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Ко смо ми?
Ми смо ученици четвртог разреда. Похађамо наставу Грађанског
васпитања. У оквиру овог предмета упознајемо се начином
организовања и рада на еколошким и другим проблемима, као што
су еколошке акције.
Због чега ова акција?
Након одласка до парка наше школе сагледали смо све оно што
нарушава изглед и онемогућава сигурни боравак ученика у њему.
Која је наша мисија?
Пошто не можемо да уклонимо огромну цистерну и тада кренемо
акцију којом би се изравнао терен, посадило зеленило, поставиле
клупе, корпе, осветљење, реквизити у нашем школском парку,
донели смо заједничку одлуку да покренемо акцију улепшавања
зида који опасује школско двориште, терен и парк.
Који је наш циљ?
Наш циљ је реновиран, модернизован, осликан зид који опасује
парк и терен.
Која је наша визија?
Наша визија је да, својим личним примером и радом, покренемо све
актере школског живота (ученици, наставници, родитељи) али и
локалну средину на заједничку акцију стварања безбедног и
уређеног простора за боравак ученика у школи.
Који нам је план?
 Од кога очекујемо помоћ?

Да би се реализовао наш план неопходна нам је помоћ. Зато се
обраћамо вама, у нади да ћете нам помоћи на начин који можете –
својим личним ангажовањем или помоћ око маркетинга,
обезбеђивања средстава,...
 Како ћемо обавестити о нашој акцији?

О акцији ћемо обавестити путем сајта и ФБ школе, плакатом на
паноу школе, на сеоском паноу, путем писама свима који нам се
могу придружити и подржати нас.
 Како ћемо обезбедити средства?

Да би се зид реновирао неопходно је затворити циглама отвор на
њему и за то су нам потребне цигле, песак, цемент. За бојење зида
неопходна је боја за спољно цртање (фарбање, кречење), четке за рад,
разређивач, рукавице. За све ово потребно је много новца а идеја је
да се организује вашар у школи и од прикупљених средстава купи
неопходно, као и постављање донаторских кутија на благајнама
сеоских продавница. Надамо се помоћи у новцу и материјалу од
школе, од родитеља и становника Ечке.
 Које је време предвиђено за акцију?



Идеја је да се са реализацијом акције крене у априлу и да се заврши
у јуну месецу – пре одласка ученика на летњи распуст.
Прилог:
- Димензије зида
- Фотографије зида

ЗИД

 Отвор рупе на зиду коју је неопходно затворити циглом :

- Ширина 207 cm
- Висина 185 cm

 Висина зида – 207 cm
 Дужина зида предвиђена за осликавање 90 m

Фотографије:






