
ЧАСНА ЕКОЛОШКА!

ГОРДАНА 
НАС УЧИ ДА 
ОПСТАНЕМО: И 
МИ И ПРИРОДА

– Она се упорно 
и успешно бави 
обучавањем учитеља, 
наставника и деце 
о томе како да се 
сачува природа и 
како да опстанемо 
борећи се против 
загађивача 
човекове околине. 
Овим речима је 
Љубивоје Ршумовић, 
књижевник 

светског угледа и наш претходни саговорник, 
предложио Гордану Брун, магистра екологије, 
за гошћу овог броја „Екопедије” и рубрике 
„Часна еколошка”.

ЕКОПЕДИЈА: Када бисте писали Закон о 
чувању природе, шта бисте навели као пет 
најважнијих законских правила?

Гордана Брун (у даљем тексту: Гордана): – 
Срећом да је ово само питање, јер не волим и 
не знам баш да пишем законе, иако сам један 
од оснивача првог Министарства животне 
средине у нашој земљи. На основу искуства из 
праксе, мислим да за очување природе закони 
јесу неопходни, али нису довољни. То потврђује 
неодговорно понашање људи широм планете 
Земље.
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ВАЖНЕ СУ СВЕ ПЕТЉИЦЕ 
ТКАНИЦЕ ЗВАНЕ – ЖИВОТ

– Услов опстанка човека на Земљи је да 
поштује законитости које владају у природи: 
да је све повезано и међузависно. Не сме 
се нарушавати ланац исхране, кружење 
материје и протицање енергије, нити се 
сме угрожавати биолошка и геолошка 
разноврсност на Земљи. То су основе тканице 
живота и равнотеже у природи, рекла је наша 
гошћа, Гордана Брун и одлучила:

- Ево мог предлога за пет најважнијих 
одредби будућег Закона о чувању природе: 

1. Сваки житељ Србије, од малих ногу па 
све до краја живота, мора да се учи животу 
у природи од природе за природу и то од 
вртића до универзитета и касније кроз 
целоживотно образовање.

2. Фабрике су обавезне да узимају воду за 
производњу тамо где је испуштају и тиме би 
се решило загађивања река. Најбољи доказ 
је пример Немачке и оживљавање већ готово 
мртве реке Рајне.

3. Вода је основни услов живота за 
свако живо биће и сваком становнику је 
најважнијим Законом у Србији – Уставом – 
гарантовано право на здраву воду. Пијаћа 
вода се мора штедети, а водотокови мудро 
користити.

4. Градећи - не смемо отимати, већ делити 
са природом и живети у складу са њом, 
јер Земља дарује само када ум царује. У 
градовима је све мање зеленила и птица, а 
све више буке, загађеног ваздуха и болесних 
људи. Не смемо никада заборавити да је у 
природи све повезано!

5. У цену сваког производа мора се урачунати 
вредност онога што се узима из природе 
и тако сакупљен новац се мора улагати у 
обнављање и превентивну заштиту и очување 
природе. 



Знате, у Србији су се природна богатства од 
давнина штитила законским прописима. Још 
је цар Душан увео (Закоником из 1349. године, 
чланом 123) забрану сече шума и утврдио обавезу 
садње младица на местима посечених стабала. 
Деспот Стефан Лазаревић и Милош Обреновић 
такође су забрањивали сечу шума, прекомеран 
лов и риболов. Записи кажу да се строго 
кажњавало непоштовање Закона. 

Током друге половине 20. века, усвајани су бројни 
закони, али одредбе су најчешће остајале мртво 
слово на папиру. Тако је и данас. И поред закона, 
цвета бесправна сеча шумa, убијају се заштићене 
птице, а животиње сњ лове због трофеја. Реке 
су загађене, а фабрике углавном немају уређаје 
за пречишћавање отпадних вода, па је то узрок 

честог помора риба. У воду се бацају и друге врсте 
опасног отпада. На жалост, и ваздух који удишемо 
постаје видљив. И због непостојања филтера на 
фабричким димњацима, и због све већег броја 
возила у градовима и на путевима.

Живимо у времену еколошке кризе услед 
немилосрдне експлоатације природних богатстава 
и угрожености живота на Планети. Поред ратова, 
људска похлепа и потрошачки модел живота 
највише угрожавају природу, па самим тим и 
човека. Зато и јесте најважнији задатак свакога од 
нас понаособ да одбранимо природу, пре свега, 
од нас самих. Еколошко понашање се стиче од 
малих ногу, у кући, вртићу и школи.

ЧАСНА ЕКОЛОШКА!
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Учење у природи и од природе.
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ШКОЛА ЗА ОПСТАНАК - ЗВЕЗДА 
ОБРАЗОВАЊА

Пре пет година, у конкуренцији од 300 
кандидата, Град Београд и Агенција 
за европске интеграције и сарадњу са 
удружењима, одлучили су да је најбољи 
пројекат финансиран из буџета града – 
пројекат Удружења „Школа за опстанак”. У 
сарадњи са „Еко–центром”, ово Удружење је 
реализовало пројекат „Едукација ученика 

средњих школа за успешно управљање 
отпадом”. Тако је „Школа за опстанак” 
постала „ЗВЕЗДА БЕОГРАДА”.

Уследиле су нове активности, успеси и 
признања, а најновија је престижна награда 
„Зелени радио” Другог програма Радио 
Београда и Емисије „Чекајући ветар”, овога 
пута додељена Гордани Брун и „Школи за 
опстанак”, како је у образложењу истакнуто: 
„… за изузетне резултате у систематској 
едукацији на тематском подручју животне 
средине и одрживог развоја.”

Тако је „Школа за опстанак” постала 
и ЗВЕЗДА ОБРАЗОВАЊА. За ученике 
и професоре из две средње школе, 
организовали су радионице о селекцији 
отпада и о рециклажи, а спровели су и 
конкурс за уметничке радове ученика на тему 
„Рециклажа – нови живот отпада”. Поред 
тога, ученици су одржали јавне часове својим 
друговима, родитељима и професорима, а 
тема је била „Правилно управљање отпадом 
и неопходност личног ангажовања”. На овај 

начин, школе су се прикључиле 
мрежи „Одрживе еко–школе као 
начин живљења”, акцији која 
је подржана од Министарства 
животне средине, рударства и 
просторног планирања.

„Школа за опстанак” већ више од 
13 година промовише вредности 
одрживог развоја, еколошке 
етике и здравих стилова живљења 
кроз програме усавршавања 
наставника, запослених у 
локалним заједницама, медијима 
и другим институцијама. Посебно 
важна област рада овог Удружења 
је реализација Програма „Одрживе 
еко–школе као начин живљења”, 

који се остварује кроз 30 основних и две 
средње школе у 15 локалних заједница 
(Бојник, Палилула, Велико Градиште, 
Косјерић, Мионица, Перлез, Тител, 
Фаркаждин, Книћанин, Стајићево, Бачки 
Петровац, Крушевац, Гроцка и Сурчин). 
Циљ деловања „Школе за опстанак” је 
очување и унапређивање животне средине, 
биодиверзитета и геодиверзитета, од 
локалног до планетарног нивоа и јачање 
еколошке и грађанске свести о личној 
одговорности.

ЧАСНА ЕКОЛОШКА!



ЕКОПЕДИЈА: Природа је најбољи пријатељ 
деце. Дрвеће и жбуње им помажу у игри 
жмурки. Трава их „придржава” када се саплету 
јурећи се. Којих се игара сећате из свог 
детињства?

Гордана: – Београд је мој завичај и неизмерно 
га волим. Куда год да кренем навиру сећања на 
дане детињства, на игре и дружења у суседном 
дворишту, у Чика Љубиној 13, у Студентском 
парку, на Калемегдану, правом драгуљу наше 
престонице. 

Посебно смо волели да уживамо у погледу са 
Калемегданске терасе, на најлепше ушће две 
реке. Сава се улива у Дунав испод самих зидина 
београдске тврђаве и изгледа као да заједно грле 
језгро древног насеља Београда. Некада је ван 
тврђаве била дивљина, а данас је управо обрнуто. 

Калемгдан је највећи парк у граду и заштићено 
културно добро изузетног историјског значаја, 
а све докле вам поглед сеже је урбанизовани и 
убрзани велеград.

„Калиш” је био истовремено наша играоница 
и школа у природи уз рику правих дивљих 
звери из ЗОО врта, који се налази у близини. 
Слушали смо и непрестани цвркут слободних 
птица и оних које су, на жалост, затворене у 
великим кавезима. На све стране дрвеће, цвеће, 
украсни жбунови… Дечаци су волели да „ратују”, 
инспирисани средњевековном тврђавом, па ни 
нама девојчицама није преостајало друго, већ да 
им се придружимо. Заклон су нам била, данас то 
знам, законом заштићена предивна стабла букве 
и храста. Тада нисмо знали за реч биодиверзитет, 
нити колико је важан за наш живот, али смо 

Тачни одговори су били: СЕНКА и 
ДАНАШЊИ ДАН

У претходном броју „Екопедије”, наш саговорик 
је био Љубивоје Ршумовић. Велики песник је дао 
„часну еколошку” и поставио два питања. Прво 
питање је било: шта може да падне у воду, а да се 
не покваси, а друго – никад га није било, никад 
га неће бити, а још увек га има. Шта је то?

Уна Васић, ученица другог разреда ОШ „Васа 
Живковић” била је најбржа и тачне одговоре на 
оба питања послала је Редакцији „Екопедије”:

- Сенка падне на воду и не покваси се. 
Данашњи дан. Никад га није било, неће га 
бити, а још увек га има. Одговоре дала Уна 
Васић, II 2, ОШ „Васа Живковић”.

Редакција је Уну наградила књигом „Три 
чвора на трепавици”, коју је написао Љубивоје 
Ршумовић, громада 
дечје књижевности 
и наш „запиткивач”. 
Уна је понела књигу 
на летовање и на 
фотографији је видите 
како ужива у читању.

Уна, честитамо и 
желимо да останеш 
одана књизи и 
природи.
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ЧАСНА ЕКОЛОШКА!
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уочавали како на Калемегдану има много 
разноврсног дрвећа (проверила сам, чак преко 100 
врста) по којима су весело скакутале веверице. 
Ујесен смо сакупљали опало лишће задивљени 
њиховом разнобојношћу, а у касно пролеће и 
лето брали смо пољско цвеће. Пресовали смо га  
у књигама и потом стављали у хербаријум или 
споменар.

Најчешће смо се пели на разгранато дрво близу 
Римског бунара. Имало је гостољубиве гране и 
предивну крошњу. Дечаци су скакали правећи 
се важни ко ће се више попети. Била је то наша 
осматрачница, наше „чаробно дрво”, са кога 
смо видели Нови Београд и Ратно острво, прави 
птичији рај, а за Београђање, зимска привилегија 

дружења са птицама селицама из северних крајева 
Европе. 

Посебно смо били срећни када би наш друг Дејан 
доносио двоглед. Грабили смо се ко ће први 
да посматра птице на Ратном острву и њихово 

Посматрање птица на Великом ратном острву увек је занимљиво.

ЧАСНА ЕКОЛОШКА!
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летење над ушћем Саве у Дунав. Временом, 
настала је игра погађања која то птица прелеће 
или кружи нашим видокругом. У томе нам је 
помагала мама наше другарице Тање, која је 
некада била у извиђачима, па нам је позајмила 
мали водич о птицама. Захваљујући њој и сама 
сам постала планинарка. 

Много смо волели да истражујемо шта се то 
скрива међу зидинама тврђаве, близу Војног 
музеја. Храбро смо улазили у зарасле шанчеве и 
„сретали” гуштере, понеког зелембаћа, а изузетно 
ретко и змије. Хватали смо лептире, понекад смо 
кући носили пужеве и мале жабе. Моји родитељи 
нису били баш одушевљени и сећам се грдњи 
када сам једном кући донела теглу пуну разних 
инсеката.

Калемегдански рај и данас је моје омиљено 
место на које одлазим са унуцима. Тада обавезно 
посетимо „чаробно дрво”. 

ЕКОЕПДИЈА: Које пределе Србије предлажете 
за излет, викенд или одмор током летњег 
распуста?

Гордана: – Пре неколико година, водили смо са 
„Школом за опстанак” ученике основних школа 
из Перлеза, Книћанина, Стајићева, Фаркаждина 
и Титела на Царску бару на Бегеју, а у оквиру 

пројекта „Локални еколошки едукатори”. Била 
сам више него изненађена када нам је, не баш 
мали број ученика, рекао да су први пут дошли у 
овај Специјални резерват природе.

Зато је мој предлог да не допустите да вам се 
догоди нешто слично. Обавезно посетите Градску 

Гордана вас пита:

Драги читаоци „Екопедије”, да ли знате где 

живи црна рода? Јесте ли размишљали зашто 

има дуге ноге и кљун?

И, шта мислите, да ли постоји црна топола? Да 

ли сте је можда видели?

...

Гордана Брун и „Школа за опстанак” ће први 

пристигли тачан одговор наградити својим 

издањима за основце, а то су: „Чаробно дрво” 

(књига еколошких игроказа које је написала 

Гордана Брун), „Паметна енергија” (за ову књигу 

Гордане Брун, стихове је написао Љубивоје 

Ршумовић) и „Бацајмо паметно” (ауторке: 

Гордана Брун и Марина Илић).

Одговоре пошаљите на нашу електронску 

адресу: ekopedija@pancevo.rs

Важно писмо!

На адресу наше Редакције, стигло је драгоцено 
писмо, јер указује на важност прецизног 
изражавања, у овом случају, прецизне 
употребе предлога (у, на, о, из, са…), а односи 
се на наградна питања из прошлог броја 
„Екопедије”. Поред тога, ово писмо наводи на 
промишљање, па га објављујемо како би нам 
свима било подсетник:

„… Поштовани,

… прва загонетка је прилично позната, aли 

као физичар, желела бих да кажем да то 
није потпуно тачно. Сенка може да падне 
НА површину воде, али не и У воду. Оно што 
улази У ВОДУ је СВЕТЛОСТ, а не сенка. Сенка 
је само последица одсуства светлости на 
неком заклону, па тако и на води… Коментар 
упућујем да би се се деца подстакла на 
размишљање и резоновање, а не само на 
репродуковање познатих одговора. 

Срдачан поздрав,

Мaријана… „ 

(презиме познато Редакцији) 

ЧАСНА ЕКОЛОШКА!
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шуму, са друге стране Тамиша. Учините то 
што пре, било са родитељима или са школом и 
другарима, и упознајте тамошње становнике из 
биљног и животињског света, ваше прве комшије. 
Сигурна сам да ћете након тога редовно одлазити 
да их обилазите, уживате у њиховој лепоти и при 
том шетате или трчите шумском стазом, што ће 
благотворно деловати на вас и ваше здравље.

Не тако далеко од Панчева је и поменута Царска 
бара са свим изазовима које нуди излетницима. 
Вожња бродом уз разгледање раскошне 

барске природе, 
задовољство је које 
се дуго памти. Докле 
год вам поглед сеже 
видећете птице 
мочварице, којих у 
овом Међународно 
заштићеном 
резервату има око 
250 врста. У води 
плива 24 врста риба, 
а на обалама живе 
видра, текуница, 

шумска мрка волухарица, па чак и дивља мачка. 
Живописне приче водича дају посебну чар овом 
несвакидашњем дружењу у природи са природом.

За неки од викенда свесрдно предлажем бајковити 
кањон реке Увац, једно од најлепших места 
у Србији. Видећете, уживаћете у изузетним 
вредностима овог Специјалног резервата природе. 
Непоновљива је вожња бродом кроз овај кањон, 
јер је то познато станиште белоглавог супа, 
чији раскошни распон крила и лет изнад брода 
представљају прави доживљај. Овај лешинар, 
не баш много лепог изгледа, има незаменљиву 
улогу „чистача природе”. У Европи га је све мање. 
Срећом, над кањоном Увца, младунаца је све 
више, тако да ће их сви који дођу видети како 
стоје на стенама или како лебде небом изнад 
меандара реке Увац. Посета леденој пећини прави 
је изазов, али за зимогрозиве баш и није…

Двоумила сам се да ли да вам за летовање 
предложим долину златоносне реке Пек, у чијој су 
близини обронци Хомољских планина и украсима 
богата пећина Церемошња крај Кучајне или 
предивно планинско место Кушиће, на Пештеру, 
између Ивањице и Сјенице, чије сам бљештаво 

ЧАСНА ЕКОЛОШКА!
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белим снегом покривене пропланке - упознала 
ове зиме заједно са својом унуком Милијаном. 
Нисам могла да одаберем, мораћете сами да 
проверите зашто.

ЕКОПЕДИЈА: Коју то навику свако од нас 
може лако да промени, а што би поправило 
еколошку слику наших градова?

Гордана: – За почетак да не пристанемо да 
припадамо ћутећој већини. Још су стари Грци 
говорили да су за оно лоше што се дешава у 

друштву једнако криви и они који то чине и 
они који ћуте. Мото Удружења „Школа за 

опстанак” је: СВЕСТ и ГЕСТ. 

За то није потребно много. Свако 
може да се побрине да окружење 

буде чисто, уредно и лепо. Било да 
је реч о соби, стану, кући, школи, 
канцеларији, оближњем парку… 

Еколошка култура значи да 
треба да волимо друга и 
другарицу, све биљке и 
животиње и природу која нас 
окружује. Еколошки културна 

особа чува природу и животно 
окружење. Не ломи гране, не 

уништава птице. Еколошка култура 
обавезује човека да одбрани природу 

од загађења Г. В.

У 
наредном броју, 

„Часну еколошку” даће…

За наредни број „Екопедије”, 
предлажем да ваш саговорник 
у рубрици „Часна еколошка” буде 
Ружа Хелаћ, уредница серијала 
„Зелена патрола” и председница 
Војвођанске зелене иницијативе, 
која је осведочени борац за очување 
природе и заштите животне средине. 
Годинама „патролира” широм Србије, 
али и региона и камером бележи доказе 

људског немара, бахатог понашања, уништавања природе и 
угрожавања здравља људи због похлепе неодговорних. Указује 
на свесно кршење закона и неспровођење казнене политике. 
Упорност и храброст екипе „Зелене патроле” награђена 
је, пре свега, бројем решених проблема, али исто тако и 
наградама и признањима у Србији, региону и шире, 

рекла је Гордана Брун.

Река Увац и орао (Фото: Саша Покимица)



Школа за опстанак се бори против незнања 
и безобзирности. Ова школа обавештава, 
објашњава и обучава. 

Како?

Да би остварила свој задатак, а то је опстанак 
на планети и спашавање свих људи и живих 
бића, Школа за опстанак je окупила најбоље 
учитеље, наставнике, професоре, стручњаке, 
инжењере, научнике, уметнике… – који су 

уједно и најупорнији мисионари у ширењу 
знања и најхрабрији борци против нарушавања 
природног склада и загађивања животне 
средине. 

Уз помоћ оваквих предавача, Школа за 
опстанак је постала не само место за стицање 
знања, већ и школа лепог понашања и 
узајамног разумевања.

Пошто Школа није на острву…

Да је Школа за опстанак којим случајем смештена 
на неком острву, уверавам вас да би и ђаци и 
наставници користили бродиће са једрима током 
ветровитих дана или чамце на весла, када је 

ЧИСТА ПЕТИЦА

УЧЕЊЕ У ПРИРОДИ 
ОД ПРИРОДЕ

У Београду постоји школа која ученике школује 
и оспособљава за – опстанак. Да ли бисте волели 
да будете ђаци Школе за опстанак? Само да 
знате: тамо се учи у природи од природе.

12 ЕКОПЕДИЈА

Семинар „ОДРЖИВИ БИОДИВЕРЗИТЕТ” и 
теренска радионица „Мотри и уочи” одржани су 
на језеру Ћелије код Крушевца
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вода мирна. Они вештији би до копна стизали 
на леђима делфина. Не би учитељи ове Школе 
загађивали светска мора, верујте ми на реч.

Али, пошто ова Школа није на острву, обилато 
користи ту благодат и своје часове и обуку 
одржава на најзанимљивијим местима, било да 
њихови предавачи желе да поткажу виновнике 
злочиначког понашања према мајци природи, 
било да хоће да представе појединце који својим 
одговорним понашањем свакодневно брину о 
планети Земљи.

Зато на сајту ове школе  
(http://skolazaopstanak.rs/) стоји 
да је превасходни задатак да се 
полазници упознају са савременим 
искуствима и чињеницама везаним 
за научна достигнућа из области 
заштите животне средине. 

Школа за опстанак је и 
прилагодљива. Предавачи ове 
Школе, у зависности од претходног образовања 
или интересовања полазника, као и у зависности 
од броја „ђака”, држе предавања у виду класичних 
часова или као радионице, течајеве, семинаре, 
игроказе… Ова Школа, у зависности од тога 
чему жели да научи своје полазнике, обуку 
држи у учионицама, али и великим салама, 
крај река, у природним резерватима… а уместо 
креде, често користе видео бимове, светлеће 
показиваче, постере, проспекте, флајере, 
приручнике, филмове, брошуре и упутства. У овој 
Школи дешава се да се предавачи и полазници 
заједнички заиграју или такмиче. Уосталом, као 
што пише и у наслову овог текста: у овој школи се 
учи у природи, од природе. 

Школа за обликовање лепог понашања према 
природи

У овој школи се не деле оцене. И не постоји 
дугачак списак предмета нити обавезних 

уџбеника. Предавачи се договарају где је 
најважније отићи и шта је у одређеном 
тренутку најбитније, то јест шта је то што 
под хитно треба пренети онима којима је 

Упутство 
за очување 
природе

Школа за опстанак је, 
у ствари, образовно – 
васпитачка невладина 
организација. Поучава 
о одрживом односу 
човека са животном 
средином и даје упутства за очување природе 
и за успоравање оних штетних промена у 
природи које су изазвали или изазивају људи. 
Такође, ова школа указује на добре примере 
уз помоћ којих се могу ублажити последице 
неодговорног односа према природи и 
уз помоћ којих се може спречити даље 
загађивање животне средине. 

Уколико сте заинтересовани за сарадњу, 
одговорна особа и председница ове 
организације је мр Гордана Брун, а Школа 
за опстанак се налази на адреси: Цвијићева 
улица, број 28 у Београду. Контакт телефон 
је 011 2768472, а електронска адреса: 
skolazaopstanak@gmail.com



знање из ове области најпотребније. 

Знате ли коме је знање из области лепог 
понашања према природи најпотребније? 

Па управо васпитачима, учитељима, 
наставницима, професорима, родитељима… – 
свима онима који су у свакодневном контакту 
са децом и младима и који су у прилици да децу 
подучавају и саветују.

Јер, Школа за опстанак се упустила у 
најосетљивије поље деловања, а то је – 
обликовање људске свести и утицање на вољу 
и савест људи. Зато и кажемо да је Школа за 
опстанак – школа за обликовање лепог понашања 
према природи и школа за стицање и обликовање 
корисних навика, пре свега, код деце и младих. 
Пред вама је одговоран задатак: да научите да 
се лепо 

опходите према природи, да томе подучавате 
своје родитеље који нису похађали Школу за 
опстанак и да та знања, једнога дана, пренесете 
и својој деци. Са поносом вас можемо назвати 
спаситељима Планете. Само заједно ћемо 
сачувати свој образ и своју савест. Кроз Школу за 
опстанак, ослушкујући природу стичемо добре 
навике

Позови Школу за опстанак!

Предавачи Школе за опстанак су 
организовали различите обуке које су 
прилагођене полазницима и које су 
примерене деци, али и наставном особљу, 
запосленима, одраслима…

Тако је у Фабрици воде у Мајдеву 
одржан семинар под називом „Одрживи 
биодиверзитет” са теренском радионицом 
„Мотри и уочи”, а у оквиру Пројекта „Школа 
очувања природне разноврсности” полазници 
су део обуке имали на језеру Ћелије. 

Школа за опстанак је припремила и „Водич 
о био и геодиверзитету Београда”, прву 
публикацију у Европи о изузетно великој 
биолошкој и геолошкој разноврсности једне 
тако високо урбанизоване средине као што 
је наш главни град. Водич у електронској 
форми можете скинути са сајта Удружења и 
лично се уверити.

Пре две године, учесници Пројекта 
„Београдска школа природне разноврсности” 
били су ваши другари из београдских школа 
и њихови наставници. Након једнодневног 
обиласка и упознавања изузетних природних 
вредности града у којем живе, почев од 
Пионирског парка, преко Ушћа, Топчидера 
и Кошутњака, па све до Авале, они су тим 
стручњака из Школе за опстанак поздравили 
узвиком: – Зовите нас опет!

Део поставке уз час „Заштита животне 
средине – птице нашег краја” у ОШ 
„Јован Поповић” у Крушевцу.

ЧИСТА ПЕТИЦА
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Г. В.


