


ЕКО РЕЧНИК

ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ је загревање које се дешава
када одређени гасови у Земљиној атмосфери задрже
топлоту. Ти гасови пропуштају светлост, али задржавају
топлоту, попут стаклених зидова стаклене баште, а
отуда потиче и овај назив.

да су два дрвета довољна да би обезбедила кисеоник за четворочлану породицу?

ДА ЛИ ЗНАТЕ:

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Сунчеву енергију која се емитује назад у свемир са
Земљине површине апсорбују гасови ефекта стаклене
баште и ре-емитују у свим правцима.
То истовремено загрева нижу атмосферу и површину
планете. Без тог ефекта, Земља би била око 30 степени
Целзијуса хладнија и врло неприступачно место за живот.

КЛИМА је средња вредност атмосферских услова
(температуре, падавина, ветрова итд.) који владају у
једном подручју током дужег низа година.



да у току године једно дрво може да апсорбује онолико угљен-диоксида колико произведе просечан
аутомобил прелазећи пут од 40.000 km?

ДА ЛИ ЗНАТЕ:

ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ најчешће се појављују у
облику чврстих, течних или гасовитих
хемикалијапроизведених као нуспроизвод или
отпад у процесу екстракције, прераде и
претварања у готове производе одређених
ресурса, или у процесу потрошње финалних
производа.

ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА
Разлика између природних извора и извора
створених од стране човека је у количини и врсти
загађујућих супстанци и начину на који су
емитоване.

ЗАГАЂЕЊЕ представља одређене нежељене
промене у карактеристикама ваздуха, воде,
земљишта или хране које могу имати неповољне
утицаје на здравље, активности и опстанак људске
популације и других живих организама.



Светски дан заштите животне средине обележава се сваке
године 5. јуна у више од 143 земље у свету и представља
основно средство Уједињених нација за подизање свести код
становништва о значају заштите животне средине.

Храна коју једемо, ваздух који удишемо, вода коју
пијемо и клима, која чини нашу планету погодном
за живот, све долази из природе. Ипак, у овим
посебним тренуцима природа нам шаље поруку:
Да бисмо се бринули о себи, морамо се бринути
за природу.

СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Животна средина је простор са условима за живот и чине га заједно жива природа, нежива
природа, све што је човек створио и сви односи између ових чинилаца.

да се стакло никада не троши и да се може рециклиратиу бесконачност?

ДА ЛИ ЗНАТЕ:



Дан заштите животне средине је прилика да сви преузмемо одговорност и постанемо носиоци
промена. Дакле, није важно да ли сте познати глумац, предузетник, студент или предшколац:
окупите своју породицу и пријатеље и проведите дан у природи, будите део природе, учите од
природе и чувајте природу!

Људске активности укључујући крчење шума, уништавање станишта дивљих животиња,
интензивирање пољопривреде и убрзање климатских промена, гурнули су природу изван њених
граница. Многи Земљини екосистеми су у близини критичних тачака исцрпљивања или
неповратних промена, вођених високим растом становништва и економским развојем.

Биодиверзитет је темељ на ком почива читав живот на планети
Земљи. Промена или уклањање једног елемента тог система
утиче на цео систем и може произвести веома негативне
последице јер сваки појединачни члан укупне биолошке
разноликости игра велику улогу у природној равнотежи.

да су највећи вештачки загађивачи атмосфере угљен-диоксидом термоелектране и фабрике (око 56%), а да потом следе приватна
домаћинства (24%) и аутомобили (20%)?

ДА ЛИ ЗНАТЕ:



ЗНАЧАЈ ШУМА ЗА ОКОЛИНУ
Дрвеће је главни извор прерађеног кисеоника у атмосфери. Оно представља плућа наше
планете. Једно развијено дрво бора или неког другог сличног дрвета има површину листова која
може да покрије од 40 до преко 120 ари земљишта кисеоником, зависно од врсте дрвета.

Уништавањем шума настају еколошке промене са
великим последицама међу којима су првенствено
промене тла и климе, као и нестанак многих биљних и
животињских врста. Тло које након сече шуме остаје
голо и без заштите дрвећа и њиховог корена поступно
односе реке и ветрови, тако се стварају клизишта.

да би се годишње секло 250 милиона стабала дрвећа мање, када би се све светске новине штампале на рециклираном папиру?

ДА ЛИ ЗНАТЕ:



Шума је, дакле, савршена еколошка радионица, али и идеално станиште за бројни живи свет
(биљни и животински ) и благодет за човека. Користећи искључиво природне сировине -
угљендиоксид и воду, а као извор енергије искључиво сунчеву енергију, у стању је да произведе
знатне количине биомасе (дрвета, лишћа).

Шуме чувају и прочишћавају воду, штите од
поплава и сама њихова природна структура
у старту штити од великих материјалних
катастрофа а у томе такође можемо
пронаћи велики економски значај једне
шуме.

Немилосрдним уништавањем шума на рачун
нових насеља и саобраћајница, човек
угрожава опстанак свих живих бића на
Земљи.

ДА ЛИ ЗНАТЕ:

за годину дана 1ха четинарске шуме филтрира 30-35 тона прашине, а на 1ха лишћарске шуме се филтрира 50-76 тона 
прашине.



да је литар морске воде у просеку за 25 грама тежи од исте количине слатке воде?

ДА ЛИ ЗНАТЕ:

ЕКО АКЦИЈЕ
ДАН ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 11.4.2021.ГОДИНЕ

За Дан заштите природе у Србији
одабран је 11. април зато што је тога
дана 1949. године први пут
установљен статус једног подручја
као заштићеног природног добра, а
то су водопади у оквиру Споменикa
природе „Велика и Мала Рипаљка“
на територији општине Сокобања.

Наши најочуванији и најзначајнији делови
природне баштине чувају у оквиру система
470 заштићених подручја која заузимају
површину од 7,66% територије Србије.
Национални дан заштите природе повод је да
се реализују акције како би се указало на
значај и вредности природе



АКЦИЈА ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД

Сви знамо да је наша планета угрожена! Стога
имамо потребу да помогнемо нашој планети
и дамо свој допринос, тако сто ћемо
пошумити урбане средине које су умногоме
осиромашене стаблима дрвећа због
хиперурбанизације!
Ваш највећи допринос ће бити, да урадимо
оно сто најбоље знамо, а то је: да заједно
садимо стабла дрвећа, које ће сутра нашој
деци обезбедити кисеоник, и бити природни
респиратори!

ДА ЛИ ЗНАТЕ:

цветање реке је феномен стар 200.000 година, а поред Тисе дешава се још само у Кини.



ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Међународни дан планете Земље обележава се 22. априла са циљем скретања пажње на значај
очувања природе и спречавања негативних последица људских активности по животну средину.

Овај важан дан су на свој начин обележили и малишани из ПУ “Галеб” Уз помоћ својих васпитача
деца су нам кроз разне радионице и интерактивне активности скренули пажњу на значај
очувања наше планете.

Група  “Лане”-Каменово-васп.Славица 
Станојловић

Група “Пачићи” Бистрица васп. Ивана Стевановић

Група  “Сунце”-Рашанац-васп. Ивана 
Михајловић

Група “Цветић”-Орешковица-
васп.Силвана Мартиновић

да звук кроз воду путује три пута брже него кроз ваздух

ДА ЛИ ЗНАТЕ:



ЕКО ПАТРОЛА
МАЛИ ЕКОЛОЗИ У АКЦИЈИ

У циљу развијања еколошке свести код деце васпитачи ПУ „Галеб“ омогућиле су деци да кроз
практичне и ликовне активности и примере науче да воле, поштују и чувају природу.

Група “Зека” -Петровац васп. Сања 
Панић, Анђелка Спасојевић

Група “Лептирић” Петровац васп. 
Невенка Обрадовић, Александра Јеремић 

Група  “Шврћа”-Петровац-васп. Драгица 
Вуксановић, Миљана Ранђеловић

Група “Цврчак” Петровац васп. Ивана Митровић, 
Мага Богосављевић

Група  “Колибри”-Манастирица-
васп. Невена Козић

Група “Звончица”-Табановац-васп. Марија Срејић



Практичним активностима „Посади
своју биљку“ и „Мали истраживачи“
указује се нашим малим еколозима да
ако свако од нас учини мало, то ће за
природу значити много, као и
ликовним активностима „Здраве
навике-за драво срце“ и „Рођендан
планете Земље“ даје се на значају
очувања животне средине и неговању
здравих навика.

Група “Ласта”-Петровац-васп. Зорана 
Трифуновић, Светлана Милошевић

Груп “Сунце и Колибри”-Петровац-васп. Тања Мирковић, 
Слађана Божић

Група “Звездице” Рановац васп. 
Снежана Радосављевић

Група “Сунцокрет” Петровац васп. Маја 
Стојимировић, Биљана Лукић

Група “ Пчелица” Петровац Биљана 
Ђорђевић, Јелена Симоновић

Група “Делфин” Петровац васп. Сузана 
Иванкић, Тијана Милетић



Како би деца једног дана постала део заједнице која брине о животној средини потребно је да
истражују свет природе који их окружује, како би се емотивно везала за њега. Деца уче на
примерима, зато им својом бригом о животној средини, ставовима и понашањем помозимо да
на правилан начин реагују на свет око себе.

Група  “Бубамара”- Петровац-васп. 
Мирјана Лазаревић, Данијела Васић

Група “Пчелица”-Шетоње-васп. Драгица Божиловић, 
Марија Станисављевић 

Група ПП “Цветић”-Кладурово-
васп.Кристина Тодоровић

Група  “Јежић и Лептирић-В.Лаоле-васп. 
Лидија Гајић, Драгана Станојловић и 

Раница Ивковић, Марија Пучец



КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

•ЗАШТО ЈЕ БОРЕАВАК У ПРИРОДИ ВАЖАН ЗА ПРАВИЛАН РАЗВОЈ ДЕТЕТА.

Боравак на свежем ваздуху, у природи, нам нуди бесконачно много опција за игру. Свака активност којом ћемо покренути дете
допринеће физичком развоју његовог тела. У поређењу са играњем у затвореном простору, деца су напољу много активнија, па самим
тим троше више калорија и поспешују кондицију. Такође, умерена изложеност сунцу омогућиће детету да апсорбује витамин Д, који је
изузетно важан за јачање имуног система. И не заборавимо на покрете! Играње у природи укључује трчање, пењање, скакање и
безброј другихпокрета који су од есенцијалне важности за физички развој детета.
Због специфичности окружења и осећаја слободе који се у том окружењу често јавља, дешава се да и деца и одрасли у природи
испоље карактеристике које у затвореном простору не би испољили. Студије показују да приликом игре у природи долази до мање
конфликата међу децом него приликом игре у затвореним објектима. Утврђено је и да су деца у природи спремнија да сарађују једни
са другима, да развијају заједничке циљеве и учвршћују другарство.
Такође, у овом процесу њихове “сарадње”, деца су у стању да лакше разумеју осећања и потребе других и да развију емпатију. Оно
што је можда најважније, деци је на великом, отвореном простору омогућено да сами одлуче када ће се играти индивидуално, а у ком
моменту су спремни на интеракцију са другом децом. То је за њих, свакако, мање стресно него када се у скученим играоницама
сударају једни са другима, хтели то или не.
Није новост да боравак у природи генерално чини да се осећамо добро. Осим тога, деци је у природном окружењу често дозвољено
да испоље све оно што им је у стану или другом затвореном простору забрањено. Охрабрите их када пожеле да скачу, вичу, да се
котрљају и раде све оно од чега се иначе суздржавају, а што им може пружити осећај слободе.Многе студије су показале да овакве
активности смирују децу која су хиперактивна или имају поремећај пажње.
Не само што ће се деца која су иначе пуна енергије, у природи лакше ослободити те енергије, него ће се лакше и умирити. Фокусираће
се на нешто што у затвореном простору никада немају прилику да раде, као што је играње у песку, копање рупе у земљи или
једноставно,праћење бубамариног лета.
Чињаница је да нам трендови модерног друштва остављају све мање времена да се квалитетно бавимо нашом децом. Такође, страх
од повреда може бити још један од разлога због чега нашу децу све ређе изводимо напоље. Међутим, битно је да разумемо да је
боравак у природи од круцијалне важности за њихово здравље. Једини начин да поспешимо њихов развој је да отворимо врата и
поведемо их напоље када год то можемо.У већим градовима то може бити проблем, јер чак и редовно извођење деце у пркове или
игралишта не значи и изложеност чистом, свежем ваздуху. Проблеми алегија па чак и астме код деце у градовима су све учесталији.
Савет родитељима је, да када год су то у могућности, током распуста децу пошаљу у боравак у природи. То може бити нека школа у
природи, активности планинарских удружења, заједничко породично путовање у неко од наших излетишта или, уколико за то постоји
могућност - боравак код родбине на селу.



ДР Јован Петровић
Специјалиста педијатрије дечији 

пулмолог

•ПОСЛЕДИЦЕ КОЈЕ ТРПЕ ДЕЧИЈА ПЛУЋА ЗБОГ НЕДОВОЉНОГ
БОРАВКА НА СВЕЖЕМ ВАЗДУХУ

На квалитет ваздуха у затвореном утиче низ фактора, попут влаге, свећа које
горе, чистоће просторије (чиме се чисти), материјала од којих је изграђен
објекат.. Боравак у влажним просторијама повећава ризик од астме за чак
40 одсто.
Респираторни систем има две функције: не само да удише свеж ваздух, већ
и да избаци нуспродукт дисања, угљен-диоксид.
Дисање је једина телесна функција која се обавља несвесно, али на коју
можемо и свесно да утичемо. Све више се прича и пише о важности дубоког
дисања. Ако не удишемо ваздух до краја, плућа се снабдевају мањом
количином кисеоника. Дубоко дисање подразумева да удишемо стомаком,
односно ширењем абдомена, па затим горњим делом, то јест плућима.
Ваздух треба споро удисати, а затим исто тако споро издисати. Што пре
научите децу да дубоко дишу, то боље.
Плућа су орган који из срца добија сву нечисту крв, а својом огромном
површином разгранатих (баш налик дрвету) бронхија, бронхиола и алвеола
носи кисеоник до крвних судова, који после имају задатак да разнесу крв
пуну кисеоника до свих ткива и ћелија. Тако се јача цео организам, подиже
се општи имунитет.
Посебну корист од удисања свежег ваздуха имају деца са неким обољењем
плућа као што је бронхитис или астма. Тако да дуг боравак у затвореном
простору има негативне утицаје и на здраву и на болесну децу.
Морски ваздух је посебно лековит због садржаја соли, а у јутарњим сатима
има и озона, који још лакше продире у плућа. У морској води има и јода,
који је веома значајан за рад тироидне жлезде. Њена је функција да
регулише брзину биохемијских реакција у свимнашим ћелијама.
Код деце која имају дијагнозу бронхитиса или астме, неретко су особине
ваздуха - влажност, притисак, топлота, хладноћа управо провокатори
напада. Зато некој деци прија море, а некој планина. Такође, није свака
астма настала из истог разлога, па зато и не може да се решава у истим
условима. Време је да прихватимода треба лечити болесника, а не болест.
Иако нас свака промена и путовање радују, истовремено нас и умарају,
потребно је неколико дана да се осетимо „својим“. Здрава деца се брзо
адаптирају, али болесној је неопходно мало више времена. Зато је идеално
провести бар три недеље на истом месту које детету прија. То може да буде
море или планина, али није сјајно комбиновати оба, баш због тога што је
разлика између та два амбијента огромна и потребно је више узастопних
адаптација, а то је збуњујуће и исцрпљујуће за организам.
И, не заборавите, за децу је неопходно да буду на ваздуху, да се играју,
прате промене и циклусе у природи - да би израсла у здраве, паметне и
веселе људе.

•ЗАШТО ЈЕ БОРАВАК У ПРИРОДИ ЕЛИКСИР ЗА ПЛУЋА

Боравак у природи благотворно утиче на здравље, али мало људи
заиста зна колико је добро шетање шумом и боравак у шумама.
Шуме су „плућа“ наше планете, а осим што прочишћавају ваздух,
спречавају ерозије тла, те одржавају климатске услове стабилним.
Повезаност детета с природом сматра се есенцијалним за психичко
и физичко здравље и ту повезаност назива витамином Н (натуре –
природа енгл.). Као што нам за нормалан раст и развој и здравље
требају витамини и минерали из хране, тако нам је потребан и
витаминН – боравак у природи.
Заједнички боравак у природи јача повезаност међу пријатељима и
члановима породице.
- Жене и мушкарци који имају поглед на дрвеће кроз прозор
породичне куће љубазнији су према партнерима и деци.
- Школска деца која у школском дворишту могу боравити међу
дрвећем и која имају поглед на дрвеће са школских прозора имају
боље резултате у учењу и боље памте.
- Песма птица повољно утиче на смирење ума, психички одмор и
изазива радост. Ослушкивање звукова у шуми помаже развоју
слушних способности и оријентације у простору, те повољно дјелује
на психу.
Боравак у четинарским шумама користан је свима, посебно особама
с дисајним тегобама, јер је ваздух у овим шумама богат етеричним
уљима бора, јеле и смреке, што олакшава и продубљује дисање.
Ваздух је у њима прочишћен (етерична уља из црногоричних дрвећа
уништавају микроорганизме), стога у овим шумама спречава
инфекциједисајних путева и лечи већ постојеће.
У народу је познат лек који се прави од меда и иглица бора, као и
сируп од иглица бора, из домаће радиности. Етерично уље белог
бора помаже дисању код зачепљења синуса и дисајних путева.
Етерична уља четинарског дрвећа користе и многи спа-центри, јер
имају опуштајуће деловање на ум.
Шетња шумом бесплатна је и делотворна терапија за ум, радост за
срце и еликсир здравља за наша плућа. Уз све наведене благодати
боравка у шуми, кретање уз удисање чистог ваздуха, као и смирење
ума, песму птица, гледање на даљину, повољно утичу на целокупно
здравље. Уколико немате шуму у близини, чак и парк с дрвећем или
дрво испод прозора може за човека постати оаза мира.
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Како би деца једног дана постала део
заједнице која брине о животној
средини потребно је да истражују свет
природе који их окружује, како би се
емотивно везала за њега. Деца уче на
примерима, зато им својом бригом о
животној средини, ставовима и
понашањем помозимо да на правилан
начин реагују на свет око себе.


