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Учимо децу да штите животну средину  
 

Eколошкој радионици са ученицима петог разреда, одржанoј у дворишту 
Основне школе „Димитрије Туцовић“, придружио се и градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић.  

Како је појаснио, у оквиру реализације пројекта „Еко тим“, који има за 
циљ подизање еколошке свести основаца, представници Одсека за заштиту 
животне средине Градске управе града Краљева, у сарадњи са JКП „Чистоћа“ 
Краљево, организовали су еколошке радионице у седам краљевачких основних 
школа.  

У првом делу радионице ученици су разговарали о правилном поступању са 
отпадом, с акцентом на примарну селекцију и рециклажу отпада, док је други део 
био посвећен садњи јесењег цвећа у школском дворишту како би се основци 
приближили природи и допринели даљем развоју еколошке свести.  
 „Трудимо се да деци практично покажемо како треба штитити животну 
средину. Данас садимо цвеће и говоримо о заштити животне средине, а за наше 
ђаке који су у протеклих неколико недеља скупљали амбалажу и све оно што је 
некада завршавало и на улици, и у нашим рекама и на местима где смећу није 
место, имамо и симболичне поклоне“, изјавио је градоначелник истакавши: 

„Учимо децу да се одговорно понашају, да штите животну средину, да се 
брину и о себи, али и својој околини.“ 

Према речима специјалисте за заштиту животне средине из ЈКП „Чистоћа“ 
Неде Стефановић, пројекат посвећен еколошкој едукацији успешно се реализује 
већ три године и до сада је спроведен у свим школама на територији града 
Краљева.  

„У Основној школи „Димитрије Туцовић“ трећи пут одржавамо радионицу, 
чиме завршавамо пројекат за ову годину. Разговарали смо са ученицима о томе 
колико познају животну средину, шта је отпад, који су начини третмана, с акцентом 
на рециклажу“, појаснила је Неда Стефановић. Како је најавила, наредне године 
планиран је обилазак школа са новим темама и активностима с акцентом на 
садњи биљака у циљу заштите ваздуха. 
 Директорка Основне школе „Димитрије Туцовић“ Драгана Ђуровић 
нагласила је да је најважније да се еколошка свест развија од раног узраста. Како 
је појаснила, њихова школа има места где се складишти папир за отпад, који 
поново користе, а ђаци скупљају и лименке, пластичне флаше и учествују у акцији 
„Чеп за хендикеп“, чиме помажу другима, уједно штитећи околину. 
 Пре почетка еколошке радионице, градоначелник Терзић је поздравио мале 
шампионе - ученике Основне школе „Димитрије Туцовић“ који су учествовали у 
Спортским играма младих у Сарајеву, где су, након што су постали прваци Србије 
у традиционалној игри „Између две ватре“, постали и шампиони на Блакану и 
честитао им на постигнутом успеху.  
 
 
 


