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Projekat NVO „Oaza znanja“ predstavljen na manifestaciji Otvoreni dani nauke 2019. 

        Nevladina organizacija „Oaza znanja“ bavi se promocijom prirodnih nauka i književnosti. U 

svakodnevnom kontaktu sa đacima iz osnovnih škola shvatili smo da postoji mnogo 

neodgovorenih pitanja koji se odnose na obnovljive izvore energije i reciklaže. To je bio glavni 

razlog koji nas je motivisao da Ministarstvu nauke Crne Gore predložimo projekat u kojem će 

članovi našeg tima na jedan kreativan način pokazati učenicima kako može da se reciklira i 

detaljnije približiti obnovljive izvore energije. 

       Nakon pročitanog mejla, u kojem smo prijavili projekat, kontaktirala nas je direktorica 

festivala „Otvoreni dani nauke“, Đurđina Bulatović, uvjeravajući nas da je ministarstvo nauke 

uvijek spremno da kreativne projekte kao što je naš podrži.  

 

 
Projekat „Oaza obnovljivih izvora energije i reciklaže“ 

Oaza obnovljivih izvora energije i reciklaže 
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       “Glavna aktivnost projekta je promocija obnovljivih izvora energije i reciklaže, u cilju 

podizanja svijesti kod omladine i odraslih o ovom veoma važnom segmentu savremene Crne 

Gore. Kako je centralna tema Otvorenih dana nauke tehnologija i razvoj društva, ovim 

projektom smo prije svega željeli da pokušamo da odgovorimo na pitanje: na koji način uklopiti 

razvoj tehnologije, koja je jednoj modernoj državi, budućoj članici Evropske unije, potrebna, ali 

koja neminovno remeti prirodni sklad i svojim djelovanjem ubrzava klimatske promjene i 

negativno utiče na biodiverzitet države”, ističu iz tima NVO “Oaza znanja”.  

 

 
Štand u parku ispred Dvorca Petrovića 

 

      Ovim putem se još jednom zahvaljujemo Đurđini i ostalim zaposlenim iz ministarstva nauke 

koji su bili uključeni u realizaciji manifestacije “Otvoreni dani nauke 2019” na korektnoj 

saradnji i profesionalnom odnosu prema nama kao i prilici da predstavimo rad naše organizacije. 

Više informacije o ovom i drugim sličnim projektima možete pronaći na našoj facebook stranici  

 

https://www.facebook.com/oaza.znanja.35 

 

 

 

https://www.facebook.com/oaza.znanja.35
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Učešće učenika Osnovne škole „Jugoslavija“ iz Bara na Otvorenim danima nauke 2019. 

        Osnovna škola „Jugoslavija“ iz Bara godinama je prepoznata kao veoma aktivna ustanova 

posebno na polju motivisanja učenika na kreativni rad, kao i na adekvatnom nagrađivanju 

nastavnika za učešće u mnogobrojnim nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Tako su učenici 

ove škole uzeli ušešće i na manifestaciji „Otvoreni dani nauke 2019“. Sa svojim nastavnicima 

Enisom Belkić, Marinom Petrović, Natašom Medojević, Draganom Kilićević, Ljiljanom Spasić i 

pomoćnicom direktora Majom Loman, posjetili su radionice u okviru ove manifestacije. 

Naročito smo ponosni na činjenicu da se određeni broj maketa učenika ove škole našao na štandu 

„Oaza obnovljivih izvora energije i reciklaže“  

 

 
Učenici Osnovne škole „Jugoslavija“ iz Bara na našem štandu  

 

Najljepše makete predstavljene na štandu 
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Vaspitačica Biljana Rolović svojim kreativnim radom motiviše najmlađe 

     Biljana Rolović je nastavnica predškolskog vaspitanja u JPU "Ljubica Popović" u Podgorici. 

U toku,  preko dvije decenije dugog staža bila je učesnik velikog broja seminara i projekata koji 

se organizuju u ustanovi i van nje. Makete njene grupe iz vrtića bile su dio štanda “Oaza 

obnovljivih izvora energije i reciklaže” prezentovane na manifestaciji “Otvoreni dani nauke 

2019.” 

“Stečena znanja sa radošću primjenjujem u radu sa djecom. Nedavno  sam bila učesnik projekta 

Obrazovanje za održivi razvoj pa i nije slučajnost što je  došlo do saradnje sa nevladinom 

organizacijom Oaza znanja”, ističe Biljana. 

 

 
Makete vrteški koji su bile dio štanda NVO „Oaza znanja“ 

 

     Nastavnica Rolović ističe da su djeca iz njene grupe u sklopu istraživačkih aktivnosti od 

tvrđih kartonskih rolni napravili vjetrenjače. Na taj način utiče se na podizanje svijesti o 

obnovljivim i neobnovljim resursima. Što se tiče dalje izrade maketa nastavnica ističe: 

“Djeca su na kartonskim rolnama dodavala prozore, vrata i ukrasili sve po sopstvenoj želji. 

Oslikavali su lopatice na vjetrenjači. Ono što oni nijesu mogli doradio je vaspitač, naravno u 

dogovoru sa djecom. Kada su vjetrenjače bile gotove trebalo je probati kako " rade". Vjetrovit 

dan smo iskoristili i vjetrenjače odnijeli u dvorište gdje su djeca ubrzo došla do zaključka da 

vjetar ima snagu i da se tako pokreću vjetrenjače. Djecu treba ohrabriti i podržati da istražuju 

pitanja koja su vezana za odživost i da kritički misle.” 

 

Izrada maketa vjetrenjača sa djecom 

predškolskog uzrasta 
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Slikovnica "Bajka od potoka do oblaka" je nastala u radu sa djecom starije vaspitne grupe 

 

Biljana je veliki entuzijasta prepoznat u ustanovi u kojoj radi kao neumorni vaspitač koji svojim 

svakodnevnim radom utiče na najmlađe i često iznenađuje svoje kolege, pa čak i članove svoje 

porodice neprestanim zalaganjem. 

“Ovakvi i slični projekti podstiču posjetioce (i djecu i odrasle) na razmišljanje i na upotrebu 

obnovljivih izvora energije kao i na saznanja o načinima za smanjenje upotrebe prirodnih 

resursa (smanjenje količine smeća, upotreba recikliranih proizvoda i slično). Sa djecom aktivno 

učestvujem u realizaciji programa, događaja, manifestacija i obilježavanja važnih datuma u 

ustanovi i van nje.U međuvremenu smo bili učesnici još jednog projekta sve u cilju 

što  uspješnijeg dječjeg razvoja”, zaključuje nastavnica Biljana Rolović. 

 

 
Vodenica napravljena od drveta kako bi djeca predškolskog uzrasta shvatila snagu vode 
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Predstavljamo radove profesorice matematike Nevene Ljujić iz Osnovne škole „Dušan Korać“ iz 

Bijelog Polja 

 

       Nastavnica matematike Nevena Ljujić zaposlena u Onovnoj Školi “Dušan Korać” iz Bijelog 

Polja prepoznata je u svojoj školi kao neko ko je neprestano zaintesovan za kreativan rad svojih 

učenika. Učestovala je u realizaciji mnogobrojnih projekata kako u Crnoj Gori, tako i van nje. Na 

štandu “Oaza obnovljivih izvora energije i reciklaže” panoi njenih učenika uljepšali su štand 

naše kreativne radionice.    

“Moji učenici su jako motivisani i zainteresovani za sticanje raznih vrsta znanja vezanih za 

obnovljive izvore energije i reciklažu. Godinama unazad su uključeni u razne aktivnosti koje se 

kroz ekološku sekciju sprovode u našoj školi, a svoje aktivnosti prezentuju najčešće putem panoa 

i postera. Takođe su svjesni da se vrlo intenzivnim aktivnostima stvaraju preduslovi za brži 

razvoj našeg društva”, kaže za naš časopis nastavnica Ljujić. 

 

 
Nastavnica matematike Nevena Ljujić sa svojim đacima 

Primjerima iz svakodnevnog života podstiče 

učenike na razmišljanje 
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     Nastavnica Nevena je veoma intresantna osoba, iskusan pedagog koji je uredniku ovog 

časopisa otkrila tajnu nastavničke profesije. Upotrebom nekih jednostavnih asocijacija i 

primjerima iz svakodnevnog života uticati na poboljšanje koncentracije učenika koji danas u 

moru beskrajnih informacija često ne znaju da se snađu. Upravo zbog toga veoma je bitno 

aktiviranje učeničke kreativnosti u realizaciji raznovrsnih projekata. Što se tiče projekata “Oaza 

obnovljivih energija i reciklaže” nastavnica ističe: 

“Projekti ovog tipa jako motivišu sve nas na upotrebu obnovljivih  izvora energije i reciklažu jer 

se podiže svijest o značaju planiranja samostalnog zadovoljavanja energetskih potreba a naša 

zemlja,  u tom smislu, predstavlja veliki potencijal.” 

 

 
Panoi učenika iz OŠ “Dušan Korać” na štandu NVO “Oaza znanja” (lijevo na slici) 

      Nastavnica Nevena Ljujić takođe ističe da je zajedno sa njenim učenicama učestvovala u  

međunarodnom projektu ,,Moja mašta bira  da istraži tajne Svemira" koji je dio velikog projekta 

- Svjetska nedelja Svemira - "Mjesec kapija do zvijezda" koja je u organizaciji WSWA. Za kraj 

našeg razgovora kratko obećava: 

“Iskreno se nadam da ću učestovati u realizaciji i narednih projekata” 
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Radovi sa konkursa „Za mene više dilema ne postoji, od energije su najbolji obnovljivi izvori“ 

 

Tema rada: Sunce, voda, 

vjetar kao izvori energije 

budućnosti. 

Kategorija: Likovni rad 

Autor rada: Aleksandra 

Milićević- učenica prvog 

razreda 

Škola: JU Srednja 

Ekonomsko-ugostiteljska 

škola 

Mjesto, država autora: 

Nikšić, Crna Gora 

Kratak opis poslatog 

priloga: Likovni rad na 

kome je prikazana moja 

vizija obnovljivih izvora 

energije. 
 

Сунце 

 

Кад ујутру зора сване                                      Тема рада: Сунце,извор живота и енергије               

и сунчани дан кад гране                                  Категорија: литерарни рад 

сва природа тад се буди                                  Аутор рада: Ђорђина Таранџа 

јер то сунце земљу љуби.                                 Школа: ОШ,,Ђорђе Малетић" 

                                                                             Место и држава: Јасеново (Бела Црква),  

Озелене све ливаде,                                                                           Република Србија 

сви потоци зажуборе,                                    Ментор: Данијела Драган 

олистају сви врбаци,                                       

загреје се плаво море. 

 

Та велика сјајна кугла 

што се жути, што се злати, 

огрејаће свако срце, 

природи ће живот дати. 

 

Све топлије, веселије, 

Земља пуна свих лепота, 

обасјава топлим зраком, 

златно сунце, извор живота. 
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Tema rada: Sunce, 

voda, vjetar kao izvori 

energije budućnosti 

Kategorija: Likovni rad 

Autor rada: Katarina 

Višić 

Škola: SMŠ "Mladost" 

Mjesto i država: Tivat, 

Crna Gora 

Kratak opis: Obnovljivi 

izvori koji pozitivno 

utiču na prirodu 

 

 

 

 

 

 

ŠTEDNJA ENERGIJE,  Belma Husović, Medicinska skola "Dva heroja, Novi Pazar, Srbija 
 

Nova sam u ovakvim stvarima,                                         Pokušajte da se vozite automobilom sa prijateljem, 

skuplje je od kralja sa krunom.                                          manje zagađenja je način da se sanira. 

 

Zato morate ispuniti njena očekivanja,                              Uštedite dovoljno vode za svoj grad,                              
sklapa prijateljstva sa svim vrstama naroda.                     umjesto toga, kad nije potrebno za upotrebu, isključite  ga. 

 

Prebacite mašinu za pranje u hladnu vodu,                       Diznijeva eva pjesma "pošalji dalje" znači dobro, 
i isključite prskalice kada vrijeme bude toplije.                slijedite njihove upute i zemlja će osjetiti oteklina. 

 

Ugasite svjetla kada se ne koriste,                                     Lako je napraviti razliku u mom domu,                                 
ne bismo trebali dozvoliti da se zemlja zlostavlja.            posebno kada se svijet osjeća potrebnim. 
 

Pušenje štetno za vazduh i vaše zdravlje,                          Zelim nastaviti i dijeliti svoje znanje o ovom sistemu, 
prebacite se na hibride i sačuvajte svoje bogatstvo.          dijeleći sa svim svojim prijateljima i ovu divnu mudrost. 

Razmislite dvaput prije nego što bacite smeće,                 Ovo može zvučati sve čudno i novo,                                      
jer zemlja ne želi da to pronađe.                                        ali zajedno mislim da možemo stvoriti bolji pogled. 
 

Odvojite kablove iz utičnice,                                              Sve u svemu, energetski je efikasno jako dobro,kada 

vidite svoj račun za električnu energiju,                             zato poslušajte ovu pjesmu i spasite svijet.                    
nećete imati problema. 
 

 
. 
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Tema rada: Sunce, voda, 

vjetar kao izvori energije 

budućnosti 

Kategorija: Kompjuterski 

crteži 

Autor rada: Kostanca 

Bilbilovska 

Škola: SOU Gimnazija 

"Gostivar" - Gostivar 

Mjesto i država: Gostivar, 

Makedonija 

Ime mentora: 

Biljana Šterjovska ; Gjoko 

Atanasovski 

Kratak opis: Sunce, vetar i 

voda- naša budućnost. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ШТЕДЊА ЕНЕРГИЈЕ 

 

У мојим породици сва енергија се штеди, 

јер то за будућност много вреди. 

 

Кад их не користим, уређаје искључим, 

да драгоцену енергију узалуд не потрошим. 

 

Мама и бака цвеће кишницом заливају, 

а воду остављамо рибицама да пливају. 

 

Воду у кући Сунце ни загреје, 

па се мој тата задовољно смеје. 

 

Од кад имамо панеле на крову, 

моји родитељи рачун за струју ситницом зову. 

 

Наш ауто користимо баш мало, 

јер нам је до чисте природе много стало. 

 

Знамо сви да нам енергија све више фали, 

с тим не сме нико да се шали. 
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Морамо је зато штедети и чувати 

и обновљиве изворе у помоћ позвати. 

 

Тако ћемо обезбедити опстанак наше планете, 

па ће бити срећан сваки цвет, дрвеће и дете.... 

 

 

Владана Рајковић VI 2 

ОШ „Дубрава“ Књажевац 

Мјесто и држава аутора: Књажевац, Србија 

Име ментор : Александра Недељковић 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
  

Тема рада: Сунце, вода, ветар као извори енергије будућности      
Категорија: Цртеж 
Аутор рада: Марина Закић 
Школа: ОШ Петар Петровић Његош, Горње Кусце 
Место и држава: Република Србија, Гњилане - Горње Кусце 
Име ментора: Мирослав Недељковић 
Кратак опис: На цртежу је природа и елементи обновљиве енергије 
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Сунце, вода, ветар као извори енергије будућности 

 

 Дивно је пролећно јутро. Сунце сија, птичице певају, али Алиса је уморна. Поново 

је провела целу ноћ будна, размишљајући о ствари која јој већ месецима не да мира. 

Размишља о Рупи, и како ући у њу. 

 Наиме, град у коме Алиса живи је наизглед обичан, али није. Заправо се у самом 

центру града налази Рупа. Рупа је са свих страна озидана каменим зидовима, а одозго има 

непробојан метални кров. Постоји само један улаз, који се никада не види, зато што 

испред њега непрестано стоје четири наоружана стражара. Нико у граду, па чак ни 

стражари, не зна шта се стварно крије у Рупи. Алиса је сваки дан све своје слободно време 

проводила на клупици, са које има добар поглед на Рупу, и разматрала могућности шта би 

све могло да се крије унутра, и како би могла да уђе. Највећи проблем су били стражари.  

 Једног дана схватила је да је сваки пут долазила ту дању, и пало јој је на памет да 

дође ноћу. Те ноћи, негде око 21 час, рекла је мами да ће отићи код другарице да преспава. 

Спаковала је у ранац воду и слаткише како би успела што дуже да остане будна. Када је 

стигла, села је на другу клупу, која је била даље од Рупе и испред које је било дрво које јој 

је помогло да остане непримећена. Негде око поноћи, никог више није било у околини, 

тако да је одједном све постало тихо. Такође је појела све што јој је било у ранцу. Алиси 

се сада јако спавало, а пошто није имала више никакву занимацију, утонула је у сан. После 

нека четири сата спавања пробудило ју је шапутање. Када је схватила да је спавала у сред 

своје мисије била је љута на себе, међутим, чим је видела да стражари причају своју 

пажњу је усмерила на њих. „Ево их, долазе“, рекао је један стражар. Алиса је погледала 

десно од стражара и угледала је џип који долази. Касније, из џипа је изашло десетак људи, 

од којих је сваки носио по кутију. Алиса се приближила да би боље чула. „Вас четворица, 

раздвојите се, и не гледајте“, рекао је први од униформисаних. Стражари су се по наредби 

склонили. Алиса је схватила да је то добра шанса да и она уђе у Рупу, тако да се све више 

приближавала. Како су се стражари склонили, врата су се отворила и сада су један по 

један униформисани људи нестајали иза отвора где су до малопре стајала врата. Алиси је 

пало на памет да ако улети иза последњег човека стражари неће имати довољно времена 

да је ухвате. Одлучила је да тако и уради, па се приближила толико близу да су је само два 

метра делила од људи. Када се последњи спремао да уђе она је дотрчала и скочила у Рупу 

одмах за њим.  

 После неколико секунди падања нашла се на неком другом месту. То је био велики 

град, у ваздуху се осећао дим, није било никаквог зеленила у околини, и све се чинило 

некако сивим и суморним. Одједном, испред ње се појавио холограмски екран и на њему 

су били они униформисани људи: „Добар дан, поштовани људи, данас ће бити одржана 

акција сађења дрва, која ће помоћи вашем граду да продише. Такође, речено ми је, да вас 

обавестим да је гориво још више поскупило, и да вас упозорим да је угља, нафте и гаса 

остало још прилично мало“. Алиса се тада окренула око себе, и приметила да сви људи 

око ње имају по један екран испред себе. Већ следећег тренутка екрани су се склонили, а 

скоро сви људи су смирено наставили да ходају, као да је то што су чули нормално. Алиса 

је пришла једном млађем човеку и питала га: „Шта се дешава у овом граду“? „Пааа... 

Почело је још 2709. године. Сваки дан је понестајало горива, тако да су људи престали да 

се греју на угаљ и гас, и почели да се греју на дрва. Сада смо посекли скоро све шуме, и ко 

зна шта ће се на крају десити“, рекао је. „Чекај, која је ово година, и зар нико не чини 

ништа да би побољшао стање“, питала је Алиса. „Сада је 2759. година, и не, нико не чини 
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ништа, као што можеш приметити. Нико осим ових људи са екрана, од малопре. Пре 

годину дана су се први пут појавили. Тада су донели доста угља, нафте и гаса, и рекли су 

нешто као: „Морамо да решимо овај проблем да бисмо наша деца и ми имали будућност“. 

И од тада покушавају да реше проблеме, али људи не сарађују“, рекао је. „Да, видим, то 

јесте проблем. Мада, пало ми је на памет да покушамо да помогнемо. Наравно, ако желиш, 

можемо покушати да скупимо људе, којима је битно да пребродимо ово. Касније се 

можемо удружити са униформисаним људима зато што су управу. Ако не учинимо нешто, 

нећемо имати будућност“, рекла је Алиса. „Слажем се, можемо одмах почети ако желиш. 

Успут, ја сам Петар“, одговорио је. „Алиса, драго ми је“.  

 После недељу дана распитивања од врата до врата, тражећи некога ко жели да им 

помогне, скупили су групу од двадесетак људи, што је више него што су очекивали. Када 

су им се људи у униформама следећи пут обраћали, Алиса им је рекла да има групу од 

двадесетак људи, и да су ради да се удруже са њима. Касније су сви заједно све чешће 

одржавали акције где су садили дрвеће, правили ветрењаче и постављали соларне панеле. 

Такође су одржавали разне говоре како би подигли људима свест о тренутној ситуацији. 

После дв месеца рада њихова екипа се повећала на седамдесет чланова, и све више њих је 

почело да схвата колико је важно помоћи. Тада се и градоначелник освестио и придружио 

им се. Увео је закон који говори да ће људи који користе аутомобиле морати да плаћају 

високе порезе. Такође, општина је свакој породици поклонила по један бицикл, како би 

смањили потрошњу горива. Мало по мало, град се у року од две године рехабилитовао и 

постао је један од здравијих градова у свету. То је знатно успорило живое грађана. Алиса 

је, када је све поново било на свом месту, затражила од униформисаних људи да јој 

помогну да се врати кући. „После свега шта си урадила да нам помогнеш, биће нам част“. 

Заједно су се упутили ка једном брегу. Када су стигли, један човек јој је рекао да се само 

попне на врх. Попевши се, дрво је нагло почело да се уздиже и после неколико секунди 

поново је била испред врата Рупе. Осећала се срећно што поново види свој родни град. 

 Приметила је да сунце тек излази, и када је погледала у сат на звонику цркве, 

видела је да је шест сати. Упутила се ка кући. У глави је размишљала шта ће рећи 

родитељима, где је била две и по године?! Када је стигла позвонила је, и тек после 

неколико минута мама је отворила: „Еј, откуд ти овако рано, мислила сам да ћеш дуже 

спавати код другарице. Уђи“, рекла је мама. Алиса је била зачуђена, али јој је у исто време 

пао велики камен са срца – па време је стало! 

 Веома је битно не расипати се необновљивим изворима енергије, јер то може имати 

кобне последице, као што је уништење Земље. Зато је битно на време почети са 

коришћењем обновљивих и штедњом необновљивих извора. Сад! 

 

Тема рада: Сунце, вода, ветар као извори енергије будућности 

Категорија: литерарно стваралаштво 

Аутор рада: Василиса Квас, 8. разред 

Школа: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Ириг 

Место и држава аутора: Ириг, Република Србија 

Име ментора: Мајда Радошевић, професор књижевности и језика 
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Anabella Tea Đogić 

Kategorija: Kompjuterski crteži 

učenica prvog razreda JU „Gimnazija“  

u  Velikoj Kladuši, Bosna i 

Hercegovina 

Likovni mentor: Azira Đogić, prof. 
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KATEGORIJA: NASTAVNIČKE AKTIVNOSTI 

IVANA MILOŠEVIĆ (UČITELJICA) 

OŠ "Milutin i Draginja Todorović" 

Kragujevac, Srbija 

Kratak opis poslatog priloga: prezentacija za obradu nastavne jedinice na času Prirode i 

društva 

Napomena urednika: Ovdje je objavljen samo dio nastavničkih aktivnosti 
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Autor rada: TIJANA TRIFUNOVIC,IV/4 

Skola koju autor pohađa : GEOLOSKA I HIDROMETEOROLOSKA SKOLA “MILUTIN 
MILANKOVIC” BEOGRAD 

Mesto i država: BEOGRAD,REPUBLIKA SRBIJA 
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Tema rada: Sunce, voda, vetar kao izvori energije buducnosti 

Kategorija: Nastavničke aktivnosti 

Autor rada: Odeljenje III1 

Skola: Osnovna škola “Milorad Mica Marković” 

Mesto i drčava : Mala Ivanca, Srbija 

Ime mentora: prof. razredne nastave Slađana Milovanović 

 

Kratak opis: Učenici odeljenja III1, O.Š. “Мilorad Mica Markovic“, u Maloj Ivanci, su na  

časovima  likovne kulture i prirode i društva, napravili zajednički pano sa radovima na zadatu 

temu. Inspirisani razgovorom o obnovljivim izvorima energije, na času prirode i društva, učenici 

su  na času likovne kulture  naslikali, kombinovanim tehnikama, crteže od kojih je napravljen 

pano. 
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Profesorica biologije Aleksandra Babović iz JU SSŠ “Spasoje Raspopović” svojim entuzijazmom 

motiviše učenike i nastavnike da se odgovornije ponašaju 

       Aleksandra Babović je diplomirani biolog, zaposlena u JU SSŠ “Spasoje Raspopović”. 

Osim biologije predaje ekološku grupu predmeta kao što su  ekologija i zaštita životne sredine, 

osnovi ekologije, zaštita prirode i životne sredine Crne Gore. Školski je koordinator za 

sprovođenje međunarodnog programa Eko –škole.  

Oaza znanja: “Na nedavno održanoj manifestaciji "Otvoreni dani nauke" flajeri koje su radili 

učenici Vaše škole, a vi bili mentor, bili su dio štanda "Obnovljivi izvori energije i reciklaže". 

Možete li nam nešto više reći o izradi samih flajera. Zbog čega ste se baš odlučili za flajere?” 

Aleksandra: “Zahvaljujući Vama, koji ste prepoznali naš ekološki aktivizam, naši flajeri su se 

našli na manifestaciji “Otvoreni dani nauke” i mnogo smo ponosni zbog toga. U školi 

sprovodimo veliki broj ekoloških aktivnosti, organizujemo radionice, časove vršnjačke edukacije, 

ekološke projekte. Centralno mjesto u svim tim projektima zauzimaju učenici. 

  

 

Flajerima o reciklaži utiče na sticanje ekološke 

svijesti 
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U želji da upoznamo sve zaposlene u školi, učenike i širu zajednicu o realizovanim ekološkim 

aktivnostima, kao primjerima dobre prakse odlučila sam se za flajere”, govori za naš časopis 

Aleksandra i nastavlja, “Učenici su ideju prihvatili sa oduševljenjem. Kao rezultat naše prakse 

flajeri su se pokazali kao jedan  od najefektnijih  načina promovisanja ekoloških aktivnosti i 

aktivnosti kojima svi zajedno možemo dati doprinos očuvanju prirode.”  

     Koleginica Babović je prepoznata u svojoj školi kao prosvjetni radnik koji svojim 

anganžmanom razvija ekološku edukaciju i utiče na sticanju ekološke svijesti kod djece. 

Učesnica je mnogobrojnih projekata kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. 

Dobitnica je značajnih nagrada iz oblasti obrazovanja. Veliki je entuzijasta i zaljubljenik u svoju 

profesiju koju svim srcem voli. O samom projektu “Oaza obnovljivih energije i reciklaže” 

Aleksandra ističe: 

“Ovaj projekat je imao sjajnu ideju promocije  upotrebe obnovljivih izvora energije i reciklaže.  

Na konkretnim primjerima, modelima se najbolje uči, što ste i ponudili na  štandu "Obnovljivi 

izvori energije i reciklaže". Naša motivacija djece za rad na ovim aktivnostim je veoma važna.  

Motivisna  i aktivna djeca  na polju zaštite prirode i životne sredine, su sjutra motivisani odrasli 

ljudi koji aktivno djeluju i donose ispravne odluke.” 

      Želimo ovim putem da se zahvalimo koleginici na nesebičnoj podršci ne samo u ovom 

projektu, nego i u svim našim projektima. Voljeli bi ukoliko bi se naša saradnja nastavila i u 

nekim narednim projektima.  

 

 
Flajer: Energetska efikasnost 
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Stanislavka Tomašević, učiteljica koja je zaposlena u osnovnoj školi „Braća Labudović“, veoma 

rado pristaje da bude mentor svojim učenicima na raznim projektima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dio štanda “Obnovljivi izvori energije i reciklaže” bili su i makete koje su napravili učenici 

iz Osnovne škole “Braća Labudović” iz Nikšića, pod mentorstvom učiteljice Stanislavke 

Tomašević učiteljice koja već trideset godina radi u nastavi. Koleginica Tomašević je 

koordinator projekta Eko škola, a i učesnik projekta Eno. Na čelu je sekcije eko reporteri i eko 

patrole, a zajedno sa učenicima i kolegama radila je na uređenju školskog dvorišta. Što se tiče 

same izrade maketa učiteljica Stanislavka ističe: 

“Zajedno sa učenicima, članovima sekcija, odlučili smo se da pravimo makete  jer su oni imali 

ideje o njihovoj izradi. Za maketu “Fontana” koristili smo stare kartonske kutije koje smo 

zalijepili za podlogu, a zatim ofarbali akrilnim bojama u koje smo dodali palentu (da ima 

neravnine), ćupove smo pravili od novina. Vodenicu smo napravili od kartona na koji smo 

zalijepili kanap, a džakove smo napravili od jute. Eko selo smo pravili tako što smo kartu Crnu 

goru izrezali od šper-ploče. bunar i klupe od drveta, veliku kuću od šper-ploče, a male od 

kartona. Maketu “Šuma kapi”  napravili smo na plastificiranoj podlozi. Kapi smo napravili od 

memorijske pjene, a takođe iskoristili smo i sijalice koje smo ofarbali.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upotrebu obnovljivih izvora energije i 

reciklaže najlakše prihvataju djeca 

Autori rada: Nikolina Koprivica VIII-3 i Vuk 

Roganović VIII-3 

Škola: OŠ"Braća Labudović" 

Mjesto i država autora: Nikšić, Crna Gora 

Ime mentora: Stanislavka Tomašević 

Kratak opis poslatog priloga: Vjetrenjača čija se snaga 

koristi za dobijanje struja, a ta struja se koristi za rad 

mlinova kojima se melje brašno i kafa. 
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      Učiteljica Stanislavka je koordinator u mnogim projektima, a naročito ističe da će nastaviti 

da učestvuje u svim projektima i takmičenjima koji su povezani sa reciklažom. Što se tiče ovih 

projekata ona smatra da se na djecu treba staviti naročiti akcenat: 

“Smatram da poseban akcenat treba staviti na djecu jer oni tek razvijaju svoje navike i lakše je 

uticati na njih da razviju svijest o potrebi reciklaže i upotrebe izvora obnovljive energije. Ovakvi 

projekti takođe motivišu i ostale posjetioce da koriste obnovljive izvore i reciklažu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori rada: Nina Vujičić, Sara 

Pavićević, Vojvodić Vladan VIII-3 

Škola: OŠ"Braća Labudović" 

Mjesto i država autora: Nikšić, Crna 

Gora 

Ime mentora: Stanislavka Tomašević 

Kratak opis poslatog priloga: Eko selo 

koje struju dobija od vetrenjače i solarnog 

panela na krovu restorana. 

 

Autor rada: Tijana Jablan VIII-3 

Škola: OŠ"Braća Labudović" 

Mjesto i država autora: Nikšić, Crna Gora 

Ime mentora: Stanislavka Tomašević 

Kratak opis poslatog priloga: Mjesto gdje 

žive kapljice vode. Njihov čarobni kutak 

sakriven duboko u šumi. 

 

Autor rada: Nina Vujičić i Nikolina 

Koprivica VIII-3 

Škola: OŠ"Braća Labudović" 

Mjesto i država autora: Nikšić, Crna Gora 

Ime mentora: Stanislavka Tomašević 

Kratak opis poslatog priloga: Fontana sa 

nasmijanim kapima vode 
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Učenici Osnovne škole „Veljko Drobnjaković“ iz Risna pišu i crtaju na teme obnovljivih izvora 

energije, a recikliranjem izrađuju kreativne radove 

  Autor: Milena Kelemen    

 

       Osnovna škola ”Veljko Drobnjaković” Risan baštini tradiciju škole u Morinju koja je, kao 

prva škola na narodnom jeziku na prostoru Crne Gore, počela da radi još davne 1803. godine. 

Danas škola obuhvata matičnu školu u Risnu i područna odjeljenja u Perastu i Morinju. Školu 

danas pohađa 200 učenika koliko je upisano u školsku 2019/20. godinu.  

       Pored redovne nastave koja se izvodi u školi, naši učenici bave se raznovrsnim 

vannastavnim aktivnostima i učestvuju u velikom broju projekata koji su povezani sa 

međunarodnim programima, Ministarstvom prosvjete i lokalnom zajednicom. Neki od njih su, 

naprimjer, projekat Preduzetničko učenje koji realizuje Regionalni centar za preduzetničko 

učenje (SEECEL) iz Zagreba u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, zatim saradnja sa NVO 

DEO (Democraty in Europe Organisation) iz Danske. Škola je ušla i u projekat "Eko škola"kroz 

koji se mladi upoznaju sa zaštitom životne sredine. Što se tiče saradnje sa lokalnom zajednicom, 

naši učenici aktivno učestvuju u programima NVO "Delfin"  i Planinarskog kluba "Vjeverica" iz 

Kotora. U junu 2019. smo u saradnji sa udruženjem Žene Risna učestvovali na manifestaciji 

"Risanski makaruli" o čemu svjedoči prilog u emisiji "Zapis" RTCG. Imamo stalnu saradnju sa 

Domom starih "Grabovac" Risan tako što učestvujemo u aktivnostima koje su organizovane u 

Domu, a takođe i štićenici doma posjećuju školu u okviru projekta vezanog za profesionalnu 

orijentaciju.  Naši učenici osvajaju  nagrade na mnogim državnim i regionalnim takmičenjima, 

na takmičenjima iz Prve pomoći, literarnim i likovnim konkursima, sportskim takmičenjima. 

      Poziv NVO “Oaza znanja” za saradnju na “Otvorenim danima nauke” u Podgorici prihvatili 

smo sa velikim oduševljenjem. Radove koje smo poslali na ovu manifestaciju, a koji su krasili 

Vaš štand, radili su učenici svih razreda naše škole uz pomoć svojih učitelja  i nastavnice likovne 

kulture.  Tehnika radova bila je slobodna, a makete koje su radili učenici 5.razreda bile su po 

slobodnom izboru učenika. Oni su kroz svoje crteže i makete predstavili spostveno shvatanje o 

tome šta su to obnovljivi izvori energije i , kako se iz radova može zaključiti, veoma su svjesni 

značaja koji oni imaju za napredak i razvoj društva. 

  

Kreativni rad učenika osnova je savremenog 

nastavnog procesa 
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Likovni radovi uljepšali su štand na manifestaciji „Otvoreni dani nauke“ 

 

         Ovakvi projekti su veoma značajni za razvijanje svijesti kod učenika o vašnosti upotrebe 

obnovljivih izvora energije posebno zato što to učenicima više i nije tako daleka tema, oni već u 

svom okruženju imaju dobre primjere upotrebe solarnih panela (npr. ulična rasvjeta u dijelovima 

grada) ili upotreba vjetroelektrana koje su imali prilike da vide tokom školskih izleta i 

ekskurzija. A sad kada i sami počinju da ih prikazuju kroz svoje crteže i modele, postaju im 

nešto što je blisko, poznato i opšte prihvatljivo, a to je ono čemu kao društvo i težimo.  

        Učenici naše škole imaju već dugogodišnje iskustvo što se tiče projekata vezanih za 

ekologiju, reciklažu i očuvanje prirode i njenih resursa. Godinama se već bavimo sakupljanjem 

reciklažnog materijala, učestvujemo u ekološkim akcijama kao što je Parking dan koji organizuje 

NVO ''Eko centar'' Kotor. Tokom školske godine obilježavamo značajne ekološke datume kao 

što je Dan planete Zemlje, ali imamo i mnoge druge planove za naredni period. U saradnji sa 

NVO ''Delfin'' iz Kotora ove godine pokrećemo akciju čišćenja obale i sadnje mediteranskog 

bilja duž obale i oko škole. Naša škola je, pored ostalih škola sa teritorije Grne Gore, uključena u 

projekat NVO Udruženje biologa Crne Gore CELLULA pod nazivom ''Mladi istraživači u 

Mediteranskom vrtu''. Takođe učestvujemo u projektu ''Nije otpad sve što bacamo'' koji pokreću 

Opština Kotor i Eko centar ''Delfin'' iz Kotora.  

 


