
                                                                      Пројекат ЦОРБС 

ОШ „Јајинци“ у сарадњи са ЦОРБСОМ (Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја ) и 

Општином Вождовац жели да обележи Светски дан климатских промена  4.11.2020. Еколошком 

акцијом сређивања околине основне школе . 

Наиме, будући да су предности наше школе  чистији ваздух,окруженост зеленила, близина Авале, 

заклоњеност са главног пута, близина стрелишта и спомен парка Јајинци, изузетно нам је важно 

да наши ученици негују еколошку културу и свест и доприносе одржавању ове природне 

еколошке оазе. 

Током ове школске године школа се укључила у пројекaт „Заступајмо природу“- орг.Цорбс 

Цорбс је невладино, непрофитно, независно удружење, које је основала група стручњака у 

области одрживог развоја, екологије и безбедности саобраћаја са заједничким циљем да 

допринесе развијању постојеће инфраструктуре али и општег нивоа одрживог развоја и 

безбедности саобраћаја у земљи и иностранству. 

Школа је добила идеју, написала мини пројекат, и уз подршку  Општине Вождовац сматрамо да 

можемо заједничким снагама  допринети чистијој околини, одржати еколошку равнотежу и дати 

пример будућим генерацијама о значајности екологије, животне средине и наставку традиције 

одржавања оваквих акција. 

                                                   Акциони план „Заступајмо природу“ 

 

датум Опис активности Начин реализације учесници  

24.09.2020 Обука за 
пројекат 

Преко зоом апликације 
ученици су познати са 
пројектом . 

Милана. П, 
Душко .П 
Немања. А 

 

30.9.2020 План акције Попуњавамо  документ 
План 
припреме.Координатор 
Тима заједно са 
ученицима Д.и 
Н.договара се о 
заједничким 
активностима 

Милана.П 
Душко.П 
Немања.А 

 

6.10.2020 Контактирамо 
локалну 
заједницу 

Одлазак у Општину 
Вождовац. 
-Контактирамо 
општину и заказујемо 
разговор где износимо 
предлог нашег 
пројекта.У сарадњи са 
општином договарамо 
се о активностима и 
могућностима за 

Милана.П 
Душко.П 
Немања.А 
Дубравка.Т 
Јелена.Ђ 

 



финансирање пројекта. 

13.10.2020 Договор око 
организације за 
дан 4.11  

Чланови пројекта 
обавештавају Ученички 
парламент,Савет 
родитеља и Школски 
одбор о Еко-акцији 
везано за 4.11.2020 

Милана.П 
Душко.П 
Немања.А 
Чланови 
учени.парламента 
Савет родитеља 
Школски одбор 

 

20.10.2020 Правимо плакату  
„Еко-школарци-
зналци“ 

Поствљамо пано на 
улаз школе 
обавештавамо о 
активностима  

Милана.П 
Душко.П 
Немања.А 
Учени.парламент 

 

27.10.2020 Правимо списак 
присутних 

Водимо рачуна о броју 
присутних на 
акцији.Због пандемије 
које је у 
току.Обезбеђујемо 
маске и џакове  

Милана.П 
Душко.П 
Немања.А 
Учени.парламент 
Јелена.Ђ 
Гордана.В 

 

1.11.2020 Обележавамо 
простор 
предвиђен за 
чишћење 

Обележавамо редним 
бројевима место које 
планирамо да 
очистимо како би се 
лакше снашли 
родитељи са 
ученицима који предео 
треба да се очисти. 

Милана.П 
Наставник физичког 
Наставница 
биологије 
Директор  
ПП служба 
Уч-парламент 
Чланови пројекта 
 

 

4.11.2020 4.11.2020 
Светски дан 
климатских 
промена 

Детаљан план везан за 
4.11 и тачна сатница се 
налазе у следећем 
прилогу. 

Милана.П 
Душко.П 
Немања.А 
Учен.парламент 
родитељи 

 

 

 


