
Обилазак предшколских установа и школа укључених у 
Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“  у 
2016/2017. 

У оквиру Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2016/2017. 
годину, у току је обилазак предшколских установа и школа пријављених за учешће у 
Програму. 

Подсекретар, Бранкица Табак и Тамара Орловић из Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине су током априла 2017. године посетиле следеће 
васпитно-образовне установе: 

1. Гимназија, Нови Кнежевац (12.04.2017) 

У оквиру манифестације „Био Базар“ изложене су еколошке рукотворине посвећене 
природи и Ускрсу. Поред мештана, манифестацији су присуствовали: подсекретар 
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Бранкица Табак, 
председник општине др Радован Уверић, народни посланик Радован Јанчић и чланица 
Општинског већа Александра Ранковић. Партнери у Програму су ПУ „Срећно дете“ и 
Средња школа „Доситеј Обрадовић“ из Новог Кнежевца.  

  

2. ПУ „Радосно детињство“, вртић Маслачак, Нови Сад (13.04.2017) 

Одржане су креативне и едукативне радионице за децу узраста од 3 године до 
предшколског узраста у дворишту вртића „Маслачак“. Акценат је био на тему 
рециклаже „Спљескај са стране, да у канту више стане“, односно коришћења 
природних материјала, садње цвећа и израде разних украсних предмета.  

  



На следећем линку можете погледати прилог:  

https://www.youtube.com/embed/fPCjmpg2HIU 

3. ОШ „Бранко Радичевић“, Кузмин (21.04.2017) 

Одржан је радни састанак са директором школе, Уметић Александром и 
представницима тима школе у оквиру Програма „За чистије и зеленије школе у 
Војводини“. Чланови тима школе су приликом посете, представили гостима део 
активности које су до сада реализоване у школи, као што су: селекција и рециклажа 
ПЕТ амбалаже, припрема за садњу садница донираних од стране ЈП “Војводинашуме“, 
обележавање значајних датума, кроз креативне радионице промовисан је „Сат за нашу 
планету“ – промени навике, сачувај планету и др. 

Том приликом је такође обележен Дан планете Земље пригодним програмом, који су 
припремили ученици школе.  

 

4. ПУ „Дечја радост“ Ириг, подручно одељење Крушедол (24.04.2017) 

Одржана радионица у предшколској установи на тему рециклаже, са децом из 
мешовите групе.   

https://www.youtube.com/embed/fPCjmpg2HIU


Чланови тима школе на челу са директорком, су том приликом представили гостима 
део активности које су до сада реализоване у школи у оквиру Програма „За чистије и 
зеленије школе у Војводини“.   

  

4. Карловачка гимназија (24.04.2017) 

Одржан је радни састанак са директором школе и члановима тима школе у оквиру 
Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“. Приликом посете су 
представљене активности које су до сада реализоване у школи. Након састанка, 
реализована је и радионица на тему рециклаже са ученицима. 

 

5. ПУ „Дечја радост“, вртић Вила, Врдник (25.04.2017) 

Организован је маскенбал поводом обележавања Дана планете Земље. Манифестацију 
су подржали представници свих подручних одељења ове предшколске установе, а 
учествовала су деца из вртића Вила из Врдника. 


