
Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 

 

 
 

 
1. СНИМАЊЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА 

1. Фотографисање учионица, ходника, платоа и каскада поред школе; 

2. Анализа постојећег стања; 

3. Документовање тренутног стања; 

4. Израда паноа са фотографијама. 

Учесници ученици, наставници, заинтересовани 

родитељи 

Време реализације новембар 2014. 

2. ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА 

1. Предавање о заштити животне средине- предавачи: Весна Нинковић и Сања 

Медић; 

2. Предавање о заштити животне средине- Одељење за урбанизам и заштиту 

животне средине Општине Ириг. 

Учесници ученици, наставници, заинтересовани 

родитељи 

Време реализације новембар 2014. 

Партнери  Општина Ириг, 

Одељење за урбанизам и заштиту животне 

средине Општине Ириг 

Национални парк „Фрушка гора“ 

Медијска пропраћеност Иришка телевизија, школске и 

електронске новине, зелени кутак на сајту 

школе 

3. ЕДУКАТИВНЕ И КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ 

1. Ученици предавачи- вршњачка едукација о важним ЕКО датумима; 

2. Рециклирај- СВЕ(Т) ЈЕ У ТВОЈИМ РУКАМА: осликавање школског ходника; 



техника папир- марше и израда скулптура; осмишљавање обележија за ЕКО 

патролу; 

3. Саксије од природног и рециклажног материјала; 

4. ЕКО патрола. 

Учесници ученици, наставници, заинтересовани 

родитељи 

Време реализације - у  току трајања пројекта. 

Партнери  Општина Ириг, 

Локалне фарбаре, грађаре , књижаре 

Медијска пропраћеност Иришка телевизија, школске и 

електронске новине, зелени кутак на сајту 

школе 

5. ЕКО НОВИНЕ 

1. Електронске новине: радионице о програмима  за израду новина , израда новина 

и пребацивање у ПДФ формат... 

2. Зелени кутак на сајту школе: праћење акција  у оквиру пројекта и ажурирање 

података... 

Учесници ученици, наставници, заинтересовани 

родитељи 

Време реализације - у току трајања пројекта. 

Партнери  Српска читаоница, Ириг; 

Планинарско друштво „Лаза Марковић“. 

Ириг; 

Информациони центар Националног 

парка  „Фрушка гора“ 

Медијска пропраћеност Иришка телевизија 

6. ЕКО КУТАК 

1. Осмишљавање еколошког кутка и сталне поставке радова ученика у 

учионицама нижих разреда 

Учесници ученици, наставници, заинтересовани 

родитељи 

Време реализације - у  току трајања пројекта. 

Партнери  Расадник цвећа, Ириг, 

 

Медијска пропраћеност Иришка телевизија, школске и 

електронске новине, зелени кутак на сајту 

школе 

7. УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРОСТОРА У И ВАН ШКОЛЕ 

1. Озељењавање учионица и ходника школе биљкама које доносе запослени у 

школи и ученици, родитељи; 

2. Ботаничка башта код школске трпезарије коју ће формирати ученици нижих 

разреда и заинтересовани запослени у школи и родитељи. 

3. Уређење каскада поред школе и постављање клупа у циљу формирања 

учионице на отвореном. 

Учесници ученици, наставници, заинтересовани 

родитељи 

Време реализације - у  току трајања пројекта. 

Партнери  Општина Ириг, 

Национални парк „Фрушка гора“, 



Расадник цвећа, Ириг, 

Комунално предузеће, Ириг 

Медијска пропраћеност Иришка телевизија, школске и 

електронске новине, зелени кутак на сајту 

школе, Сремска телевизија и Сремске 

новине 

8. РАЗВРСТАВАЊЕ ОТПАДА 

1. Радионице о сврсисходности разврставања отпада које би се одвијале на ЧОС-у; 

2. Постављање контејнера за различите типове отпада; 

3. Прикупљање  рециклажног материјала. 

Учесници ученици, запослени у школи, 

заинтересовани родитељи 

Време реализације - у  току трајања пројекта. 

Партнери  Општина Ириг, 

„Еко метал“, Врдник, 

Комунално предузеће, Ириг 

Медијска пропраћеност Иришка телевизија, школске и 

електронске новине, сајт школе, Сремска 

телевизија и Сремске новине 

 

9. ЕКО ДАТУМ 

1. Обележавање важних ЕКО датума кроз радионице ; прављење  PowerPoint 

презентација и вршњачка едукација, 

2. Излет ученика 

Учесници ученици, наставници, заинтересовани 

родитељи 

Време реализације - у  току трајања пројекта. 

Партнери  Национални парк „Фрушка гора“, 

Расадник „Grown group“, Ириг, 

Иришка телевизија, елекронске новине 

школе, сајт школе 

Медијска пропраћеност Иришка телевизија, школске и 

електронске новине, зелени кутак на сајту 

школе 

10. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

1. ЕКО фото- акција ученика фотографа и наставнице Мирјане Бурсаћ, изложба 

фотографија; 

2. Школски еколошки ТВ дневник- ученици водитељи и уредник наставник Маја 

Вуксановић, сниматељ: Реља Поповић, Иришка телевизија; 

3. ЕКО химна : литерарни конкурс за најбољи текст о екологији и пројекту, 

креирање музике и снимање химне (учешће на такмичењу у оквиру пројекта), 

Актив српског језика и Предраг Немаровић 

Учесници ученици, наставници, заинтересовани 

родитељи 

Време реализације - у  току трајања пројекта. 

Партнери  Општина Ириг, 

Иришка телевизија 

Медијска пропраћеност Иришка телевизија, школске и 

електронске новине, зелени кутак на сајту 



школе 

октобар/ новембар 2014. године 

Маја Вуксановић 

 

 

 


