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садржај презентације:

• конкурс за најбољи школски час

• наш школски час

• основни циљ и порука



конкурс за најбољи школски час 

� на креативни конкурс под називом „Утицај климатских

промена на живот човека у сливу реке Саве“, савске
комисије у оквиру организовања 6. Парламента младих за
ученике средњих школа, учествовала је и наша група
ученика из Угоститељско-туристичке школе из Београда са
ментором проф. биологије Миром Николић.



припреме за школски час

� кренули смо са 
прикупљањем информација

� припремили смо 
презентације

� школски час је могао да 
почне



6. Парламент младих

� са нашим ментором смо 
послали рад 

� с нестрпљењем смо 
ишчекивали резултате 

� све је било спремно за 6. 
Парламент младих





11.04. у кабинету за мултимедијалну наставу смо организовали 
школски час на тему ,,Утицај климатских промена на живот човека 

у сливу реке Саве“ на коме су говорили ученици Милица 
Кнежевић, Невена Играч, Марија Марковић, Марија Митровић, 

Александар Долганов, Богдан Арнаут, Немања Јанићијевић и 
Александар Цолић и Јана Ђорђевић студент постдипломских 

студија Биолошког факултета Универзитета у Београду.



кратки прилог нашег школског часа





Час је отворила проф. 
биологије Мира Николић 
која је ученицима првог, 

другог и четвртог разреда 
објаснила чиљ часа и 

осврнула се на дугогодишњу 
сарадњу са Савским 

парламентом младих. Такође 
је истакла и необично 

велику помоћ колега из 
Заштите животне средине, 

Агенције за заштиту 
животне средине, 

Секретаријату за заштиту 
животне средине и 

Покрајинског завода за 
заштиту животне средине из 

Новог Сада. Затим су 
ученици узели учешће кроз 
своје видео-презентације. 



Милица Кнежевић и 
Невена Играч , ученице 
првог разреда, урадиле 
су видео презентацију 

на задату тему и 
објасниле утицај 

климатских промена у 
свету и Србији. 
Истраживале су 
посебно о неким 

местима у свету, која су 
захваћена климатским 

променама. 
Представиле су и 
поплаве које су 

захватиле Србију 2014. 
године. 



Марија Марковић и Марија Митровић, ученице 
другог разреда, обрадиле су кроз њихову видео 

презентацију следеће теме: Водни ресурси Србије, 
Климатске промене у подручју реке Саве и Обедске 

баре, Заштита воде и утицај на биодиверзитет 
слива реке Саве. 





Александар Долганов, Немања Јаћимовић и Богдан Арнаут, 
ученици другог разреда урадили су видео презентацију на 
задату тему. Објаснили су глобалне климатске моделе који се 
користе за процену климе у будућности . Затим су 
приметили промену температуре за период од 2014.-2070. 
године и период од 2070.-2100. године. Извели су закључке и 
објаснили узроке поплава, али и мере како их спречити. 



Александар Цолић, ученик 
четвртог разреда, кроз своју 

видео презентацију покушао је да 
развије свест, код својих 

вршњака, о важности 
предузимања мера и активности, 

усмерених ка одржавању 
биодиверзитета слива реке Саве. 

На примеру Обедске баре, као 
резервата природе, могло се 
уочити варирање воде, услед 

климатских промена. Научили 
смо, каже ученик, како да 
повећамо отпорност на 
климатске промене и 

прилагодимо им се, посебно кроз 
подизање свести младих људи о 

оваквим променама. 



Јана Ђорђевић, студент посдипломских студија Биолошког факултета 
Универзитета у Београду је ученицима за крај спремила кратко 
предавање. Затим је указала на значај реке Саве, као огромног 

извора шљунка, алувијалних шума и ливада, али посебно због свог 
биодиверзитета освртом на значајно подручје дуж реке Саве попут 
Засавице. Објаснила је и утицај климатских промена на слив реке 
Саве попут повишења температуре саме реке, претераног развоја 

алги, кретања слатководних врста на север и промене у фенологији, 
али и поплава, које поред друштвених и економских штета, 

неповољно утичу на биодиверзитет. 





циљ и порука ☺

� основни циљ нашег школског часа је подстицање
развијања свести о утицају климатских промена на
живот човека

� стара индијска пословица гласи: „Понашајте се
добро према земљи, она ван није дата од ваших
родитеља, већ је позајмљена од ваше деце.“



Хвала на пажњи и времену! ☺


