
ПРОГРАМ НЕДЕЉЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
1-7. јун 2015. године 

 
 
01.06.2015. године, понедељак 
ГИМНАЗИЈА ''ТАКОВСКИ УСТАНАК'' 

 10 h – Изложба радова на тему животне средине  
ОШ ''КРАЉА АЛЕКСАНДАР I'' 

 11 h - Изложба дечијих радова у холу школе на тему животне средине. 
Изложба биљака које су ученици гајили у школи заједно са 
наставницима. 

ПУ  ''СУНЦЕ'' 
 18 h - Плес предшколаца на тргу Кнеза Михаила (учествује 200  деце) 
Обезбеђен разглас и затварање центра од 17 часова, као и склањање 
аутића. 

 
02.06.2015 године, уторак 
ОСНОВНА ШКОЛА „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“, РУДНИК 

 10-12h - „Пешачење стазама природе“ – преподневни час у природи на 
тему „Млади и адаптација на климатске промене“ који ће одржати 
струковни инжењер заштите животне средине, Невена Ненадовић. 
Дивна прилика за дружење пред завршетак школске године, са освртом 
на едукацију младих, кроз директан контакт са природним окружењем. 
Час у природи, уместо школским звоном, завршиће се заједничким 
фотографисањем, а фотографије ће бити објављене у еколошким 
новинама „Еко лист“. 
Одазовите се позиву нетакнуте природе, столетних шума, бистрих потока 
и пропланака! Обујте патике и придружите нам се!  

ОШ ''СВЕТИ САВА'', Г. МИЛАНОВАЦ 
 11 часова - изложба у холу школе на тему животне средине, након чега 
ће уследити представа за децу ученика школе, на исту тему. 

 
03.06.2015 године, среда 
ОШ ''МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ'' 

 11h - Маскенбал у школи (све маске израђене су ручно и од 
рециклираних материјала) 

ГИМНАЗИЈА ''ТАКОВСКИ УСТАНАК'' 
 12.45h - Презентације на енглеском језику о проблемима планете Земље 
(рециклажа, воде, ширење пустиња, одрживи развој, бескућници, ебола) 

ОШ ''ТАКОВСКИ УСТАНАК'', ТАКОВО 
 13h- Пешачење до Цркве Брвнаре у Такову, где ће се одржати час у 
природи на тему заштита биљака и животиња. 

 
04.06.2015 године, четвртак 
ГИМНАЗИЈА ТАКОВСКИ УСТАНАК 

 11 часова- Малишани ПУ ''Сунце'' (око 160 учесника) плешу на игралишту 
Гимназије ''Таковски устанак'', носећи зелене балоне, које симболично 
пуштају у ваздух након плеса да однесу поруку „Чувајмо нашу природу“.  



 Ревија, на којој најмлађи из ПУ ''Сунце'' носе моделе сашивене од 
рециклираних материјала. 
Слаткиши и сокови за мале учеснике обезбеђени. 
 

ЕТШ „КЊАЗ МИЛОШ“ 
 12.45h – Презентација на простору иза школе на тему рециклаже и 
заштите животне средине (Душко Брковић). 

 Анкета -  колико су деца тог узраста информисана о значају очувања и 
унапређења животне средине. 
 

ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ 
 8 - 13 h - Уређење Еко-парка који се налази у оквиру школе, чишћењем, 
окопавањем цвећа, постављањем клупа. 
 

ОШ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'', ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 У матичној школи у Горњем Милановцу, у преподневним часовима 
организовано ће се прикупљати електронски и електрични отпад 

 17 h - двориште истуреног одељења школе у Враћевшници 
Tрибинa о предузетништву - Нове могућности живота и рада у 
Враћевшници, предавач професорка ЕТШ „Књаз Милош“ Катарина 
Недељковић.  
Предавање на тему електронског и електричног отпада - Бојан 
Миловановић, НВО ''ГМ Оптимист''.  

 
05.06.2015 године, петак 
СПОРТСКА ХАЛА „БРЕЗА“, Горњи Милановац 

 12 h - Позоришна представа за децу ''Како су дрво и цвет спасили свет '', 
у извођењу Дечјег позоришта "Чарапа“ 
Циљна група: деца од 4-12 година, васпитачи, родитељи и шира 

породица. 
Улазница се не плаћа новцем, већ са пет искоришћених лименки, које се 

згњече и одложе у присуству аниматора "ЛИМЕНА", обученог у одело од 
рециклираног материјала. Новац који се добије од предаје лименки на 
рециклажу иде у хуманитарне сврхе, у Фонд за помоћ деци са посебним 
потребама. 
 
06.06.2015 године, субота 

 На лед екрану градског трга Кнез Михаила емитоваће се различити 
садржаји везани за  претходне активности ''Недеље животне средине'' 
обележене у  свим основним и средњим  школама и вртићима наше 
општине и најава ''Бициклијаде'' за 07.06.2015. године. 

 
07.06.2015 године, недеља 
ОШ ''МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ'' 

 9h - такмичење вожње бицикла ''Полигон спретности'', у категоријима 
основних и средњих школе.  
Жири: Ауто мото савез Србије 
Награде ће свечано бити уручене на Тргу Кнеза Александра у 12 сати. 



Учествоваће и 4 гостујуће школе (Чачак, Чајетина, Мачкат и Ивањица), 
свака школа са по три учесника који чине екипу. 

Позивамо Вас да из сваке основне школе обезбедите екипу од по 3 
такмичара узраста од петог до осмог разреда, односно екипу од по три 
такмичара из сваке средње школа.  

Свим учесницима обезбеђено је освежење и мајице, качкети и дипломе 
од стране Удружења амбасадора одрживог развоја и животне средине. 

Такмичарске награде обезбеђује Општина Горњи Милановац и то: 
- прва три екипна места у категорији основних школа - заштитне кациге 

за вожњу бицикла + књиге (за првопласирану екипу); 
- прва три екипна места у категорији средњих школа - сезонске улазница 

за градски базен + књиге (за првопласирану екипу); 
- за категорију предшколци – слаткиши и сокови ''Таково'' а.д. и 

''Swislion''d.o.o. 
ТРГ КНЕЗА МИХАИЛА 

 10.30h– на тротоару трга биће постављено 11 штандова, по један за 
сваку основну и средњу школе и  ПУ ''Сунце'' . 
Молимо Вас да се свака школа представи на свом штанду на тему 
животне средине. Штанд опремите по свом одабиру. Центар ће бити 
затворен већ од 10 часова. 

 11h - Представа ученика ОШ “Свети Сава“, а непосредно после представе  
дизање еколошких застава 

 12h – Додела награда победницима „Полигона спретности“ 
 12.30h - ВОЖЊА ЗАДОВОЉСТВА - БИЦИКЛИЈАДА – ревијални део коме су 
учесници сви заинтересовани грађани, деца основних и средњих школа, 
деца са посебним потребама, као и деца из вртића ( тротинети, трицикли 
и сл.) 
Траса Вожње задовољства: кружно у неколико трака од семафора код 
Гимназије до семафора код зграде Општине. 

ГИМНАЗИЈА ТАКОВСКИ УСТАНАК 
 14h: Презентација Пројекта ''Млади еко-репортери''  
Изложба фотографија и ревија Еко-филмова, међу којима је и видео ''Go 
green for life'' Михаила Јевтовића из ОШ ''Десанка Максимовић'', ментора 
Ђура Церанића и Зорана Маринковића, који је освојио прво место у 
категорији ''Видео'' на националном такмичењу Млади Еко-репортери 
2015. 

 


