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ЗАРАД
БЕЗБЕДНОСТИ –
ЧУВАЈ ПРИРОДЕ
ВРЕДНОСТИ!
Ако са разумевањем и пажњом прочиташ
објашњење уз наредни наслов, схватићеш да је
заправо јасан и гласан: „Стратегија националне
безбедности”. Једина реч која ти је можда
непозната је – стратегија.
Стратегија је вештина планирања одређених
радњи које треба да помогну да се постигне
жељени циљ. На пример: ако је твој циљ да
поправиш тројку из математике и да до краја
школске године имаш петицу, ти ћеш веома
пажљиво да осмислиш стратегију која ће се

Неконтролисано и беспоштедно трошење
воде, нафте, шума и осталих природних
богатстава постало је до те мере неразумно да
је пре неколико година у нашој земљи донет
документ чија примена треба да помогне
очувању животне средине. Непоштовање овог
документа који се зове „Стратегија националне
безбедности” угрожава твоју безбедност,
безбедност твојих најдражих и безбедност
наше земље. Зато, пажња, ово је посебно место
за посебно важне информације!
састојати из следећих „корака”: морам да устајем
раније, не смем да проводим у игри више од два
сата дневно, морам да вежбам математику бар
сат времена дневно, морам да удесетостручим
пажњу на часу, морам редовно да радим домаће
задатке… – и таква стратегија ће те, уколико је се
придржаваш, сигурно довести до жељеног циља!
„Стратегија националне безбедности” је план
активости, план „корака” којих сви треба да се
придржавамо, од појединаца, преко
породица, школа, фабрика… па све
до председника, како би наша земља
била безбедна. Дакле, циљ овог
документа је безбедност Србије. У том
плану за остварење овог, за државу
најважнијег циља, посебно место
заузимају упозорења и активности
везане за заштиту животне средине.

Да бисмо живели, неопходна
нам је – очувана природа!
Без чега не можемо да живимо?

Фото: Биљана Галић
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Не можемо да живимо без ваздуха,
без сунца, без воде. Не можемо да
живимо ни без пчела, јер су пчеле
заслужне за „рађање” више од три

ПОСЕБНО МЕСТО
стотине биљака које су неопходне у нашој
исхрани. Опрашивањем, пчеле покрећу
настајање много врста воћа и поврћа. У
природи је све повезано и као што јабуке не
би постојале без пчела, тако и пчеле не би
постојале без сунца, а ти – без природе. Сви
смо ми велика породица и једно без другог
не можемо! Једино ко може без свих нас
је природа. Па ипак, мада је најмоћнија,
неизмерно је нежна према нама. И стрпљива.
Колико год да не бринемо о нашој мајци–
природи, колико год да бацамо отпатке где

Наградна игра за тебе и твоје
пријатеље
Уколико делић времена које заједно са
својим пријатељима проводиш на „фејсу”
или уз компјутерске „игрице”, посветиш
узајамном преслишавању о најважнијим
корацима за очување животне средине,
односно Србије, имаћеш вишеструку
добит. Ем ћете заједнички појачати
бригу о очувању животне средине, па
ћете самим тим допринети безбедности
наше земље и ваше сопствене, ем можете
постати добитници вредне награде
коју ћете управо ви обезбедити и то
такође чувајући животну средину. Звучи
компликовано? Није.
Договорите се да сваког месеца скупљате
пластичне затвараче, стари папир или
лименке. На крају тог месеца однесите
прикупљени отпад овлашћеном рециклеру.
Од добијених пара купите књигу или нешто
слично што би сваког од вас обрадовало.
Такође, на крају месеца прогласите
победника квиза у понављању најважнијих
корака о очувању животне средине из
„Стратегије националне безбедности”
и доделите му награду коју сте сами
обезбедили. Ово можете организовати и у
разреду и на нивоу школе. Срећно!

Фото: Зоран Болдорац

год стигнемо, градимо фабричке димњаке без
филтера који би пречишћавали отровне облаке
дима и гасова, трошимо пијаћу воду без милости,
вадимо нафту и угаљ као да су залихе неисцрпне…
– природа нас још увек храни, али све теже.
Уморна је и истрошена.
А да бисмо живели, неопходна нам је очувана
природа.
На жалост, нису сви људи подједнако одговорни,
што доказује неконтролисано и беспоштедно
трошење воде, нафте, шума и осталих природних
богатстава. То је постало до те мере неразумно да
је било неопходно да се мере и начини очувања
животне средине напишу и сместе у документ
о националној безбедности. Непоштовање
„Стратегије националне безбедности” угрожава

ЕКОПЕДИЈА 45

За ваше учитељице и учитеље!

неконтролисано трошење природних ресурса и
угрожавање животне средине.

Веома је важно и неопходно развијање
безбедносне културе свих грађана, а
нарочито младих.

Прочитај, подвуци и запамти. Небрига према
нашој земљи очитава се:

То је био разлог да се приликом нове
акредитација програма обавезног стручног
усавршавања запослених у просвети,
као приоритетна, предвиди област –
„Безбедносни ризици: препознавање и
реаговање на њих”.
Удружење „Школа за опстанак” организује
дводневни семинар „ОБРАЗОВАЊЕ ЗА
ОПСТАНАК” – препознавање еколошких
ризика и реаговање на њих (бр. 620 у
Каталогу ЗУОВ). Поред ове тематске
новине у свом раду, другог дана семинара
уводи се још једнa новинa, a тo je обавезнa
теренскa учионицa у природи под називом
„Мотри и уочи”, што је у складу са
вишегодишњим настојањем да се у пракси
примени УЧЕЊЕ ЗА ЖИВОТ У ПРИРОДИ
ОД ПРИРОДЕ.
твоју безбедност, безбедност твојих најдражих
и безбедност целе наше земље. Зато је важно да
се упознаш са најзначајнијим „корацима” оног
дела овог документа који се односе на заштиту
животне средине и којих не само да треба да се
придржаваш, већ и да о томе причаш са сваким
кога познајеш. То ће значити да волиш своју
земљу, природу, своју породицу и, наравно, себе.

Најважнији кораци су…
Гордана Брун из београдске „Школе за опстанак”
(која у овом броју „Екопедије” даје „часну
еколошку” у нашој истоименој рубрици) заслужна
је што овде објављујемо најважније кораке за
очување животне средине, односно Србије.
На једном од предавања o овој теми, Гордана
је издвојила на шта се првенствено односи то
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•

у прекомерној сечи шума (овде се одмах
запитај, да ли поводом Нове године купујеш
јелку са кореном или, далеко било, сечену
младицу?)

•

у неконтролисаној потрошњи енергетским
потенцијалима (да ли користиш штедљиве
сијалице?)

•

у неконтролисаном одлагању отпада (да ли
стари рачунар бациш на депонију или га, како
и треба, однесеш овлашћеном рециклеру)

•

у непланској изградњи привредних објекaтa са
технологијом која не задовољава међународне
еколошке стандарде (о овој теми поразговарај
са родитељима и учитељицом, јер ћеш једнога
дана, када одрастеш, одлучивати и о изградњи
фабрика и важно је да сви будете упознати са
последицама непланске и нееколошке градње).

Издвајајући неке од корака којих се итекако
можеш придржавати поштујући документ о
којем овде пишемо, Гордана Брун упозорава да,
поред ненадокнадиве материјалне штете, нашим
неодговорним поступањем утичемо на неповољне
климатске промене, и у Србији и у целом свету, и
на тај начин озбиљно угрожавамо право свих људи
на живот у здравој средини. Упамти: природа и ми
смо нераскидиво повезани.
Зато наша држава сматра да је очување животне
средине једна од основних националних
вредности и отуда се овоме приступило са
великом пажњом у документу који се зове
„Стратегија националне безбедности”.
Очување животне средине и наших природних
ресурса, представља услов за срећу свих
становника Србије и услов за развој и напредак
Г. В.
наше земље

