
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

 

 DOGAĐANJA               19. 

DAN PLANETA ZEMLJE 

    Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja kako 

bi se jačala svijest ljudi prema prirodnom okolišu, kao 

znak zahvale našem planetu. U našoj školi učenici su 

sudjelovali u projektu recikliranja kojeg su 

organizirale učiteljica geografije Ika Lucić, učiteljica 

biologije Nataša Klasni i učiteljica likovne kulture 

Marija Marijanović. 

Između učionica biologije i geografije postavljene su 

kutije za recikliranje: kutija za staklo, kutija za papir i 

kutija za plastiku. Učenici su rado sudjelovali u 

recikliranju, a od zarađenog novca nakon prodaje 

plastičnih boca, kupljene su sadnice cvijeća. Zahvaljujući 

odgovornim učenicima koji su bili spremni sudjelovati u 

očuvanju Zemlje, prikupljeno je oko stotinu boca i 

kupljene su 24 sadnice cvijeća. Članovi izvannastavnih 

aktivnosti Napredni geografi, Mladi biolozi i Estetsko 

uređenje škole posadili su sadnice u školskom vrtu. 

Učiteljice su pohvalile sve učenike koji su sudjelovali u 

projektu očuvanja naše Zemlje.                                                 

Katarina Đurašević, 8.a  

 

                                      

 

 

 

 

Opasnosti od mina 

    U ponedjeljak 27. travnja 2015. godine učenici od 

5. do 8. razreda poslušali su predavanje o 

opasnostima od mina i minskim područjima.  

Edukativno predavanje održao je Centar za 

razminiranje iz Siska u suradnji s Policijskom upravom 

Vukovarsko-srijemskom i Hrvatskim Crvenim križem. 

Prvi dio predavanja predvodila je predstavnica 

Hrvatskog centra za razminiranje koja nas je upozorila 

na minski sumnjiva područja u Republici Hrvatskoj.U 

odličnoj pripremljenoj prezentaciji sve je bilo detaljno 

objašnjeno i prikazano. Učenici su na slikama vidjeli 

koliko različitih mina postoji. Drugi dio bio je 

najzanimljiviji za učenike koje su održali predstavnici 

Hrvatskog Crvenog križa i Policijske uprave 

Vukovarsko-srijemske. Na stolu su bile izložene 

različite vrste mine te su učenici mogli vidjeti kako one 

izgledaju. Predavači su nam pokazali kako se mine vrlo 

lako mogu aktivirati koje nakon aktivacije ugrožavaju 

ljudski život. Svi smo stresli na demonstracije izgleda i 

zvuka, a malo i uplašili. 

    Predstavnik Crvenog križa nam je predstavio 

izgrađena i obnovljena igrališta koja su sigurna mjesta 

za igru i sportske aktivnosti jer mine nemaju rok 

trajanja i vrlo lako se mogu aktivirati.                                                                                                                                                                                              

Katarina Jelić, 8. b 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


