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Недеља дигиталних вештина:
Спој народне традиције и
модерне технологије
DFC прича „Смањење
популације напуштених паса на
територији Великог Борка
еTwinning пројекат „Лепеза
завичаја — My place in the sun“
Outdoor Classroom Day

Посетили смо ...

ИСТОРИЈАТ НАШЕГ МЕСТА
Велики Борак, мало место надомак Београда, осредње за
Шумадију, а велико за Србију

П

рви запис о селу под именом Борак забележен је још 1528. године. Реч „велики― уз назив Борак
дописана је због значајних догађаја и људи
који су у Борку и из Борка чинили историју
Првог српског устанка. Име села Велики
Борак први пут забележено је 1809. године. Од тада се име села није мењало.
У њему је одржана Трећа скупштина устаничке Србије 15/28. августа 1805. године
на којој је установљена прва српска влада.
Борчанин кнез Симеон Сима Марковић
био је први министар финансија Србије,
истакнути војсковођа и дипломата устаничке Србије, верни Карађорђев присталица.

О њему је, 1955. године у режији Радоша
Новаковића, снимљен филм „Песма са
Кумбаре―. Чамџију је тада глумио Северин
Бијелић.

Надгробни споменик Милисава Чамџије
увршћен је, као споменик културе, у Каталог непокретних културних добара на подручју града Београда. Обликом и орнаментиком представља типски надгробник
београдске околине са почетка 19. века
без натписа са декорацијом изведеном у
плиткој пластици.
За време Првог српског устанка у нашем
селу радила је и прва пошта у Србији.

Попечитељ касе
народне постао
сам 1811. године
.

У Борку је живео и Милисав Чамџија, велики српски јунак, који је у историји запамћен по томе што је први ушао у Београдску варош 1806. године и песмом
обзнанио победу устаника и ослобођење
Београда.

Из породичне куће Миловановића поштари су
разносили пошту за време Првог српског устанка.
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О ШКОЛИ
У центру села налази се Основна школа „Кнез Сима Марковић“

П

рва школска зграда у Великом Борку изграђена је 1879. године. Земљиште за
подизање школе уступио је Велимир Јовичић. Школска зграда је урађена од
слабог материјала и имала је само две просторије. Први учитељ био је Јовица
Ивковић. Пошто је постојећа школска зграда почела да пропада и да се руши, након
Мајског преврата 1903. године сељани доносе одлуку да се поред постојеће изгради нова школска зграда по прописима који су тада важили. Изградња школе завршена је
1909. године.
За време Другог светског рата настава се изводила у приватним кућама, јер је Немачка
казнена експедиција 29. октобра 1941. године запалила школску зграду. Многи родитељи нису редовно слали своју децу у школу. Ради описмењавања организовани су тзв.
аналфабетски течајеви. После рата на темељима изгореле школе мештани саградише
зграду за четвороразредну школу, а уз помоћ државних институција зграда се 60-их година надозиђује. Изграђене су још две учионице, свечана сала, пространи хол и канцеларија за директора. Од 5. септембра 1960. године у Борку почиње да ради осмогодишња школа коју похађају поред Борчана и деца из Лесковца и Шиљаковца. Тако је радила све до 1. септембра 1969. године, када постаје издвојено одељење ОШ „Миодраг
Вуковић Сељак― у Барајеву (сада ОШ „Кнез Сима Марковић―).

Стање школског објекта након радова. Зграда је добила енергетски ефикасну фасаду,
замењена је фасадна столарија и уведено је грејање на пелет.
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ЧУВАРИ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ
Сваке године, поводом Беле недеље, маскирана поворка ђака
увесељава мештане села

С

едмица која претходи Великом посту, између Месних и Белих поклада, у народу је
позната као Бела недеља. Беле покладе увек падају у недељу, последњег дана Беле недеље, и њима се завршава период конзумирања мрсне хране. Празник је покретан, па његово обележавање зависи од датума почетка Великог/Васкршњег поста.
Некада су у Србији током Беле недеље ишле маскиране поворке људи, нагарављених лица и прерушених – у оделима обученим наопако, огрнутим животињским кожама. Они су
звонили клепетушама, галамили и сакупљали дарове. Обредне поворке представљале су
део религијског понашања Срба. Био је то начин настојања српског сељака да се успоставе повољни или избегну неповољни односи са натприродним силама, да сачувају народ, стоку и њиве од неповољних утицаја оностраног и атмосферских непогода.

Крезубе бабе, необријани момци, накривљене шајкаче и развезане мараме… Како су лепи ки’ уписани!

У намери да очувају и негују народну традицију, и ове године, ученици трећег разреда организовали су маскенбал поводом
Беле недеље.
Деца су обукла костиме и маскирана поворка ишла је од куће до куће, изводила
разне игре и забављала мештане села.
Малишани су уз смех и шалу играли и певали у двориштима испред кућа пожелевши
домаћинима здравље, напредак, родну и
берићетну годину.
Покладна поворка донела је радост и благостање мештанима Великог Борка, а домаћини су их за узврат даривали разним ђаконијама (слаткишима, јабукама, печеним
дулецима, сувим шљивама, сланином, јаји-

ма…) уз позив да их посете и следеће године. Важно је да се не заборави, зар не?

„Волимо старе српске народне обичаје,
посебно везане за Белу недељу.
Нажалост, маскирање уочи ускршњег
поста данас је права реткост у Србији,
зато смо се ми прихватили задатка да
овај леп обичај сачувамо од заборава.
За сада нам то полази за руком“ - речи
су ове деце.
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ПОСЕТИЛИ СМО

...

Ученици трећег разреда посетили Етно домаћинство
„Зорнића кућа“

Е

тно домаћинство „Зорнића кућа― простире се на три хектара идиличног шумадијског крајолика. Налази се на локацији Маге, у селу Баћевац, 7,6 км удаљено
од Великог Борка.
То је заправо старо сеоско газдинство преуређено у туристички комплекс. Задржани су
сви објекти од штала до кућа са окућницом и сви су брижљиво преуређени и доведени у
службу туристичке понуде која обухвата ресторан, конак, камп, ергелу коња и мини зоо
врт са домаћим животињама.

У оквиру еTwinning пројекта „Лепеза завичаја – My place in the sun― ученици трећег разреда посетили су ово домаћинство и уживали у изложбеном простору старих и ретких
предмета с краја 19-ог века.
Лешкарећи на ћилимима распростртим по ливадама око ресторана, деца су могла да осете мирисе старих јела која се спремају у њиховој непосредној близини. Старе пекаре,
земљани лонци, сачеви и специјалитети из њих просто су мамили знатижељне погледе.
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ЗАЈЕДНО САДИМО

—

БУДУЋНОСТ ГРАДИМО

Посету домаћинству „Зорнића кућа“ ученици искористили да
засаде дрво

В

ише од педесет стабала посађено је на имању „Зорнића куће―, а међу њима и стабло липе
кога су засадили ученици трећег разреда.
Деца су написала како замишљају
сусрет са дрветом за десет година.
Писмо су запечатили, а отвориће га
тек 25. новембра 2027. године.
Учињено је нешто посебно за природу,
Зорнића кућу, Барајево, Шумадију,
Србију, планету Земљу.

ОUTDOOR CLASSROOM DAY
Трећаци се придружили светској кампањи која подстиче учење
и игру на отвореном

Д

анас деца проводе сувише времена
у затвореном простору.
Наука недостатак контакта деце са
природом препознаје као поремећај недостатка природе (Nature Deficit Disorder)
и објашњава га као дететово отуђење од
природног окружења што доводи до емотивне нестабилности, насиља, неуког коришћења природних ресурса.
Заједно са више од 18 хиљада школа широм света ученици трећег разреда провели
су дан у природном окружењу и под отвореним небом, у учионици без зидова.
Школарци су учили и играли се напољу како би показали свету да учење на отвореном води ка већој повезаности са природом, побољшава здравље, благостање и
срећу деце.
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ENO TREE PLANTING DAY
Засађен храст на Међународни дан мира

В

ећ годинама Биљини школарци
учествују у ENO Treelympics –
највећој еколошкој олимпијади на
свету и ENO Tree Planting Day – Дану садње
дрвећа у организацији Environment Online
– ENO као једини представници из Србије.
Садњом дрвећа у школском дворишту деца
дају допринос очувању животне средине и
наше планете заједно са хиљадама школа
широм света.
На позив Mike Vanhanena деца су снимила
једноминутни видео клип на матерњем језику са поздравима и поруком намењеном
другарима широм света поводом садње
дрвећа за мир „Planting Trees For Peace In
Every Country―.

Ни лоши временски услови нису их могли
спречити да засаде дрво за мир.

КО СЕ БОЈИ СМЕЋА ЈОШ
Зелена деца у акцији чишћења школског дворишта

Е

ко акција „Смеће у вреће!―
успешно је реализована.
Ђубре је завршило тамо где му
је и место — у контејнеру.
Трећаци су, и овог пута, скренули
пажњу на проблем загађења животне
средине и упутили апел другарима да
брину о школском дворишту.
Не бацај смеће
по страни, већ
мене нахрани!
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ЗДРАВЉЕ НА ТАЊИРУ
Обележени Светски дан хране и Дан без меса

У

оквиру октобра - месеца правилне
исхране, а поводом обележавања
16. октобра Светског дана хране,
за ученике трећег разреда организовано је
низ активности подсећајући их тиме на
значај правилне исхране за унапређење и
очување здравља.
Начин исхране утиче на здравље човека,
као и на појаву болести.
Основни принципи правилне исхране су:
умереност (јести у складу са својим потребама), разноврсност (уносити различите
намирнице или исте спремљене на другачији начин) и уоброченост (храну уносити у одређеним временским интервалима,
чешће и количински мање).

Организоване су ликовна
радионица „Здравље на
тањиру― и радионица „Мали кувари― у оквиру које
су школарци правили мимоза салату.

Здрава исхрана = правилнији физички
развој деце + више радости у
међусобној комуникацији + боља
концентрација на часу
Здрава храна = здрава деца

Догађај „Meatout School Lunch“ током којег су деца
припремала оброк/ужину без меса у школи
представљен је на сајту www.meatout.org.
Знате ли које су предности такве исхране за здравље,
животну средину и животиње?
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ТАЈНЕ МАЛИХ КУВАРА
Како припремити салату занимљивог изгледа и одличног укуса

М

Припрема
Скувати кромпир у љусци и тврдо обарити
јаја. Пустити да се добро охладе како би
се лакше рендали.
Ољушћен кромпир изрендати мало крупније. Премазати га павлаком.
Преко павлаке насецкати или изрендати
шунку и премазати је мајонезом.
Нарендати јаја, а преко њих качкаваљ.
Два жуманца оставити за украшавање.
Краставчићи се не користе у припреми ове
салате, али деца су мало изменила рецепт
и додала их.
Све ово премазати остатком павлаке и
украсити ситно наренданим качкаваљем и
преосталим жуманцима.

имоза салата је универзална салата за сваку прилику, а због
свог благог укуса радо је виђен
„гост― на столу.
Једноставно и лако се спрема, па су је ђаци брзо припремили и још брже појели.
Састојци/количина
куваних кромпира

5 ком.

куваних јаја

4 ком.

киселе павлаке

2

мајонеза

260 g

шунке

200 g

качкаваља

250 g

краставчића

350 g

Пријатно!
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ВРЕМЕ ЈЕ ЗА УЖИВАЊЕ
Пикник на ћебенцету у школском дворишту

Б

иљини школарци воде рачуна о исхрани. Знају да је доручак најважнији оброк који
никако не треба пропустити.
Доручак обезбеђује организму преко потребну
енергију за почетак дана.
Њихови родитељи им спремају здраву ужину, по сваку цену избегавајући гази-

ране напитке, слатке и слане грицкалице.
Школска ужина је неопходан оброк, јер уколико дете не унесе храну за време
одмора, долази до пада
концентрације, а самим
тим и продуктивности у
школи. Здрава ужина не
изискује много времена и
новца, већ само мало труда
око припреме.

Трећаци не јуре ходницима
за време великог одмора,
они ужинају! А када им
време то дозволи, онда направе пикник у природи и
уживају у свежем ваздуху и
здравој храни, али и спортским активностима, па се у
учионицу враћају препорођени.

ПРЕ И ПОСЛЕ ЈЕЛА, ТРЕБА РУКЕ ПРАТИ
Обележен Светски дан чистих руку

П

рање руку сапуном једна је од
најефикаснијих и најисплативијих
мера превенције дијареје и упале
плућа, због чега је важно децу на време
научити правилним техникама прања руку.
Поводом обележавања овог дана, чији је
циљ развој културе прања руку сапуном,
ученици су се подсетили колико је важно
прати руке, погледали видео „Washy Washy
Clean―.
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ШУМЕ, НАШЕ ЗАЈЕДНИЧКО БЛАГО
Обележена Европска недеља шума

У

циљу едукације деце и подизања
свести о шумама, нашем општем
добру (утицају шума на ублажавање климатских промена, шуме као значајан извор обновљиве енергије, кључ
одрживог развоја у Европи) за ученике
трећег разреда организоване су две радионице: еко радионица „Шуме, наше заједничко благо― и ликовна радионица „Добро дрво―. Приређена је и изложба ученичких радова у холу школе.

климатске промене.
Уништавањем шума настају еколошке промене са великим последицама међу којима
су првенствено промене тла и климе, као
и нестанак многих биљних и животињских
врста. Немилосрдним уништавањем шума
на рачун нових насеља и саобраћајница,
човек угрожава опстанак свих живих бића
на Земљи.

Деци је предочено да шуме ослобађају
кисеоник у процесу фотосинтезе (1hа шуме дневно потроши око 4t CО2, а ослободи
око 3t О2), да апсорбују гасове, седиментирају прашину, филтрирају чврсте и
радиоактивне честице. Значајна је и улога
шуме у неутрализацији неугодних мириса
који се шире од енергетских постројења,
саобраћаја, депонија смећа, канализације,
као и смањења буке и радиоактивности.
Оне имају и бактерицидно дејство (шумски
ваздух је богат етеричним уљима која уништавају микробе). Шуме су најбољи и најјефтинији филтер за добијање питке воде.
Спречавају клизишта и ерозије земљишта,
настајања бујица, смањују снагу ветра,
повећавају влажност ваздуха, ублажавају

Тло које након сече шуме остаје голо и без
заштите дрвећа (њиховог корена) поступно
односе реке и ветрови, тако се поспешује
ерозија.
Како заштитити шуме?
Зауставимо деградацију
шумских екосистема!
Смањимо емисије штетних
материја! Зауставимо
илегалну сечу стабала!
Пошумљавајмо!
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ДОБРО ДРВО
Изложба дечјих радова у Културном центру Барака у Београду

Д

руштво пријатеља дрвећа „Шума пева― организовало је 9.
децембра 2017. године изложбу ликовних радова деце
београдских школа до 12 година на тему „Добро дрво―.
Цртежи су показали да су деца потпуно свесна да је дрво живо
биће. На великом броју радова приказано је у друштву људи и
животињама.
Од 2016. године „Шума пева― организује акције садње дрвећа
по вртићима и школама. Прошле године били су гости и наше
школе, па смо од њих на поклон добили Панчићеву оморику.
Све похвале за иницијативу коју је повео овај друштвени сервис
анимирањем деце у заштити дрвећа и организовањем праве мале „зелене револуције―.

Међу
изложеним
радовима
нашли су се и
цртежи Николе
Царића,
Милана
Милановића и
Матеје Јевтића

Најлепши и
најплеменитији гест је
када неком
поклониш дрво!
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ФИНЦИМА НА ДАР
Ученици честитали Финцима јубилеј 100 година независности

Ф

инска је 6. децембра 2017. године
прославила 100 година независности. Радост живљења и овај велики јубилеј поделила је са пријатељима
широм света.

сетак земаља света посађено је дрвеће.
У овом догађају, као члан Environment
Online – ENO, глобалне мреже школа за
одрживи развој учествовали су и ови ученици који су посадили јелку и отпевали
рођенданску песму.

Ученици трећег разреда придружили су се
прослави. За овај дан направили су заставице, посадили дрво и снимили видео поруку Happy 100th Birthday Finland! коју су
послали својим пријатељима и амбасади
Републике Финске у Београду.
У оквиру националне кампање за садњу
дрвећа у Финској „The Spruce Of The
Future“ 6. децембра 2017. године у шезде-

Јована Крајновић из амбасаде Републике
Финске захвалила се ученицима и поставила честитку на друштвеним мрежама, а
од Mike Vanhanena, директора и оснивача
Environment Online – ENO добили су сертификат о учешћу.

ВОДА ЈЕ ЖИВОТ
Обележен Светски дан вода

С

логан овогодишњег Светског дана вода носио је
назив „Природа за воду―. Кампања „Одговор је
у природи― афирмисала је низ „зелених технологија―, али и нека једноставна решења, попут пошумљавања, обнављања мочварних подручја...
Тим поводом за ученике трећег разреда реализована је
еко радионица „Water is Life — Save Every Drop!― која је
представљена и на сајту www.worldwaterday.org.
За обележавање овог значајног датума добијен је сертификат.
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СМЕЋЕ ИЛИ БЛАГО, ОДЛУЧИ САМ
Тематски дан ученици оценили петицом
до продавнице и купи себи нешто за доручак. Не заборави новац и платнену
торбу!
Представник групе прича причу, након чега
исписују поруку приче и илуструју део који
је за њих најзанимљивији.
У завршном делу часа ученици, након одгледаног филма Планета пластике и загађења, коментаришу девојчицине поступке (слични са поступцима дечака из њихових прича).
Природа и друштво: Рециклажа, обрада
Ученици гледају филма Чиста слика света
у коме су главни актери деца која им указују на вредне секундарне сировине које
бацамо, а које се могу рециклирати. Кроз
презентацију Управљање отпадом упознају се са појмом рециклажа.
Подстичу се да размишљају на који начин
би они могли помоћи планети (шта могу
урадити у својој соби, у кући, са другарима, напољу, у школи...).
Демонстрирање рада пресе за лименке је
изазвало одушевљење код ученика.
Ученици се упућују на блог Ала је леп овај
свет где могу прочитати више о прикупљању отпада, креативној рециклажи,
рециклажи старе одеће, рециклажи сапуна, клубу размене...
У завршном делу часа, након одгледаног
филма Одговорна куповина, деца јасно
истичу поруку Купујмо само најбоље и за
нас и за нашу планету!
Велики одмор: Смањење количине отпада
у школи на делу/у пракси. Ученици доносе
храну/ужину без отпада у посудама са поклопцем, повратној пластици коју враћају
кући и перу. На тај начин у канти за смеће
може се наћи само отпад који настаје после зарезивања оловака и бојица.

Ц

иљ тематског дана био је да ученици схвате, кроз разноврсне активности на различитим часовима, шта
значи нагомилавање отпада и колико је важна рециклажа, колико је важан допринос
свих нас да би се сачувала планета Земља,
да схвате да многе ствари само од нас зависе. Ако се развије свест појединца, развиће се и колективна и друштвена свест и
планета има шансе да опстане.
Српски језик: Игре речима, обнављање
Након решавања е-puzzle слагалице, ученици се деле на две групе. На основу задатог почетка имају задатак да наставе
причу, користећи речи које су исписане на
flipchart папиру. „Зелени― смишљају причу
са срећним крајем (позитивну причу), а
„црни― супротно.
Почетак приче: Освануло је лепо сунчано
јутро. Марко се протегао у свом кревету и
устао. Мама је већ отишла на посао. На кухињском столу затекао је цедуљу на којој
је писало: Нема хране у фрижидеру. Иди
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Чувари природе: Рециклажа, обрада
Ученици, подељени у два тима, играју
игру асоцијације. Чланови победничког тима, као награду, добијају беџеве Рециклажа је супер направљене од рециклираних
DVD/CD дискова.
У главном делу часа, током израде одељењског лапбука Рециклажа, учитељица
вешто и ненаметљиво ствара сарадничку
атмосферу - мотивише и подстиче ученике. Овакав начин рада показао је ангажовање свих ученика у складу са сопственим
могућностима.
Презентујући рад, деца показују шта су све
научила радећи истраживање о разврставању отпада, поступку рециклаже папира,
пластике и лименки, занимљивостима...
У завршном делу часа ученици решавају еквиз Колико знаш о рециклажи.
Математика: Еко математика у служби
рециклаже, утврђивање
Након што су упознати са правилима игре
Потрага за благом ученици очитавају добијене QR кодове уз помоћ мобилних телефона и решавају задатке утврђујући поступак писменог дељења.
За тачан резултат ученик као награду добија цедуљицу са слогом/делом речи, чијим спајањем добијају речи које им ука-

зују на коначно решење где се налази благо.
Уколико ученик има потешкоћа приликом
решавања задатка или добије нетачно решење, може искористити помоћ пријатеља подизањем одговарајуће картице.
Пошто је благо пронађено у кутији са знаком за рециклажу, проглашава се НАЈ еко
математичар који добија диплому.
Да ли су у кутији пронашли смеће или благо, одлучују сами.
Ученицима се овај час највише допао што
су показали и у анкети.
Час одељењског старешине: Креативна
рециклажа, стваралаштво
Након гледања краћег видео записа Еко
ревија (отпад, мода и природа) током кога су ученици видели хаљине направљене
од рециклираних пластичних кеса уследила је израда креативних предмета за кућу
или поклона од пронађеног „блага―.
До изражаја долази креативност сваког
ученика. Радна атмосфера и клима на часу
су биле топле и врло пријатне.
У завршној фази приређена је изложба
ученичких радова урађених током часа са
јасном поруком да је смањено смеће,
уштеђен новац и руке увежбане да постану
спретне.

Анализом часова констатовано је да су иновације и разноврсне технике рада допринеле лакшем и трајнијем усвајању знања код ученика. Активности су се током тематског дана смењивале, а ученици су са
нестрпљењем ишчекивали шта је то следеће.
Након евалуације, оцена посматрача била је идентична оцени коју су дали ученици за тематски дан.
Учитељицу су оценили оценом 5, мада су поред заокружене оцене дописивали и оцене 10, 100 и 1000.

15

КРЕАТИВНА РЕЦИКЛАЖА
Обележен Светски дан штедње

Н

едеља штедње била је одличан повод да ученици направе касице прасице од
ПЕТ амбалаже за чување
ситног новца.
Касица је леп украс у дечјој
соби и сматра се једним од
најједноставнијих предмета
који помаже деци да науче
вредност новца и да се науче штедњи.
Током радионице „Ако штедиш – више вредиш― деци

је појашњен појам штедње
и порекло касице-прасице.
Проглашене су најлепше
касице, а њихови креативни творци добили су награде.
Радови ученика Филипа
Иванковића, Матеје Јевтића, Милана Милановића,
Луке Николића и Лене Џудовић учествовали су на
наградном конкурсу Фестивала науке на тему „Не бацај на кеца - навике проме-
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ни!― чији је циљ био да најмлађе подстакне да размишљају о садашњости и
будућности планете и свих
живих бића на њој и да дају
свој допринос очувању нашег заједничког дома.
Неки од радова били су
изложени на једанаестом
Фестивалу науке „Један на
један― на Београдском сајму од 14. до 17. децембра
2017. године.

РЕЦИ

„НЕ“

ПЛАСТИЦИ

Обележен Дан планете Земље

П

оводом Дана планете Земље ученици трећег разреда прикључили
су се кампањи End Plastic Pollution
коју је организовао Earth Day Network с циљем да се код људи промени однос према
пластици, њеном претераном коришћењу
чиме би се смањило загађење и могућности да се пластика замени материјалима
који чувају животну средину и здравље људи.
Проналазак пластике 1907. године сматрао
се развојним открићем, те су биле сагледаване само предности њене употребе. Међутим, пластика је нафтни производ, па њена
производња угрожава здравље људи и свих
живих врста, а такође утиче и на климу
планете.
Годишње се произведе 300 милиона тона
од чега се 90% баци загађујући нашу храну,
воду, здравље.

Дан планете Земље је дан свих нас.
Све што радимо, добро и лоше, за нашу
животну средину највише утиче на наш живот. Зато одбијте пластичне кесе у продавници и користите платнене, рециклирајте,
дајте подршку уклањању пластике у свом
окружењу. Променом својих навика чувате
планету Земљу!

Кутијица за ситнице
(од ПЕТ амбалаже),
рад ученика Филипа Иванковића

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?
Више од 40 одсто пластике употреби се само једном, а затим баци.
Радни век једне пластичне кесе је 15 минута.
У свету има 5 масивних плоча пластике у
океанима.
Многи морски организми не могу разликовати пластичне предмете од хране и тако једу пластику. Животиње које поједу
пластику на крају умиру, јер је не могу
пробавити. Птице често остају заробљене у
пластичне кесе. Тужно, зар не?
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НАЈВЕЋА ЛЕКЦИЈА НА СВЕТУ
Ученици подржали Глобалне циљеве за одрживи развој

К

ампања за промоцију Глобалних
циљева и УНИЦЕФ покренули су
2015. године Највећу лекцију на
свету (World's Largest Lesson), као иницијативу за упознавање деце с новим циљевима одрживог развоја, а које је Генерална скупштина УН-а усвојила.
Ученици трећег разреда постали су покретачи промена у својој заједници, а самим
тим и део приче (заједно са 56 656 ученика широм планете) која уједињује генерације у промени света до 2030. године.
Испуњење циљева обезбеђује сигурност и
будућност планете, свих оних који живе на
њој.
Кроз Global Goals наочаре деца су видела
свет без глади, искорењено екстремно сиромаштво, решен проблем климатских
промена, осигурану могућност да сва деца
на свету стекну квалитетно образовање.
Ученици су током седам дана реализовали
пројекат Design for Change: Једна идеја,
једна недеља. Били су веома активни и
могле су се чути занимљиве идеје.
Пошто је фокус Највеће светске лекције у
2017. години на храни, одрживости и глади, реализована је и лекција Food Tales
(Приче о исхрани). Деца су открила како
да свакодневним избором намирница могу

да промене свој угљенични отисак и утичу
на животну средину и глобално загревање. Закључили су да треба јести локалне и сезонске производе, јер је конзумирање домаће хране боље и за њих и за
животну средину.
За подршку Глобалних циљева за одрживи
развој и учествовање у Највећој лекцији
на свету ученици су добили сертификате.
see
o you
d
t
a
Wh
ur
gh yo
throu
ls
l Goa
Globa s?
glasse

18

Нина
ца и
Мили
т
ју све
мења
.
ма
са на

нице
у уче
Оне с реда.
з
2. ра

Не дозволите да будемо једини из Србије на мапи – живој архиви Највеће светске
лекције. Придружите нам се да заједно мењамо свет.

САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ
Трећаци учествовали у еколошкој акцији „Earth Hour“

С

ат за нашу планету је најпознатија
глобална волонтерска акција, јединствена иницијатива која мотивише
како на индивидуалну, тако и на колективну акцију у коју свако може да се укључи и
да свој допринос.
Ученици трећег разреда су у суботу, 24.
марта у 20.30 часова угасили светла на сат
времена у својим домовима и тако допринели подизању свести о опасности које
климатске промене представљају за нашу
планету.
Покажимо да нам је стало до будућности
наше планете! и Don’t forget to TURN OFF
your switch!, биле су поруке Биљиних школараца.
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САЧУВАЈМО ПЧЕЛЕ, БУДИМО ОДГОВОРНИ
Уједињене нације прогласиле 20. мај Светским даном пчела

Ј

една од најкориснијих и најбитнијих
животиња на планети великом брзином нестаје. Да су пчеле све угроженије од губитка станишта, инвазивних
врста, климатских промена и коришћења
пестицида најбоље сведочи чињеница да
су неке врсте сада, први пут у историји,
стављене на листу угрожених животиња.
Пчеле су заслужне за једну трећину укупне
количине хране коју данас једемо, па је
тешко и замислити како би свет изгледао
без њих. Оне нам благодатно дају мед, матични млеч, полен, пчелињи восак.
ЗАНИМЉИВОСТИ

КО ЈЕ КРИВАЦ ЗА НЕСТАНАК ПЧЕЛА?



Број опрашивача, па тако и пчела, у
Европи је у последњих 30 година
смањен за три четвртине, а многи
научници сматрају да је кривац за
то пестицид неоникотиноида, за
прскање семена пре сејања.





Како би се подигла свест о значају пчела и
упозорило на смањење њиховог броја у
свету, Уједињене нације прогласиле су 20.
мај Светским даном пчела. Ову резолуцију
предложиле су Словенија, све чланице ЕУ
и многе друге земље света.
Ученици трећег разреда овај дан обележили су кроз едукацију и активности усмерене на подизање свести о значају пчела,
на опасности са којима се суочавају, о
њиховом доприносу одрживом развоју.
Читали су се текстови о пчелама, јели су
се медењаци.
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Медоносне пчеле
производе мед већ 150
милиона година и оне су
једини инсект на свету који
производи храну коју једу
људи.
Све пчеле производе добар и
здрав мед. Лош мед резултат
је индустријског начина
пуњења или лошег и
необразованог пчелара.
Пчела замахне око 11 400
пута у минути, због чега и
чујемо звук зујања.
Јака и здрава пчелиња
заједница у току једног дана
може опрашити до 3 000 000
цветова.
При сакупљању нектара и
пелудног праха пчела посети
дневно око 1 000 цветова.

ЖИВОТИЊЕ СУ НАМ ВАЖНЕ
Обележен Дан заштите животиња

С

ветски дан заштите животиња
обележава се сваког 4. октобра.
Установљен је 1931. године на конвенцији еколога у Фиренци. Представља
празник свих љубитеља и заштитника животиња.
На званичној интернет презентацији посвећеној овом дану „World Animal Day“ организације „Naturewatch UK“ представљен је
и догађај „Animals are not toys - be a
responsible pet owner!“ ученика трећег
разреда наше школе.
Током радионице деца су научила како да
буду одговорни власници кућних љубимаца.
Кућни љубимци имају позитивну и значајну
улогу у психофизичком развоју деце, јер
деца која са животињама развију позитивне односе лакше остварају комуникацију са људима, у међуљудским односима
често боље разумеју и тумаче невербалну
комуникацију, склонији су саосећајности,
брижнији су и имају већи степен самопоуздања.

Али, животиње нису играчке.
Опстанак кућног љубимца у потпуности зависи од воље његовог власника, а љубимац са друге стране из дана у дан оплемењује власников живот чинећи га срећнијим
и смисленијим. Због тога власник има пре
свега моралну, а затим и законску обавезу
да се стара о свом љубимцу и подмирује
све његове потребе.
На Светски дан заштите животиња Биљини
школарци обавезали су се да ће увек показивати љубав и саосећање према животињама.

Током првог полугодишта ученици су учествовали у Међународном програму Dreamdo
Schools са пројектом „Animals
Matter to Me― и тако скренули
пажњу на значај животиња, њихову заштиту, одговоран однос
према животињама...
Рад на пројекту документован је
на онлајн платформи https://
edu.dream.do/en/dreams/
environment/animals-matter-tome.
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DESING FOR CHANGE ПРИЧА
Ученици реализовали пројекат „Смањење популације
напуштених паса на територији Великог Борка“

D

esign for Change, глобални покрет
основан 2009. године у Индији до
данас је охрабрио више од 300 000
школа у 50+ земаља широм света да остварују 20 000+ различитих прича о деци која

су донела одређене промене у локалним
заједницама.
Јединствен је, јер поседује развијену
design thinking методологију прилагођену
раду са децом у формалном и неформалном образовном окружењу.
DFC модел нуди структуриран начин подучавања вештина 21. века (лидерства, комуникације, сарадње, креативног и критичког мишљења). Програм негује развој
самопоуздања међу децом. Ученици постепено мењају став из – Да ли ја то могу? у
Да, ја могу све! Истраживања су показала
да примењивање овог модела може да помогне деци да побољшају резултате у школи за 28%.

Кроз четири корака - Осети, Замисли, Уради, Подели - ученици препознају проблеме, осмишљавају креативне начине за
њихово решавање, испробајвау своја решења и деле резултате свог рада са читавим светом.
1. ОСЕТИ
РАЗМИШЉАМО СРЦЕМ – Деца су истражила
проблеме у својој заједници који их тиште
(неограђено школско двориште, нездрава
ужина, смеће на све стране, пси луталице
на сваком кораку... само су неки од њих).
Одлучују да раде на смањењу популације
луталица, јер овај проблем утиче на све
становнике Великог Борка.
Угрожени су сви, и људи и пси.
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3. УРАДИ
ОСТВАРУЈЕМО ПРОМЕНУ – Дечји труд постаје реалност, јер се идеје трансформишу
у стварност.
Много тога су урадили током ове фазе:
написали су писмо председнику ГО Барајево; организовали су ликовне радионице
за сву децу, а затим у холу школе поставили изложбу „Ав, ав… ја сам напуштен
пас―; креирали су е-књигу, израдили филмиће; разговарали са председником месне
заједнице Велики Борак и ветеринаром Зораном Стојковић из ЈКП „Ветерина Београд―; слали су мејлове организацијама и

2. ЗАМИСЛИ
ЗАМИШЉАМО УСПЕХ – Деца размишљају о
начинима за решавање проблема који су
истражили. Током ове креативне фазе ученици су замишљали невероватна решења
претварајући их у одрживе и вредне предлоге. Долазе до закључка да је кључ решења проблема у едукацији свих становника села.
удружењима за добробит и заштиту животиња; реализовали су ликовне радионице
„Деца – псима― у оквиру којих су правили
предмете за продајну изложбу; креирали
су, штампали и делили флајере „Будимо
одговорни―, лепили плакате по селу; реализовали су радионице за предшколце и
ученике од 1. до 4. разреда о псу као човековом највернијем пријатељу и идеалном кућном љубимацу, о одговорном власништву, али и о одбаченим кућним љубимцима, о сусрету са чопором луталица и понашању у присуству луталица; разговарали
су са становницима о одговорном власништву… од врата до врата; организовали
трибину „Напуштени пси су наша одговорност―, јер њихова судбина је у нашим
рукама; реализовали су приредбу „Трагом
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напуштених паса― у просторијама школе;
направили су привремене кућице за псе и
обезбедили храну...

Њихову причу вреди испричати, могу
инспирисати другу децу, јер у себи носе
снажну поруку „Ја сам то урадио… можеш
и ти!―

4. ПОДЕЛИ
„ЈА МОГУ! САДА И ТИ МОЖЕШ! – Деца са
другима деле задовољство произашло из
посвећености и труда. Причу о промени
поделили су са 5 500+ људи.
Резултате пројекта презентовали су и
наставницима на седници Наставничког већа, Савету родитеља, Школским одбору...
Постали су СУПЕРХЕРОЈИ локалне заједнице.

Ученице Теодору Иванковић и Анђелу Минић очекује манифестација „Школски изазов― где ће представити своју причу о
промени, а можда и пут на глобалну конференцију „Be The Change― која ће се ове
године одржати на Тајвану.

ШВРЋА ЈЕ НАШАО ЗАУВЕК ДОМ
Учитељица удомила напуштеног пса

К

рајем фебруара пронађен је у школском дворишту. Немилосрдно су га оставили
да се смрзава на хладноћи, гладног и жедног, жељног љубави и нечије пажње.
Штене не би преживело да га није нахранила, утоплила и однела кући учитељица
Биљана. Шврћи је сада боље. Добио је породицу која га обожава, мази и пази. Вакцинисан је, чипован и стерилисан. Његове окице више нису тужне.
Немају све приче срећан крај, зато помозите напуштеним животињама!
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ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
Учитељица Биљана Поповић презентовала рад
„Ја могу, а можеш и ти!“ на XXXII Сабору учитеља Србије

У

Београду је 16. и 17. јуна 2018. године одржан XXXII Сабор учитеља Србије
„Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава―.
Другог дана Сабора, на Учитељском факултету одржана је Смотра стваралаштва
учитеља у образовно–васпитном процесу. Аутори примера добре праксе презентовали су
своје радове учесницима Сабора, приказујући иновативност у планирању и реализацији
образовно–васпитног процеса, успешно реализоване ваннаставне активности, стваралаштво у функцији дидактичког средства, различит приступ решавања васпитних ситуација.
Ове године наша школа је први пут имала свог представника. Свој рад, учитељица Биљана презентовала је у Свечаној сали током прве сесије и у Амфитеатру током друге сесије.
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ОБНОВЉЕНО ЧЛАНСТВО
Ученици посетили Библиотеку „Јован Дучић“ у Барајеву

С

ваке године, током Дечје недеље,
ученици нашег одељења посете
библиотеку, разгледају фонд књига намењених деци и обнове годишњу
чланарину.
Библиотекарка их том приликом подсети
на права и обавезе које имају сви читаоци према књизи, јер је сваки члан
библиотеке дужан да се придржава Правилника о условима, начину коришћења
и заштити библиотечке грађе.

КЊИГЕ НА ДАР
Уручена донација књига за школску библиотеку

К

ада имаш пријатеље великог срца
онда добијеш на дар триста књига, донацију Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу
"АДЛИГАТ" и САНУ.
Захваљујући Елвису Зорнићу, новинарки
Агнези Трпковски и Александри Богдановић из Удружења, оформисмо библиотеку
у нашој сеоској школи.

Књига је јединствена, преносива
магија.
Стивен Кинг
Књига је попут баште у џепу.
Кинеска пословица

26

СВИ ЗА ЈЕДНОГ, ЈЕДАН ЗА СВЕ
9th Global Rural Community Football Gathering

П

оводом 9. Глобалног окупљања фудбалских сеоских заједница у организацији
„Руралне заједнице― из Аргентине, ученици трећег разреда одиграли су 27.
октобра 2017. године фудбалску утакмицу. Тиме су прославили акције у којима
су били ангажовани како би побољшали услове рада у школи. Уредили су нову учионицу у
школској згради, а захваљујући Саши Јовановићу добили су и летњу учионицу у дворишту
школе.

Више од 600 акција широм света реализовано је у оквиру овог догађаја током кога су деца
у сеоским школама играла фудбал прослављајући чињеницу да могу много тога постићи
радећи заједно.

Сви за једног, један за све, као тим! Todos para uno, uno para todos, como un equipo!
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ДЕТИНЦИ, ДАН КАДА ДЕЦА ДАРУЈУ СТАРИЈЕ
Први од три породична празника пред Божић

Д

Куће пуне љубави, „откуп―

етинци се славе у
трећу недељу пред
Божић.
Тога дана, рано ујутру,
одрасли везују своју или
туђу децу каишем, канапом или дебљим концем.
Деца се „дреше― поклонима чиме се уче великодушности и давању, а сам
чин даривања у раном
детињству усваја се као
срећа да имаш довољно
да би и ти друге даривао.
Везивање на овај празник

симболизује чврсте породичне везе, слогу, мир,
поштовање и међусобно
помагање у свим приликама.
Празници пред Божић, и
обичаји везани за њих,
доприносе јачању породице, слози у њој, разумевању, поштовању између деце и родитеља,
старијих и млађих, што
све заједно чини породицу јаком и здравом.

ВАСКРШЊА ЧАРОЛИЈА
Одржан традиционални ликовни конкурс и додела награда

В

аскршња чаролија у организацији Центра
за културу Барајево, Библиотеке „Јован
Дучић― и организације „Деца Барајева―
одржана је пред Васкрс на платоу испред Дома
културе.
За украшено васкршње јаје, ученик Филип
Иванковић освојио је другу награду, док је на
градском такмичењу, које је одржано на Богословском факултету СПЦ, његов рад похваљен.
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СТВАРАЈМО УСПОМЕНЕ
Када баке дођу у госте, време стане

У

оквиру Дечје недеље ученици трећег
разреда дружили су
се и са бакама.
Током радионице „Размена
игровних активности деце
и старих“ било је лепо чути чега су се баке играле
када су биле мале, да ли су
им родитељи куповали
играчке, колико су времена проводиле у игри.

На свако постављено питање знатижељних унука,
стрпљиво су одговарале.
Малишани су посебно ужи-

вали у изради играчака од
природних материјала (кукуруза, паприке, шаргарепе, тиквица, јабука, крушака). Пошто се бакама распламсала машта и покренули прсти, настале су прелепе играчке.

Рецепт за добру играчку је
једноставан: пуно љубави,
мало воћа и поврћа, више
маште, неколико бака и
унучића, по који пољубац и
осмех у знак бодрења.
Корист је била обострана,
баке су се вратиле у де-

тињство и поново биле деца, а ученици су на поклон
добили играчке. Мостови
међу генерацијама су још
више учвршћени на радост
свих окупљених.

Деца су баке обрадовала и
изложбом ликовних радова
у холу школе. Покушале су
да се пронађу на цртежима, а да ли су успеле нека
остане мала тајна.

Једно велико хвала бакама на дружењу!
Чувајмо их, оне су благо нашег детињства.
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ГРАДОСЛАВ
Мали неимари саградили град

Н

ису ни владари, ни племићи, ни
војсковође, а ипак су основали
град Градослав. Далеко да су
архитекте и урбанисти, али су се латили
посла и завршили га у предвиђеном року.

Да је могло да „испадне― лепше, могло је.
Али овај град им је некако прирастао за
срце, можда зато што су га изградили са
својих десет прстића.
Замишљали су како би било живети у њему. Лепо, има зеленила. Шта би променили? Можда би додали и соларне плоче,
мање аутомобила.

Све су добро осмислили, па радови нису
каснили. Бавили су се рециклажом, чиме
су трошкове изградње свели на минимум.
Нису користили рашље, као у стара времена, нити лопате, цигле, малтер, камен.
За овај неимарски подухват били су им
потребни: картон, кутије различитих величина, темпере, четкице, лепак, гранчице,
суво цвеће, пластелин, играчке (аутомобили, човечуљци).

Изабрали су и место на ком би становали,
замислили су и суседе.
Све у свему, и нису тако лоше ове њихове
макете града.
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ЂАК У САОБРАЋАЈУ
Одржана обука деце о безбедности у саобраћају

О

пштина Барајево је и ове године
добила значајна средства од Градског секретаријата за саобраћај за
спровођење програма који за циљ имају
повећање безбедности у саобраћају, посебно деце школског узраста. Ова средства употребљена су за организовање предавања и обуке деце на специјалним полигонима са семафорима и другом неопходном сигнализацијом.
Ученици трећег разреда учествовали су у
обуци деце о безбедности у саобраћају на
полигону (у матичној школи) који је био
опремљен семафорима, саобраћајним зна-

цима, пешачким прелазима и аутомобилима на ножни погон.
Обука је спроведена са циљем да се деца
упознају са саобраћајним прописима како
би била што безбеднија у саобраћају.
Ученици су кроз предавање и разговор, и
као активни учесници на полигону проверили своја знања и научили нешто ново о
правилима понашања у саобраћају и значају њиховог поштовања у циљу обезбеђивања сигурности.
Као потврду да су успешно савладали обуку, на крају едукације ученици су добили
возачке дозволе за децу.
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У СВЕТУ ПРОГРАМИРАЊА
We love to Code!

И

ове школске године ученици трећег разреда учествовали су у Европској недељи програмирања (манифестацији чији је циљ јачање свести о потреби и
значају информационо-комуникационих технологија у савременом животу и
могућност њихове примене у различитим животним окружењима) и глобалној кампањи
„Сат програмирања― чији је циљ да се деца науче првим и најважнијим корацима који
ће их увести у свет програмирања.
У оквиру „EU Code Week― сви заинтересовани, од 7 до 77
година, могли су да се опробају у креирању игрица,
прављењу сајтова, да науче више о роботима… Идеја је да
се путем креативних и едукативних активности промовише
програмирање као нови вид писмености у модерном друштву и да се тако приближи различитим генерацијама.
На мапи догађаја се, међу 56 земаља учесница и 23 118 догађаја, нашла и радионица „Step by step... we learn to
code― организована за ученике 3. разреда. Ђаци су учили
основе програмирања уз забавну онлајн игру Big Hero 6
Code Baymax.
Поред овог, били су део још једног информатичко-едукативног догађаја. Придружили су
се милионима ученика и наставника широм света у глобалној кампањи „Hour of Code―.
Програмирање није баук ако га учиш уз забавне игре, попут Minecraft Hour of Code.
Кроз ове игрице ученици су имали прилику да негује вештине решавања проблема, логике и креативности, чиме се гради темељ за успешну каријеру у 21. веку. Сви ученици
су добили сертификате о успешном сату програмирања.
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НЕДЕЉА ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА
Ученици трећег разреда промотери дигиталне писмености и
партнери кампање Онлајн недеља

П

о упознавању са кампањом и најавом дешавања током Недеље дигиталних вештина која је трајала
од 19. до 25. марта 2018. године, ученици
су искористили прилику да подрже учешће
Србије кликом на Бројач, чиме су регистровали своје учешће у овој европској
кампањи и тако допринели промовисању
активности наше земље у области дигиталног укључивања.
Током ове недеље говорило се о безбедности деце на интернету, као и о електронском насиљу. На европској мапи догађаја нашла се и активност ових ђака - QR
Code: Compound of national tradition and
modern technology. Наши домаћини, Лена

и Милан, упознали су децу са својим сеоским домаћинством на један веома необичан начин.
На објектима за становање и чување стоке
и живине били су излепљени QR кодови.
Да би ученици открили ко су све становници њиховог дворишта и чиме се све то
они баве, морали су да крену у обилазак
користећи мобилне телефоне и таблете
прикључене на интернет. Помоћу инсталиране апликације, коју се веома једноставно преузели са Play продавнице, очитавали су кодове. Кодиране поруке помогле су им да се боље упознају са овим
сеоским домаћинством типичним за Шумадију.
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BEST EVENTS OF ALL DIGITAL WEEK

2018

QR Code: Combining national tradition and modern technology

Posted by Ekaterina Clifford
on April 17, 2018

W

elcome to Veliki Borak, a place
nearby Belgrade, where pupils of
a local primary school „Knez Sima
Markovic“ enhance their digital skills every
day thanks to creative teachers and where
learning is fun thanks to modern technology.
This year during the ALL DIGITAL Week the
third grade pupils were introduced to QR
codes and how they can support and
facilitate knowledge acquisition.

central Serbia.
A 3D model of the farm was created with
different facilities for humans and cattle. In
order to discover the inhabitants of the farm
and what they do, the pupils took a tour
holding mobile phones and tablets. For this
occasion especially and to make the class
even more interesting, the pupils who acted
as tour guides were wearing traditional
clothes.

QR technology provides a wealth of benefits
for the techno-friendly teacher and students.
Most pupils own mobile phones that can read
QR codes in seconds.
Within the class where tradition and modern
technology met via QR codes, the pupils
learned about a typical farm household in

The main help and information source during
the tour were QR codes. All facilities on the
farm had a QR code stickers.
Prior to starting a tour, the students
downloaded the app and the scan of QR
codes began. Coded messages helped the
pupils become more familiar with the
functioning of a farm household.
Pupils were rather excited at the prospect of
opening Ali Baba’s cave of information at the
click of a button!
34

teaching resource, or simply leave it on
the interactive whiteboard for students
to scan in class.
3. QR codes can be printed on virtually
anything: paper, textile, walls.
Teachers want, above all, simplicity and
efficiency. This is why QR codes are
becoming a popular tool in modern
education. They combine speed, ease and
novelty with the capacity to hold a large
amount of data. They can do a lot to enrich
the lessons, and this is why more and more
teachers in Serbia use QR codes and
embrace the new ‘scan-do’ attitude.

A video was created showing the glimpse of
the class.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=191&v=5KCgnzt31ac
There are many other ways one can use QR
codes in school. They enhance students’
learning experience. The teacher Biljana
Popovic, who designed this lesson listed
three main reasons why QR codes are
brilliant in education:
1. QR codes can hold over 4000 characters
of information. Instead of printing out
a long web article to the pupils
students, QR codes could give them
direct and instantaneous access to the
same resource in class or at home. You
save time and you save a tree
simultaneously!
2. They are very easy to generate. To
create a QR code, you only need to
copy and paste the address of a web
page into your QR generating software.
Once you have produced your code,
you can then transfer it to your

Међу 10 најбољих европских догађаја током ADW2018, које је одабрао ALL DIGITAL тим,
нашла се и активност коју су реализовали Биљини школарци - Serbia: QR Code:
Combining national tradi-tion and modern technology.
http://alldigitalweek.eu/best-events-of-all-digital-week-2018/
Награде трима првопласираним догађајима биће додељене на ALL DIGITAL SUMMIT 2018 у
Бриселу 18-19. октобра. Ова годишња конференција окупља лидере из мреже дигиталних компетенција и организација које раде на унапређењу дигиталних вештина за размену и учење једни од других.
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ЕTWINNING ПРОЈЕКАТ
Учешће у пројекту „Лепеза завичаја — My place in the sun"

К

роз пројекат "Лепеза завичаја - My
place in the sun" ученици су детаљно упознали свој завичај, његову
историју, културу, обичаје, споменике, непокретна културна добра на подручју Великог Борка и Барајева.
Све то приказали су својим пријатељима,
учесницима пројекта из Словеније (Кршка,
Сежане), Љутова, Сивца и Јагодине. Исто
тако, упознали су се и са завичајима својих новостечених пријатеља, јер је свако
свој завичај представио као посебно место
под сунцем. Финални производ је креирана е-књига "Лепеза завичаја".

36

ДОБРО ДОШЛИ У НАШ КРАЈ
Споменик природе Три храста лужњака Баре

A

ко вас, којим случајем, пут нанесе
на подручје градске општине Барајево обавезно обиђите три горостаса, три стабла храста лужњака која
представљају типичне примерке своје врсте, заостале од некадашњих широко распрострањених храстових шума. Налазе се
у селу Шиљаковац, поред реке Робаје повременог тока, на месту званом „Баре―,
удаљеном око 150 метара од сеоског пута,
на надморској висини од око 124 метра.
Стабла су стављена под законску заштиту
још 1969. године Решењем Скупштине општине Барајево, да би 2006. године Скуп-

штина града Београда ово природно добро ставила под заштиту као споменик
природе - значајно природно добро III категорије Републике Србије ради очувања
ретких ботаничких вредности и репрезентативних дендрометријских карактеристика, заштите аутохтоне разноврсности и
унапређења предеоних обележја у којима
три храста лужњака доминирају својом величином и лепотом.
Укупна површина заштићеног природног
добра износи 0,50 ha, а чини је укупни
припадајући простор, односно пројекција
крошњи.

Дендометријске карактеристике заштићеног подручја
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Крајем августа 2014. године јак
ветар оборио је стабло II.
Испоставило се да је храст већ
био труо и није више могао да
издржи налете ветра, који је те
године дувао заиста жестоко.
И тако, од три храста лужњака
остадоше два да сведоче о имену ШУМАдија.

МАЛИ УМЕТНИЦИ
Ликовни радови ученика трећег разреда

П

абло Пикасо је једном приликом
изјавио да су сва деца уметници.
Цртајући деца развијају моторичку способност и координацију руку,
изражавају своја осећања и креативност.

(ФАО), „Књиге су у моди― Школског портала „БИГЗ школства―, „Креативни Генијалци― Фестивала дечје илустрације Народне библиотеке „Вук Караџић― из Крагујевца...

Трећаци воле да цртају. Често су критични
према својим цртежима, па их зато учитељица подржава да наставе да цртају и да у
цртању уживају што дуже, без обзира на
то колико су у томе вешти. Често се за
њих организују ликовне радионице, а најбољи радови шаљу на такмичења.

Црвени крст Србије традиционално, сваке
године, расписује конкурс за ликовне и
литерарне радове и видео спотове на тему
добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви, а трећаци радо учествују
поштујући све пропозиције конкурса.
Не добију увек награде, али се потруде да
им идеје буду оригиналне, да радови промовишу лепоту даривања, позову на добровољно давање крви…

Ове школске године Биљини школарци
учествовали су са 30 радова на седам ликовних конкурса, међу којима: „Change
the future of migration. Invest in food
security
and
rural
development―
Организације УН за храну и пољопривреду

Међу омиљеним конкурсима им је конкурс
поводом Дечје недеље Пријатеља деце
Србије.
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ПОНОСНИ НА

...

„Зрно по зрно погача, камен по камен палача“

Т

оком школске 2017/2018. године Биљини школарци и учитељица Биљана Поповић
добили су неколико сертификата и захвалница.
Ово су само неки од њих.
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ТО СМО МИ
Зелена деца, велика и мала

БИЉИНИ ШКОЛАРЦИ — лист ученика 3. разреда ОШ „Кнез Сима Марковић― Барајево,
Издвојеног одељења Велики Борак.
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