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2 еко стандард 

Заштеда на вода

Наставни предмети

Точка за акција 1: 

Анализа на состојбата 

на водоводната 

инсталација ( цевки, 

славини, казанчиња)

Математика Макед. јазик Лик. образов.

Т. Мерење

Т: Работа со 

податоци

Подрачје: 

Изразување и 

творење

Подрачје: 

Цртање

Точка за акција 2:

Замена и санирање на 

сите нефункционални 

чешми во  училишната 

зграда

Запоз. на окол. Природа Географија Природни 

науки

Тема: Вода 

Тема: Јас 

истражувам

Т: Планетата Земја е 

променлив систем

Т: Елементи на 

животната 

средина

Тема:

Екологија

Точка за акција 5: 

Истакнување на 

упатства за рационално 

користење на водата

Макед. јазик Лик. образов. Техн. образов. Творештво

Подрачје: 

Изразување и 

творење

Подрачје: Цртање Т: Графичка 

писменост

Т: Говорно 

творештво-

пишување

пораки



3 еко стандард 

Одржув. на 

учил.зграда и 

здрава средина во 

училиштето 

Наставни предмети

Т. за акција 1: 

Ослободување од 

непотребни 

предмети во 

училиш. зграда 

(скршени клупи, 

саксии, вазни, табли 

.....)

Македон.

јазик

Техн.образ. ЗО Математ.

Подрачје: 

Јазик

(броеви)

Т: Графичка 

писменост

(Од идеа до 

реализација-

скица и 

технички цртеж,

Организација на 

работно место)

Т: Училишт. и 

значењето

Т: Работа со 

податоци

Т. за акција 5: 

Оплеменување на 

училниците и 

училиш. ходници 

со цвеќиња

ЗО Математика Лик. образ. Биологија Мак. јазик

Т: 

Училишт.

и 

значењето

Т: Мерење

Т: Работа со 

податоци

Подрачја:

Сликање,

Обликување

во простор,

моделирање и

градење

Т: Градба на 

растенијата

Т: Улогата на 

растенијата 

во 

рамнотежата 

во природата

Подрачје: 

Јазик

(придавки)



Еко стандард 4.

Уреден и 

еколошки 

училиштен двор

Наставни предмети

Т. за акција 4. 

Садење на 

локални цвеќиња

Географија Техн. образ. Лик.образ.

Т: Клима Т: Графичка 

писменост

(запознавање со 

мерење; цртање на 

скици)

Подрачје: 

Обликување 

во просторот, 

моделирање и 

градење

Т. за акција 12.

Видно означени

места со

изработени и

поставени знаци

видливи за сите во

училиш.двор

Лик. образ. Математика З О Мак. јаз. Општест.

Подрачје: 

Дизајн и 

визуелна 

комуникација

Т: Форми во 

рамнината

Т: Работа со 

податоци

Тема: 

Ориентација 

во простор и 

време

Тема: 

Сообраќај

Подрачје: 

Изразува-

ње  и 

творење

Тема:

Живеа-

лишта и 

населби



Примери за интегрирано планирање на 
еко стандарди во средно училиште 



Еко стандард 2

Заштеда на вода

Наставни предмети

Т.за акција 2
Замена и 

санирање на 

сите 

нефункционалн

и чешми во  

училишната 

зграда

Биологија Географија Макед. 

јазик

Математика

Тематска

целина:

Екологија

Тематска 

целина:

Хидросфера

Подрачје:

Јазик

Тематска 

целина:

Обработка на 

податоци

Т. за акција 5

Истакнување на 

упатства за 

рационално 

користење на 

водата

Макед. 

јазик

Социологија Спорт и 

спортски

активности

Ликовна 

уметност

Граѓанска 

култура

Подрачје:

Јазик

Тематска 

целина:

Културата 

како 

механизам на 

приспособув.



3 еко стандард

Одржување на 

учил. зграда и 

здрава средина 

во училиштето

Наставни предмети

Т. за акција 5 

Оплеменување 

на училниците 

и училишните 

ходници со 

цвеќиња

Биологија Макед.

јазик

Соработка со 

разни инстит.

Математ.

Темат. 

целина:

Растенија 

Подрачје:

Јазик

Темат.цели-

на:

Плоштина

Т. за акција 6 

Истакнување 

на упатства за 

одржување на  

училиш.зграда  

и здрава 

средина во 

училиш. Во 

сите простории 

од зградата

Математика Ликовна

уметност

Информатика Македон.

јазик

Спорт и 

спортски 

активнос.

Тем.целина:

Обработка на 

податоци

(пресметув. 

на процент, 

дисперзија, 

графички 

приказ)

Темат.цел.:

Цртање

Сликање

Темат.целини:

Програма за 

уредување на 

текст и примена

Програма за 

табелирање и 

примена

Подрачје:

Јазик

Темат.цел.

Атлетика



Еко стандард 4.

Уреден и 

еколошки 

училиштен 

двор

Наставни предмети

Т. за акција 4. 

Садење на 

локални 

цвеќиња

Географија Биологија Соработка со 

разни инстит.

Темат.целина:

Литосфера

Темат.целини:

Размножување

на растенијата

Екологија

Т. за акција 12.

Видно означени

места со

изработени и

поставени знаци

видливи за сите

во училиш.двор

(за места за

игра, место за

одмор, место

каде што не

треба да се гази

Ликовна

Уметност

Литературни 

клубови

Урбана култура Информатика

Тематски 

целини:

Цртање

Сликање

Темат.целини:

Програма за 

уредување на 

текст и примена


