том интервалу дошло до опадања 
укупног тренда популација за 27%.

Уопштено говорећи, раст људске популације и наша 
потрошња узроци су том огромном губитку. А посебно, 
уништавање станишта и трговина животињама највише су 
довели до опадања популација живих врста.

Јер смо... брали цвеће, секли дрвеће, ловили животиње и 
рибе ... да бисмо имали лекове, сувенире, украсе, егзотичне 
љубимце, трофеје, збирке, грађу и храну. 

А све то претерано искоришћавање (прелов и прилов) није 
ни у ком случају у складу са одрживим развојем. Напротив – 
потпуно је неодрживо! У глобалу гледано, нама већ сада, ако 
бисмо хтели да наставимо да живимо овим стилом живота, 
ова једна планета није довољна – потребан нам је еквивалент 
од једне и по Земље. Толики је тренутни еколошки притисак 
људског рода на природу. Наставимо ли тако, до 2030. ће 
нам бити потребне две планете.

Још о томе зашто губимо биодиверзитет

У 2010. је људски род искористио 50% више ресурса него 
што природа може да обнови током једне године.

Тај проблем – трошење ресурса брже него што се они 
могу да обнове, као и стварање отпада, као што је гас угљен-
диоксид, брже него што он може да буде апсорбован – зове 
се еколошки премашај.

За сада подносимо тај премашај тако што уништавамо 
природне ресурсе на планети. Можемо да обарамо дрвеће 
брже него што оно поново израста, и да ловимо рибу брже 
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од стопе размножавања њених популација. Будући да тако 
може да се ради само на кратко, премашај на крају води 
до исцрпљивања ресурса од кога нека привредна грана 
зависи.

Ако се том притиску додају и климатске промене – онда је 
велико питање колике ће бити њихове последице и утицаји 
на биодиверзитет и како ће живи свет моћи (или неће) да се 
њима прилагоди.

Оно што међутим знамо, јесте да ће следећих 30 година 
бити критичне.

Знамо такође и то да су за последњих 50 година људи и 
њихово понашање променили екосистеме на Земљи брже и 
дубље него икада раније у људској историји.

Србија живи изнад могућности својих природних ресурса
Истраживања показују да Србија спада у групу земаља која 

живи изнад својих природних могућности. Наше потребе за 
природним ресурсима удвостручиле су се од 1966. године.

„Нови извештај WWF-а указује на чињеницу да Србија 
троши више природних ресурса него што јој је доступно. 
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Србија се налази на 70. месту на основу критеријума, који 
се користе у овом извештају. Наставимо ли тренутни тренд 
потрошње доћи ћемо до тачке са које повратак неће бити 
могућ“ (Душка Димовић из WWF-а Дунавско-карпатског 
програма у Србији).

На основу извештаја о еколошком отиску (foot print), 
земље из региона се налазе у горем положају у поређењу са 
Србијом (чији је еколошки отисак по особи и даље превелик 
и указује на неодржив начин коришћења природних ресурса). 
Босна и Херцеговина се налази на 66. месту, Хрватска на 47. 
месту, Словенија на 23. месту, док је Македонија на 15. месту 
са највишим еколошким отиском у региону.

Природна богатства представљају компетитивну предност 
Србије у Европи.

Десет земаља са највећим еколошким отиском по особи 
су Уједињени Арапски Емирати, Катар, Данска, Белгија, 
Сједињене Америчке Државе, Естонија, Канада, Аустралија, 
Кувајт и Ирска.

Све у свему, нестајање биодиверзитета је данас, доказано 
је, највећа претња светској стабилности и безбедности.

Како биодиверзитет утиче на сваког од нас?

Људско здравље је чврсто повезано са здрављем 
екосистема из којих задовољавамо многе од наших 
насушних потреба.

(Мариа Неира, директор Одељења за заштиту човекове 
средине Светске здравствене организације)

Често се чује питање: "Разумем да постоји криза 
биодиверзитета, али какве то везе има са мном?” А одговор 
је отприлике овакав... Биолошка разноврсност је извор, 
ресурс од кога зависе породице, заједнице, народи и будуће 
генерације. Она је веза између свих организама на Земљи, 
она смешта сваког у међусобно зависне екосистеме, у којима 
свако живо биће има своју улогу. И то је мрежа живота.
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Природне вредности на Земљи састоје се од биљака, 
животиња, земље, воде, ваздуха и ЉУДИ! Сви ми заједно 
чинимо екоситеме наше планете, што значи да су, ако је 
биодиверзитет у кризи, у опасности такође и наше здравље 
и наше животне потребе.

А ми тренутно трошимо 25% више природних ресурса 
него што Земља може да издржи. Последица тога је да су 
врсте, станишта и локалне заједнице изложене притиску 
или непосредним претњама (да буду лишене, на пример, 
неопходне свеже воде).

На биодиверзитету почива здравље Земље и то има 
директан утицај на животе сваког од нас.

Поједностављено речено, снижени биодиверзитет значи 
да ће се милиони људи суочити са будућношћу у којој 
ће залихе хране бити изложеније нападима штеточина 
и болести, и у којој ће снабдевање свежом водом бити 
нередовно и смањено.

То је забрињавајуће. Међутим...

 Једна мрежа морских резервата, која би заштитила 20– U
30% мора и океана, коштала би између 5 и 19 милијарди 
долара, али би омогућила да се очува рибљи улов у 
вредности од 70 до 80 милијарди, уз обезбеђивање 
користи од морских екосистема у вредности од још 4,5 до 
6,7 билиона долара годишње.
 У Африци, туризам заснован на природним вредностима,  U
доноси приближно исте приходе као пољопривреда, 
шумарство и рибарство заједно.
Национални паркови Канаде садрже 4,43 гигатоне везаног  U
угљеника, што је корист вредна између 11 милијарди 
до 2,2 билиона долара, у зависности од цене угља на 
тржишту.
Према једном извештају из 2003, годишњи укупни приходи  U
од шума у Уједињеном Краљевству процењени су на око 
1 милијарду фунти.
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 Велики корални гребен доноси аустралијској привреди,  U
према неким проценама, близу 6 милијарди аустралијских 
долара, и то само од туризма и других рекреативних 
активности, и од привредног рибарства.

Користи од биодиверзитета и и екосистема

Тако називамо све што нам пружа природа, а што обично 
сматрамо да нам је загарантовано. А није.

То може да буде вода, земљиште (његово формирање и 
одржавање), смањење и апсорпција загађености, стабилност 
климе и обнова после природних катастрофа, али и

потенцијал за проширивање извора исхране развијањем  U
нових биљних култура, гајења нових врста риба и других 
животиња;
повећано коришћење биолошких средстава (природних  U
непријатеља) за сузбијање штеточина;
потенцијални извори гена за повећање квалитета,  U
отпорности и приноса постојећих пољопривредних 
култура путем укрштања и генетског инжењерства;
повећање употребе природних производа у хемијској  U
индустрији;
корист коју дивљи организми пружају опрашивањем,  U
разградњом трулежи, озрачивањем земљишта, ђубрењем, 
разменом гасова и задржавањем влаге;
упозоравајуће показатеље за многе отрове и загађиваче; U
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огледни материјал за многа истраживања у  U
фундаменталним наукама;
естетску вредност складног мноштва занимљивих  U
животиња и биљака, и
ко зна шта још, што нисмо стигли да откријемо... U

Колико вреде екосистеми на глобалном 
нивоу?
 
Према IUCN, Међународној унији за заштиту природе, 

новчана вредност добара и користи коју пружају екосистеми 
процењена је на близу 33 билиона долара годишње. Ако 
ставимо све нуле, боље ћемо да видимо о чему заиста 
говоримо: 33.000.000.000.000 УСД

Укупан БДП (бруто домаћи производ) целе Европске 
уније је у 2008. износио 14,94 билиона долара, а 
Сједињених Америчких Држава у истом периоду само 14,4 
билиона. Па ви видите.

Али овде није реч само о новцу. Него и о спасавању живота.
Беремо (у целом свету) приближно 50.000–70.000 врста  U
биљака за коришћење у традиционалној и савременој 
медицини.
И о исхрани гладних.
Сваке године, око 100 милиона тона негајених водених  U
животиња, тј. риба, мекушаца и ракова узме се из 
природе.
Месо дивљих животиња представља пресудни додатак  U
изворима хране и намирницама у многим земљама, 
нарочито оним са високим процентом сиромаштва и 
оскудицом хране.
Неке ствари не можемо да купимо, чак и када бисмо хтели! 

А природа нам то обезбеђује бесплатно. Једино што она за 
узврат тражи јесте да се бринемо о њој.
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Велики градови (не)штите природу

«Борба за живот на земљи биће добијена или изгубљена у 
великим градовима»-каже Ахмед Џоглаф, Извршни секретар 
Конвенције УН за биолошку разноврсност»

Велики градови света покривају само 2 одсто земљишта 
на планети, али у потрошњи природних богатстава имају удео 
од чак 75 одсто. Данас   половина светске популације живи 
у урбаним срединама, а према предвиђањима стручњака 
за развој, до 2050.г. чак две трећине свих житеља планете 
становаће у градовима. 

То је и основни разлог забринутости за очување 
биодиверзитета у градовима, посебно, у земљама у развоју.  

Велики градови би морали зато да учине више за заштиту 
животињског и биљног света, између осталог, и повећањем 
парковских површина, интезивирањем садње дрвореда, 
коришћењем обновљивих извора енергије и  рециклирањем 
отпада. То ће градове учинити бољим местом за живот не 
само људи, већ и биљака и животиња.

Зелени кровови за одрживу будућност градова

Сведоци смо све већих климатских промена и евидентног  
повећања температуре, тако да градови постају све неудобнији 
за живот у њима. Велике површине под  бетоном, асфалтом и 
класичним крововима апсорбују соларну енергију и реемитују 
је као топлотну, што проузрокује повећање температуре и за 
неколико степени. Када се томе додају топлота ослобођена 

радом клима и 
расхладних уређаја 
и издувних гасова 
аутомобила, бука и 
загађени ваздух, постаје 
јасно зашто људи све 
теже подносе живљење 
у граду.
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Док неки спас виде у одласку да живе ван града, други 
траже решења у виду модерних зелених кровова, који 
су почели да ничу у немачким градовима седамдесетих 
година. Идеја се брзо проширила широм света, а нарочито 
у Америци, Канади и Јапану. Чувени архитекта Ле Корбизије 
кровни врт дефинише као кључни животни простор градског 
становништва у Европи.

Последњих петнаестак година граде се такозвани 
екстезивни зелени кровови, који побољшавају микро 
климу, пружају естетско уживање и штеде енергију и  то 
на више начина. Лети, захваљујући земљишту и биљкама 
температура се не повећава у односу на околну, као што је 
то био случај са равним крововима превученим битуменом, 
тако да није неопходно коришћење клима уређаја. Зими се 
смањује потреба за загревањем, јер је земљиште добра 
изолација. Зелени кровови штите и хидроизолацију кровова, 
продужавају им век трајања и тиме штеде новац и енергију. 
Продужавају век и битуменских кровова на 60 година, 
штитећи их од УВ зрачења и његовог погубног дејства.

Соларни кровови

У размишљању и доношењу одлуке да ли кровови са 
соларним плочама или зелени кровови, запажа се еколошки 
аспект и једног и другог избора. Једно решење не искључује 
друго. Могућа је њихова комбинација. Мозаик начињен од 
поменутих решења изванредно се допуњује. Сенка панела 
прија вегетацији, док вегетација ублажава превисоке 
температуре, које би исијавале битуменске површине. 
Неспоран је допринос повећању енергетске ефикасности и  
употреби обновљивих извора 
енергије.

Локалне самоуправе могу 
много да допринесу доношењем 
адекватних локалних прописа и 
стимулисањем инвеститора да 
граде овакве кровове.
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КАКО ОБРАЗОВАТИ И ВАСПИТАВАТИ 
УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ?
У првом делу Приручника указано је зашто много више 

пажње треба посветити образовању за животну средину и 
одрживи развој.

У овом делу дати су предлози како то чинити, односно 
образовати и васпитавати најмлађе за животну средину и 
одрживи развој. 

Не постоји универзалан модел васпитања и образовања 
за животну средину и одрживи развој. Свака држава 
дефинише приоритете према својим потребама, али увек 
уз наглашен глобални карактер (мисли глобално, делуј 
локално). Образовање за животну средину и одрживи развој 
подразумева и међугенерацијску солидарност, што значи да 
данашње генерације не смеју да живе на рачун будућих, још 
нерођених, и "издају менице без покрића".

Република Србија је потписник бројних домаћих и 
међународних конвенција које се односе на образовање за 
животну средину, па је обавезна да оспособи младе за живот 
у условима еколошке кризе. То значи да млади морају да 
науче како да живе у условима у којима екологија неће бити 
само наука о ... већ начин живота. 

Образовање и васпитање за животну средину и одрживи 
развој подразумева, пре свега, еколошко осмишљавање 
наставних планова и програма, уџбеника и приручника, 
слободних активности, као и еколошку припрему учитеља, 
хуманизацију међусобних односа ученика, наставника и 
другог особља у школи (сарадња са Програмом "Школа без 
насиља"). Све наведено може се означити као укључивање 
еколошког принципа у васпитно-образовни процес.

Наглашавамо да рад у одрживој еко школи, ма како 
био квалитетан, није довољан. Неопходна је сарадња са 
родитељима и подршка друштва у целини. 
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ЕКОЛОШКИ ПРИНЦИП У 
ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
Настава је организована друштвена делатност, која 

може успешно да се одвија само ако се у процесу рада 
примењују одговарајући дидактички принципи и методе рада. 
Реализацији садржаја који се односе на природу највише 
одговарају принципи научне усмерености, одмерености 
према узрасту, индивидуализације и примерености, 
систематичности и поступности, очигледности, као и принцип 
повезивања теорије и праксе.

Савремено друштво захтева да се у образовно-васпитни 
процес (како обавезних, тако и изборних наставних предмета), 
поред већ познатих наставних принципа, укључи још и 
еколошки принцип, а може се рећи и еколошки приступ. Док 
је човек био скромнији, животна средина није била толико 
угрожена, па еколошки принцип можда и није био потребан, 
али је у садашње време неопходан. 

У млађим разредима ученици немају предметну наставу, 
али је чињеница да кроз обавезне и изборне предмете 
упознају садржаје, које ће у старијим разредима кроз 
предметну наставу проширивати.

Укључивање еколошког принципа у васпитно-образовни 
процес омогућава ученицима да стекну навике правилног 
односа према природи и животној средини и да уочавају 
утицај човека на животну средину. И не само то. Ученици ће 
разумети да је и њихова улога у заштити животне средине 
значајна, што ће их мотивисати да се укључе у акције 
заштите животне средине, а све то ће резултирати еколошки 
пожељним понашањем.

Еколошки принцип (приступ) омогућава да ученици:
упознају основне појаве и процесе у природи, а то значи  U
да упознају најчешће биљне и животињске врсте, уочавају 
њихову адаптацију и разумеју њихову улогу у природи; 
разумеју узајамну зависност живе и неживе природе  U
и међусобну повезаност живих бића и на примерима 
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сагледају последице уништавања појединих врста и 
њихових станишта; 
знају да је потрошена велика количина необновљивих  U
природних богатстава, да су енергетски извори готово 
исцрпљени и да их, због тога, треба рационално 
користити;
прихвате истину да је количина квалитетне воде за пиће  U
недовољна за све становнике Планете, а и да је количина 
хране ограничена;
поседују знања о узроцима и последицама неодговорног  U
односа човека према животној средини и стичу умења 
како се постојећи проблеми могу решити или барем 
ублажити;
имају развијене навике позитивног односа према живој  U
природи; 
буду мотивисани да учествују у акцијама заштите животне  U
средине;
буду спремни да организују и учествују у истраживачким  U
активностима и труде се да предлажу решења. 

Како еколошки осмислити програме рада?

Еколошки осмишљени програми рада, уџбеници, 
приручници и други дидактичи материјали, имају велики 
значај у формирању еколошки пожељних навика.

Чињеница је да у постојећим званичним програмима рада 
за основну школу нема довољне вертикалне ни хоризонталне 
корелације, а ни довољно задатака за стицање знања за 
живот. Све то иницира питање да ли би постојећи програм 
природе и друштва за IV разред могао да се програмира и 
реализује на еколошки осмишљенији начин.

Предлажемо сценарио како допунити постојећи програм 
за природу и друштво (IV разред) и осмислити га тако да уз 
остале наставне принципе и еколошки нађе своје место.



50

Одрживе еко школе

• Република Србија

положај, границе, обележја (химна и грб);  U
градови (највећи градови у Србији, здравствена, лична,  U
стамбена, комунална и саобраћајна култура, поступци 
када у стану/кући избије пожар или дође до поплаве, 
превентива загађивања ваздуха и могућности заштите и 
слично); 
рељеф, планине, равнице (вертикална повезаност  U
са III разредом) загађивање земљишта и превентива, 
могућности заштите и слично, 
природна богатства, обновљива и необновљива,  U
алтернативни извори енергије, рационално коришћење 
енергије, превентива загађивања животне средине и 
могућности заштите итд; 
воде, текуће и стајаће (вертикална повезаност са III  U
разредом), физичке и хемијске особине воде, кружење 
воде, вода као услов живота, загађивање воде и 
могућности заштите;
жива природа, животне заједнице (услови живота,  U
најраспрострањеније врсте, узајамна зависност и 
међусобна повезаност чланова у животној заједници, 
односи исхране, кружење материје, Сунце као извор 
живота), превентива угрожавања животних заједница итд. 
(вертикална корелација са II и III разредом);
уметничко и народно стваралаштво, које за тему има  U
биолошку разноврсност (биодиверзитет); 
културно-историјске вредности у ближем и даљем  U
окружењу;
места у којима су се родили и школе које су похађали  U
научници, уметници, спортисти, глумци... и њихов 
допринос развоју Србије.

Природа се не учи (од – до у уџбенику) она се упознаје, па 
због тога, велики значај имају истраживања, мали пројекти, 
активности, писани радови и усмена презентација. Кратки 
писани радови или усмене презентације о појединим врстама 
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живих бића, животним заједницама или неком научнику, 
историјској личности... могу да се реализују на часовима 
природе и друштва, али и на часовима српског или другог 
матерњег језика, или ликовног васпитања. На тај начин 
ученици ће научити да користе одговарајућу литературу и 
Интернет и стичу функционалну писменост.

Како еколошки осмислити уџбенике и 
приручннике?
  
Не постоји наставна област у којој се еколошки принцип 

не може применити. Због тога аутори будућих уџбеника треба 
да осмисле садржаје, задатке и активности, који би упутили 
ученике зашто и како треба да се односе према природи и 
животној средини у целини.

Математички задаци могу да покажу зашто је потребно 
више бринути о животној средини. Није у функцији заштите 
животне средине и одрживог развоја ако ученик израчунава 
време за које вода напуни базен помоћу веће или мање чесме 
и слично. Важније је да решавањем еколошки осмишљених 
задатака ученици разумеју зашто и како треба да се (у овом 
примеру) односе према води. 

Наводимо само неке идеје, које би могле да буду 
полазиште за будуће задатке.

Колико воде отекне за неко време на неисправној чесми  U
и колико је плаћена та количина беспотребно изгубљене 
воде? Утврдиће за које потребе би могли да користе ту 
воду (заливање, прање аутомобила и сл.), или колико 
новца би било уштеђено ако би поправили чесму и шта би 
могли да ураде са тим новцем. 
Колика је уштеда електричне енергије ако се користи  U
штедљива сијалица?
Једно стабло средње величине за 24 сата произведе  U
кисеоник довољан за дисање петоро људи. Колико 
стабала треба да има насеље од 1.000 људи? 
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Један слепи миш тежи око 30 грама, а дневно поједе  U
трећину своје тежине, око 10 грама инсеката. Већина тих 
инсеката су биљоједи.
Пар малих птица сеница годишње поједе око 150 грама  U
инсеката и њихових ларви. Већина су биљоједи.
Једна птица грабљивица, мишар, у току једне године  U
улови око 1000 мишева. Сваки миш у току године поједе 
око 15 килограма житарица, а хрчак око 70 кг. 
Једна кртица дневно поједе онолико инсеката, њихових  U
ларви и црва колико је тешка (150-200 гр).

Садржаји који се односе на физичке појмове (нпр. 
електрицитет...). Ученике треба научити како да што 
рационалније користе електричне уређаје и разумеју да у 
домаћинству постоје и тзв. ''невидљиви крадљивци струје'' 
(телевизори, пуњачи мобилних телефона и др.) који користе 
електричну енергију и када су у "спавајућем" моду.

Задаци који би ученике упутили како да мере дневну 
потрошњу електричне енергије и како би се смањила, што 
би било у функцији енергетске ефикасности.

Хемијски садржаји (растварање...) су у функцији 
еколошког васпитања само ако ученици науче како се користе 
хемијска средства. На пример:

како правилно да користе хемијска средства у  U
домаћинствима и пољопривреди и да детергенти и друге 
хемијске супстанце које, ако се користе у већој количини 
од неопходне, загађују животну средину;
како се хемијске супстанце могу заменити супстанцама  U
које не загађују животну средину;
лекови, ако се користе у неодговарајућој количини, могу  U
да буду загађујуће супстанце.

Садржаји из наука, историје и географије, ученицима 
треба да покажу:

како човек утиче (мења) рељеф околине и које су  U
последице;
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значај бриге о културно-историјским споменицима и  U
познавање историје краја у којем живе итд.
Садржаји о живој природи упознају ученике са:
живим светом места, краја у којем живе и Републике  U
Србије; 
основним условима живота (вода, ваздух, земљиште...); U
основним биљним органима и њиховом функцијом; U
значајем биљака и животиња и њиховом улогом у  U
природи;
како да се односе према биљкама и животињама и  U
животним заједницама;
утицајем загађене животне средине на здравље људи. U
Уништавањем једне врсте у животној заједници ремети се 

еколошка равнотежа и она пропада. Због тога је свака врста, 
било да је ситна као мрав или велика као слон, подједнако 
значајна за заједницу у којој живи. Најуспешнија реализација 
ових садржаја постиже се истраживањем, уочавањем појава 
и процеса у природи, повезивањем узрока и последица.

Настава српског језика и ликовног васпитања развија 
код ученика осећај за лепо, складно... Пригодни текстови 
у читанкама матерњег језика развијају позитивне емоције 
према природи. 

Као што се види, еколошки принцип у васпитно-образовном 
процесу није новост, само је другачији приступ у реализацији 
садржаја обавезних и изборних предмета. Добро осмишљен 
и правилно примењен еколошки приступ (принцип) и лични 
пример резултираће еколошки пожељним понашањем деце. 

Примена еколошког приступа могућа је у свим наставним 
областима, али је, као што искуства показују, најуспешнија 
реализацијом одговарајућих садржаја у природи, наставом 
у природи, школом у природи, излетима и посетама јавним 
установама и индустријским објектима.
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УЧЕЊЕ У ПРИРОДИ

Учење у природи се знатно разликује од класичне наставе 
у учионици. У току припреме и реализације наставе у природи 
учитељ развија већ постојећу радозналост деце и правилно је 
усмерава, а успешна је онолико колико су правилно одабрани 
садржаји, облици и методе рада. То значи да предвиђени 
садржаји треба да буду примерени узрасту ученика и месту 
у којем се настава одвија.

Током боравка у природи, у исто време, на истом месту 
могу се реализовати садржаји из више наставних области – 
интерактивна и интегрисана настава (географски, биолошки, 
историјски, математички). 

У природи се могу реализовати обавезни садржаји 
предвиђени програмом рада, проверавати и проширивати 
већ стечена знања кроз различите активности у еколошком 
кутку, или неком екосистему (шуми, ливади, реци, бари, 
повртњаку, њиви, воћњаку итд.).

Учење у природи омогућава ученицима да стичу 
одговарајућа знања, и развијају емотивни однос према 
живом свету. Атрактивни и мотивациони часови развијају 
позитиван однос према природи и утичу на формирање 
еколошки пожељног понашања. Међупредметна повезаност 
је најуспешнија, ако се реализује у природи. Све наведено 
подразумева примену еколошког принципа.

Настава и школа у природи

Ако се предвиђени садржаји реализују у природи, било 
да се обрађује ново градиво, систематизује, утврђује или 
проверава, рад са ученицима траје 1–2 часа, ретко дуже. 
Краћи боравак у школском или оближњем парку, шуми или 
ливади ради реализације предвиђених садржаја означавамо 
као наставу у природи. 

Ако се све наведено реализује током вишедневног 
боравка у неком објекту намењеном деци, говоримо о школи 
у природи. Школа у природи тражи ангажовање учитеља, 
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ученика и родитеља и осим редовне наставе укључује и све 
друге облике рада са децом. По организацији и спровођењу 
наставних и ваннаставних активности, школа у природи је 
својеврсни облик васпитно-образовног рада који се одвија по 
посебном распореду. Током боравка у школи у природи деца 
уче да живе у колективу и стичу знања и умења која ће им 
бити потребна у животу. Може се рећи да је тзв. рекреативна 
настава школа за живот.

Без обзира да ли се настава реализује у школском 
дворишту или на тзв. рекреативној настави, у реализацији 
обавезних садржаја (припрема, облици и методе рада) 
много се не разликују. Ипак, учење у природи врло често не 
поштује часовни систем, који је обавезан у нашим школама. 
Поштујући распоред часова ми ћемо, у даљем тексту, да 
говоримо о часовима не мислећи, при том, на време од 45 
минута.

У зависности од циљева и задатака, часови у природи 
могу бити:

сакупљачки – када ученици доносе материјал потребан 
за наставу;

истраживачки – када ученици припремају и реализују 
мала истраживања;

илустративни – подразумева примењивање познатих 
садржаја;

мешовити – најчешћи облик рада (део часа у учионици, 
а део у природи). 

Облици и методе рада са ученицима

Индивидуални облик рада подразумева самосталну 
активност ученика када они испуњавају постављене задатке. 
Овај облик рада развија независност и самосталност 
ученика у решавању постављених задатака. Негативна 
страна оваквог облика рада је изостанак социјализације, па 
и помоћи слабијим ученицима.
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Рад у пару,  када два ученика заједнички решавају 
постављене задатке. Овај облик рада је погодан због 
међусобног помагања ученика као и разумевања и 
прихватања мишљења другог ученика. Осим тога рад у 
паровима омогућава већу дисциплину, као и бољу контролу 
и усмеравање ученика у раду.

Групни рад се одвија када 4-6 ученика решава постављене 
задатке. Задаци које добијају групе могу бити истоврсни када 
све групе добијају исте задатке. Ако групе добијају различите 
задатке, тада су они диференцирани – подељени.

Групе могу бити сталне или повремене и формирају се 
на различите начине, по азбучном реду, распореду седења 
у клупи, знању ученика... Свака група треба да има свог 
руководиоца, који руководи радом и износи резултате 
истраживања. Сви чланови једне групе заједно раде, па им 
је и заједничка оцена обављених задатака. Ако је у групи 
и ученик са слабијим знањем или мањим интелектуалним 
способностима, одлична оцена је додатна мотивација за све. 
Животна истина је да ништа не успева као успех. Искуство 
аутора је да већина таквих ученика на тај начин стиче 
самопоштовање и труди се да, према својим способностима, 
оправда добијену оцену.

У упознавању природе највећи значај имају методе 
истраживања. Узрасту ученика млађих разреда основне 
школе највише одговарају дескриптивна и експериментална 
метода. Код примене дескриптивне методе ученици прате 
и описују неке појаве или процесе у природи. Ова метода 
омогућава успешну међупредметну корелацију (матерњи 
језик, ликовно васпитање, природа и друштво).

Експериментална метода се односи на посматрање 
и праћење неких појава и процеса у природи или у 
лабораторијским условима. Ова метода омогућава ученицима 
да стичу нова знања, али и да провере или потврде знања, 
која већ имају.

Настави у природи одговарају и методе разговора 
(хеуристички и слободан разговор и дискусија) и метода 
демонстрације.
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У настави природних наука ван учионице одговарају и 
друге методе рада, све зависи од места у којем се школа 
налази, односа учитеља према природним наукама, а самим 
тим и интересовања ученика.

Како припремити наставу и школу у природи?

Успешност наставе у природи зависи од објективних и 
субјективних фактора.

Објективне факторе чине материјална опремљеност 
школе (простор објекта, величина школског дворишта...). 

Субјективни фактори подразумевају оспособљеност 
учитеља за такав облик рада у којем ученик није пасиван 
објекат већ активни учесник.

У почетку је мало теже организовати часове у природи. 
Временом, ученици се навикавају, нарочито ако су 
мотивисани, па овакав облик рада постаје омиљен.

Програмирање учења у природи ради се истовремено 
кад и годишњи програм рада. Кад се раде полугодишњи, 
тромесечни и месечни програми, предвиђају се садржаји, 
који ће се реализовати (шта ће се радити), место (где ће се 
радити), време и методе рада (када и како).

Оријентациони програм треба да има више модела, а 
припрема учитеља два дела – стручни и дидактички.

Стручна припрема подразумева и интензиван рад на 
проучавању амбијента у којем ће се боравити и природних, 
физичко-географских, друштвено-историјских и културних 
услова краја у којем ће боравити.
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Дидактичко-методичка припрема конкретно залази у 
област оперативног разрађивања васпитно-образовних 
задатака, уз конципирање садржаја из појединих предмета и 
врсте ваннаставних активности, њиховог структуирања, као 
и предвиђања места, времена, метода, облика, организације 
и верификовања рада. 

Настава у природи (у школском или оближњем 
парку, или у ближој околини школе)

Припремање наставе у току једног или два часа (било 
да је обрада новог градива, утврђивање, систематизација 
или провера знања) тражи осмишљавање радних листова и 
задатака за групни облик рада или рада у пару. Током рада 
у природи и учитељ и ученици су усмерени на обавезне или 
изборне садржаје. Уводни или закључни део часа може се 
реализовати у учионици.

Настава у природи у току 1-2 наставна часа има следеће фазе:
уводни део часа је припрема и то, најбоље у учионици; U
истицање циља часа; U
подела задатака, U
главни део часа (рад ученика по групама);  U
закључни део часа – реферисање по групама; U
уопштавање наставних садржаја и општи закључци. U

Школа у природи (вишедневни боравак, 
рекреативна настава) 

Припремање школе у природи (рекреативне наставе) је 
много сложеније. Програм за школу у природи се прави за 
десетак дана и обухвата редовну наставу и активности у 
слободном времену као што су: излети, посете, забавни и 
спортски програми и друго. 

За успешност школе у природи одговорност учитеља 
није ни мала ни лака. Поред наставе, они преузимају улогу 
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родитеља. Због тога учитељ мора добро да познаје социјално и 
здравствено стање сваког ученика. Припремање подразумева 
и детаљно упознавање односа међу ученицима, као и узроке 
заостајања неке деце у успеху, издвајања појединаца из 
колектива, наметљивости или хиперактивности. 

Припрема за школу у природи има три дела: 
А. Припрема у учионици – пре поласка у природу. 
Б. Вишедневни боравак у природи. 
В. Разговор о утисцима боравка у природи ( систематизација 

стеченог знања, како теоријских тако и практичних).

А. Припрема пре поласка у природу
 Припрема се односи на:
планирање и програмирање рада школе у природи и  U
избор садржаја који ће се реализовати у природи; 
избор туристичке агенције; U
припремање учитеља и упознавање с местом на којем ће  U
се реализовати наставни садржаји; 
упознавање ученика са местом у којем ће боравити тако  U
што ће на географској карти Србије означити то место и 
обележити пут којим ће путовати;
упознавање ученика шта ће све радити, шта све треба  U
(и зашто) да понесу и која су правила понашања у 
колективу;
припремање и реализацију родитељских састанака који  U
треба да се односе на припрему и реализацију школе у 
природи. 
Први родитељски састанак одржава се на почетку школске 

године када се родитељи упознају са годишњим програмом 
рада и планираним боравком у природи на тзв. рекреативној 
настави. Други родитељски састанак се одржава пре 
поласка. Тада се учитељ договара са родитељима о одећи 
и обући, коју ученици треба да понесу, школском прибору и 
количини новца. Пожељно је да деца понесу приближно исту 
количину новца. Обавеза родитеља је да упознају учитеља 
са евентуалним здравственим проблемима своје деце и 
лековима које користе. 
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По повратку, на трећем састанку, било да је заједнички 
или појединачни (родитељски састанак или отворена врата), 
учитељ износи своја запажања о сваком ученику. Пригодније 
је да састанци буду појединачни зато што су тада и учитељи 
и родитељи искренији, а све у циљу међусобног разумевања 
и међусобне сарадње.

Пожељно је да се неколико часова одељенске заједнице 
посвети упознавњу основних правила прве помоћи. Како да 
се ученици заштите од повреда и како да себи или другом, 
пруже прву помоћ, како да превију повређено место, како да 
изваде трун из ока и слично су само нека умења која ће им 
бити потребна и када одрасту.

Б. Вишедневни боравак у природи обавља се по већ 
припремљеном распореду који подразумева:

1. Смештај ученика и упознавање са кућним редом.
2. Правила понашања у колективу.
3. Понашање за столом подразумева правилно држање 

прибора за јело и рационално коришћење хране. У функцији 
одрживог развоја је такмичење ученика на тему односа према 
храни. После сваког оброка, прегледају се столови и група 
ученика која у својим тањирима није оставила и разбацивала 
храну, добија признање. Током десетак дана колико траје 
школа у природи, ученици ће научити да се храна не сме 
бацати. Како ће се организовати ова активност зависи, пре 
свега, од учитеља.

4. Поштовање хигијенских навика, а ученике који их 
немају, дискретно научити како се одржава хигијена зуба и 
тела, како се слаже одећа, намешта кревет итд.

5. Објашњење како и зашто треба да се обуку и обују 
(дубоке патике и панталоне да их штите од повреда и 
евентуалних уједа змија, капа од појачаног УВ зрачења 
и штап за помоћ при успињању и одбрану од евентуалног 
сусрета са змијама).

6. Реализација предвиђених садржаја по раније 
припремљеном распореду часова (када када је у питању 
настава у природи).
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7. Слободне активности (спортске и друштвене игре и др.). 
 Осим наведеног школа у природи укључује још и 

познавање:
правила понашања у природи; U
упознавање начина коришћења прибора за прву помоћ и  U
пружања прве помоћи код мањих повреда; 
оријентацију у природи; U
препознавање трагова неких животиња;  U
препознавање неких инсеката (лептира, мрава...); U
упознавање са најчешћим лековитим биљкама (нана,  U
мајчина душица...), сакупљањем и припремањем;
препознавање, сакупљање и коришћење самониклих  U
јестивих биљака (лешник, купина, малина...); 
планинарских ознака итд. Заштићена природна добра у  U
околини

В. Систематизација стеченог знања
Последњег дана боравка у школи у природи, или 

по повратку у школу, потребно је средити утиске и 
систематизовати знања.

Пре свега, на часовима ликовног васпитања ученици треба 
да среде природни материјал и направе изложбу ликовних и 
писаних радова на тему учења у природи (међупредметна 
корелација).

Ученици треба да опишу неки свој пријатан или непријатан 
доживљај и на часовима матерњег језика разговарају о том 
искуству (међупредметна повезаност). Инсистирамо на 
описивању и мање пријатних доживљаја, зато што ће убудуће 
имати и непријатних искустава.

Како припремити ученике за учење у природи?

Пре изласка у природу ученици треба да знају:
којој групи припадају; U
колико времена ће провести ван учионице; U
које садржаје ће реализовати; U
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које задатке имају (задаци се могу дати исписивањем на  U
табли, усменим саопштењем или наставним листићима);
шта од прибора треба да понесу, обавезно свеска са  U
привезаном оловком и гумицом или радни листови, 
све зависи од циљева и задатака сваке наставне теме 
(наставне јединице); 
како да се обују и обуку (ако се дуже времена проводи ван  U
учионице) и разумеју зашто је важно поштовати правила 
боравка у природи.
Приликом доласка на терен потребан је краћи одмор ради 

припреме, затим конкретан рад групе и на крају извођење 
закључака.

Најуспешнији резултати учења у природи постижу се 
када ученици добијају задатке још у учионици, пре изласка у 
природу. Они могу бити проблемског карактера (зашто, како, 
да ли, шта би било када би било... итд.), а могу бити одговори 
на постављена питања (или проблеме), која су записали у 
своје свеске или у наставне/радне листиће. 

Учитељ треба да осмисли радни лист с налозима, који 
упућују ученике да посматрају и повезују неке процесе и 
појаве у природи, доносе закључке, уочавају и повезују 
узрокe и последицe. На овај начин сваки учитељ самостално 
креира наставу за своје ученике. 

Идеје за припремање радних листића
1. Листови или цветови различитих биљака и разврставање 

по боји, облику и величини или неким другим одликама 
(развијање способности уочавања сличности).

2. Листопадна, четинарска, жбунаста и зељаста биљка 
– уочити сличности и разлике (развијање способности 
посматрања). 

3. Промене на једној биљци од јесени до лета (разумевање 
фенолошких промена).

4. Мравињак и понашање мрава. 
5. Последице уништавања неких врста у животној 

заједници? 
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(разумевање повезаности чланова животне заједнице и 
последице угрожавања равнотеже) итд.

6. Идеја за радни листић за природу и друштво у III разреду 
(утврђивање и систематизација).

Које облике рељефа познајеш?______________________
Који су облици рељефа у околини? __________________
Које животне заједнице се развијају?_________________
Које биљке препознајеш?__________________________
Које животиње препознајеш?________________________
Од биљака и животиња направи ланац исхране________
________________________________________________
Да ли је животна средина загађена? _________________
Ако јесте наведи шта је загађује__________________итд. 

Сваки излазак у природу тражи да на крају часа (активности) 
учитељ прегледа радове ученика и вреднује их.

Ако су истраживали у групама, један ученик обавештава 
остале о резултатима истраживања. Дешава се да групе 
имају различите или сличне резултате и тада наставник 
треба да усмерава дискусију између група.

Овакве ситуације омогућавају учитељу да утврди колико 
и како су ученици разумели и усвојили обавезне садржаје и у 
којој мери су спремни да стечена знања примењују.

У учионици, специјализованој учионици или у природи 
ученици се упознају с неким појавама и законитостима 
у природи. Ипак, биокутак, еколошки кутак, живи кутак... 
најпогоднија су места за реализацију обавезних наставних 
саржаја и стицање практичних знања, умења и навика у 
односу на живу природу.

EКОЛОШКИ КУТАК (Како припремити и 
организовати рад у еколошком кутку?)

Свака површина која омогућава упознавање са живим 
светом у условима потребним за њихов опстанак може да 
буде еколошки кутак. У еколошком – зеленом кутку ученици 
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стичу основна теоријска и практична знања о значају, грађи и 
условима опстанка живог света. 

Еколошки кутак се формира у учионици, холу или у неком 
делу дворишта. У неким местима еколошки кутак је читав 
парк око школе. Током вишедневног боравка у природи 
околина одмаралишта такође представља еколошки кутак. 

Где ће се организовати еколошки кутак зависи, пре свега, 
од места у којем се школа налази, величине дворишта, броја 
ученика и склоности учитеља према овој проблематици. 
Деца су радознала, али у ком правцу ће усмерити своја 
интересовања зависи, пре свега, од учитеља.

Еколошки кутак у учионици поставља се у добро осветљен 
угао заклоњен од промаје. Живи свет у кутку негују сви 
ученици једног или два одељења.

Еколошки кутак у холу школе поставља се на видно и 
добро осветљено место заклоњено од промаје. Еколошки 
кутак у холу јесте украс, али је првенствено место за 
активности деце. Пожељно је да о еколошком кутку у холу 
брину ученици по одређеном редоследу.

Еколошки кутак у неком делу дворишта је површина на којој 
се организује гајење једне или више врста поврћа и цвећа. 
У повртњаку и цветњаку деца се на малим површинама (око 
1 метар квадратни) упознају са врстама гајених биљака, а 
у одговарајућим просторијама са ситнијим животињама, као 
што су коке и друге птице, зечеви, хрчкови...

Парк око школе или у близини, погодан је за реализацију 
садржаја о природи, али и друге активности као еколошки кутак.

У дворишту школе треба да постоји простор за активности 
деце – еколошка (пољска) учионица. Осим места за седење 
и столова потребно је направити надстрешницу која ће их 
штитити од прејаког ултраљубичастог (УВ) зрачења.
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Значај еколошког кутка у васпитно-образовном 
процесу

Еколошки кутак има естетску, образовну и васпитну улогу.

Естетска улога еколошког кутка
Правилно планиран и организован еколошки кутак као и 

жива бића у њему, оплемењују простор у којем се налазе и 
развијају осећање за лепо.

Образовна улога еколошког кутка
У еколошком кутку ученици стичу основна практична 

знања неге биљака и животиња. Укратко, активности у 
еколошком кутку омогућавају стицање знања, умења и 
навика неопходних у свакодневном животу. 

Васпитна улога еколошког кутка
Рад у еколошком кутку развија одговорност деце према 

обавезама које су прихватили и мотивишу их за рад.
У еколошком кутку ученици, на часовима редовне 

наставе или у ваннаставним активностима, стичу теоријска 
и практична знања о живом свету. Зато се може рећи да 
је еколошки кутак најзанимљивији део учења о природи и 
најбоља школа за живот.

У делу школског дворишта може да се формира еколошки 
кутак у којем би се стицала практична знања о живој природи, 
а то подразумева да ученици:

знају да сеју/саде и негују биљке; U
оспособе се да вегетативно размножавају биљке; U
препознају најчешће врсте у окружењу; U
познају начин исхране и кретање неких животиња (птице,  U
гуштери, ситни сисари);
упознају основне услове живота (еколошки фактори);  U
разумеју међусобну зависност и узајамну повезаност свих  U
чланова у животној заједници.
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Како организовати рад у еколошком кутку?

Ако је еколошки кутак у учионици или у холу школе, рад 
у њему организују и реализују ученици једног одељења или 
једног разреда. Рад у еколошком кутку у дворишту или парку 
тражи комплексније припреме. Због тога се учитељи, који 
имају афинитет према оваквом облику рада, задужују да 
координирају активности у еколошком кутку.

Одржавање малог повртњака, цветњака и гајење 
животиња захтевају свакодневни рад.Зато је најбоље да се 
рад у еколошком кутку укључи у дневни распоред. Активности 
у еколошком кутку обављају се по групама. Свака група 
има своја задужења (гајење цвећа, гајење поврћа, брига о 
акваријуму или о другим животињама итд.). 

Ученик који жели да ради у еколошком кутку треба за 
себе да нацрта неки симбол (свој лик, цвет или животињу 
коју воли) и направи беџ са истим знаком (корелација са 
ликовним васпитањем). Симболи деце, која тог дана раде 
у еколошком кутку, стављају се на пано тако да сви знају 
ко је тог дана дежуран, па се они тако препознају по беџу. 
Да би рад у еколошком кутку био занимљивији и да би сва 
деца добила могућност да се искажу, групе се мењају. На тај 
начин сви упознају све послове везанo за еколошки кутак. 
Све активности ученици бележе у дневник рада.

Обавештења о активностима у еколошком кутку 
постављају се на пано у учионици или у холу школе.

Материјал потребан за еколошки кутак

Сваки тип еколошког кутка захтева одговарајући материјал. 
Овом приликом наводимо само неке предмете неопходне за 
одржавање еколошког кутка. Списак алата и других предмета 
који смо предложи ли није потпун. Све зависи од величине 
еколошког кутка и живих бића у њему.

За потребе обављања радова у еколошком кутку потребно 
је следеће: 

1. Велики пано беле или неке друге боје, од тканине или 
плуте за тематске изложбе и друге активности.
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2. Велики пано на који се поставља план еколошког кутка 
и распоред послова у њему.

3. Велики пано за извештавање о реализованим пословима 
у еколошком кутку са именима ученика, који су се највише 
истакли.

4. Полице за постављање украсних биљака.
5. Полице за акваријум и тераријум.
6. Саксије и посуде за заливање.
7. Мотике, ашови, грабуље, лопате. 
8. Кавези за ситније животиње.
9. Материјал за кућице и хранилице за птице.
10. Маказе са кресање биљака.
11. Грађевински метар. 
12. Прибор за пчелињак (ако у школи постоје кошнице).
13. Рукавице за грубље послове.
14. Гумено или пластично црево за прање кутка у којем 

обитавају животиње.
15. Стручна литература.
16. Свеска за дневник рада.
17. Фотографски апарат.
18. Двоглед.

Акваријум у еколошком кутку

Акваријум је вештачки 
(антропогени) екосистем.

Потребан материјал: 
стаклена посуда, грејач, уређај 
за проветравање (аерацију), 
песак, шљунак, камен, хранљива 
подлога, уређај за филтрирање 
воде, сијалица, термометар, 
акваријумске биљке и 
животиње.

Димензије стаклене посуде 
могу бити различите, зависно од 
простора у којем ће стајати.
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Шљунак и песак добро опрати, а могу се и прокувати да 
би се уништили непожељни становници акваријума.

На дно посуде ставити земљу, песак и шљунак.
Биљке се саде тако што се у подлози прстом направи 

мала јама и у њу посади биљка.

Пажљиво сипати одстајалу воду.
Поставити грејач, пречишћавач ваздуха и термометар.
Вода у посуди треба да достигне температуру од 18–

30°С. 
Тек тада је акваријум спреман да прими животињске 

становнике.
Рибице се у акваријум пуштају заједно са водом у којој су 

донешене.

Акваријум се покрива равним стаклом.
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Рибљу храну чине дафнија, праживотиње, кокошија јаја, 
бисквит, јетра (у свежем или осушеном стању), витамини или 
купљена храна.

Пратећи живот у акваријуму ученици могу да науче:
шта је животна средина, U
шта је животна заједница, U
одлике антропогене животне заједнице, U
услове живота потребне за опстанак живих бића у  U
акваријуму,
aдаптације риба на кретање кроз воду, U
дисање риба, U
исхрану риба, U
кретање водених пужевa,  U
прилагођеност биљака условима водене животне  U
средине,
где се развијају алге. U

Тераријум у еколошком кутку

У тераријуму се гаје гмизавци (гуштери, корњаче).
Потребан материјал: сандук од дрвета или метала за 

застакљеним наспрамним страницама и вратанцима у који 
се ставља шљунак, песак, камен, саксија са биљком, бусен 
траве, посуда са водом...

На дно сандука ставити шљунак (крупнији доле, а ситнији 
изнад), песак ставити у гомилице, додати саксију са биљком, 
бусен траве, посуду са водом, коју треба свакодневно 
мењати.

Тераријум поставити на светло место, заклоњено од 
директног сунчевог зрачења.
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Гуштери се хране инсектима и њиховим ларвама, а 
даждевњаци глистама, инсектима, пауцима и пужевима 
голаћима. 

Пратећи живот у тераријуму ученици могу да науче:
услове живота, који су неопходни гмизавцима, U
прилагођености гмизаваца условима живота на копну, U
кретање гмизаваца, U
како се хране гмизаваци. U

Акватераријум у еколошком кутку

У акватераријумима се држе животиње, којима је за 
опстанак потребна и вода (жабе, даждевњаци, барска 
корњача).

Потребан материјал: сандук сличан тераријуму и део са 
водом, као у акваријуму. 

Жабе су месоједи, а барске корњаче биљоједи. 
Пратећи живот у акватераријуму ученици могу да науче:
да постоје врсте,  U
чији је опстанак 
условљен и 
водом и копном,
да су жaбе и  U
д а ж д е в њ а ц и 
водоземци, а 
барска корњача 
гмизавац,
прилагођеност  U
жаба животу у 
води и ван воде,
уоче сличности и  U
разлике између 
водоземаца и 
гмизаваца.
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ШТА ЈЕ БИОБАШТА?
(Како припремити и организовати рад у биобашти?) 

Пројекат Дечја биобашта осмислила је проф. др Бранка 
Лазић, професор Пољопривредног факултета у Новом Саду. 

"Биобашта је простор земљишта или направљен простор 
са земљишном смешом на којем се производи квалитетно, 
здравствено безбедно поврће, воће, грожђе, зачинске и 
лековите врсте, прелепо цвеће и друго украсно биље на 
еколошким принципима, уз сталну смену врста" (Б. Лазић). 

Биобашта омогућава да деца упознају:
биљке које су корисне за човека, U
услове који су неопходни за раст тих биљака, U
међусобне односе чланова животне заједнице, U
негу биљака и бригу о њима, U
пожељне и непожељне становнике биобаште. U

Где направити биобашту?

Биобашта може да се формира на месту које је 50–500 
метара удаљено од саобраћајница или других загађивача. 
Најбоље је око биобаште подићи заштитни појас од 
пироканте, глога, леске итд.

Свака биобашта треба да има: 
место за компост, U
леју за поврће, U
шпалире за гајење краставаца и тиквица, U
шпалире за гајење бораније, пасуља и кукуруза, U
место за учионицу,  U
простор за смештај алата. U
Рад на подизању биобаште планира се дуже време и 

више година унапред. Најпре се начини скица у коју се уносе 
величине стаза, гредица, распоред биљака итд.

 Правило је да:
главна стаза буде 60–120 цм (200 цм) широка, а стаза  U
између леја 30–40 цм.
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правоугаоне леје постављају се у правцу север – југ и не  U
треба да буду шире од 1,5 м.
за биобашту погодне су тзв. високе леје, а праве се у  U
касну јесен на следећи начин:
спољашњи слој земљишта (око 25 цм), U
на дно се поставља мрежа, U
преко мреже ставља се дренажни слој од шибља, грана,  U
кукурузовине, а изнад се ређају бусени траве, влажног 
лишћа, компоста док се на површину ставља смеша 
баштенске земље и компоста. 
сетва се обавља у пролеће и прве године најбоље успевају  U
врсте које захтевају топло земљиште као што су: паприка, 
лубеница, диња...
за прихрањивање потребно је узети 3 дела компоста, 2  U
дела баштенске земље и 1 део чистог песка.

Које биљке гајити у биобашти?

У свакој биобашти сем култивисаних биљака гаје се 
и врсте које, својим присуством, одбијају или спречавају 
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присуство непожељних становника или се од њих добија 
квалитетно ђубриво.

У биобашти могу да се гаје све врсте биљака под условом 
да им се пруже одговарајући услови. Правило је да биљке 
малог корена, а велике масе, траже доста воде.

Биобашта у учионици

Пре него што се деца и учитељи определе да и у току 
зиме у учионици гаје биљке, треба да знају следеће: 

мини биобаште се формирају у сандучићима, већим  U
саксијама или у бурадима,
на дно се обавезно, ради дренаже, ставља слој  U
каменчића, 
на које место ставити минибиобашту зависи од положаја  U
собе (хола),
у току зиме температура у близини прозора је 3–4 степена  U
нижа него у средини собе, а када је стакло на прозорима 
замрзнуто та разлика је и 8 степени Целзијуса,
на удаљенисти 2 метра од прозора осветљеност се смањује  U
за око 25 процената,
најпогоднији су прозори окренути ка јужној, југоисточној или  U
југозападној страни,
ако су прозори окренути на север, гаје се биљке које  U
подносе мање светлости као што су: першун, целер....
У биобашти се сеју (из семена) или саде (из неког 

вегетативног органа) култивисане биљке. При избору биљака 
за еколошки кутак, посебно када је у питању биобашта, 
обавезно обратити пажњу на врсте које се не подносе.

Сем култивисаних биљака у биобашти се гаје и врсте 
које својим присуством одбијају или спречавају присуство 
непожељних становника или се од њих добија квалитетно 
ђубриво.

Добри и лоши суседи у заједници цвећа
ружу не треба садити поред биљака које имају луковицу  U
(зумбули, лале...) зато што су лоши суседи,
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лоши суседи лала су хризантеме, георгине и руже, U
перуника и карамфил нису добри суседи, U
перунике и лале су добри суседи. U
Овом приликом наводимо неке добре и лоше суседе међу 

поврћем

Повезаност и међусобну условљеност живог света у 
култивисаној животној заједници показују и ови примери:

босиљак мирисом одбија лисне ваши, комарце и гриње, U
рен уз кромпир одбија кромпирову златицу, U
парадајз уз купус штити купус од купусне мушице, гусенице  U
лептира купусара и других лептира итд.
птице су најефикаснији ловци инсеката (једна ласта за 12  U
часова поједе око 1.000 скакаваца, а један царић преко 
500 јаја инсеката),
вилини коњици уништавају комарце и мушице, U
бубамаре се хране лисним вашима и грињама, U
пчеле обављају опрашивање, U
змије лове пацове и друге глодаре, U
једна жаба крастача током године поједе 10.000–20.000  U
инсеката и њихових ларви (50–100 јединки током ноћи од 
пролећа до јесени),
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пауци се хране инсектима итд. U
У биобашти ученици могу да науче:
да су биљке основ живота на Земљи, U
грађу и функцију биљних органа,  U
да препознају најчешће биљке, дрвенасте и зељасте, U
да посеју семе, посаде део биљке и негу биљака, U
да материја у природи непрекидно кружи, а енергија  U
протиче,
да препознају последице неодговорног односа према  U
животној средини и знају како да делују у таквим 
ситуацијама,
да организују истраживачке акције, U
правила понашања у природи итд. U

Биобашта у току зиме

У саксијама се гаје врсте које не захтевају много светлости. 
То су поврће, зачинско и лековито биље и цветне врсте, 
углавном оне које се развијају из луковица и задебљалог 
корена.

Како прихранити биљке у биобашти?
а) Зелено ђубриво за заливање
Течно ђубриво се добија када се уситњени делови коприве 

потопе у хладну воду, прелију кључалом водом и оставе да 
стоје један дан.

Уситњене биљке могу се кувати 20–30 минута, ако су пре 
тога 24 сата биле потопљене у кишници.

б) Компост, органско ђубриво
Како направити компост?
Потребан материјал: ашов, лопата, простирка, термометар, 

биљни отпад.
Ток рада
У углу школског дворишта, у јесен, а може у свако годишње  U
доба, ископати јаму површине око 1 м2, дубине до 60 цм.
У јаму стављати опало лишће, исецкане гране, љуске од  U
јаја, одбачен папир и картон, осушено цвеће, остатке чаја, 
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али никада не стављати животињске остатке да се не би 
сакупљали глодари.
Јаму покрити простирком. U
Температура у јами треба да буде између 40 и 50°С. U
Садржину јаме одржавати влажном и повремено 

промешати.
После неколико месеци у јами ће настати органско 

ђубриво, компост.
Добијеним компостом обогаћује се земљиште у школском 

парку и еколошком кутку, а просејаним се прихрањују 
биљке.

РАДИОНИЦЕ И ЈОШ ПОНЕШТО 

1. Заштићена природна добра у околини

Основа активности
Очуване екосистеме, биљне и животињске врсте и друге 

вредности, стручњаци су сврстали у различите категорије 
заштите као што су национални паркови, споменици приоде, 
паркови природе итд.

Највиши степен заштите имају национални паркови. 
То су већа подручја на којем је очувана флора, фауна и 
екосистеми. За категоризацију за национални парк значајне 
су још и географске и културно-историјске вредности.

Нижи степен заштите има парк природе.То је подручје са 
очуваним екосистемима.

Предео изузетних одлика је мање подручје ненарушених 
природних одлика, као и одлика традиционалног начина 
живота и културних добара.

Резерват природе је незнатно измењен део природе.
Специјални резерват природе је подручје на којем се 

налази неколико природних реткости.
Споменик природе је препознатљив и јасно изражен 

објекат. То могу да буду појединачна стабла, дрвореди, 
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паркови, ботаничка башта, али и неки хидрографски или 
геоморфолошки објекти.

Циљ активности – упознавање једног заштићеног 
природног добра у околини или на путу до места у којем се 
обавља тзв. рекреативна настава.

Потребан материјал – слике, књиге, географска карта 
Србије, резултати интервјуа ученика.

Ток активности 
Први корак: 
Припрема активности и формирање група. U
Други корак: 
прва група прави интервју са становницима о заштићеним  U
природним добром у њиховој околини,
друга група на географској карти Србије лоцира место у  U
којем бораве и заштићено природно добро, 
трећа група у литератури и на Интернету тражи више  U
података о природном добру, 
Трећи корак (резултати):
резултате истраживања приказати на паноу или направити  U
презентацију.
Исходи – очекује се да ученици знају:
која се заштићена природна добра налазе у близини, U
који ниво заштите имају, U
које су карактеристике заштићеног природног добра. U

2. Културно-историјски споменици у околини

Основа активности
Живот наших предака упознаје се упознавањем трагова 

прошлости као што су: материјални и писани докази (цркве, 
манастири, зграде, новац, књиге...).

Циљ активности:
Упознавање културно-историјских споменика у околини. U
Које познате личности (научници, уметници, војсковође,  U
лекари итд.) воде порекло из ових крајева. 
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Потребан материјал:
Географска карта Србије, енциклопедије за децу и  U
Интернет.
Ток активности
Први корак:
на географској карти Србије означити пут од места у којем  U
живе до места у којем ће боравити више дана,
означити насељена места, планине и реке које се налазе  U
на путу.
Други корак (истраживање):
распитати се који се културно-историјски споменици  U
(цркве, манастири, музеји и др.) налазе на том путу и у 
околини места на којем ће боравити,
истражити која је позната личност пореклом из ових  U
крајева,
на Интернету или у књигама потражити податке о њима, U
посетити један од тих споменика културе, U
описати утиске стечене током посете. U
Трећи корак:
презентација упознатих културно-историјских споменика. U
Исходи – очекује се да ученици: 
познају неке историјске вредности на путу од школе до  U
одмаралишта за децу и у крају у којем бораве,
знају које су личности пореклом из тих крајева, а које су  U
у науци, уметности и другим областима постигле значајне 
резултате.

3. Посета сеоском домаћинству

Током вишедневног боравка у школи у природи, градска 
деца треба да посете неко сеоско домаћинство.

Циљ активности – упознавање начина живота домаћина, 
гајења домаћих животиња и култивисаних биљака. 

Ток активности
Пре одласка у посету ученици треба да припреме питања за 

домаћине. По повратку ученици имају задатак да напишу састав 
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на тему посете, шта су видели, шта су научили итд. У циљу 
ефикаснијег рада ову активност реализовати групним радом.

Могућа питања:
Које биљке гајите на највећим површинама (житарице,  U
поврће, воће)?
Зашто сте се определили за ту врсту биљака? U
Када сејете ту врсту, а када убирате плодове? U
Шта радите са производима, да ли их прерађујете,  U
продајете или остављате за своје домаћинство?
Када се пшеница сеје, а кад жање? U
Како се припрема кисели купус, а како туршија? U
Како се припрема пасуљ за зимски период? U
Како се кромпир, шаргарепа и целер припремају за зимски  U
период? 
Шта је сејачица, шта је комбајн, а шта жетва? U
Које животиње гајите? U
Шта радите са млеком, вуном, месом, јајима, перјем  U
и другим продуктима који се добијају од домаћих 
животиња?
Колико млека даје једна крава и колико пута дневно је  U
музете?
Чиме животиње храните током пролећа и лета, а чиме  U
зими?
Ако имате ливаду, колико пута је косите у току године? U
Како припремате покошену траву за зимски период? U
Скицирање распореда зграда и других објеката у сеоском 

домаћинству које су посетили.
У свеску скицирати двориште са кућом и осталим  U
објектима у дворишту.
Сваки ученик треба да нацрта и обоји део дворишта, који  U
је по њему најлепши.
Нацртати је и обојити једну домаћу животињу.  U
3. Писани рад о посети – корелација са наставом 

матерњег језика и ликовног васпитања.
Исходи – очекује се да ученици:
упознају начин живота у сеоским домаћинствима, U
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разумеју колико је труда потребно да би се одгајила нека  U
домаћа животиња и култивисана биљка, 
науче да поштују рад пољопривредника. U
По повратку у одмаралиште ученицима дати задатак да 

усмено или писано опишу своје доживљаје (корелација са 
српским језиком или језиком других народа).

4. Време и временска прогноза током боравка 
у школи у природи

Основа активност – временске појаве
Облаци су: згуснуте капљице водене паре или ледене 

иглице у слојевима у атмосфери. По висини се деле на ниске 
(2 км), средње (2–4 км), високе (6–14 км). Према изгледу 
разврставају се на перјасте (цируси), слојевите (стратуси) и 
гомиласте (кумулуси). 

Гром се јавља када се олујни облак налази испод 1.500 
метара. Гром је електрично пражњење између облака и 
земље. Звук који се том приликом чује чини грмљавину. 
Обично удара у високе предмете (торњеве, високе зграде...), 
а од дрвећа у храст или тополу зато што оне у себи 
садрже доста воде. Удар грома може да усмрти човека или 
изазове тешке последице по здравље. Ако се то ипак деси, 
повређеног оставити да лежи на земљи, раскомотити га и 
давати вештачко дисање. Прву помоћ даје лекар.

Муња је електрична варница, која прати електрична 
пражњења у ваздуху. Приликом пражњења електрицитета 
формира се варница као цилиндар у чијој унутрашњости је 
прегрејан ваздух који се шири и праском излази из њега. Приликом 
непогоде прво се види муња, а затим чује гром. Разлика настаје 
због различите брзине кретања светлости и звука.
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Дуга се јавља после кише када се сунчеви зраци преламају 
кроз кишне капи. Оне делују као мале призме па се светлост 
разлаже на седам спектарних боја. Полукружни облик дуге је 
још један од доказа да је Земља округла.

Магла је згуснута водена пара у најнижим слојевима 
ваздуха. Настаје хлађењем ваздуха у месту или при слабом 
кретању. Најчешће се јавља у ведрим ноћима.

Роса је згуснута водена пара на предметима, чија је 
температура нижа од температуре ваздуха, на пример, на листу.

Снег настаје при кондензацији водене паре у ваздуху када 
је температура нижа од 0 степени Целзијуса.

Ветар представља струјање ваздуха услед разлике у 
ваздушном притиску на земљиној површини и у ваздуху. 
Ветрови могу бити: стални, периодични, дневни, локални...

Смог је ваздух, односно магла са загађујућим супстанцама 
као што су: оксиди сумпора и азота, киселине, чађ итд.

Месец је занимљив за посматрање, између осталог и због 
тога што му се облик мења у току године, а и током дана. 
Некад је лоптаст, а некад у облику мањег или већег српа. Све 
зависи од величине површине на које пада Сунчева светлост. 
Све ове промене називамо Месечеве мене.

Кад се Месец нађе између Земље и Сунца његова тамна 
страна окренута је ка Земљи и та мена се зове млад месец (1).

Ускоро се види Месец у облику српа који се из ноћи у ноћ 
шири и када је осветљена половина Месечеве лопте назива 
се прва четврт (2).

Када се види цео осветљен месец, мена се назива пун 
месец (3). 

После тога поново се јавља млад месец, али тада је 
осветљена она страна која је била тамна у првој четврти.

Заимљив податак је да Месец обиђе Земљу за 27,8 сати.
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Циљ активности – упознавање ученика са временским 
појавама и развијање способности запажања неких појава у 
природи. 

Потребан материјал: илустрације месечевих мена, 
текстови о карактеристикама појава у природи.

Ток активности
Први корак – упознавање са неким појавама у природи
Појаве које најављују лепо и ведро време:
прозрачни облаци,            U
ласте лете високо,              U
црвено небо увече,              U
дим из оџака се диже високо, U
вране на гранама су окренуте на разне стране, U
жабе остају у води, U
славуј пева целу ноћ, U
добра вечерња видљивост, U
предвече се спушта магла. U
Биће кише ако:
жабе излазе из воде, U
ласте лете ниско, U
агресивне муве лете ниско, U
дим полеже по крову, U
јутарње небо румено, U
магла се диже. U
Непогоде ће бити ако:
жуна пева или пушта оштре крике, U
вране седе на грани, а главе су им окренуте у истом  U
смеру, 
паук крсташ кида своју мрежу (биће ветра). U
Други корак – примена стеченог знања у току седам дана.
припрема табеле прогнозе времена, која треба да изгледа  U
овако:
Прогноза времена (групни рад)

.............................................................................................
Дан       Прогноза       А време је било  Месечева мена    

.............................................................................................

........................................................................................итд.
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Исходи – очекије се да ученици знају:
како настају временске промене, U
како да се понашају у случајевима непогода, U
да препознају Месечеве мене, U
да уоче промене у природи и повезују их са знацима које  U
природа пружа.
Колико су разумели неке појаве у природи показаће  U
њихова прогноза времена.

Да подсетимо

Угроженост значи да још увек има времена. Изумирање 
значи да је врста нестала заувек.

Све ово указује на потребу стварања свести јавности о 
питањима биодиверзитета и изналажења решења које ће 
сачувати биодиверзитет и за будуће генерације. 

У овим активностима треба да учествују научници, 
политичари, професори, ученици, студенти, новинари и 
многи други. 

Активности могу да буду од прављења станишта за 
поједине врсте у школском дворишту до скретање пажње 
заједнице на питања и проблеме опстанка биодиверзитета. 

До неких од најкреативнијих решења дошли су управо 
ученици.

Паметна заштита и управљање природним ресурсима 
може помоћи у одржању животне средине и за будуће 
генерације. Брижљиво чување, заштита и управљање 
природним ресурсима пут је ка здравој животној средини.

У оквиру радионица које се односе на биодиверзитете, 
ученицима треба скренути пажњу да на нашој планети 
постоји велики број различитих врста биљака и живтиња и 
да треба:

да погледају реке, шуме и ливаде у свом окружењу U
да науче како да сачувају ова места и учине их лепим и  U
чистим
да науче све о свету дивљине и зашто би требало да  U
брину о њему.
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Еколошке радионице о биодиверзитету могу да обухвате 
и следеће активности:

упознавање биодиверзитета школског дворишта и места  U
у коме живе
прављење хербаријума U
цртање и сликање биљке и животиње из свог непосредног  U
окружења
излет у најближе заштићено природно добро (Национални  U
парк, Специјални резерват природе...)
испитивање значаја зеленила за град и упознавање  U
становника паркова
упознавање лековитог биља и последица њиховог  U
неконтролисаног брања из природе
упознавање са појмом мудрог коришћења природних  U
ресурса
разумевање процеса кружења живота на Земљи U
развијање позитивног осећања код ученика за свет  U
природе.

КАКО ПРУЖИТИ ПРВУ ПОМОЋ
 Рана – рану не треба испирати и из ње се не смеју вадити 

комадићи стакла или дрвета (ако их има у рани). Треба је 
покрити јастучићима газе. Остало ће да ураде лекар или 
медицинска сестра.

Преломи – основно правило је да се поломљена кост 
учини непокретном.

Угануће – на зглоб ставити хладну облогу и учинити га 
непокретним.

Ишчашење – мировање и хладна облога.
Бол у зубу – дати средство против болова, а ако га нема, 

помаже смола узета са четинарског стабла стављена у 
каријесом угрожен зуб.

Бол у уху – неколико капи из сочних листова чуваркуће 
ће ублажити бол.
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Трун у оку – ивицом чисте влажне марамице одстранити 
трун са доњег капка, а ако је трун испод горњег треба га 
повући преко доњег капка.

Сунчаница и топлотни удар – симптоми су главобоља, 
повраћање, убрзано дисање у рад срца, повишена 
температура тела и понекад несвестица. Прва помоћ се 
састоји да се особа стави у хладовину, умива хладном водом 
и стављају хладне облоге.

Прва помоћ код уједа животиња
Убод инсеката – у већини случајева треба извући жаоку, 

испрати водом и сапуном и намазати машћу за ублажавање 
болова.

Како препознати убод иксеката и како га ублажити

Убод паука је већи од отока код убода комарца. Симптоми 
су свраб и бол, а лечење кортикостероидном машћу. 

Место убода пчеле, осе или стршљена очистити сапуном 
и топлом водом. Уз помоћ тврдог предмета (може да буде 
кредитна или телефонска картица) нежно загребати по кожи 
и извадити жаоку. Не треба притискати и не покушавати да се 
ишчупа. Место убода намазати неком антибиотском машћу. 

Ујед домаће или шумске животиње – рану испрати са 
много воде, дезинфиковати је и прекрити је тампоном од 
газе. Јавити се лекару.

Змије - У нашој земљи живе отровне змије, шарка и поскок 
и неотровне белоушка и смук. Поскок се препознаје по малој 
израслини на глави (рошћићу). Шарка, како јој и име каже, 
има шару на горњој страни тела.
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Најуочљивије разлике између неотровних и отровних 
змија:

отровне змије имају троугласту главу, кратко тело које  U
нагло завршава репом.
Неотровне змије имају дуже, ваљкасто тело и глава се  U
нагло не одваја од тела. 
Змије се могу видети на осунчаним местима, а при 

великим врућинама скривају се у приземној вегетацији.
Упутити децу да пазе да их, када беру шумске јагоде и када 
их виде склупчане на неком осунчаном месту, заобиђу.

Змије су значајни чланови животних заједница. Хране 
се глодарима и другим ситним животињама, а плен су 
грабљивица. 

Ако се ипак догоди да неко дете 
уједе змија, прва помоћ се мора 
одмах пружити. Ујед отровне змије 
се види у облику две црвене тачке. 
Повређену руку или ногу подићи 
изнад нивоа срца и повређеног 
брзо транспортовати до лекара. 

У шумама живе гуштери које 
личе на змије – слепићи. Њихово 
ваљкасто тело покривено је 
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сребрнастом кожом. Слепић је гуштер без ногу. Нажалост, 
због сличности са змијама, често страдa.

Како да се заштитиш од прејаког УВ 
зрачења?

Током лета мере заштите треба да се примењују у периоду 
приближно од 8.30–16.30 часова, а екстремне мере око подне 
– боравак у затвореном простору у периоду од 12–13.30.

Препоруке за излагање сунчевим зрацима које су 
дефинисале организације при Уједињеним нацијама.

_______________________________________________
Индекс УВ         Категорија                Излагање Сунцу
11 и више          Екстремна              Екстремна заштита
8–10                   Врло висока           Екстремна заштита
6–7                     Висока                    Потребна заштита
3–5                     Средња                   Потребна заштита
1 и 2                   Ниска                      Слободно

Индекс радијације расте са надморском висином 
Стандардне мере заштите:
шешир са великим ободом; U
комотна светла и памучна одећа која максимално покрива  U
тело;
наочаре са бочним штитницима које апсорбују 100% УВ  U
зрачење;
боравак у хладовини индекс УВ је за 50% мањи него на  U
осунчаним местима.

ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ
Излети у околину и посете неким установама (општина, 

пошта, индустријски погон, пољопривредно добро итд.) 
такође утичу на васпитање и образовање за животну средину 
и одрживи развој.

Упознавањем ближе околине (планина, река, зоолошки 
врт, ботаничка башта итд.) као и са радом људи у установама 
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и индустријским објектима, доприноси да ученици, сходно 
свом узрасту, упознају различите активности људи, а самим 
тим неопходност поштовања концепта одрживог развоја.  

Као и сви облици рада са ученицима и излети се 
планирају на почетку школске године. Пожељно је да свака 
школа направи план излета, посета и екскурзија ученика од 
I до VIII разреда. За ученике млађих разреда планирају се 
једнодневни излети и посете, као и за ученике V разреда. 
За ученике VI и VII разреда планирају се дводневне, а за 
ученике VIII разреда тродневне екскурзије. Пожељно је да на 
екскурзију VIII разреда иде и учитељица или учитељ с којим 
су ученици провели прве четири године у основној школи. 
Познато је да када одрасту ученици памте своје учитеље, па 
ова заједничка екскурзија, на најлепши начин, представља 
завршетак и опроштај од основне школе.

Излети и екскурзије омогућавају да ученици млађих 
разреда упознају своју ближу или нешто удаљенију околину, 
а ученици старијих разреда крајеве удаљене од места у којем 
живе. Ако свака школа прави вишегодишњи програм излета 
и екскурзија, ученици ће током осмогодишњег боравка у 
основној школи упознати своју земљу. И не само то. Време је 
да се и у ову област рада са децом уведе ред, да не би сваки 
разред одлазио на излет/екскурзију према свом нахођењу.

Излети и посете се планирају као и сваки други рад ван 
учионице. На почетку школске године родитељи се упознају 
са програмом рада и са планираним излетом и посетама. 
Излети се реализују на почетку или на крају школске године. 
Осмишљавају се као и сви други облици рада са децом. На 
часовима редовне наставе ученици се упознају са местом 
где ће ићи на излет, шта треба да виде и како да се припреме 
и како треба да се понашају. Излет није намењен искључиво 
игри већ учењу кроз игру.

Најуспешнији излети су они које ученици сами припремају. 
На пример, обилазак зоо-врта треба да укључи и неке, унапред 
припремљене, информације о животињама и слично. 

По доласку на одређено место, ученицима треба дати 
мали одмор, а затим организовати предвиђене активности. 
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Пожељно је да по повратку ученици своје утиске прикажу 
цртежима или писаним радовима. 

Слично се поступа и када су у питању посете. Ученици 
првог и другог разреда треба да посете пошту, дом здравља 
и упознају се са радом људи у њима.

Посете индустријским објектима као што су фарме, 
пољопривредна добра и др. су погодна места да се ученици 
упознају са гајењем култивисаних биљака и домаћих 
животиња. 

Припрема екскурзија тражи више времена. На почетку 
школске године ученици треба да знају где ће ићи и шта ће 
видети и да, на часовима додатне наставе и секције, припремају 
кратке писане радове о географским, историјским, биолошким 
и културним вредностима крајева кроз које ће пролазити. 
На пример, на путу од Београда до Ниша ученици треба да 
сазнају више о (или провере) географским карактеристикама 
Поморавља, историјским споменицима или личностима, 
живом свету, културним споменицима итд. Због тога сваки 
аутобус који превози ученике, поред доброг возача, потпуно 
исправног аутобуса (што провера саобраћајна полиција), 
треба да има и исправан микрофон. Током вожње ученици 
упознају остале ученике са местима кроз које пролазе. На 
пример, у Поморављу с манастиром Манасијом, фабриком 
стакла у Параћину, Ћеле-кули у Нишу итд.

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ СВЕТА ЖИВОТИЊА 

Аутори су дали неке занимљивости из света животиња. На 
основу њих учитељи и ученици могу да осмисле различите 
игроказе. Хуманијем односу према животињама доприноси 
и упознавање њиховог друштвеног живота, размену 
информација и др. Надамо се да ће се тога сетити када буду 
у прилици да спасу неку животињу. 

Размена информација међу животињама се одвија:  U
додиром родитеља са потомцима или током удварања,  U
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лучењем хемијских супстанци које мољци, мрави и  U
многи сисари испуштају у ваздух или у воду и тако се 
препознају, 
звуком као код скакаваца који трљају делове тела, или  U
птица цвркутом, 
визуелно: облик, боја или покрети као напр. осе  U
(упозоравајуће жарке боје), сисари (изрази лица и држање 
тела...),
женке лептира машући крилима распршују своје мирисе  U
у ваздух, ветар их преноси до антена (чулних органа ) 
мужјака удаљених и више стотина метара,
кошницу чувају пчеле стражари и у њу пуштају само оне  U
које препознају по мирису,
пчеле извиђачице игром обавештавају друге о месту где  U
има хране, игра у круг означава да се цветови налазе 
на мање од 100 метара од пчелињака, а игра у облику 
осмице да је удаљеност већа, а ритам плеса говори о 
количини сока,
змије палацањем језиком примају мирисне поруке, U
туљани и моржеви се међусобно лижу, а то чине и  U
животиње из породице мачака, као и говеда, биволи, 
газеле,
неке врсте риба, a и женке свитаца комуницирају  U
светлећим позивима,
мачји језик – препознато је 16 различитих звукова које  U
испуштају домаће мачке. Када су расположене преду, пред 
власником мијаучу, размењују тихе крике или мрмљају 
када се обраћају једна другој.
  
Удварање животиња обавља се на различите начине: 
песмом се оглашавају птице,  U
скакавци стружу ножицама о тврду нерватуру својих крила  U
и тако дозивају женке,
мужјаци жаба имају своје љубавне песме тако што надују  U
своје две гласне кесе и тако шире глас (крекећу),
неке врсте сомова се препознају по томе што стежу и  U
опуштају рибљи мехур или трљају пераја о кичму,
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делфини звижде и сваки има своју мелодију. Утврђено  U
је 1.000 различитих мелодија које људи још не разумеју. 
Делфини шаљу ултразвучне титраје стискајући мехуриће 
ваздуха који су смештени на горњем делу главе. На 
овај начин могу да осете живо биће или предмет на 
удаљености од 500 м. Када открију плен настављају да 
кликћу и могу да произведу и до 500 кликтаја у секунди, а 
када се приближе плену емитују јаке ултразвучне таласе 
који ошамуте рибе,
слањем и примањем звучних таласа (ехо локација) слепи  U
миш може да примети мушицу у мраку и на удаљености 
1,35 м. 

Кретање животиња
Животиње се крећу ради тражења партнера, током 

одгајања младих, у потрази за храном или док беже од 
предатора.

Животиње се крећу:
а. на млазни погон (главоношци), 
б. пливањем (рибе, неке врсте сисара), 
в. змијоликим пузањем (змије, гуштери...), 
г. скакањем (буве, жабе...), 
д. летењем (летећи инсекти, птице, љиљци),
ђ. ходањем (велика већина сисара...).

Примери
Дабар плива равним репом и пловним кожицама и док је  U
под водом нос и уши су му зачепљени.
Видра може да остане под водом један сат, а плива  U
задњим ногама на којима има пловне кожице.
Стеница газивода трчи по води брзином до 12 км на сат.  U
Делфин скаче више од 4 м увис. U
Албатрос има распон крила око 3 м.  U
Вилин коњиц је најбржи инсект, распон крила му је око 7,5  U
цм, а у лету изнад површине воде достиже брзину 60 км 
на сат.
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Метаморфоза (преображај)
Деца често не препознају ларве инсеката па их сврставају 

у црве (глисте). У црве спадају кишне глисте, пијавице, 
пантљичаре и друге. Ларве инсеката само личе на црве, али 
су они само једна фаза у развоју инсеката. Овакво развиће 
инсеката називамо потпуни преображај или метаморфоза.

Потпун преображај се среће код инсеката код којих се  U
из оплођених јаја развијају ларве које не личе на своје 
родитеље. Ларве – гусенице, имају дугачко тело, три пара 
ножица и велику главу са јаким чељустима. Већина ларви 
се храни биљкама или остацима биљака и животињама 
(листови, стабла, вуна, перје, балега...). Неке ларве се 
обликом тела или бојом уклапају у околину, а неке имају 
упозоравајуће боје (нпр. губар).

Из ларве се развија лутка, а то је мирујући период током 
којег се мења облик тела. Често су заштићене чврстом 
чауром. Из лутке се развија инсект, који личи на родитеље.

Код неких ннсеката (ваш, бува, скакавац) из јаја се 
развијају млади који личе на своје родитеље и такав процес 
називамо непотпун преображај.
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У пролеће се у плићој води могу видети ситне животиње  U
које подсећају на мале рибе. То су пуноглавци, једна фаза 
у метаморфози жаба.

Метаморфоза водоземаца траје око 4 месеца, а почиње 
од априла. Женке жаба полажу јаја у плиткој води. Оплодња 
је спољашња. Из јаја се развијају пуноглавци. Они личе на 
рибе, живе искључиво у води; дишу на шкрге, имају дуг реп 
и биљоједи су. Како пуноглавци расту, тако се шкрге смањују 
и препокривају их кожни поклопци, потом им се развијају 
плућа, ноге и постепено се прилагођавају месоједом начину 
исхране и животу на копну и у води. 

Понашање животиња
Понашање животиња може бити инстинктивно, наслеђено, 

и научено као резултат искуства. Научено понашање 
животиња стиче се током живота и омогућава животињи 
прилагођавање на услове живота.

Примери
Паук плете мрежу тако што инстинктивно зна где ће је  U
сместити и каквог облика треба да буде. Оваква врста 
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понашања уграђена је у нервни систем и преноси се с 
једне генерације на другу.
Сури орлови крећу у потрагу за пленом у преподневним  U
сатима, чим Сунце загреје ваздух. Лов траје до поднева, 
после се одмарају, пију воду, па поподне поново иду у 
лов.
Роде клепетањем одражавају расположење, радост,  U
страх, љубав или упућују одређене информације осталим 
јединкама.
Становници мора имају посебне начине како да ухвате  U
плен и избегну ловце. Морски пси плен откривају 
захваљујући електричним импулсима. 
Бубамаре се у јесен смештају на висину под стењем или  U
у стабла дрвећа, и то увек на истом месту.
Неке животиње користе алатке
Морске видре каменом разбијају шкољке. U
Орангутани користе 54 алатки. U
Младе птице родитељи уче да певају. U
Неке животиње се селе што је адаптација на промене 

животних услова.
Неки инсекти (као лептир монарх) за 6 недеља пређу око  U
5000 км.
Роде током сеобе пређу око 6000 км.  U
Пре него што крену на пут ласте готово удвостручују своју  U
тежину. Скраћивање дана крајем лета изазива појачану 
потребу за храном. Нагомилана масноћа ластама 
омогућава да без одмора прелазе Средоземно море и 
Сахару где нема летећих инсеката којима се хране.
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ДВАНАЕСТ МОЛБИ ПСА

1. Мој живот траје 10–15 година. Сваки растанак од тебе за 
мене значи патњу. Размисли о томе пре него што ме узмеш.

2. Воли ме онаквог какав сам, јер си ме ти изабрао. Ја нисам 
имао ту могућност да себи изаберем прво пријатеља, а 
онда и господара.

3. Дај ми времена да схватим шта ти од мене тражиш.
4. Имај поверења у мене. Мој живот зависи од тога.
5. Немој се никада љутити на мене и немој ме за казну 

затварати. Ти имаш своје пријатеље, посао, разоноду, а ја 
имам само тебе.

6. Говори понекад са мном. Иако твоје речи не разумем, 
препознајем твој глас када се обраћаш мени.

7. Било како да поступаш са мном, ја то никада не 
заборављам.

8. Размисли пре него што ме удариш, моје чељусти су јаке, 
али их не желим испробати на теби.

9. Не узимај ме као играчку да се играш са мном док сам мали, 
па да ме одбациш. Моја љубав према теби је вечна.

10. Пре него што ме изгрдиш да сам лењ или тврдоглав 
размисли – можда ме мучи неприкладна храна, можда 
сам превише био на сунцу, можда сам уморан. Преиспитај 
себе, можда и ти грешиш, ја не могу да схватим шта 
тражиш од мене.

11. Брини се о мени и када остарим, 
оглувим, ослепим, останем 
без зуба, будем непокретан. 
И о теби ће се неко бринути. 
Старост је иста за све.

12. Испрати ме на мом последњем 
путу. Немој рећи "не могу то 
да поднесем" или "Нека се то 
догоди у мојој одсутности". Са 
тобом је много лакше. То ти је 
пут за верност, за нашу младост.
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ПОДСЕТНИК ПОЈМОВА ИЗ ОБЛАСТИ            
ЕКОЛОГИЈЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Адаптације (прилагођеност) – одлике живих бића које 
им омогућавају опстанак на неком станишту.

Аспективност U  – сезонске промене изгледа животних 
заједница.
Биосфера U  – укупан простор на Земљи насељен живим 
бићима. 

Биодиверзитет (биолошка  U
разноврсност) – свеукупна 
разноврсност живих бића, 
неживе природе и културних 
карактеристика сваког народа 
понаособ.

Биотоп (станиште) U  – мањи 
или већи простор на којем 
владају слични животни услови.

Биоценоза U  – заједница 
биљака, животиња, гљива и 

микроорганизама које живе на истом станишту. 
Вегетација U  – биљни покривач.
Временска организација биоценозе  U - односи се на процесе 
и промене у животној заједници. Различите популације 
своје активности (листање, цветање, полагање јаја, 
одлазак у лов) остварују у различито време. Најбујнији 
живот је у пролеће када већина биљака цвета и листа, 
а животиње се размножавају... У јесен се све смирује, 
неке популације прелазе у фазу мировања, неке се 
селе, а само мали број наставља живот у условима 
ниских температура и недостатка хране. Промене које 
се дешавају и понављају у току једне године називамо 
сезонске или фенолошке промене. У животној заједници 
промене се дешавају и у току дана и ноћи. То су дневно-
ноћне промене. Неке биљке као што је дан и ноћ увече 
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затварају цветове. Друге врсте, као што је ноћна фрајла, 
своје цветове отварају увече и мирисом привлаче ноћне 
инсекте. Слепи мишеви и сове у лов крећу предвече, док 
орао то чини у условима пуне дневне светлости.
Екологија  U – наука која проучава животну средину, односе 
између живих бића и живих бића и средине у којој живе.
Еколошки фактори (услови живота) U  – утицаји неживе 
природе – абиотички (клима, рељеф и земљиште), 
биотички (утицаји организама једних на друге) и 
антропогени фактор (утицај човека).
Екосистем U  – јединство биотопа и биоценозе. Природни 
екосистеми су: шуме, високопланинске ливаде, баре, 
језера, а вештачки екосистеми (антропогени) су: воћњаци, 
повртњаци, паркови. У екосистему се између чланова 
животне заједнице успостављају различити односи међу 
којима су најуочљивији односи исхране, којима су врсте 
повезане у ланце исхране.
Ефекат стаклене баште U  – захваљујући ефекту стаклене 
баште Земља је довољно топла за постанак и опстанак 
живота. Током XX века због појачаног сагоревања 
фосилних горива и сече шума, количина угљен-диоксида у 
атмосфери се нагло повећала. Слој гасова се задржава у 
атмосфери и онемогућава одавање топлоте у атмосферу 
што доводи до појачаног ефекта стаклене баште. 
Последица је глобално загревање Земље.
Заштита природе U  – према званичним подацима Светске 
организације за заштиту природе, око 60.000 биљних 
врста је угрожено, а на ивици опстанка налази се 6.500 
васкуларних биљака, 173 врсте сисара, 170 врста птица, 
210 врста гмизаваца, 160 врста водоземаца... За последња 
четири века ишчезло је више од 600 врста животиња и 
између 400 и 900 врста биљака.
Животна заједница (биоценоза) U  – заједница биљака, 
животиња, гљива и микроорганизама на неком станишту. 
Животне заједнице могу бити природне и антропогене.
На Земљи има безброј различитих станишта па се на 
њима развијају у различите животне заједнице. Немају 
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све животне заједнице исти број биљних и животињских 
врста. Све зависи од услова живота које станиште пружа. 
И поред свих различитости, свака биоценоза има своју 
просторну и временску организацију.
Животна средина  U је насељени део земљиног простора 
у којем жива бића могу да опстану. Разликују се водена 
и копнена (ваздушна, земљишна и подземна) животна 
средина. Ученици млађих разреда основне школе животну 
средину доживљавају као своје окружење, дакле жива и 
нежива природа и производи рада људи (куће, путеви...).
Загађивање  U - представља присуство неких супстанци у 
недозвољеним количинама у води, ваздуху, земљишту 
или храни. Према врсти и деловању загађујућих супстанци 
загађивање се класификује као: физичко, хемијско, 
биолошко и радиоактивно.
Киселе кише  U су закисељене падавине. Настају као 
последица ослобађања сумпорних и других оксида из 
индустријских објеката. У атмосфери, оксиди се растварају 
у води дајући киселине, које са падавинама доспевају до 
земље и угрожавају опстанак живог света преко ланаца 
исхране.
Кружење материје  U - У екосистему жива бића се рађају, 
хране, дишу, развијају, старе и умиру и увек се користи 
једна те иста материја. Бактерије и гљиве минерализују 
опало лишће, гране, отпатке и лешеве животиња. 
Разложене материје са водом улазе у земљу одакле их 
биљке кореновим системом упијају и користе у процесу 
фотосинтезе. Кроз односе исхране одвија се део кружења 
материје у екосистему. Укупна количина материје на 
Земљи није се мењала захваљујући процесима кружења 
материје. Материја у природи непрекидно кружи и само 
мења стање, од неорганског до органског и обрнуто. Да 
нема овог процеса материја би се убрзо потрошила па би 
нестали услови за опстанак живих бића.
Конзумент  U – организам који за исхрану користи органске 
супстанце биљака, животиња и других организама. 
Односи исхране  U –У екосистему се између чланова 
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животне заједнице успостављају различити односи 
међу којима су најуочљивији односи исхране, којима су 
врсте повезане у ланце исхране. Сваку карику ланца 
чине поједини чланови животне заједнице почевши од 
произвођача – зелене биљке, до најкрупнијих месоједа. 
У сваком се хранљиве супстанце  преносе од биљака до 
биљоједа и даље до месоједа.                             
Стрелице које повезују чланове ланаца исхране показују 
смер од биљке до биљоједа и даље до месоједа. То често 
збуњује ученике и чини им се да у ланцу исхране (нпр. 
купус, зец, лисица) стрелица која води од купуса према 
зецу, купус једе зеца итд.     
Али, ако учитељ објасни да је купус храна за зеца, а зец 
храна за лисицу, ученици ће разумети да супстанце које 

су синтетисале биљке, користе биљоједи па и месоједи. 
Одрживи развој  U - подразумева брижљивије коришћење 
природног богатства да би се она сачувала и за будуће 
генерације. 
Озонске рупе  U - оштећени део озонског омотача,  који попут 
великог кишобрана штити живи свет на Земљи од прејаког 
сунчевог ултраљубичастог зрачења. Главни "кривац" за 
појаву озонских рупа су материје познатије као фреони. 
Оне се ослобађају из расхладних уређаја, спрејова и 
других сличних средстава и подижу се у атмосферу 
где разграђују молекуле озона и везују један молекул 
кисеоника. Слој озона постаје тањи, настају тзв. озонске 
рупе, које пропуштајући више УВ зрака угрожавају живи 
свет на Земљи. 
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Потрошач  U – исто што и конзумент.
Предатор (грабљивац)  U – животињске врсте које се хране 
другим животињама.
Продуцент –  U организам који сам синтетише органске 
супстанце. 
Произвођач –  U исто што и продуцент.
Просторна организација биоценозе  U – односи се на 
структуру и изглед биоценозе. Структура животне заједнице 
зависи од величине, броја и распореда различитих врста, 
а огледа се у вертикалном и хоризонталном распореду 
појединих популација. Једна од најуочљивијих структурних 
одлика биоценоза је распоред врста по спратовима – 
спратовност. У сувоземним заједницама огледа се у 
вертикалној спратовности. Врсте чији надземни делови 
имају приближно исту висину чине један спрат. На пример, 
у шуми највише дрвенасте биљке граде први спрат, нешто 
ниже други, жбунасте трећи итд. Спратовност омогућава 
ефикасније коришћење воде, минералних супстанци и 
сунчеве светлости. Биљке различитих спратова листају, 
цветају и доносе плодове у различито време. У рано 
пролеће цветају и плодоносе биљке најнижег спрата, а 
тек касније остале (леска, дрен, храст, буква...).У време 
када олистају биљке највишег спрата, оне приземне су 
већ донеле плодове. Сем надземне, постоји и подземна 
спратовност, која се односи на дужину коренових система 
или подземних изданака биљака. Коренови системи 
различитих врста биљака имају различите дужине, што 
омогућава ефикасније коришћење воде и минералних 
супстанци из земљишта. У воденим заједницама 
хоризонтална спратовност се уочава смењивањем врста 
од обале према средишњим деловима баре или језера.
Животиње су покретне што им омогућава да мењају 
спратове. Ипак, и код њих се може говорити о спратовности. 
У приземном спрату, живе ситнији сисари (јежеви, зечеви, 
лисице...) а на дрвенастим стаблима детлићи и крупније 
птице итд.
Протицање енергије у еко систему  U - Без процеса 
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фотосинтезе живот на Земљи би нестао, барем у овом 
облику у којем га познајемо. Биљке синтетишу органске 
супстанце. Када биљојед поједе биљку, део хранљивих 
супстанци се уграђује у тело биљоједа, део троши за 
животне процесе, а део губи у виду топлоте. Када биљојед 
постане плен месоједа, хранљиве супстанце из поједене 
животиње уграђују се у тело месоједа, део енергије се 
троши за животне процесе, а део губи у виду топлоте. Тако 
се енергија Сунца, везана у процесу фотосинтезе, преноси 
кроз ланце исхране са једног нивоа на други (биљка, 
биљојед, месојед...), део се троши за животне потребе, а 
део губи у виду топлоте. Количина доступне енергије се 
у ланцима исхране смањује, па је свака следећа карика 
садржи мање него претходна. Један члан ланца исхране 
преноси даље само 10 процената енергије коју је примио, 
а остатак енергије се троши за одржавање организма и за 
кретање, док се део губи у виду топлоте.
Разлагачи  U – исто што и редуцент.
Редуценти  U – организми који се хране угинулим 
организмима или њиховим одбаченим деловима. 
Ресурси  U – извори из којих се добијају сировине за даљу 
прераду.
Рециклажа  U – процес сакупљања употребљеног материјала 
и њихова поновна прерада. У Јапану се рециклира 80–90% 
отпада, а код нас у Србији само 6–8 %. Ако се на амбалажи 
различитих производа налази знак за рециклажу, то значи 
да је направљена од рециклираног материјала. 
Рециклажом се не решавају постојећи еколошки проблеми, 
али се знатно ублажавају. Рециклажом се штеде вода 

и енергија. Од сакупљеног папира 
рециклажом се добијају рото папир, картон 
за кутије, папирне марамице, тоалет папир 
и друго. Рециклажом металне амбалаже 
добија се амбалажа за безалкохолна пића, 
па чак и прозорски рамови. Рециклажом 
стакла добијају се нови предмети од стакла. 
Пластика може поново да се користи за 
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израду предмета од пластике. Отпадна уља и ауто гуме 
такође могу да се рециклирају. Уље се прерађује и користи 
као моторно и индустријско, а остатак се додаје асфалту. 
Аутогуме се мељу и тако иситњене додају асфалту. 
Баштенски отпад, опали листови, гране и гранчице, воће, 
поврће, стајско ђубриво и трава могу се рециклирати 
компостирањем.  Једна тона сакупљеног папира спасава 
сече 17 стабала, а рециклажом ове количине папира уштеди 
се око 32.000 литара воде и око 4.200 киловата електричне 
енергије.Рециклажом амбалаже од алуминијума штеди се 
око 95% енергије, која би била потрошена да се алуминијум 
производи од основне сировине боксита. Од пластичних 
боца могу да се праве нове боце, цеви, саксије, па чак и 
влакна за одећу, вреће за спавање и јакне. Рециклажом 
биљних остатака хране добија се компост, али и природни 
гас. Посебним поступком одређене групе микроорганизама 
разграђују органски отпад и производе природан гас, који 
се користи као веома квалитетно гориво.
Смог  U – ваздух у којем су присутне загађујуће материје.
Станиште  U – видети биотоп.
Сукцесије  U – смањивање животних заједница на неком 
простору. 
Транспирација и гутација  U – испаравање сувишне воде из 
биљке. Гутација је када вода из биљке излази брже него 
што она може да испари са листова.
Фауна  U – животињски свет неког подручја, инвентар 
животиња.
Фенолошке промене  U – промене и појаве у животној 
заједници у току једне године.
Флора  U – инвентар биљака неког подручја.
Црвене књиге U  – публикације у којима се налазе подаци 
о распрострањењу и степену угрожености врста на некој 
територији, о факторима који их угрожавају и мерама 
заштите.



103

Учење за живот

Литература
 
Акциони план за биомасу 2010-2012. Републике Србије. U
Анђелковић В. (уредник): Биодиверзитет на почетку новог  U
миленијума, Београд, САНУ, 2005.
Брун Г. (2001): Образовање за опстанак, монографија, Задужбина  U
Андрејевић, Београд.
Брун Г. : Одржива еко-школа као начин живљења, Учитељ бр.78,  U
Београд, 2010.
Брун Г. : Еколошка етика, „Школа за опстанак“, Београд, 2003-2011. U
Climate Change – IPCC/TEAP Special Report, 2005. U
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for  U
Policymakers,  IPCC, UNEP, WMO, 2007.
Гбурчик В.: Промена и променљивост климе, Процеси, узроци,  U
последице, адаптације и мере унапређења, „Школа за опстанак“, 
Београд, 2005-2011.
Гбурчик В.: Атмосферски озон и сунчево зрачење, Основни процеси,  U
утицаји и заштита, „Школа за опстанак“, Београд, 2005-2011.
Global Framework for Climate Services. WCC_3, UN System Delivering  U
as one on Climate Knowledge, 2009.
Health Effects of UV Radiation, WHO, Copenhagen, 2007. U
Janice Van Cleave s. (1990): Biology for every kid John Wiley et Sons,  U
Inc. New York, Toronto, Singapur. 
Ковачевић М. (2008): Школа у природи - школа будућности,  U
Задужбина Андрејевић, Београд.
Лазић Б. и сарадници (1998): Прозор у биобашту, Институт за  U
ратарство и повртарство, Нови Сад.
Лакушић Д. (1995): Водич кроз флору Националног парка Копаоник,  U
Јавно предузеће национални парк Копаоник, Копаоник.
Матановић В. (1999): Еколошка секција у основној школи,  U
Министарство заштите животне средине Републике Србије, 
Београд.
Матановић В, Веиновић З. (2003): Еколошко природњачки водич,  U
Едука, Београд.
Матановић В. (2003): Како да сачувамо свет око нас, Нијанса,  U
Земун.
Матовић М, Буквић С. (1994): Методика наставе природе и  U
друштва, природе и биологије, Научна књига, Београд.
Милошевић Л. (1996): Настава биологије у основној школи, Завод  U
за издавање уџбеника, Београд.



104

Одрживе еко школе

Милошевић Л. (2001): Разноврсни свет животиња – сисари и  U
птице, Просветни преглед, Београд. 
Милошевић Л. (2004): Разноврсни свет животиња – гмизавци,  U
водоземци, рибе, бескичмењаци, Просветни преглед, Београд. 
Николић Р. (1994): Педагошке вредности школе у природи,  U
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у 
Београду и Учитељски факултет у Ужицу.
Renewable Energy Roadmap: Commission of the European  U
Communities, Brussels, 2007.
Савић М. и Димитријевић П.: Енергетска ефикасност у Србији,  U
Центар за мониторинг и евалуацију, Београд, 2010.
Стевановић В. & Васић В. (едс): Биодиверзитет Југославије са  U
прегледом врста од међународног значаја, Београд, Биолошки 
факултет & Еколибри 1995.
Стевановић В, Васић В. и Регнер С.: Биолошка разноврсност  U
СР Југославије: стање, угроженост, политика очувања, Београд, 
Савезно министарство за развој, науку и животну средину / 
Еколибри Бионет (прво и друго издање) 1997, 2000.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године U
Туршијан Ђ. : Енергетска ефикасност и обновљиви извори  U
енергије, Локални акциони план за животну средину Палилуле, 
Београд, 2011.
Васић В.: Биодиверзитет као основа одрживог развоја, „Школа за  U
опстанак“, Београд, 2005-2011.
Васић В. : Natura и култура, примери културног аспекта биолошке  U
разноврсности, „Школа  за опстанак“, Београд 2005-2011.
WRI: How many species are there? World Resources Institute,  U
Washington, DC 20002, USA, http://archive.wri.org/page.
cfm?id=535&page=pubs_content_text (2010-10-19).
WWF: Biodiverzitet, http://wwf.panda.org/sr/o_nasoj_planeti/ U
biodiverzitet/ (2010-10-28).
WWF: The Living Planet Index, ZSL, Living Conservation,http://static. U
zsl.org/files/lpi-concept-note-698.pdf (2010-10-19).
WWF: Biodiversity the rock on which you stand. http://wwf.panda. U
org/about_our_earth/biodiversity/ (2010-10-28),



105

Учење за живот

Убодна реч............................................................................................5

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОПСТАНАК............................................................6

Еколошка криза и како је ублажити....................................................6
Еколошка етика и одрживи развој......................................................7
Концепт „Одрживих еко-школа као начин живљења“........................9

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЈЕ ПРОЦЕС И ВИЗИЈА ЗА БУДУЋНОСТ ......11
 
Рио документа и одрживи развој......................................................13
Од глобалног до локалног нивоа и обрнуто.....................................14
Основни циљеви одрживог развоја..................................................16
Одрживост није тачно одређени „рецепт“........................................17

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ....................................................................18
 
Утицај  астрономских фактора..........................................................18
Утицај човека .....................................................................................19
Климатске промене и глобално загревање......................................20
Упозорења  науке и струке................................................................21
Међународни напори.........................................................................22
Оштећење озонског омотача и УВ зрачење.....................................23
Последице промена климе................................................................23
Шта нам ваља чинити?......................................................................24
Мере адаптације и заштите...............................................................24
Последице климатских промена.......................................................25
Стање у Србији...................................................................................26
Могући сценарији за Србију...............................................................26

ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА И АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ....27

Од теорије до праксе.........................................................................28
Обновљиви извори енергије.............................................................29

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ............................................................30

Енергетска ефикасност у Србији......................................................31
Школе и енергетска ефикасност.......................................................33
Како остварити енергетску ефикасност............................................34
Енергетски пасоши.............................................................................35



106

Одрживе еко школе

Енергетска ефикасност у бројкама...................................................34

БИОДИВЕРЗИТЕТ: ОСНОВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА......................36

Шта је биодиверзитет?.......................................................................37
Колико је биодиверзитета изгубљено?.............................................38
Који су главни разлози због којих губимо 
толико биодиверзитета?....................................................................39
Још о томе зашто губимо биодиверзитет.........................................39
Како биодиверзитет утиче на сваког од нас?...................................41
То је забрињавајуће. Међутим..........................................................42
Користи од биодиверзитета и и екосистема....................................43
Колико вреде екосистеми на глобалном нивоу?.............................44
Велики градови (не)штите природу...................................................45
Зелени кровови за одрживу будућност градова..............................45
Соларни кровови................................................................................46

КАКО ОБРАЗОВАТИ И ВАСПИТАВАТИ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ?..............47

Еколошки принцип у васпитнообразовном процесу........................48
Како еколошки осмислити програме рада?.....................................49
Како еколошки осмислити уџбенике и приручннике?......................51

УЧЕЊЕ У ПРИРОДИ..........................................................................54

Настава и школа у природи...............................................................54
 Облици и методе рада са ученицима..............................................55
Како припремити наставу и школу у природи?................................57
Настава у природи ( у школском или оближњем парку, 
или у ближој околини школе)............................................................58
Школа у  природи ( вишедневни боравак, рекреативна настава)..58 
Како припремити ученике за учење у природи? .............................61 
Eколошки кутак...................................................................................63
Значај еколошког кутка у васпитно образовном процесу................65
Васпитна улога еколошког кутка.......................................................65
Како органиовати рад у еколошком кутку?.......................................66
Материјал потребан за еколошки кутак............................................66
Акваријум у еколошком кутку............................................................67
Тераријум у еколошком кутку............................................................69
Акватераријум у еколошком кутку.....................................................70



107

Учење за живот

Шта је биобашта?...............................................................................71
Где направити биобашту?.................................................................71
Које биљке гајити у биобашти?.........................................................72
Биобашта у учионици.........................................................................73
Биобашта у току зиме........................................................................75

РАДИОНИЦЕ И ЈОШ ПОНЕШТО......................................................76

1.Заштићена природна добра у околини..........................................76
2.Културно историјски споменици у околини...................................77
3.Посета сеоском домаћинству.........................................................78
4.Време и временска прогноза током боравка 
у школи у природи..............................................................................80
Да подсетимо......................................................................................83

КАКО ПРУЖИТИ ПРВУ ПОМОЋ.......................................................84

Како да се заштитиш од прејаког УВ зрачења?...............................87

ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ..................................................87

Занимљивости из света животиња...................................................89
Дванаест молби пса...........................................................................95
Подсетник појмова из области екологије и животне средине........96
Литература........................................................................................103






	naslovna za vodic
	Page 1

	prednja unutrasnja
	Page 3

	sve zajedno са линијицом.pdf
	zadnja unutrasnja
	Page 3

	zadnja
	Page 1


