(9.10.2012 год.)

Пази!!! ЕКОЛОШКА ПАТРОЛА ОВДЕ ГАЗИ!!!
ООУ „Тоде Хаџи Тефов“ од Кавадарци веќе неколку години активно ја импелментира
екологијата во наставните и воннаставните активности.Училиштето под раководство на
еколошката секција е ностител на наградата „Зелено знаме“ и е училиште кое по втор пат е
прогласено за Еко-училиште.Како училиште кое ја спроведува Програмата „ Немаме резервна
планета“ од 2009 година е дел од мрежата на еко-училишта во Македонија.Континуирано
спроведува активности за заштита и унапредување на животната средина во училиштето,
републиката, а како дел од еко-мрежата учествува и на многу наградни конкурси надвор од
земјата.

- „Ние учениците организираме предавања, истражувачки работилници на тема
екологија за нашите соученици, во соработка со еко-одборот и локалната заедница
спроведуваме акции за чистење и уредување на нашиот училишен двор, парк, блиска
околина.Изработуваме еко - пораки за заштита на животната средина и заштеда на
природните ресурси, твориме ликовни и литературни творби, изработуваме хамери и
стиропори со содржини од нашите активности.А кога работиме на терен и го практикуваме она
што го учиме, тогаш Еко-патролите се најважни.На тој начин преку игра и забава дознаваме за
екологијата како наука и градиме навики за заштита и одржување на животната средина.“
-Како носители на наградата Зелено знаме, добивме гранд од ОХО и Швајцарската
агенција за развој во 2009 година за реализација на Проектот „Училишен двор – Еколошки
парк“.Го уредивме училишниот двор со трева и зимзелени садници, корпи за отпадоци и
изградивме Еко-училница за изведување на настава во природа, за одмор и рекреација на
учениците и сите останати членови на училишната заедница.сите активнсоти беа пропратени
со едукативни матерјали.

-Во 2011 година бевме прогласени втор пат за Еко-училиште и добивме гранд за
реализација на Проектот: „Штеди вода –зашто е во мода“ повторно од ОХО – реализатор на
Програмата „Еко-училишта“ .Ги заменивме постоечките чешми во тоалетите со ударни чешми
на мал млаз вода и старите казанчиња со нови - штедливи казанчиња на две нивоа.Учениците
стекнаа навики за штедење на водата, а училиштето обезбеди финансиска заштеда и помали
сметки за вода.

-На наградниот конкурс „Земјена –релјефна уметност“ распишан од ОХО , освоисме 1
место со нашето дело насловено како „ Земјата праќа глас за спас“.Тимот од ученици
присуствуваше на четиридневем камп на Осоговските планини.Кампот имаше спортска и
едукативна содржина, а учениците стекнаа незаборавно искуство.

-На меѓународниот награден конкурс „Зелена економија“ во мај ова година бевме
оценети меѓу трите најдобри проекти во Македонија.
-Реализиравме Проектни активности во рамките на училиштето и локалната заедница
за заштеда на електрична енергија, Алтернативни извори на енергија, Здрава храна за детство
без мана и сл.
Како Еко-училиште и понатаму ќе се стремиме кон унапредување на животната
средина, нејзина заштита, едукација и градење навики за здрва и чиста околина-затоа што :
ЗЕМЈАТА НАС НЕ ЧУВА И ХРАНИ

А НЕА ОД НАС НЕМА КОЈ ДА ЈА БРАНИ !!!
Еколошка секција при ООУ „Тоде Хаџи Тефов“
Кавадарци

