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РециклиРајте и помогнете од ова издание да го напРавиме и следното

со една кора од јаболко
автобусот може да
вози 10 метри

славица савеска -

кенјерес

Пет најплатени
еколошки 
професии 
на иднината

Од неколку канти ѓубре
неделно до една 
тегла ѓубре 
годишно
Беа ЏОнсОн  
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Ни требаат нови навики во 
управувањето на амбалажниот отпад
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„Зелена планета“  
ќе ги едуцира најмладите за рециклирање
и за селекција на отпад






 








 


 















 
 

 








  









 












































Станбените
контејнери се

еколошки
градби







































 

домови     


































 












Светот веќе има населби од контејнери 











































    и к анцел арии































Ако се погрижиме паркот и игралиштето пред нашата зграда да
бидат чисти, играта ќе биде побезбедна и позабавна. Повеќе
деца со радост ќе си играат на зелената трева, меѓу цвеќињата,
место меѓу стотици пластични шишиња и лименки. Нивното
место е во кошниците за складирање отпад што може да се
рециклира, подготвени повторно да станат амбалажа за храна и
за пијалоци. 
Знаете ли дека ако употребената алуминиумска лименка ја
издвоиме за рециклирање, таа ќе се преработи и репроизведе во
нова, која за помалку од шест месеци ќе се најде на полиците на
некој супермаркет?! 

Тоа н прави вистински пријатели и чувари на природата затоа
што е потребно 90 проценти помалку електрична енергија за да
се рециклира алуминиумска лименка, отколку да се произведе
нова.

ВАЖНО: Го препознавате ли знакот за рециклирање на
амбалажата?! Погледнете го пакувањето на производот што
сакате да го купите и проверете дали по негово користење
амбалажата може да се фрли во специјално означен контејнер за
рециклирање. Така покажуваме дека сме ја разбрале важноста
да рециклираме и да се грижиме за светот во кој живееме.

ПОстОјат мнОгу дОБри Причини рециклирањетО да ни стане живОтна навика

не фрлај ОтПад тука! рециклирај! рециклирај! екОлОгија! 
Здрава живОтна средина!

деца, дали
знаете зошто
е важно да го
селектиРате
отпадот?!
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„Пакомак“ оБезБеди ПосеБни контејнери
за стакло
Иако за потребите за селекција на отпад засега се обезбедени 22 контејнери-
ѕвона во градот Скопје, специјализирани за селекција на стакло, акцијата на
„Пакомак“ не завршува.

Во рамките на плановите на оваа компанија за тековната 2017 година
треба да се постават нови 130-140 вакви контејнери во зелена боја, кои ќе се
наоѓаат на најразлични локации, со посебна ознака за селекција на стакло.







Од неколку канти
ѓубре неделно 
до една тегла
ѓубре годишно

Андријана ПАПИќ - МАНчеВА
www.odnuladonula.mk

Во Македонија, 100 проценти од отпадот завршува на депониите и
таму останува барем околу 30 години. Повеќе од 90 проценти од него
излегува од домаќинствата, и тоа најчесто спакуван во навидум
биоразградливи кеси... но има чаре!



























 













 












 



 




 











 


 












 







 







 












 

 
 







 

















 



 

















„Од нула до нула“ е неформална група граѓан(к)и
кои се цврсто убедени дека е можно да имаме
поздрава животна средина и многу помалку ѓубре
наоколу. Свесни дека промената започнува од дома,
тргнуваат од нула за да стигнат до нула – отпад, и
тоа во Македонија. 

Интересни факти за Беа Џонсон и
нејзиното семејство
 живеат според принципот „животот е

искуството, а не материјалните работи“
 купуваат само second hand облека, чевли и

мебел
 целиот гардеробер им го собира во еден

куфер за рачен багаж
 Беа на лицето става руменило од какао во

прав
 не купуваат храна спакувана во амбалажа,

туку само рефус
 со животниот стил „нула отпад“ штедат 40

проценти од семејниот буџет
 користат само 25 проценти вода во

споредба со просечната потрошувачка во
регионот

 наместо паста за заби употребуваат сода
бикарбона

 секој член на семејството има по еден
комплет постелина и по два пешкири



орвежаните најчесто одат на работа со
велосипед



























Главно правило е одделување на отпадот



















со една кора од јаболко  
автобусот може
да вози 10 метри











Норвежаните водат голема грижа за животната средина. Навиките се здобиваат во рана 
добa во семејството и во образовните институции и тие траат до крајот на животот



















Со една кора од јаболко автобусот може да
вози 10 метри




























електричните автомобили се вистински хит
во Осло





























































 


   

 






















 
 

 
 

 
 

























 

5 најПлатени













Според
истражувањата, во

наредните неколку години
ќе се појават повеќе од 20

нови еколошки професии, но ќе
настане промена и во образовниот
процес бидејќи ќе се воведуваат сe�
повеќе предмети што ќе имаат цел
промена на свеста кај луѓето и на
нивните навики, пред с�, а потоа

и ќе се почне со отворање
нови работни места

еколошки професии

на иднината 




 
 






























 
 

 













 



















 
Најбрзиот екоброд во

историјата му припаѓа на
човекот што се вика Пит
Бетун. Тој заложил сè што

имал и донирал дел од
своите телесни масти за да
може да го оствари својот

подвиг. Возилото што кога е
полно со гориво тежи 23 тони

има емисија на јаглероден
диоксид од нула проценти. За

бродот што е именуван според својата намена „Трка околу Земјата“, биле
потребни три милиони долари за изградба. За патот околу светот, овој брод ќе
потроши 11 и пол илјади литри гориво, кое, главно, се состои од човечка маст. 

Уживајте во екоресорти, далеку
од цивилизацијата.

„Екобич“ (Eco Beach) е наградуван
екоресорт сместен во недопрена средина
во западна Австралија. Без телевизија и
телефон, „Екобич“ се стреми да понуди

комплетно искуство во дивина, како и да
има минимално влијание на околината.

Луксузниот ресорт се наоѓа во заштитена
средина во националниот парк Улуру-

Ката Тјута (Uluru-Kata Tjuta) во
Австралија и нуди многубројни

еколошки активности во текот на денот. 

Бактерија што јаде пластика
Јапонските научници изолираа бактерија

што може да ја разложува
пластиката и да ја користи како

извор на енергија. Ова е толку
револуционерен потег што во

иднина може да го реши
проблемот на најеколошки

можен начин досега, името на
бактеријата е Ideonela Sakaiensis.

Данска сака за стане препознатлива
како 100 проценти органска земја

Оваа земја до 2020 година
планира целото земјоделско
производство да го претвори

во 100 проценти органско.
Овој процес е скап, но, сепак,
властите се заинтересирани

да вложуваат во комплетно брендирање  на
земјата, а за таа цел само во 2016 година

потрошиле еден милиони евра.

Виена гради дрвен облакодер
Иако архитектите велат дека ова е иднината на
екоградбите, пожарникарите се загрижени за

објектот наречен  „Хо Хо“ висок 84 метри и
вреден околу 60 милиони евра. Облакодерот

треба да биде завршен оваа година, а планирано
е во него да има хотели, апартмани и ресторани.







 





























































Еколошките навики почнуваат во домот, треба само да бидете креативни

Вапсајте еколошки јајца
со природни бои

Резултатот ќе бидат
прекрасно бојадисани 
еколошки јајца, а со тоа 
ќе им дадете позитивен
пример на децата, 
соседите,  пријателите 
и на сите тие што се 
заинтересирани
да ги заштитат своето
здравје и околината

















 




 





 





 




 



 



 









































неколку трикови
за шарени јајца  
Боја на старо злато: Варете ги јајцата во

раствор од куркума 30 минути.
Кафена боја на земја: Варете ги јајцата

во раствор од лушпа од кромид 30
минути.

Интензивна темнокафена: Варете ги
јајцата во црно кафе 30 минути.

Бледожолта: Потопете ги јајцата во
раствор од куркума на собна температура
и оставете ги 30 минути.

 Портокалова: Оставете ги јајцата
потопени во раствор од лушпа од кромид
на собна температура 30 минути.

 Светлокафена: Потопете ги јајцата
во црно кафе на собна
температура и оставете ги
30 минути.

 Светлорозова:
Потопете ги јајцата
во раствор од
цвекло на собна
температура и
оставете ги 30
минути.

 Светлосина:
Потопете ги јајцата во
раствор од црвена зелка
на собна температура и
оставете ги 30 минути.

 Кралска сина: Потопете ги јајцата во
раствор од црвена зелка на собна
температура и оставете ги преку ноќ.

 Боја на лаванда: Потопете ги јајцата во
раствор од цвекло на собна температура и
оставете ги 30 минути, потоа потопете ги
во раствор од зелка на собна температура
и оставете ги да стојат уште 30 минути.


















 































































 








































како европа го решава

проблемот со 

загадувањет

Големата загаденост со штетни
честички, кои во воздухот ги

емитува индустријата,
затоплувањето на дрва и на

нафта, како и дизел-моторите,
пред сѐ во градовите,

е последица на зголемениот
воздушен притисок и на

студеното време, но
загадувањата не се помалку
високи и во летниот период







наградени 
победниците на 

„тРеш фоР аРт 2016“

Новогодишната елка на детската градинка „Буба Мара“ од
Скопје, златната рипка на основното училиште „Мирче Ацев“
од Скопје и иконата на свети Никола на Магдалена Нунеска,

во категоријата поединци, се победниците на конкурсот „Треш фор
арт 2016“ (Trash for art) на „Пакомак“. Повеќето од 80 пријавени
дела, шести пат по ред, докажаа дека од амбалажниот отпад може
да се направат вистински уметнички дела. 

Второто место во категорија градинки освои „Борис Трајковски“
од Демир Капија за делото „Девојче“. Во категоријата училишта
второ место освои ОУ „Кочо Рацин“ од Скопје со делото „Цвеќе“, а
третото место го делеа ОУ „Братство Единство“ од Охрид и
Државно училиште за деца и за младинци со оштетен вид „Димитар
Влахов“ од Скопје за своите дела „Фустан виножитка“, односно
„Снешко“. Во категоријата поединци второто место му припадна на
Максим Димитров за делото „Орел“, а третото место го освои
авионот на Јован Максимоски. 

„Пакомак“ првопласираните ги награди со парична награда од
30.000 денари. Второпласираните добија награда од 20.000 денари,
а третопласираните од 10.000 денари. 

„Задоволни сме што и оваа година имавме одличен одѕив на
креативци, лица со магични раце и со вештини за обработка и
добивме импресивни творби од картон, лименки, пластични и
стаклени шишиња, капачиња, конзерви и од друг амбалажен отпад
од кеси и од обвивки“, изјави Ико Брдароски, менаџер за грижа на
корисници во „Пакомак“.




