
Сарадња учитељице Светлане Јовановић 

и ученика одељења III5 

Основне школе „Мирослав Антић“ 

и 

др Татјане Ћирковић-Митровић, 

као родитеља једног од ђака, 

али и као научног сарадника 

Института за шумарство у Београду



Програм рада за предмет „Природа и друштво“ предвиђа, између осталог, садржаје

који омогућавају ученицима да боље упознају природу и друштво свог краја. 

Један од таквих садржаја остварен је кроз сарадњу између 

учитељице Светлане Јовановић и ученика трећег разреда 

Основне школе „Мирослав Антић“ с једне,

и др Татјане Ћирковић-Митровић (као родитеља једног од 

ђака, али и кao научног сарадника Института за шумарство у 

Београду) с друге стране.

Светски дан шума – презентација 

у библиотеци школе 

Посета Арборетуму Шумарског факултета

Посета Институту за шумарство



Кроз интеракцију и разговор са децом о 

овим изузетно сложеним екосистемима, др 

Татјана Ћирковић-Митровић представила је 

основне појмове и начин функционисања, 

али и предочила огроман значај 

шума за живот 

на Земљи. 

Предавање на тему „Шума као животна заједница“ одржано је 21. марта, на Светски дан шума, 

у Основној школи „Мирослав Антић“. 



Разговарало се такође о све већој 

угрожености ових животних 

заједница, као и о начинима за 

њихово очување и унапређивање. 



Др Татјана Ћирковић-Митровић испред Институт за шумарство, уз 

пуну подршку директора др Љубинка Ракоњца, научног саветника, 

била је домаћин драгим гостима из школе 17. маја. 

Марија Милосављевић, маст. инж. шум, истраживач сарадник, децу је 

упознала cа неким од многобројних инсеката шумских заједница.

Збирка инсеката припремљена за разгледање

Буба штапић, која изгледа 

као гранчица –

прилагођеност живих бића 

условима станишта



У Лабораторији за испитивање земљишта и 

биљног материјала (у којој се одређује 

количина минералних материја у земљишту) 

деца су се подсетила наученог уз помоћ др 

Зорана Милетића, вишег научног сарадника, и 

Јелене Јеремић, хем. техн, лаборанта.

Изведени су 

занимљиви 

експерименти, 

прилагођени 

дечјем узрасту.  



Приликом посете Институту уприличена је 

посета и Арборетуму Шумарског 

факултета, где је др Марина Вукин децу 

упознала са тзв. „живом збирком“ много 

различитих дрвенастих и жбунастих врста 

биљака.

„Удишемо дубоко кисеоник!“

Загрљај са секвојом


