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                                                                 ЈАВНИ ЧАС                    

                                                  

                                                 « ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ » 

 

 

       Гимназија ,, Танасије Пејатовић” као чланица UNESCO ASP мреже има за 

циљ промовисање универзалних UNESCO вриједности и једна је од промотера 

образовања за одрживи развој.  

        

       Јавни час еколошких активности, одржан  у јуну, обиљежио је важне еколошке 

датуме у овом мјесецу: 

 5. јун - СВЈЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и   

 8. јун - СВЈЕТСКИ ДАН ОКЕАНА .  

 

    Час посвећен ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ значио је и потребу ученика и професора 

наше школе да наставе да промовишу истнске еколошке вриједности. 

                 

               По први пут ученици Гимназије„Танасије Пејатовић“ су учествовали у Фестивалу               

омладинско - дјечијег стваралаштва «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 2018/19. године у организацији 

Дјечијег Еколопко-биолошког центра из Омска – Сибир - Русија. 

    Фестивал је промовисао стваралачке способности младих људи с циљем да 

обрате пажњу на проблеме заштите животне средине и формирање здравих и 

позитивних животних ставова.  

                У номинацији фотоконкурса «ОТРАЖЕНИЕ» учествовали су ученици: Хелена 

Пејовић, Софија Савић, Анастасија Марић, Анита Тошић и Марко Јеловац. Ментор 

је била професорица Весна Кастратовић. Затим Срђан Шубарић, Андреј Ненадић и 

Александар Пејовић. Ментори ових ученика биле су професорице: Наташа Цмиљањић 

и Ивана Анђелић. Професорица Тања Драгашевић била је ментор ученицима: Тијани 

Соковић, Анастасији Потпара, Лидији Цвекић, Невени Ћипранић и  Кариму Делићу. 

Карим је једини носилац награде «БЕЛАЯ БЕРЁЗА»!  Он је освојио трећу награду у 

номинацији Репортаже и Диплому Министарства образовања Омске области!  

         

         Један од повода за наш ЈАВНИ ЧАС је и 22. МАРТ - СВЈЕТСКИ ДАН ВОДЕ!   

         Под овогодишњим UNESCO-вим слоганом ,,Не остављати никога иза“ истакнута је 

тежња да се осигура доступност и одрживо управљање водом за сва жива бића  до 2030. 

године, што би по дефиницији значило не остављати никога иза себе!  

          Свјетски Дан воде за наше ученике је  по седми пут везан за  «ГОЛУБУЮ 

ЛЕНТУ», акцију  Методичког одјељења еколошко-биолошког центра из Омска – Сибир. 

Њихови еколози су нам и овог пута послали позив за учешће на конкурсу «Вода для 

жизни»  у три номинације:  

- мултимедијалне презентације: «Из истории водных объектов»  

- плаката: «Проблемы водных объектов региона»  и  

- организовања флеш моба «ГОЛУБАЯ ЛЕНТА». 

У конкурсу мултимедијалне презентације «Из истории водных объектов» учествовали 

су:  Марко Јеловац, Андреа Гачевић и Андреа Шубарић са презентацијом:  



«Воды города Плевля». Њихов ментор била је професорица Весна Кастратовић. Другу 

презентацију: «Воды региона» урадио је Срђан Шубарић. Његови ментори биле су 

професорице: Тања Драгашевић и Ивана Анђелић. 

 

У номинацији плаката: «Проблемы водных объектов региона» учествовала су четири 

рада:  први плакат «Вечная слава воде» урадила је Дина Табаковић. Динин ментор била 

је професорица Весна Кастратовић 

 Плакат под називом «Я ребёнок, водою рождённый» је рад Јелене Савић. Њен ментор 

је била професорица Наташа Цмиљањић. 

 «Родник землёй не засыпаешь, 

  Растущее дерево камнем не придавишь» 

 је назив плаката који је освојио друго мјесто и Диплому Министарства образовања 

Омске области. Аутор рада је Марија Ковачевић. Маријин ментор је такође била 

професорица Наташа Цмиљањић. 

 Плакат « Вода - это вся наша жизнь» је освојио друго мјесто и Диплому «Еколошког 

центра» организације за очување животне средине. Диплому је добила Марија 

Ђуровић. Њен ментор била је професорица Весна Кастратовић. 

 

Трећа номинација у којој је учествовала наша школа било је организовање флеш моба 

«ГОЛУБАЯ ЛЕНТА».   

Дјевојке и момци; ученици наше школе и њихови професори учествовали су у флеш мобу 

22. априла ове године на ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ!  Дан када се подиже свијест о 

очувању природе, о очувању животне средине. 

 

    Акцију ,,САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“,  у свијету позната као Earth Hour, на нивоу 

наше школе 28. марта 2019. организовале су професорице:  Јелена Вуковћ, Наташа 

Цмиљанић и Ивана Анђелић. 

     Исључивањем јавног освјетљења града и узлетом лампиона у небо, могли смо се 

подсјетити да морамо осигурати ОДРЖИВУ БУДУЋНОСТ НАШЕ ПЛАНЕТЕ и дати 

свој глас против климатских промјена!  

 

        Еко репортери наше школе неуморно учествују у конкурсима „МЛАДИХ ЕКО 

РЕПОРТЕРА“.  И ове године су добили признања и похвале! Гимназија „Танасије 

Пејатовић“ добила је Плакету за селекцију радова о Еко - школи, као и похвалу за преко 

30 радова који су доспјели на конкурс. Похвалу је добила и ученица Хелена Пејовић за 

фоторафију под називом „Вишеструка линија живота“. Њен ментор била је 

професорица Мирка Попадић. 

       Награђен је филм „ТРУД ЈЕ УЗАЛУДАН АКО СЕ ПРИРОДА ПРОТИВИ“ у 

категорији ЕКО - ШКОЛЕ.  Ученице Милица Ковачевић и Милица Љиљањић су 

аутори филма уз менторство професорица Адисе Малагић и Љиљане Раневски. Филм је 

добио и плакету за еколошки активизам.  

           

       ПУТОКАЗИ ЕКОЛОШКЕ ОСВЈЕШЋЕНОСТИ И ДАЉЕ ЋЕ УСМЈЕРАВТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ГИМНАЗИЈЕ ,,ТАНАСИЈЕ 

ПЕЈАТОВИЋ”!   

 

 


