Реч кодекс потиче од латинске
речи codex, што означава скуп
правила, прописа или начела
понашања, мисли или изрека
везаних за одређену област или
делатност.
Еко-кодекс помаже људима да
живе једноставније и сигурније.
У свакодневном животу постоје
одређена правила, на пример,
како се прелази улица, како се
решава одређена једначина, како
се попуњава упитник или како
се облачимо, хранимо, шетамо у
природи...
Ако поштујемо ова правила,
живот ће нам бити лакши и
пријатнији.
Еколошки кодекс, или само екокодекс, јесте обавезујући документ
који систематизује и стандардизује
правила понашања појединца да
би се очувала животна средина и
да би се подстакла еколошка свест
и савест људи. Правила еколошког
понашања одлика су културе
савременог човека.
Иницијатори овог Еко-кодекса
јесу ученици 73 и 64 одељења
(генерација 1995 и генерација
1996) Основне школе „Дринка
Павловић“ из Београда. Овај Eкокодекс је део пројекта Еколошки
отисци – притисак на планету.
Приликом уписа ученика у
први разред, родитељи ученика
би потписивали Еко-кодекс,

чиме би се обавезали да ће њихово
дете/деца поштовати и следити
правила еколошког понашања у
ОШ „Дринка Павловић“.
Потписани Еко-кодекс
омогућио би разредном старешини
или директору школе да
ученика/цу казни за неодговорно
понашање, тј. за непоштовање
и кршење правила еколошког
понашања.
Члан 1 – Вода
Када переш руке, не дозволи да
вода непотребно тече.
Затварај славину после прања
руку.
У тоалет бацај само тоалет
папир или папирнате марамице.
Кварове које приметиш у
школском тоалету пријави
домару, дежурном наставнику или
секретару школе.
Члан 2 – Енергија
Ако последњи/ња излазиш из
учионице или тоалета, обавезно
искључи светло.
Ако последњи/ња излазиш из
учионице или тоалета, обавезно
затвори врата.
Члан 3 – Штедња
Штеди папир за писање и
простор у свескама. Мање
потрошеног папира значи више
дрвећа, кисеоника и песме птица.
Купуј свеске од рециклираног
папира. Тона рециклираног папира
чува 17 стабала и штеди енергију.
Купуј производе са ознаком
„пријатељ животне средине“, или
знаком за рециклажу.
Избегавај куповину производа
са много амбалаже.
Купуј пиће у боцама које се могу
заменити или рециклирати.
Уместо да купујеш, књиге за
лектиру позајми из школске
библиотеке.

Члан 4 – Транспорт
Ако те родитељ/родитељи
довозе у школу аутомобилом,
организуј се и повези неког друга
или другарицу.
Члан 5 – Отпад
Труди се да отпад увек одлажеш
у за то предвиђене корпе за
отпатке у учионици. Боравак
у уредном и чистом окружењу
свакоме више прија.
Жваке увиј у папирић и баци у
корпу за отпатке.
Остатак од ужине или празну
амбалажу одложи у канту за смеће
у школском дворишту.
Лименке, ПЕТ амбалажу и
стари папир сакупљај, сортирај и
одлажи у за то посебно одређене
контејнере.
Уџбенике, које више не
користиш, поклони млађим
ученицима/ученицама школе или
школској библиотеци.
Кад год можеш користи
платнене врећице уместо
пластичних кеса.
Члан 6 – Исхрана (за време
великог одмора или у боравку)
Ако ниси гладан/на, подели
своју ужину са другом или
другарицом.
Ако користиш школску кухињу,
не остављај храну у тањиру.
На великом одмору, за ужину
једи свеже воће, здравије је.
Подржи локалног произвођача
јер се тако троши мање амбалаже и
горива за допремање хране.
Члан 7 – Биљке и животиње
Чувај траву и дрвеће у школском
дворишту.
Води рачуна о биљкама у
учионицама, по ходницима и
степеништу школе.

Поштуј животиње, макар оне
биле и најситније.
Учествуј у озелењавању школе и
школског дворишта.
Члан 8 – Школска имовина
Школску имовину чувај јер она
треба да остане нова за оне који
долазе после тебе.
Води рачуна о књигама
које позајмљујеш из школске
библиотеке.
О неодговорном односу према
школској имовини обавести
домара, дежурног наставника или
секретара школе.
Члан 9 – Чистоћа школе/
дворишта
Добро обриши ципеле и истреси
кишобран или јакну пре уласка у
школу.
Школско двориште није
простор за шетање пса. Прошетај
пса по за то дозвољеном простору
и понеси прибор да почистиш за
њим.
Члан 10 – Бука
Бука је један од озбиљних
загађивача животне средине.
Потруди се да не будеш бучан/
бучна. Бучно и неуљудно
понашање ремети рад осталих у
школи.
Члан 11 – Еколошко понашање
Буди добар/добра пример
другима. Према животној средини
односи се одговорно, правилно,
свесно и савесно.
Преноси и шири своја знања
о заштити животне средине
родитељима, комшијама,
другарима из краја...
Учествуј у акцијама које су
у вези са заштитом животне
средине.

