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Март, 2021 година



Што означува 21 март?

• 21 март се одбележува како Ден на екологијата и Ден на пролетта.

• 21 март е 80 - иот ден во годината според грегоријанскиот календар (81-и ден 
во престапна година).

• 21 март е вообичаената дата на која настапува пролетна рамноденица (првиот 
ден на пролетта) на северната полутопка, односно есенска рамноденица 
(првиот ден на есента) на јужната полутопка.



Празнување на Денот на пролетта

• Садење на дрвја                                                                                

• Садење цвеќиња

• Прошетка или излет во природа

• Организирање на еколошки акции

• Изработување на проекти за екологија и сл.



Садење на дрвја
Добро би било, секој од нас, барем еднаш годишно, да засади по едно дрвце.

Тоа ќе придонесе за почиста околина, поздрава средина, почист воздух и зелена 

природа која ќе значи здравје и живот за сите нас.  



Садење цвеќиња
Искористете го убавото време, излезете надвор и посадете цвеќе.

Тоа ќе придонесе за поубава околина, уредена средина, здравје, среќа, радост, 

добро расположение.



Излет во природа
Секогаш кога имате слободно време, добро би било да го искористите за излет 

или прошетка во блиската околина.

Тоа ќе придонесе за добро здравје, физичка и психичка стабилност и енергија.



Еколошки проекти и акции
Без разлика на возраста и полот, позитивно би било секој од нас да биде активен и во делот на разни 

еколошки акции, како и да се вклучи во некои еколошки проекти, здруженија, организации. Преку ова, 

ќе се подигне еколошката свест, ќе се искористи креативно и активно слободното време, ќе се научат и 

други вештини, способности, знаења, ќе се направи добро за идните генерации.

Немаме резервна планета!



Ви благодариме на вниманието!

Изработиле:

• ИВАНА  ИЛОВА  од 1-5 клас

• БЛАГИЦА СИВАКОВА  од 1-5 клас

Ментор: Богде Коцева – професор по биологија


