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Излет на Палић – награда за основце који
разврставају отпад

Прваци Основне школе „Жарко Зрењанин“, победници
акције „Сакупи, уштеди, видећеш да вреди“ посетили су у
суботу, 11. јуна, Суботицу, Палићко и Лудошко језеро. Реч
је о наградној екскурзији коју су приредили организатори
акције –Секретаријат за заштиту животне средине и одрживи
развој Градске управе града Панчева, Регионални центар
за таленте „Михајло Пупин“, ЈКП „Зеленило“ и ЈКП „Хигијена“
Панчево. Двадесет двоје ученика првог једансакупилојевише
од 11 тона рециклабилних материјала. Укупни резултат
школе је 19,55 килограма по ученику школе.У сакупљању
амбалажног отпада, победили су приближно тридесет
основних и средњих школа из града и насељених места.
На излет су пошли сви учесници акције – ученициедукатори који су полазници Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин“, представници Градске управе
града Панчева и ЈКП-а „Зеленило“ и „Хигијена“ Панчево.
Првакиње Александра Кукољ и Ива Смиљковић
разврставале су отпад уз помоћ родитеља, као и сви
вршњаци из одељења. Добиле су наменске кесе у које
су одлагале пластичне и стаклене флаше, тегле, лименке,
картон, папир.
„Сакупљала сам отпад сваког дана и онда сам, са
мамом и татом, носила кесе у школу колима“, рекла је
Александра Кукољ. „Било је седамнаест врећа које смо
трипут превезли. Обрадовала сам се када је учитељица
рекла да идемо на пут“.
Ива Смиљковић казала је да је су јој сви укућани
честитали на победи.
„Ово је други пут да путујемо са учитељицом и срећна
сам, поготово што нисам била на Палићу. Највише сам се
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радовала због зоолошког врта. Бацила сам све своје старе
цртеже и тако дала много папира за рециклажу“.
Суботица је била прва на листи посете ради обиласка
Градске куће. Аутобус је наставио до „Рокиног салаша“ на
Лудошком језеру где су сви ручали, потом до Палићког
језера и зоо-врта.
Бранка Давидовић, учитељица првог један у Основној
школи „Жарко Зрењанин“ у Качареву, изјавила је да је
најсрећнија што су ове године акцији доприносили нови
ђаци и нови родитељи и да је свест о правилном одлагању
и разврставању отпада у свом дому укорењена у селу, што
су доказале и прошлогодишње и овогодишње бројке у
овом едукативно-еколошком пројекту.
„Трудили су се и деца и родитељи“, рекла је Бранка
Давидовић.„Сировине смо прикупљали током читаве године
и нећемо престајати. Тако смо још јесенас на залихама
имали две тоне материјала које смо предали на почетку
овогодишњег надметања. Били смо уверени да ћемо да
победимо и ове године“.
Слободанка Ђукић, директорка школе испричала је да је
да је подстицање ђака битно ради сваког учинка.
„Када нам је стигла електронска пошта у којој је писало
да смо победили, похвалила сам разред и учитељицу на
наставничком већу јер је, захваљујући њима, наша школа
прва у Србији, када је реч о резултатима у вези са екологијом“,
казала је директорка Ђукић.„Школа често поклања деци
разне улазнице за културне и спортске прилике. Због тога
су ученици орни за многе подухвате, јер их награђивања
увек очекују.Најлепши призор био је допремање отпада
до школе – родитељи су се користили својим колима,
комби возилима, чак тракторима. Сарадња са Хигијеном
је одлична. Зaхваљујем организаторима акције јер су деци
поклонили дан за радовање“.
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Гордана Влајић, уредница часописа „Екопедија“ и
Невена Јовановић, самосталнасарадница на пословима
инвестиција и на развоју комуналног пословања у ЈКП-у
„Хигијена“, предавале су ђацима о правилном одлагању и
разврставању отпада.
„Циљ акције Сакупи, уштеди, видећеш да вреди је
благовремено стицање еколошких навика“, изјавила је
Гордана Влајић. „С обзиром на то да се деца уче правилном
одлагању отпада, секундарни циљ је да се томе науче и
њихови родитељи, наставници и сви они који су генерација
у којој се није придавало пажње екологији. Обиласци
школа служили су упознавању ђака са акцијом и у томе
су помогли полазници Регионалног центра за таленте
Михајло Пупин. Објашњавали смо деци зашто прикупљају
отпад, представљали смо им тај процес у другим школама
и подстицали их наградама. Деца су постављала бројна
питања, осетила су се значајним у том кругу прикупљања
отпада, најпре због тога што су родитељи учили од њих.
Поносимо се акцијом и успехом“.
Јованка Дакић, руководилац Сектора за управљање отпадом
и заштиту животне средине ЈКП-а „Хигијена“, објаснила је
да су ЈКП „Хигијена“ и Секретаријат за заштиту животне
средине и одрживи развој Градске управе града Панчева
осмислили акцију „Сакупи, уштеди, видећеш да вреди“.
„Уз покровитељство Градске управе града Панчева и
учешће јавно комуналних предузећа Хигијена и Зеленило,
укључене су све основне и средње школе у Панчеву и у
насељеним местима на територији града и полазници
Регионалног центра за таленте Михајло Пупин, ради
вршњачке едукације“, рекла је Јованка Дакић. „За новац који
школа добије за прикупљени амбалажни отпад може да се
обезбеди нешто што је школи потребно, о чему ученици

одлучују на парламенту. На тај начин промовисана је
примарна селекција отпада, с једне стране, а са друге – то
су ученички радови и изложбе о овој теми“.
Овогодишњи пројекат започет је на почетку школске
2015/2016. године ради увођења система управљања
отпадом у школе. Свакој школи која је укључена у програм
испорученису пластични или метални, мрежасти контејнери
запремине хиљаду литара и такозване џамбо вреће. Друго

место у акцији „Сакупи, уштеди, видећеш да вреди“ заузели
су ђаци ОШ „Моша Пијаде“ (14,25 килограма по ученику),
трећи су ученици ОШ „Исидора Секулић“ (3,32 килограма
по ученику). Укупна количина сакупљеног отпада који није
завршио на Новој депонији, него у Центру за сакупљање и
разврставање рециклабилних материјала ЈКП-а „Хигијена“,
износи 18 тона.
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