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             ,, Детелинка,,  

 

 

Еко—билтен  Број  1                                                                              Септември 2012 

Заппмни!  

Чист впздух, чиста впда, чиста ппчва, значи здравје! 

 

!Сè штп е вп прирпдата  е дел пд нас.  

 

Затпа чувајте ја прирпдата 
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 На ден  08.05.2012 гпдина се пдржа 

натпревар вп Екп - куглаое. Фчествп замаа  

учениците пд пдделенска настава пд 

централнптп и ппдрачните училишта. Секпе 

пдделение имаше свпја екипа пд 5 играчи. 

Натпреварпт гп следеше мнпгубрпјна публика, 

кпја напправи вистинска натпреварувачка 

атмпсфера. Сп првптп местп се закити ПЕТТО 

пдделение, пд с. Миладинпвци. 

искажаа и ппчит кпн еднп 

п д  г п л е м и т е 

непрпценливи бпгатства и 

услпви за живпт - ВОДАТА. 

 Децата ги сакаат 

квизпвите, каде штп имаат 

мпжнпст да си ги измерат 

свпите знаеоа. Упа гп 

стприја и учениците пд IV2 

пдделение на часпт пп 

прирпда. Фчествуваа вп 

Екп квизпт - “Впдата–услпв 

за живпт”. Ппкажувајќи ги 

свпите умееоа и знаеоа 

Натпревар во  куглање со  учениците 
од  одделенска настава   

Еко квиз  

 

 Прплетнипт зелен „екп крпс“ се пдржа и вп нашетп училиште.  

Вп негп  учествуваа 95 ученици пд шестп, седмп и псмп пдделение.  

Крпспт беше ппделен  вп четри категприи и тпа :  

I категприја - шестп пдделение - 

20 девојчиња 

II категприја - 25 машки пд шестп 

пдделение 

III кaтегприја - 20 девпјчиоа пд 

седмп и псмп пдделение  

IV категприја -  30 машки пд седмп и псмп пдделение. 

Фчениците кпи штп беа рангирани пд првп дп третп местп дпбија диплпми,  

штп им ги врачи директпрпт на улилиштеттп. 

Еко крос 
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И ние рециклираме 

 Вп нашетп училиште 

се спрпведе спбирна акција 

на ПЕТ амбалажа пднпснп 

прибираое на пластични 

шишиоа сп кпи беа 

израбптени ппвеќе елементи 

вп училиштетп,  а   една пд 

нив беше „екп елка“. Откакп 

се спбраа шишиоата, штп беа вп сплидна кпличина, 

следен чекпр беше нивнп селектираое пп бпја и 

гплемина. Откакп се селектираа, се премина на    

израбптка на елката, а при селекцијата беа израбптени 

привремени скулптури - цветпви.  

Елката се рабптеше пд страна на учениците пд седмп и 

псмп пдделение и врабптените вп училиштетп. Екп елката 

беше израбптена пп пат на нижеое на шишиоата на жица 

и нивнп прицврстуваое на метална кпнструкција - 

метална прачка. Истата, пткакп се израбпти, беше 

ппставена пред влезпт на 

училиштетп. 

,, Хартијата не старее,, 

 Вп спрабптка сп НВО „Екп лпгик“, училиштетп 

прганизираше рабптилница за рециклираое на хартија. 

Целта на пваа рабптилница беше да се пптикнат 

учениците пд шестп дп псмп пдделение да истражуваат 

за рециклираоетп на хартијата, нп и практичнп да гп 

видат и искусат целипт прпцес на рециклираое. 

Рециклираната хартија ја упптребивме за запишуваое 

на екп твпрби пд учениците.   

Изработка на елка од пластични шшишиња 

 Пп ппвпд Денпт на планетата, 22.04.2012 

гпдина училиштетп прганизираше спбирна акција 

на ПЕТ амбалажа (пластични шишиоа пд впда и 

газирани пијалпци) ппд мптптп ,,Пластика 

спбираме, за да ја рециклираме“. Вп акцијата  

учествуваа сите ученици и врабптени пд 

училиштетп. 

Спбраната амбалажа беше наменета за израбптка 

на елка пд пластични шишиоа, саксии за цвеќиоа 

и други предемти кпи штп се излпжени вп нашетп 

Екп катче. 

Собирна акција на пластични шишиња 
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 Ф ч и л и ш т е т п 

спрпведе акција за 

селектираое на птпадпт  

за штп беа израбптени 

четири канти за птпадпци.  

 Израбптката на кантите се спстпи вп тпа 

штп на самите канти 

учениците испишаа пзнаки вп кпја канта какпв птпад ќе се 

спбира. Означени беа: канта за хартија, канта за пластика, 

канта за бипразградлив материјал и канта за училишен смет.  

Истп така, вп секпја училница се ппстави пп една  кпрпа за  хартија. 

Ппставуваое и пзначуваое на кпрпи за хартија и 
птпадпци 

Прпект за заштеда на енергијата  

Изработка на плакат за рециклирање 

 

 Фчениците пд шестп  и седмп  

пдделение , на слпбпдни активнпсти пп 

биплпгија, а какп дел пд прпграмата за  

„Интеграција на екплпшкптп пбразпвание“ 

израбптуваа хамери сп свпи идеи на тема 

„Рециклираое“ и „Заштеда на електрична 

енергија“. 

 

 Фчениците пд  петтп и шестп  пдделение 

пп предметпт прирпдни науки и прирпдни науки 

и техника, истражуваа за неделна пптрпшувачка 

на впда без штедеое и сп штедеое. Целта на 

пваа истражуваое беше учениците да се 

заппзнаат  сп значеоетп на впдата за живипт 

свет и начинпт на кпј треба да ја искпристуваат. 
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Еве сега и вп пвпј час,  

тревата плаче на сипт глас! 

Таа птсекпгаш не мпли! 

Не гази ме, ме бпли! 

 
Светпт да гп пбпиме,  

пд птпадпци да гп пдвпиме,  

прирпдата да ја негуваме,  

честп да ја ппсетуваме.  

 

Ене гп и пна дрвп 

тажни сплзи лее! 

Заради лисјата исушени  

на негп ниедна птица не застанува да пее! 

 

Низ пплиоата, планините, ридпвите има секакпв смет! 

Да се здружиме сите заеднп! 

Ајде, да гп исчистиме сипт свет? 

Сите реки и пптпци да бидат бистри,  

да ппкажеме дека мпжеме да бидеме дпбри 
екплпгисти. 

Цветанпвска Ивaна VII1 пдд. 

 

ЕКО  КАТЧЕ 

     Вп склпп на училиштетп се назначи прпстпр 

каде штп е ппставенп „екп катче“. „Екп катчетп“ 

спдржи израбптки штп се вп склад сп екп 

прпграмата на училиштетп. Сп ппмпш на 

учениците беше извршена селекција и сместуваое 

на самите израбптки вп 

ппределенипт прпстпр. 

Е К О   Х И М Н А  

                 ЕКО ЛОГО 

        Вп рамките на Прпектпт „екп училиште“ израбптенп е екп лпгп или, заштитен знак на 

училиштетп. Израбптката се пдвиваше пдреден перипд пд страна на учениците пд псмп 

пдделение. Фчениците израбптија ппвеќе скици пд кпи 

заеднички беа пдбрани некплку кпи пптпа беа сведени на две,  пд 

кпи Екп пдбпрпт гласаше и избра една. Нареден чекпр беше пп 

скицата учениците да израбптат хамер на кпј ќе гп претстават 

заштитнипт знак „лпгп“ на училиштетп. Приказната на лпгптп е 

еднпставна нп кпнкретна, пднпснп на дрвп кпе е 

претставенп какп живп суштествп сп срце и 

светпт на двете страни вп крпшната ја раскажува екплпшката приказна вп 

стеблптп каде штп е претставен екплпшкипт прпцес пд прибираое на 

птпадпци - канта за птпадпци, рециклираое - симбплпт за рециклираое, 

и здрава средина - срце. 

Не гп фрлај дубретп, бидејќи самп нема да се исчисти. 

Сп фрлаое на птпадпт ја уништуваме убавината на 

прирпдата, ja загадуваме впдтаа и впздухпт и сп самптп 

тпа си правиме злп. 

Вп прирпдата не пставај ништп, псвен трагпвите пд 

свпите стапала. 

Дпзвплете и на ппчвата да дише, не ја гушете вп птпад. 

Рециклираоетп на птпад, значи да ја чуваш прирпдата. 

Кпга гп фрлаш дубретп, кпристи вреќи. 

Ппдпбрп денес да бидам активен, пткплку вп иднина да 

бидам радипактивен. 

Сè штп е вп прирпдата  е дел пд нас. Затпа чувајте ја 

прирпдата! 

Заппмни! Чист впздух, чиста впда, чиста ппчва, значи 

здравје! 

Е К О   К О Д Е К С 



страна   страна   страна   6 „Детелинка  Детелинка  Детелинка  „„                  

 

Креативни идеи - помалку отпад повеќе живот 

Декоративни чашки 

Ова е нашиот воз 

Учениците од IV и II одд. 

 

 

 Сакајќи да гп 

пдбележат-„Денпт на 

планетата Земја” - 22 

април, ппд мптптп: 

„Зачувај ја свпјата 

планета”, учениците пд IV 

пдделение уште еднаш ја ппкажаа свпјата креативнпст. Од пластични 

предмети за рециклираое, израбптија прекрасни твпрби, штп беа 

излпжени вп Екплпшкптп катче. 

 

 Впзпт не пристигна пд 

Кпчани, пристигна пд училницата 

на III пдд. 

И тпа, не пбичен патнички впз, туку 

впз пд лименки. 

Сп тпа  учениците гп збпгатија  екп 

катчетп вп нашетп училиште и 

придпнеспа вп развиваоетп на 

екп свеста, не самп кај децата, 

туку и кај впзрасните.  

 

 Пластичните чаши не служат самп 

за еднпкратна упптреба. Местп да завршат 

какп птпаден материјал, тие завршија вп 

детските раце на II2 пдделение. Сп мала 

ппмпш пд IV2 oдд. пд пбични пластични 

чашки, направија уметнички декпрации. 

Ете, и пвпј пат креативните детски раце се 

ппкажаа на делп! 
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Перформанс „Фотосинтеза“  

            Еко  патрола во училиштето 

 Инспирирани пд часпт пп биплпгија, учениците пд седмп пдделение решија 

темата ,, фптпсинтеза,,  да ја престават преку театарска  тпчка.   

Фчениците успеаја на мнпгу кретаивен и 

забавен начин да гп привлечат вниманиетп на 

присутните гпсти. 

Сп пвпј перфпрманс ја ппкажаа важнпста на 

растенијата вп прпизведуваоетп на храна и 

кислпрпд за сите пстанати живи прганизми на 

планетата Земја. А истп така, ппкажаа дека 

секпја научена лекција вп училиште е лекција 

пд секпјдневнипт живпт.  

задплжена за заштеда на 
впда.Освен пвие активнпсти, 
членпвите на Екп патрплата 
активнп учествуваа и вп: 
уредуваое на училишнипт 
двпр, израбптуваа плакати за   
чиста пкплина кпи ги 
презентираа пред свпите 
другарчиоа, ги инфпрмираа 
наставниците за пдредени екп - 
прпблеми пкплу училишната 
зграда и ги предупредуваа  
учениците кпи не гп ппчитуваа 
Екп - кпдекспт. 

 

 

  Вп нашетп училиште,  
пваа учебна гпдина е 
фпрмирана  Екп патрпла  
спставена пд ученици пд 
петтп пдделение. Вкупнипт 
брпј на вклучени ученици вп 
Екп патрплата беше 12 
ученика ппделени вп 3 групи. 
едната група беше задплжена 
да ја следи хигиената вп 
училниците, училишнптп 
игралиште и училишнипт 
двпр. Втпрата група беше 
задплжена за заштеда на 
електричната енергија,  а 
третата група беше 
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 Пп ппвпд прганизиранипт 

награден кпнкурс ,,Зелени денпви 

вп Рамстпр“ кпј гласеше ,,Светпт да 

гп пбпиме,  пд  птпадпци да гп 

пдвпиме“   учениците  пд седмп 

пдделение израбптија  ликпвни 

твпрби сп кпи учествуваа на 

кпнкурспт. Израбптките беа пд 

материјали кпи штп се птпадни и кпи 

штп се рециклираат, какп штп се 

пластични шишиоа, пластични 

ќесиоа, тапи, пластични цевки и сл.  

 Вп месец април вп нашетп училиште се 

спрпведе акција ппд мптптп ,,Садница плус“.  Вп 

акцијата беа вклучени сите ученици сп 

пдделенските наставници кпи засадија семчиоа 

пд Јавпр и истите ги ппставија вп училниците и 

хпдниците. Сп пваа акција учениците 

придпнеспа вп развиваоетп на екплпшката 

свест кај  младите. 

У ч е с т в у в а м е  н а  к о н к у р с  п о  п о в о д   
„ З е л е н и  д е н о в и “  в о  Р а м с т о р   

,, Садница плус,,  

 „Здрава храна за детствп без мана“   

 Вп рамки на 

прпграмата „Здрава храна 

за детствп без мана“ беа 

израбптени цртежи на 

истата тема  кпи  штп 

ппдпцна беа 

ппставени на панп вп 

склпп на училишнипт 

прпстпр. 



страна   страна   страна   9 „Детелинка  Детелинка  Детелинка  „„                  

 

Ф ч е с т в п  в п  кп н т а к т н п  з а б а в н а т а  е м и с и ј а  –  Т в п н   

 Спнпт за ппшумена 
Македпнија преку засадуваое на 
иднината се рпди вп август 2007 
гпдина, кпга идејнипт 
таткп на акцијата, 
амбасадпрпт на мирпт на 
UNESCO, светски 
ппзнатипт баритпн, 
маестрп Бприс Урајанпв, 
трпгнат пд пгрпмните 
катастрпфални ппжари, 
кпи 2006 и 2007 ја спгплија 
и ппустпшија Република 
Македпнија, дпбива 
благпрпдна идеја и 
ппттикнува прпект за 
маспвнп засадуваое на 
гплините и ппустпшените 
планини. 

    Личнипт сетилен дппир 
сп иднината—сп 
кпренчиоата на иднината какп 
индивидуална радпст, нп и 
кплективна дпбрпдетел, на себе ја 

ппчуствуваа сите градани на 
Република Македпнија, а 
ппсебнп децата, кпи пд 

самипт ппчетпк ја 
ппддржуваа акцијата. Сп 

гплема радпст заеднп пдеа на сите 
акции штп се пдржуваа на пдредена 
лпкација на места вп нивнптп 

живеалиште вп  с. Мршевци. 
Дружеоетп сп маестрп 
Бприс Урајанпв и учениците 
пд  с. Мршевци  придпнесе 
за дпбиваое ппкана пд 
страна на канцаларијата на 
Ден на дрвптп, учениците 
заеднп сп свпите рпдители 
да бидат дел пд снимаоетп 
на спптпт за Ден на дрвптп. 
Спптпт беше снимен вп 
градскипт парк сп мнпгу 
сппртисти пд различни 
сппртпви, наши 
репрезентативци, 
кпшаркари, кајакари, 
каратисти, бпксери и 
ученици кпи другаруваа сп 
нив. Фчениците беа мнпгу 

задпвплни, бидејќи беа директни 
учесници вп спптпт.  

 

    

         

  На „Денпт на дрвптп“ учениците пд нашетп училиште гпстуваа 

вп кпнтактнп забавната емисија  Твпн, на кпја се претставија сп една екп 

песна и две ритмички песнички.  

Низ дружеоетп  сп 

в п д и т е л к а т а  и 

претставникпт пд „Ден на  

дрвп“, тие ппкажаа дека 

псвен играта и песната и 

екплпгпјата е нивна силна 

страна.  

,,Засади дрвп, засади цвет, разубави гп целипт свет,, - беше нивна 

парпла! 

Фчествп на учениците вп снимаоетп на сппт за  

Ден на дрвптп 
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Садење цвеќиња и дрвца во училишниот двор 

 

 Да се биде дел пд пвпј раскпшен двпр, 

испреплетен сп мнпгу цвеќиоа, алеи , мпзаици пд 

дрвп, лебеди пд гуми, шарени гуми и други креативни 

израбптки е задпвплствп на секпј ученик, врабптен и 

рпдител. Фбавп уреденипт двпр гп привлекува 

вниманиетп на сите гпсти и минувачи и спздава чувствп 

на хармпнија, удпбнпст и релаксиранпст..  

 Затпа нашипт двпр честп е нарекуван „Оаза на 

мирпт“! 
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Уредување на училниците и ходниците 

Ден на прплета вп духпт на екплпгијата 

Редовно уредување и одржување на училишниот двор 

 Фкрасуваоетп  и 

уредуваоетп на улилниците и 

хпдниците  е желба и пбврска 

на секпј ученик и врабптен вп 

нашетп училиште.  Низ игра и 

н а с т а в н и  а к т и в н п с т и 

учениците си гп збпгатуваат и 

разубавуваат свпјпт прпстпр 

вп кпј се чуствуваат какп вп 

дпмашни услпви. 

 Фчениците пд седмп пдделение 

спрпведпа акција за 

варпсуваое на сите 

дрва вп склпп на 

училишнипт двпр. 

Придпбивките пд 

акцијата се естетски 

изглед на самите 

дрвја и училишнипт 

двпр и дезинфекција 

 

 

 За денпт на прплетта 

прганизиравме чистеое на 

училишнипт двпр, садеое на 

цвеќиоа и израбптка на гатанки, екп 

ппраки, ппстери , екп песни, екп 

кпдекс и екп лпгп. 

Вп перипдпт на врнежливите денпви 

се спрпведе акција за 

спбираое на дпждпвница пд 

страна на учениците пд седмп 

пдделение. За спрпведуваое 

на пваа акција беше пптребп да се ппстават кпфи 

ппд плуците вп кпи ќе се спбира дпждпвницата. 

Откакп ке се спбере пдреденп кпличествп на 

дпждпвница, истата беше кпристена за 

навпднуваое на цвеќетп, дрвјата и тревата вп 

училишнипт двпр. Сп пвпј прпект самптп училиште има 

придпбивка вп намалуваоетп на пптрпшувачката на впда. 
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Проект за загадување на растенијата 

Презентација „ Животна средина-Еко култура„ 

Светски ден на здравјетп 

 

 Ф ч е н и ц и т е  п д  ш е с т п  

пдделение пп предметпт биплпгија, 

рабптеа на причините  за 

загадуваоетп на живптната средина и 

ппследиците пд загадуваоетп врз 

пдредени растителни видпви, преку 

мнпгубрпјни експерименти и 

истражувачка рабпта. 

 Фчествп на 

ученици и наставници 

на предаваоетп на 

тема ,, Впда и нејзинптп 

з н а ч е о е “ 

- прганизиранп пд Јавнп 

здравствп и Општина 

И л и н д е н  

– оддел за вода 

 пп ппвпд Светскипт ден 

на здравјетп  

 

 На ден 02.05.2012 година  на 

учениците пд 6 и 7 пдделение им беше 

пдржана презентација на тема „  Живптна 

средина“ . Целта на предаваоетп беше 

учениците ппппширнп да се заппзнаат сп 

значеоетп на пдредени растителни 

видпви вп прпчистуваое на впздухпт вп 

живптната средина. 
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Изработка на куќичка за птици 

 

          Креативни дрвени куќчки за птици и 

верверички,  се најдпа и вп нашипт двпр, на 

бпрпвите.   

Овие куќарки се делп на  детските раце  пд 

предметна настава, впдени пд наставникпт пп УО. 

Сп пвпј  декпративен елемент , учениците гп 

збпгатија  училишнипт двпр, кпј претставува 

спврешенп местп за пдмпр и рекреација . 

Модна ревија 

 

 Дали се пва мпдели на Кпкп Шанел, 

Гучи, Версаче или мпжеби Прада?... Не, пвие 

прекрасни креации ги израбптија дел пд 

наставниците и рпдителите пд нашетп 

училиште.  

Весници, фискални сметки, пластични кеси, 

вреќи и други рециклирачки материјали, беа  

пптребни за да се израбптат вистински 

креативни ремек дела. А вп нив, на нашата 

мпдна писта, вп пплн сјај, прпдефилираа 

учениците пд VI и VII пдделение.Кпј 

знае,мпжеби идни манекени и манекенки! 
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Кампања “Здрава храна“ 

Отворен час за здрава храна 

 

 

 Фчениците пд ПФ Мршевци учествуваат на ,,Кампаоа 

за здрава храна,, вп Музејпт на Македпнија, вп прганизација на 

Орифлејм. 

 Ова е уште 

една активнпст  пд 

нашетп училиште 

какп д ел пд 

кампаоата  „Здрава 

храна за детсвп  без 

мана“, кпја е вп 

прганизација на здружениетп на градани ОХО вп 

спарбптка сп Министерствптп за пбразпвание и наука. 

 

 

 Пп ппвпд пдбележуваоетп на 

денпви на зеленчук и пвпшје, активнпст пд 

кампаоата „Здрава храна за детствп без 

мана" кпја се реализира пд страна на 

Здружениетп на градани ОХО, а ппд 

ппкрпвителствп на г-да Маја Иванпва, 

сппруга на Претседателпт на Р.Македпнија 

се реализираше птвпрен час за здрава 

храна вп пдделенска настава . 

Вп „шарената училница“ вп  ПФ Мршевци, 

учениците сп ппмпш на свпите рпдители и 

наставници ппдгптвија вкусни јадеоа, 

презентирајќи ја важнпста на здравата 

исхрана. 

Декприраните  пвпшни и зеленчукпви 

салати,  беа предизвик и мптив за 

кпнзумираое на здрава храна, какп дел пд 

секпјдневен пбрпк.  

Вп рамките на пвпј час, псвен излпжбата на 

здрава храна, беа презентирани и други 

детски креативни израбптки пд пбласта на 

здрава храна. 
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Здрава храна за детствп 
без мана  

 

Драги дечиња, 

  

 другарчиња мои,  

постарите, совети делат 

и вака убаво велат: 

 

Здравјето цена нема, 

туку од храната зема. 

За обравчиња румени 

не требаат бонбони 

гумени! 

 

За запчиња бели 

требаат подвизи смели! 

Нема многу чоколади 

од блиските, дедовци и 
баби. 

 

Зеленчук и овошје 

треба да се јаде, 

од витамините во нив, 

силата да се краде. 

 

Минерали и вода 

во секоја згода, 

белковини доста често, 

за енергија на секое место. 

Па дечиња здрави, 

витки, убави и прави, 

со добрата храна 

 до детство без 

мана! 

Стефан Арсов IV - одд. 

Здрава храна за детство без 
мана  

 

Црвено, жолто, зелено, 

пробај сега и ти Елено! 

Можеш да пробаш и слива 

и ќе бидеш здрава како Ива. 

 

Овошјето го сакаат сите 

но исто и малиот Мите. 

Хамбургерот многу штети, 

а вчера и наштети и на Кети. 

 

Крушата е многу здрава 

и секогаш пијте деца млеко од 
крава. 

Запознајте се со овошјето и кажете 

му здраво! 

И ќе видите дека сум била во 
право! 

 

Ивона Тушевска VI одд. 

с. Текија  

 

 

 

Здрава храна за 
детство без мана  

 

Хамбургери и ппмфрити  

Да не јадеме честп , 

За сливи и цреши, 

Да чуваме ппвеќе местп. 

 

Свпетп здравје да гп 
чуваме, 

Здрава храна да купуваме. 

Пп еднп руменп јабплкп на 
ден,  

За да бидеме здрави какп 
дрен 

. 

Овпшјетп и зеленчукпт - 

Пријатели засекпгаш. 

Увпетп пријателствп , 

Да гп изневерат нема 
никпгаш. 

 

Јади здрава храна  

За детствп без мана , 

Секпгаш бирај ја,  

Ппдпбрата страна.  

 

Цветанпвска Ивана   

8-1 одд.  
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ЕКО Патронат 

Мпцартпвипт-“Уурски Марш” 

 

 Па да....кесите не служат 

самп за пазареое.Сп нив мпже да 

се музицира и да се птсвират 

најразлични  кпмппзиции.На 

п р п с л а в а т а  н а  н а ш и т е 

патрпни,Мпцартпвипт -“Уурски 

марш”, наместп на вистински 

музички инструменти, нашите 

мали маестрални музичари, гп 

свиреа сп пбични пластични кеси.-

Да беше Мпцарт (чудптп пд дете)

меду живите, сигурнп ќе речеше:-

Па пва се чудп пд деца!!! 

 

 Со богата приредба и еко мотив , 

учениците го одбележаа Патрониот 

празник на училиштето.  

Во раскошни бои, прекрасна атмосфера, 

креативна  бина, поставена  во дворот на 

училиштето, беше сликата на Патрониот 

празник на нашето училиште.  

Пред голем број гости, родители, 

претставници од Општина Илинден, 

училишта и претставници од други  

институции, учениците се претставија со 

голем број на еко -  точки.  

Моцартовиот, марш, пчеличките, 

месечинките, фотосинтезата,  модната 

ревија беа само дел од богатата 

програма која ги воодушеви присутните. 
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Ш А Р Е Н А    С Т Р А Н А   

Е к п л п г и ј а 
 

Низ нашата пкплина  

низ зелената трева и убав свет, 

се напда дубре и секакпв смет. 

Кпга би  имала вплшебнп стапче, 

Би гп направила чистп мпетп гратче. 

 

Отпадпци да не фрламе  

Насекаде веќе, 

Секпј вп градината  

Да засади цвеќе. 

 

Да ја сакаме прирпдата,  

Да бидеме екплпгисти, 

Впздухпт, впдата, ппчвата, 

Нека бидат чисти. 

 

Од дедпвци, прадедпвци, 

Од сите нации 

Ппрака има  за  сите генерации: 

,, Чувај ја, пази ја, 

Негувај ја , не гази ја  

Прирпдата мила - нашата 

Живптна сила. 

Кплевска  Христина  8 -1 пдд. 

 

Е к п   п е с н а  

 
Ливадите и ридпвите,  

Уреба мнпгу да ги чуваме,  

Сп дубре и птпадпци,  

Да не ги загадуваме. 

 

Дрвјата и цвеќиоата,  

Уреба да се чисти, 

Дпбрп да ги чуваме, 

Да бидеме дпбри екплпгисти. 

 

Прирпдата да ја чуваме,  

Здравјетп вп неа гп има,  

Честп да ја ппсетуваме 

И вп летп и вп зима. 

 

Цветанпвска Ивана 8-1 пдделение 

 

 

  

Кпга цвеќетп плачеше 
ппд мпите нпзе 

 

На пдмпр пп втприпт час 

 Мпите другарки  и јас. 

Урчавме низ целп училиште 

Брмчевме кп пси пд училиште. 

 

Не видпв каде згазнав јас 

Одеднаш слушнав тажен глас, 

Фбавптп цвеќенце плачеше и  

Ппд мпјата нпга се мачеше. 

 

Ги викнав другарчиоа та 

Да му ппмпгнеме, 

На сите ни беше жал  

За ранетипт цвет мал. 

 

Се дпгпвпривме: градина ќе 
насадиме, 

Ќе ја гледаме, ќе ја вадиме  

И ветуваме никпгаш веќе,  

Нема да згазнеме цвеќе. 

 

Виктприја Арспвска 8-1 пдд. 

 

Н и з  в р е м е т п ! 

1739 година.... 

Спнцетп силнп пече,  

Бистра река тече, 

Летаат пчели рпјни  

В далечина крв и впјни.  

 

Селскипт впздух е чист,  

На тппплата трепери лист,  

А луде крај пган седат -  

Бајки и приказни редат! 

 

2000 година... 

Пластични кеси и шишиоа разни ,  

Пп улиците прп вијат, 

А сите канти се празни... 

Мнпгу луде - бплни спијат! 

Загаден впздух без птици, 

Мртви риби вп матна впда, 

Оппжарени шуми и живптни 

Останати без свпја рпда. 

 

2059 година.... 

Каде е спнцетп? 

- гп изгуби свпјпт сјај! 

Каде е впздухпт? 

- се пптрпши дп крај! 

Лудетп на загадуваоетп, 

Станаа жртви,  

И сега се мртви! 

 

Андела Дпшевска 8-2 пдд. 
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EКО АКЦИЈА 

ФАБРИКАУА ОКУА 

ВО МОЕУО МЕСУО, 

ГО ЗАГАДФВА ВОЗДФХОУ 

МНОГФ ЧЕСУО! 

 

ЗА ВОЗДФХОУ ПОЧИСУ  

ДА БИДЕ КАЈ НАС, 

НИЕ ДЕЦАУА 

КРЕНАВМЕ ГЛАС! 

 

СИУЕ НИЕ, ГЛАСНО СЕ ЈАВИВМЕ 

И ЕКО АКЦИЈА ЗАЕДНО НАПРАВИВМЕ! 

ДВОРОУ ГО РАЗФБАВИВМЕ, 

ЦВЕУНА ГРАДИНА ГО НАПРАВИВМЕ! 

 

СТЕФАНИЈА ЈОВАНОВСКА-V2 пдд: 

 

ПОСАДИ СЕМЧЕ 

УАЖНА СФМ, 

ВО ГРАДИ МЕ ПЕЧЕ, 

МОЈАУА СОВЕСУ МИ РЕЧЕ: 

“ПОСАДИ СЕМЧЕ, МЛАДОСУ ДА НИКНЕ, 

УВОЕУО СРЦЕ ОД РАДОСУ ЌЕ КЛИКНЕ”! 

 

“ПОСАДИ СЕМЧЕ ОД СЕ КАКО ПРВО, 

ОД НЕГО МЛАДО ЌЕ ИЗНИКНЕ ДРВО”! 

 

ДРВЦЕ КЕ НИКНЕ, ЗЕЛЕНО ЦЕЛО 

ЗА НАВЕК ЌЕ ОСУАНЕ УВОЕУО ДЕЛО! 

 

А, УИ ЌЕ СИ ЗДРАВА 

ОД ПРИРОДАУА ЧИСУА, 

ЈАКА И СИЛНА 

КАКО НЕКОГАШ ИСУА! 

 

НАТАША МАРИНКОВСКА-V2 пдд. 

 

ЗАСАДИ МЕ 

 

ЗАСАДИ МЕ, 

СЕМЧЕУО ВЕЛИ! 

ДФША ВО МЕНЕ ВСЕЛИ! 

 

ПОЛЕВАЈ МЕ, 

ДОБРИНА УОЧИ. 

БИДИ ЧОВЕК, 

ВО СЕЧИИ ОЧИ! 

 

ОД МЕНЕ, 

ДРВЦЕ ЌЕ БЛИКНЕ! 

ДО НЕГО 

ДРФГО ЌЕ НИКНЕ. 

 

ДРВЦЕ, ДО ДРВЦЕ, 

ШФМА ЌЕ СЕ СУВОРИ, 

ВО УВОЈАУА ДФША 

РАДОСУ ЌЕ ГОРИ! 

 

АНГЕЛА СИМОНОВСКА-V2 ОДД. 

Ш А Р Е Н А     

С Т Р А Н А   
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ОУ ,, Браќа Миладинпвци,, с. Миладинпвци 

Општина Илинден  

1000 Скопје  

Република Македпнија  

 

Телефпн +389 22 577 709   

Тел/ факс : +389 22 577 709   

E-mail: brmiladinovci@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Реализацијата на Екп билтенпт е плпд на мнпгу рабпта и спрабптка меду 

учениците, наставниците, директпрпт, психплпгпт, другите врабптени, 

рпдителите, невладини прагнизации, претставник пд медиум, 

претставници пд Општина Илинден и други институции. 

Гплема благпдарнпст дп сите! 

 

 

Првп издание  

Септември 2012 гпдина  
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