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Енергија је свуда око нас 2011. 
 

Енергија је свуда око нас је пројекат који је први пут реализован у основним и 

средњим школама у 2009/2010 школске године под покровитељством Покрајинског 

секретаријата за енергетику и минералне сировине и Покрајинског секретаријата за 

образовање, управу и националне заједнице.  

Рекли су о пројекту... 

„О енергетици и производњи енергије, посебно из обновљивих извора, до сада је 

одржан велики број скупова, а до реализације пројеката веома тешко се долази. 

Међутим, одређени напредак је постигнут. Пре свега, донета је неопходна законска 

регулатива: сет закона у области заштите животне средине, нови закон о планирању и 

изградњи, уредбе о повлашћеним произвођачима електричне енергије кад су у питању 

обновљиви извори и о стимулативним ценама, а раде се и измене закона о енергетици и 

рударству. И ми у покрајинској Влади такође смо донели низ одлука које треба да 

поспеше развој енергетског сектора. У јавности су представљене и нове студије. Једна 

од њих се бави тиме како топлане могу да обезбеде алтернативне системе загревања, 

односно замену за гас. Други пројекат се зове „Енергија свуда око нас“ и треба да 

побуди интересовање, пре свега младих у основним и средњим школама, које у 

будућности чека не мали проблем кад је реч о енергији. Конвенционалних извора нема 

довољно у будућности и зато је развој обновљивих извора енергије, ветра, воде, сунца и 

биомасе, важан за очување здраве животне средине и смањење зависност од увоза 

енергетских сировина.“ 

Радослав Стриковић 

секретар Секретаријата за енергетику и минералне сировине  

 

Нестаје схватање да имамо неизмерне количине енергије на располагању. Различити су 

и приступи о овој тематици у школама, од постигнутих значајних резултата, до 

потпуног занемаривања. Како је објаснио др Јегеш оно што два покрајинска 

секретаријата, у сарадњи са Центром, желе је да успоставе јесте свест о значају ове 

теме, и њено перманентно присуство током наставе и ваншколских активности. 

Проф. др Золтан Јегеш 

заменик секретара за образовање, управу и националне 

заједнице 

 

„Рационално коришћење енергије не представља само одговорност државе, већ и сваког 

појединца, па је неопходна шира друштвена акција, као и подизање свести свих 

друштвених циљних група о овој проблематици. Важно је утицати и на промену 

уверења, ставова, навика и понашања потрошача енергије, стварати нове обрасце и 

рутине у односу на досадашњу друштвено неодговорну праксу расипања енергије, 

увести концепт друштвено одговорног понашања и рационалног односа према енергији 

и енергетским изворима, као и природним ресурсима у целини. Мислимо да посебну 

пажњу треба посветити најмлађем нараштају, генерацијама које долазе, које је, уједно, 

и најлакше образовати током процеса одрастања и школовања. Агенција за енергетску 

ефикасност Републике Србије улаже велике напоре на повећању свести свих структура 

друштва и грађана уопште и учествује у унапређењу образовног процеса у Србији. 

2011.-та година значајна је и из једног ширег разлога, а то је да је она проглашена за 

Годину енергетске ефикасности у Србији. Пројекат „Енергија је свуда око нас” је и због 
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тога изузетно позитиван пример и делимо очекивања школа и њихових ученика да ће се 

и у наредним годинама одржавати и још више развијати.“  

Бојан Ковачић 

Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије 

 

„Удружења васпитача Војводине је узело учешће у пројекту „Енергија свуда око нас“ 

и упутило позив свим предшколским установама да деца предшколског узраста 

учествују са ликовним радовима на тему: „Извори живота и радости“ и пригодним 

музичко-сценским тачкама на истоимену тему, постану важни учесници овог 

својственог и изузетно значајног пројекта. 

Жеља нам је да на приступачан и занимљив начин приближимо деци предшколског 

узраста значај енергетских ресурса околине у којој живимо. Поштујући њихово 

искуство и знатижељу, желимо да подстакнемо интересантним темама и разноврсним 

мотивацијама дечију машту ликовно и музичко сценско стваралаштво. Сунце, ваздух, 

ветар, вода, реке, мора, земља је извор живота. 

Обавили смо разговор са директорима и васпитачима и предочили им значај учешћа на 

овом и сличним пројектима, како би и деца предшколског узраста имала допринос у 

овој акцији. Ако се зна да већ од раног узраста код деце стварамо навике које остају за 

цео живот, јасно је да би формирањем ових навика било вишеструка добит за дете, 

породицу, друштво у ком живимо па и много шире. Идеја да се у овом узрасту и више 

ради на овом пројекту имала би смисла јер рационално коришћење енергије је и 

рационално односити се према свему што нас окружује.“ 

 

Радмила Петровић 

Удружење васпитача Војводине 

 

Без обзира на оптимизам који смо имали када смо покретали пројекат „ Енергија свуда 

око нас“, још је веће задовољство и већи ентузијазам када видите да је идеја прихваћена 

од најмлађих којима је он и намењен. Пријатно изненађење је када на крају циклуса 

можете констатовати да је на хиљаде пристиглих радова који нуде не само критику 

постојећег стања, већ и предлоге за нека решења. То охрабрује и даје наду да ће млади 

нараштај спремно дочекати изазове који су пред њима а тичу се свих нас у погледу 

очувања Планете која припада не само нама него и онима који тек долазе. У то име 

желимо да се овај пројекат реализује дуги низ година у циљу ангажовања младих на 

овако важним питањима. 

Милан Чежек и проф. др Слободан Попов 
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Са завршне манифестације 2010. 
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Химна - Енергија је свуда око нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химна Енергија је свуда око нас је награђена 2010., постала је заштитни знак овог 

пројекта – текст: Пристајко Јован 7-2, аранжман: хор школе Основна школа „Петефи 

бригада“, Кула, уз помоћ наставнице музичке културе Естер Слобођанац. 
 

Циљ је пројеката је да се обезбеде потребни услови како би се спровеле активности у 

основним и средњим школама у Војводини ради подстицања и популаризације 

обновљивих извора и рационалног коришћења енергије. Пројекат је настао из потребе 

да се пробуде интересовања многих, а пре свега младих које у будућности чека не мали 

проблеми када је реч о енергији. Намера је и да се укаже да енергије нема у изобиљу, 

да се јављају енергетске кризе, али и да се иницирају млади на креативно 

понашање, да својим предлозима укажу на могућности њиховог превазилажења 

коришћењем обновљивих извора и штедњом енергије. У ову активност су 

укључени поред великог броја ученика и наставници, родитељи, али и школе као 

институције. 

 

 

Сунце зрачи, Сунце сија, 

Ето нама - Енергија ! 

Енергија је свуда око нас, 

Енергија је свуда око нас. 

Сунце нама, светлост даје, 

Чувајмо га, нек' нам траје.  

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

Ветар дува, све се креће, 

и ветрењаче покреће. 

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

 

Нека дува, нек се креће, 

биће нама ноћ без свеће!  

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

Дунав река што жубори 

ту је да нам струју створи. 

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 

Нек' жубори, нека тече,  

да свет сија свако вече.  

Енергија је свуда око нас,  

Енергија је свуда око нас. 
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Обзиром да је прва примена пројекта задовољила и превазишла очекивања, пројекат 

Енергија је свуда око нас 2011. је иновиран и обогаћен на бази сугестија и 

искустава из прве реализације.  
 

Пројектом је предвиђено да се у току године реализују разне активности: 

 

1. Поред основних и средњих школа ове године су се укључиле и предшколске 

установе. Предшколске установе су покренуле активности које су прилагођене 

узрасту деце да на њима својствен начин да цртежом и игром искажу оно што желе 

саопштити. Васпитачи су на пригодан начин упознали децу са проблемом штедње 

енергије и њиховом доприносу како у свом дому тако и вртићу.  

 

2. Основне школе имају два нивоа учесника и то: од првог до четвртог разреда и 

од петог до осмог разреда.  

У првој категорији ученици раде само цртеже и литерарне радове. Ученици из 

друге категорије имају могућност израде ликовних и литерарних радова, 

мултимедијалних презентација, као и израду макета и модела. 

 

3. Средње школе имају могућност израде ликовних и литерарних радова, 

мултимедијалних презентација, као и израду макета и модела. 

 

Своја решења учесници пројекта су могли да прикажу у модалитету за који су се 

слободно опредељивали:  

 

1. Модели или макете  

2. Мултимедијалне презентације 

3. Литерарни радови 

4. Ликовни радови 

 

Без обзира на врсту школе и узраст ученика у овом циклусу дате су области тј. 

дисциплине у којима учествују ученици: 

 

1.  Обновљиви и алтернативни извори енергије 

2.  Енергетска ефикасност (рационално коришћење) 

3.  Екологија, управљање отпадом и енергија 

 

4. Школе као институције су могле да се укључе у пројекат израдом пројекта 

енергетске ефикасности. У генералном пласману вреднује се пројекат енергетске 

ефикасности + број ученичких радова + успешност ученика у пројекту. Школа која 

је у претходном циклусу израдила пројекат енергетске ефикасности није морала поново 

радити исти, сем уколико жели да га побољша или прошири у неким деловима.  

 

5. Организована је акција у оквиру Европског пројекта Energy Day 2011. 
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Manifestacija Energy Day 2011 u okviru projekta „Energija je svuda oko nas“ 

 U gradovima Evrope se svake godine održava Energy Week u periodu od 11. do 15. aprila. 
Ove godine i Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike pridružio se ovoj akciji 
organizacijom manifestacije Energy day 2011. Manifestacijom Energy day 2011 želimo da se 
pridružimo naporima u rešavanju energetskog problema i da promovišemo kod mladih ljudi svest o 
tome da energija nije neograničena i da se moramo odgovorno odnositi prema energetskom 
problemu.  
 
 Energy day 2011 održaće se u petak, 15. aprila 2011. godine u Novom Sadu, u Južnom holu 
SPENS-a. Energy day 2011 održaće se u okviru projekta „Energija je svuda oko nas 2011“ koji su 
podržali Pokrajinski sekretarijat za energiju i mineralne sirovine i Pokrajinski sekretarijat za 
obrazovanje. U okviru manifestacije Energy day 2011 predviĎeno je da se održi izložba najboljih 
likovnih radova, literarnih radova, maketa, multimedijalnih prezentacija i fotografija na temu energije 
iz prošlogodišnjeg ciklusa akcije Energija je svuda oko nas. Pored izložbe, planirano je da se održi i 
priredba u kojoj učestvuju predškolska deca, učenici osnovnih i srednjih škola iz gradova Vojvodine. 
 
 Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovu manifestaciju i da se družite sa nama i 
našim mladim energetičarima!  
 
Manifestacija Energy day 2011 je i uvodna aktivnost za novi ciklus Projekta „Energija je svuda oko 
nas 2011“ od kojeg očekujemo još više uspešnih radova nego u prethodnom ciklusu akcije. U okviru 
projekta je predviĎeno da se učenici uključe u razne aktivnosti, kao što su izrada Modela ili maketa, 
Multimedijalnih prezentacija, Literarnih radova, Likovnih radova i fotografija a na sledeće teme: 

1. Obnovljivi i alternativni izvori energije 
2. Energetska efikasnost (racionalno korišćenje) 
3. Ekologija, upravljanje otpadom i energija 

Za više informacija o manifestaciji Energy day 2011 u okviru evropske nedelje energije kliknite na link 
ispod:  

http://eusew.eu/index.php?option=com_see_eventview&view=see_eventdetail&index=4&countryID=
196&sort=-1&pageNum=0&eventid=1989 ili pročitajte na sajtu http://www.cnti.info 

 

 

 

 
 

http://eusew.eu/index.php?option=com_see_eventview&view=see_eventdetail&index=4&countryID=196&sort=-1&pageNum=0&eventid=1989
http://eusew.eu/index.php?option=com_see_eventview&view=see_eventdetail&index=4&countryID=196&sort=-1&pageNum=0&eventid=1989
http://www.cnti.info/
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Event information 

Back to events list 
 
 
Energy is all around us - Energy day 
Serbia - Novi Sad  
Event date: 15 April 2011  
Organiser: CNTI  
Other organiser(s): Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine 
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje  

Energy Is All Around Us 

Energy Is All Around Us is a long term project which first phase was implemented 
in primary and secondary schools in Vojvodina. Project intent was to point out the 
problem that is often called the energy crisis, and on the other hand to educate 
young people and encourage them in creative behavior, to highlight their proposals 
to their surroundings about possibilities of overcoming the crisis by using 
renewable sources and energy saving. 

Topics that the students in their work should answer are the following three topics: 

 Alternative and renewable energy 

 Energy saving measures 

 Ecology, waste management and energy 

Ideas and creativity the students were able to express through the four modes of 
work: 

 Models 

 Multimedia presentations 

 Art works 

 Literary composition 

Participants were expected to give real and applicable solutions/ideas in our 
conditions. During 2010 cycle Project resulted in 1415 students works. The 
selection of the best student achievements will be exibited / performed / presented 
on Friday, 15th April. 

All activites will be made between 9:00 AM and 18:00PM. The event is open to all 
visitors and will not be charged fees. Report on the event will be published in 
electronic form at http://www.cnti.info. 

Where and when? 
Address: Sutjeska 2  
Building: Sportsko poslovni centar Vojvodina, SPENS 
Room: Južni hol 
City: Novi Sad 
Country: Serbia 

 
Event date: 15 April 2011  
From: 11:00 to 18:00  

 

http://www.eusew.eu/
http://www.cnti.info/
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/
http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/
http://www.cnti.info/
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PROGRAM MANIFESTACIJE - Energy Day 2011: 

 
11:00-13:00 Svečano otvaranje manifestacije Energy Day 2011 
  

1. Himna Energija je svuda oko nas (u izvoĎenju hora OŠ „Petefi brigada“ iz Kule) 
2. Pozdravne reči i poruke ove manifestacije:  

 Radoslav Striković Sekretar pokrajinskog sekretarijata za energiju i mineralne 
sirovine,  

 Doc. dr Snežana Babić-Kekez, savetnik, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje  

 ĐorĎe Pisarov, Gradski sekretarijat za obrazovanje 

 Prof. dr Slobodan Popov, CNTI 
 
3. Priredba predškolske dece i učenika osnovnih i srednjih škola 
4. Skečevi na temu energije 
5. Čitanje literarnih radova na temu energije 
6. Performansi na temu energije 

 
13:00–18:00 Izložba učeničkih radova 

 Modeli i makete 

 Dečji crteži, likovni radovi, fotografije 

 Multimedijalne prezentacije 
 

Програм је био богат уз учешће великог броја учесника: 
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Фазе реализације Енергија је свуда око нас 2011.: 
 

  

 

 

 

 

 

 

Energy Day 2011 
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1. Почетак пројекта је обележен потписивањем уговора о реализацији са 

секретарима оба секретаријата и председника ЦНТИ.  
 

2. Обавештавање свих школа у Војводини о пројекту и фазама реализације 

пројекта је реализовано на неколико начина: 

- Електронским путем - електронском поштом и постављањем пригодног 

обавештења на сајту Центра www.cnti.info и на осталим релевантним форумима 

и порталима. На e-mail адресе школа су упућени позиви и све информације о 

пројекту.  

- Допис Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 

заједнице основним и средњим школама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Средства јавног информисања као што су специјалне ТВ и радио емисије су 

периодично емитоване у складу са фазама реализације пројекта. 

- Саветовање са директорима и наставницима у сарадњи са начелницима 

Школских управа одржана су саветовања за председнике актива директора 

основних и средњих школа у седиштима школских управа. Том приликом је 

подељен промо материјал (флајери, плакати, ЦД ...). 

- Саветовање са директорима предшколских установа и за васпитаче 

организовани су у сарадњи са школским управама и Удружењем васпитача 

Војводине. Ови семинари су имали информативни и едукативни карактер. 

Едукативни део је био организован за васпитаче где су имали прилику да се 

упознају са пропозицијама и фазама реализације пројекта.  

 

3. Оnline подршка - Свим заинтересованим појединцима из школа које су желеле да 

узму учешће у пројекту обезбеђена је online подршка путем савременог система за 

удаљено учење Мудл платформе - Реализатор је Центар (ЦНТИ). Сви неопходни 

Позив за учешће у пројекту: Енергија је свуда око нас 2011. 
 
Енергија је свуда око нас је манифестација која   се одвија  у основним и средњим 
школама и предшколским установама у АП Војводини током 2011. која је у Европи 
проглашена годином обновљивих извора енергије. 
Уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 
заједнице и Покрајинског секреатријата за енергетику и менералне 
сировине ова акција се реализује по други пут. Организатор и реализатор је Центар 
за развој и примену науке, технологије и информатике  
Школе    треба да   подстакну  укључивање што већег броја ментора и ученика у ове 
активности. На завршној манифестацији биће награђени најуспешнији ментори  и 
ученици. 
Кроз пројекат Енергија је свуда око нас ће се пратити  односно  евалуирати  радови  

ученика и ментора на темама: 

o Обновљиви  и алтернативни  извори енергије 

o Енергетска ефикасност  (рационално коришћење) 

o Екологија, управљање отпадом и енергија 

 

Ученици могу своје предлоге решења и радове да представе у неком од модалитета 
реализације  

o Модели или макете 
o Рачунарске презентације 
o Ликовни радови 
o Литерарни радови  

 
Школа која жели да учествује у  пројекту подноси пријаву Центру до 20.09.2011.  на 
адресу:energija@cnti.info слањем попуњеног електронског обрасца који се  може 
преузети са сајта Центра:  www.cnti.info 
Рок за предају радова је 15 новембар 2011. Детаље о начину слања радова 
погледати на сајту Центра. Завршна манифестација ће се одржати у другој 
половини децембра.  
Посебно се награђује и најуспешнија  школа у Војводини,  по формули: 
Број ученика који су се активно укључили у овај пројекат + Успешност ученика у 
пројекту + Квалитет израђеног пројекта енергетске ефикасности школе или неког 
њеног дела. 
 

За све информације обратити се на : 
 
Тел. 021/442-352;          www.cnti.info ;           E-mail: office@cnti.info 

 

 

http://www.cnti.info/
http://www.cnti.info/
mailto:office@cnti.info
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ресурси, документа, пропозиције, честа питања и договори били су доступни путем 

ове подршке. Овај вид комуникације траје до завршетка реализације пројекта. 

 

4. Сарадња са Друштвом педагога техничке културе Србије на пољу реализације 

Пројекта како на дефинисању теме тако и у селекцији радова из области модела и 

макета. 
 

5. Организација Energy Day 2011 – 15. априла 2011. у хали СПЕНС-а организована 

уз учешће великог броја учесника. 

 

6. Достављање такмичарских радова 

 

Радови су стизали на адресу Центра. Мултимедијални и литерарни радови су се 

слати у електронској форми. Модели и макете су прелиминарно дати у фото и видео 

облику. Тек на основу процене комисије модели и макете су достављане у 

оригиналу. Ликовни радови су слати у оригиналу. 

 

7. Прелиминарна селекција радова 

 

Примљени радови су прелиминарно селектовани према дисциплинама и модалитетима.  

 

8. Рад појединих жирија - Тријажа радова је обављана у пет нивоа. Први ниво радова 

је предложен за излагање на завршној манифестацији и одговарајуће награде. Други 

ниво радова је предложен за излагање на завршној манифестацији и доделу дипломе. 

Остали радови ће добити захвалнице за учешће. Од ученика се очекују реална и 

примењива решења.  

 

9. Елементи вредновања школа - Кроз пројекат Енергија је свуда око нас 2011. 

узете су у обзир следеће активности како би се одредиле и наградиле најуспешније 

школе у Војводини: 

 Пројекат енергетске ефикасности школе  

 Број ученика који су укључени у пројекат  

 Успешност ученика у пројекту  

Школе као институције које су учествовале вреднован је пројекат школе (тј. кораци које 

је школа предузела или жели да предузме у циљу енергетске ефикасности у школском 

објекту); број ученика који су се укључили у овај пројекат као појединци са неким 

решењем у виду (модела или макете, рачунарске презентације, ликовног рада, 

литерарног састава), успешност ученика у пројекту.  

Међутим за оне учеснике који су се у пројекат укључили без пројекта школе, 

вредновани су сви појединачни радови без обзира на област и модалитет реализације. 

Појединачно учешће није условљено учешћем пројекта школе. 

 

10. Завршна манифестација и смотра - додела награда је предвиђена за другу 

половину децембра месеца 2011. године. На завршној манифестацији награђени 

учесници ће демонстрирати своје креације и решења до којих су дошли у току акције:  

- Приказ пројеката  

- Изложба и демонстрација модела и макета 

- Приказ мултимедијалних презентација 

- Изложба ликовних радова и фотографија 

- Приказ литерарних састава 
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Организациони одбор 

 

За реализацију пројекта oдређен је организациони одбор који jе пратиo све фазе 

реализације. Одбор је заседао према потребама реализације пројекта. Чланови 

организационог одбора су: 

Секретаријат за енергетику 

1. Радослав Стриковић, секретар, Покрајински секретаријат за енергетику 

2. Инг. Милан Чежек, помоћник, Секретаријат за енергетику и минералне 

сировине 

3. Катица Драгутиновић, саветник, Покрајински секретаријат за енергетику 

4. Нада Радовановић, саветник, Покрајински секретаријат за енергетику 

Секретаријат за образовање 

1. Проф. др Золтан Јегеш, секретар, Покрајински секретаријат за образовање 

2. Доц. др Снежана Бабић, саветник, Покрајински секретаријат за образовање,  

 
Агенција за енергетску ефикасност 

 
1. Мр Бојан Ковачић, Агенција за енергетску ефикасност 

2. Др Mиомира Лазовић, Агенција за енергетску ефикасност 

Факултети 

1. Проф. др Иван Тасић, Технички факултет Зрењанин 

2. Проф. др Војин Грковић, ФТН, Нови Сад 

Школска управа 

1. Петар Виђикант, начелник Школске управе, Нови Сад  

Центар (ЦНТИ) 

1. Проф. др Слободан Попов, председник, ЦНТИ, Нови Сад 

2. Јован Сандић, стручни сарадник ЦНТИ 

Школе 

1. Жарко Брауновић, проф. физике, Средња пољопривредна школа, Футог  

2. Јасмина Пастоњицки, директор, Основна школа „Васа Стајић“, Нови Сад 

3. Златко Тешан, професор ликовног, OШ „Вук Караџић“, Бачка Паланка  

4. Радмила Петровић, Удружење васпитача Војводине 
 

  



 15 

Комисије 
 

За саветовање директора 

1. Доц. др Снежана Бабић, саветник у Покрајинском секретаријату за образовање: 

Улога Секретаријата за образовање и школа у пројекту „Енергија је свуда око 

нас“  

2. Помоћник секретара за енергетику инг. Милан Чежек: О стратегији развоја 

енергетике и законској регулативи  

3. Катица Драгутиновић, Секретаријат за енергетику: О алтернативним и 

обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности  

4. Проф. др Слободан Попов, ЦНТИ: О пројекту „Енергија је свуда око нас“ - циљ 

и садржај пројекта, фазе реализације, пропозиције 

5. Начелник Школске управе региона  

За наступе у медијима 

1. Инг. Милан Чежек, Секретаријат за енергетику и минералне сировине 

2. Проф. др Слободан Попов, ЦНТИ 

За израду пропагандног и едукативног материјала 

1. Проф. др Слободан Попов 

2. Иван Ђисалов, проф. ТИО, Основна школа „Петар Драпшин“, Турија 

3. Катица Драгутиновић, Секретаријат за енергетику 

4. Жарко Брауновић, проф. физике 

5. Јован Сандић, ЦНТИ 

Извршни одбор 

1. Проф. др Слободан Попов 

2. Милан Чежек, Секретаријат за енергетику 

3. Доц. др Снежана Бабић 

4. Жарко Брауновић 

Чланови жирија за енергетску ефикасност 

1. Катица Драгутиновић, Покрајински секретаријат за енергетику, координатор 

2. Нада Радовановић, Покрајински секретаријат за енергетику 

3. Проф. др Војин Грковић, ФТН, Нови Сад 

Извештај о реализацији пројекта  

Рок за слање радова био је крај новембра месеца. Радови су стигли на адресу 

Центра. Координатори жирија су преузели радове и одржали радне састанке. 

Обрађени подаци о свим радовима односно све комисије предале резултате у 

предвиђеном року. У пројекту су учествовали:  
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Предшколске установе 

 

ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад 

 Вртић „Чаролија“, Нови Сад 

 Вртић „Цврчак и мрав“, Нови Сад 

ПУ „Драгољуб Удицки“, Кикинда 

 Вртић „Ластавица“, Банатско Велико село 

 Вртић „Плави чуперак“, Кикинда 

 Вртић „Златна Рибица“, Иђош 

 Вртић „Полетарац“, Кикинда 

 Вртић „Бубамара“, Руско Село 

ПУ „Зрењанин“, Зрењанин  

 Вртић „Звездице“, Зрењанин,  

 Вртић „Полетарац“, Зрењанин 

 Вртић „Лептирић“ Зрењанин 

 Вртић „Звончица“, Зрењанин  

Основне школе: 

 Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“, Стара Пазова 

 Основна школа „Бранко Радичевић“, Марадик 

 Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка 

 Основна школа „Др Јован Цвијић“ , Зрењанин 

 Основна школа „Ђура Јакшић“, Кикинда 

 Основна школа „Јован Поповић“, Кикинда 

 Основна школа „Јован Поповић“, Сусек 

 Основна школа „Матија Губец“, Таванкут 

 Основна школа „Младост“, Вршац 

 Основна школа „Мора Карољ“, Сајан 

 Основна школа „Моша Пијаде“, Пачир 

 Основна школа „Новак Радонић“, Мол 

 Основна школа „Петар Кочић“, Наково 

 Основна школа „Петефи Бригада“, Кула 

 Основна школа „Свети Сава“, Кикинда 

 Основна школа „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад 

 Основна школа „Сечењи Иштван“, Суботица 

 Основна школа „Симеон Араницки“, Стара Пазова 

 Основна школа „Славко Родић“, Бачки Јарак 

 Основна школа „Трива Витасовић Лебарник“, Лаћарак 

 Основна школа „Фејеш Клара“, Кикинда 

Средње школе 

 Средња техничка школа „Михајло пупин“, Кула 

 Хемијско технолошка школа, Суботица 

 Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда 
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 Основна и средња школа „9. Мај“, Зрењанин 

 Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад 

 Гимназија „Сава Шумановић“, Шид 

 Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Нови Сад 

Пристигли радови 

За учешће у пројекту „Енергија је свуд око нас 2011“ пристигло је укупно 1377 радова и 

5 пројеката енергетске ефикасности школе. 

Литерарних радова – укупно 239 радова, највише је пристигло: 

 Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка ..................................... (69 радова) 

 Основна школа „Свети Сава“, Кикинда ....................................... (64 рада) 

 Основна школа „Славко Родић“, Бачки Јарак ............................. (24 рада) 

 Основна школа „Др Јован Цвијић”, Зрењанин ............................ (19 радова) 

Ликовни радови - укупно 1005, највише је пристигло: 

 Основна школа „Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад .............. (165 радова) 

 Основна школа „Јован Поповић”, Кикинда ................................. (128 радова) 

 Основна школа „Др Јован Цвијић”, Зрењанин ............................ (101 рад) 

 Основна школа „Фејеш Клара”, Кикинда .................................... (89 радова) 

 Основна школа „Вук Караџић”, Црвенка ..................................... (76 радова) 

 Основна школа „Свети Сава“, Кикинда ....................................... (69 радова) 

Мултимедијалне презентације - укупно 105, највише је пристигло: 

 Основна школа „Вук Караџић”, Црвенка ..................................... (19 радова) 

 Основна школа „Петефи бригада”, Кула ..................................... (17 радова) 

 Основна школа „Симеон Араницки”, Стара Пазова ................... (8 радова) 

 Основна школа „Матија Губец“, Таванкут ..................................  (8 радова) 

 Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки”, Стара Пазова ... (7 радова) 

Модели / макете – укупно 18, највише је пристигло: 

 Основна школа „Др Јован Цвијић”, Зрењанин ............................ (8 радова) 

 Основна школа „Петефи бригада”, Кула ..................................... (5 радова) 

 Основна школа „Светозар Марковић Тоза” ................................. (3 рада) 

Пројекти енергетске ефикасности – укупно 4: 

 Основна школа „Др Јован Цвијић”, Зрењанин 

 Основна школа „Петефи бригада”, Кула 

 Основна школа „Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад 

 Основна школа „Јован Поповић“, Кикинда 
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Предшколске установе 

Чланови жирија  

1. Маја Ђурић, васпитач, ПУ „Радосно Детињство“, Нови Сад 

2. Тања Кузмановић, васпитач, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад-извршни 

одбор Удружења Васпитача 

3. Радмила Петровић-председник удружења васпитача Војводине 

4. Драган Јајић-Стручни сарадник за ликовно 

 

Ликовни радови, награђена деца 

 

 Филип Зиројевић, 6 година, Вртић „Чаролија“, Нови Сад, васпитачи Драгана 

Роглић, Валерија Савовић 

 Ана Удицки, 5 година, Вртић „Полетарац“, Кикинда, Васпитач Добрила 

Симулов 

 Матија Васиљевић, 5 година Вртић „Ластавица“, Банатско велико село, ментор 

Љиљана Ковачевић 

 Славко Галић, 4 године, Вртић „Плави Чуперак“, Кикинда, васпитачи Јована 

Карановић, Весна Јовановић, Данијела Тамаши 

 Катарина Рацков, 6 година, Вртић „Плави Чуперак“, Кикинда, васпитачи С. 

Аврамов, М. Вашалић 

 Дуња Вукојевић, 6 година, Вртић „Бубамара“, Руско Село, васпитач Јелена 

Молдар 

 Теодора Марић, 6 година, Вртић „Цврчак и мрав“, васпитачи Весна Латиновић, 

Мирослава Гајић, Ивана Јовановић 

 Милош Галић, 6 године, Вртић „Плави Чуперак“, Кикинда, васпитачи Љиљана 

Мијатовић, Мирослава Трифунац 

 Шилица Белеуц, 5 година, Вртић „Полетарац“, ПУ Зрењанин  

Награда за најуспешније колекције радова за васпитаче: 

 Милка Накрајкућин, Вртић „Златна Рибица“, Иђош,  

 Сања Крунић, Маја Леђанац, Оливера Коледин, „Цврчак и мрав“ Нови Сад 

На ликовни конкурс је пристигло укупно 87 ликовних радова из предшколских 

установа.   
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Чланови жирија за моделе и макете 

5. Мирослав Парошкај, Основна школа „Свети Сава“ Руменка, координатор 

6. Проф. др Иван Тасић, Технички факултет Зрењанин,  

7. Ивета Ђуровка, Основна школа „Људевит Штур“, Кисач 

8. Милан Јашћур, Основна школа „Жарко Зрењанин“ Нови Сад 

 

У конкуренцији основних школа жири: 

 
1. Александра Марковић, Милица Шестовић, Основна школа „Светозар Марковић 

Тоза“, Нови Сад, рад „Ветропоље“  

 Ментор Никола Чудић 

1. Милош Делић, Кристина Калајџић, Основна школа „Светозар Марковић Тоза“, Нови 

Сад, рад „Фонтана“  

 Ментор Никола Чудић 

1. Филип Рогељ, ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин, рад „Соларни колектор“ 

 Ментор Снежана Врањеш 

2. Милош Ђокић, ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, рад „Хидроелектрана“  

 Ментор Никола Чудић 

2. Душан Љубоја, Растко Замуровић, Јован Милићев, Алберт Нађ, ОШ „Свети Сава“ 

Кикинда рад „Соларни колектор“ ментор Душан Радин, Маја Дувњак 

3. Весна Стојковић, Виктор Хрубик, Мирко Недимовић, ОШ „Јован Поповић“, Сусек 

 Ментор Драгана Давидовић, Горан Кеврешан 

3. Милица Недић, Јелена Шорак, ОШ „Јован Поповић“, Кикинда, рад „Модели“ 

 Ментор Светлана Павловић 

 

У конкуренцији средњих школа: 

 

1. Никола Тепавац, Гимназија, ,,Душан Васиљев“ Кикинда, рад „Ваздушни колектор“ 

 Ментор Наташа Игаз 

2. Риегер Александра, „Хемијско технолошка школа“ Суботица, рад „Хаљина од 

најлон кеса“  

 Ментор Светозар Токовић 
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Чланови жирија за мултимедијалне презентације 

1. Проф. др Слободан Попов, ЦНТИ, координатор 

2. Јасмина Пастоњицки, Основна школа „Васа Стајић“ Нови Сад 

3. Весна Цветановић, Основна школа „Жарко Зрењанин“ Нови Сад 

 

Након прегледа пристиглих мултимедијалних презентација, жири је донео одлуке о 

награђивању најбољих радова. 

 

У конкуренцији основних школа: 

 

1. Огњен Трбовић, ОШ „Вук Караџић“, Црвенка 

 Ментор Мирјана Сандић 

2. Наташа Миланков, Основна школа „Ђура Јакшић“, Кикинда 

 Ментор Милан Драгосавац 

2. Ивана Комадина, Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка 

 Ментор Валентина Рутовић 

3. Милан Селак, Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка 

 Ментор Мирјана Сандић 

3. Хербертина Еплер, Основна школа „Матија Губец“, Таванкут 

 Ментор Бранко Стантић 

3. Андреј Каравида, Основна школа „Др Јован Цвијић“, Зрењанин 

 Ментор Снежана Врањеш 

 
У конкуренцији средњих школа: 

1. Није додељена 

2. Александар Бедов, Гимназија „Исидора Секулић“; Нови Сад 

 Ментор Јованка Терзић 

3. Светлана Пап, Хемијско-технолошка школа, Суботица 

 Ментор Светозар Токовић 
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Чланови жирија за литерарне радове  

1. Санела Абдијевић, ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад, координатор 

2. Гордана Станековић, школа „Др Милан Петровић“, Нови Сад 

3. Ержика Роквић, ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад 

 

Након прегледа пристиглих литерарних радова, жири је донео следеће одлуке и 

оцене: 

У категорији I. – IV. разреда основне школе: 

1. Мирјана Ћулибрк, IV разред, Основна школа „Славко Родић“, Бачки Јарак 

 Ментор Сузана Грубишић 

2. Сара Пећинац, IV разред, Основна школа „Славко Родић“, Бачки Јарак 

 Ментор Сузана Грубишић 

3. Тара Брљафа, IV разред, Основна школа „Славко Родић“, Бачки Јарак 

 Ментор Сузана Грубишић 

 

У категорији V - VI разреда основне школе: 

1. Андор Косо, V разред, ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда, рад „Изјава“ 

 Ментор Виолета Момић  

1. Милош Поповић, VI разред, ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин, рад „Ветар“ 

 Ментор Данијела Ђорђевић  

2. Денис Катанчић VI разред, ОШ „Сечењи Иштван“ Суботица, рад „Драги дневниче“ 

 Ментор Иштван Балинт 

2. Тамара Гужвић, V разред, ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин, рад „Да ли је касно“ 

 Ментор Јелена Радмановић 

3. Вукашин Ђуричковић VI , ОШ „Вук Караџић“ Црвенка, рад „Рециклажа није 

гњаважа“  

  Ментор Дубравка Делибашић  
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У категорији VII - VIII разреда основне школе: 
 

1.  Кристина Калајџић VII, ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, рад „Ветар“ 

 Ментор Татјана Пилиповић 

2.  Емилија Ћипровац VII ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, рад „Енергија 

биомасе“ 

 Ментор Татјана Пилиповић 

2.  Милица Шестовић VII ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, рад „Вода“,  

 Mентор Татјана Пилиповић 

3. Алекса Росић VIII ОШ „Свети Сава“ Кикинда, рад „Чувајмо планету да нам дуже 

траје“ 

 Ментор Драгица Вукша 

Чланови жирија за ликовне радове 

1. Златко Тешан, Основна школа „Вук Караџић“, Бачка Паланка, координатор 

2. Велимир Каравелић, ЗУОВ, Београд  
3. Милан Пивнички, Економска школа Нови Сад 

 

Након прегледа пристиглих ликовних радова, жири је донео следеће одлуке и оцене: 

 

У категорији од I – IV разреда основне школе: 

 

1. Сања Дринић, Основна школа „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад 

 Ментор Катарина Максић 

2. Булатовић Кристина, Основна школа „Петефи бригада“, Кула 

 Ментор Снежана Кнежевић 

3. Невена Милованов Основна школа „Свети Сава“, Кикинда 

 Ментор Светлана Суботички  
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У категорији V до VIII разреда основне школе: 

1. Соња Кнежевић Основна школа „Петефи бригада“, Кула 

 Ментор Татјана Лабовић 

2. Јене Нађ, Основна школа „Свети Сава“ Кикинда 

 Ментор Волаши Цибула Елеонора 

3. Владимир Банов Основна школа „Свети Сава“ Кикинда 

 Ментор Зорица Рофа 

 

Фотографије 

 

1. Оливера Чикош, Основна школа „Др Јован Цвијић“, Зрењанин 

 Ментор Снежана Врањеш 

2. Марко Савовић, Основна школа „Др Јован Цвијић“, Зрењанин 

 Ментор Снежана Врањеш 

 

Чланови жирија за енергетску ефикасност 

1. Катица Драгутиновић, Покрајински секретаријат за енергетику, 

координатор 

2. Нада Радовановић, Покрајински секретаријат за енергетику 

3. Проф. др Војин Грковић, ФТН, Нови Сад 

 

Након прегледа пристиглих пројеката, комисија је проценила да су најбољи пројекти 

енергетске ефикасности доставиле школе Основна школа „Светозар Марковић Тоза“, 

Нови Сад и Основна школа „Др Јован Цвијић“, Зрењанин. 
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Награде за менторе 

 
 

Награде за менторе се додељују најуспешнијим менторима за учешће са великим 

бројем радова и успешност радова: 
 

 Никола Чудић, Основна школа „Светозар Марковић Тоза“ – Две прве и друга 

награда са ученицима у категорији Модели и макете 

 Снежана Врањеш, Основна школа „Др Јован Цвијић“, Зрењанин – Прва награда 

у категорији Модели и макете, Прва и друга награда у категорији Фотографије 

 Мирјана Сандић, Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка – Прва и трећа 

награда у категорији Мултимедијалне презентације  

 Сузана Грубишић, Основна школа „Славко Родић“, Бачки Јарак – Прва, друга и 

трећа награда у категорији литерарних радова 

 Татјана Пилиповић Основна школа „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад - Прва 

и две друге награде у категорији литерарних радова 

Најуспешније школе у акцији Енергија је свуда око нас 

Коначна успешност школа у акцији Енергија је свуда око нас 2011 је добијена по 

формули пројекат енергетске ефикасности + број радова+успешност појединих 

радова 

Централни жири је одлучио да у категорији средњих школа додели специјалне 

награде за усмерене активности школа и да додели два прва, два друга и треће 

место у категорији основних школа. 

У категорији основних школа: 

1. Основна школа „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад  

1.  Основна школа „Јован Цвијић“, Зрењанин 

2.  Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка 

2.  Основна школа „Свети Сава“, Кикинда 

3.  Основна школа „Петефи бригада“, Кула 
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Специјалне награде  

Специјалне награде за допринос у реализацији манифестације Energy Day 

2011:  

 Основна школа „Петефи бригада“, Кула 

 Електротехничка школа „Михајло Пупин“, Нови Сад 

 Предшколска установа „Младост“, Бачка Паланка 

 Владимир Парошки, Основна школа „Петар Драпшин“, Турија  

Специјалне награде за едукативне активности на пољу енергије и енергетску 

секцију школског сајта 

 Средња техничка школа „Михајло Пупин“, Кула  

Специјалне награде за радове ван АПВ 

1. Немања Станојевић, Основна школа „Љуба Нешић“, Зајечар 

  Ментор Драгана Пешић 

2. Милош Тапушковић, Основна школа „Синиша Николајевић“ Београд 

  Ментор Милена Ракић 

3. Миљан Јовановић, Основна школа „12 септембар“, Мајданпек 

  Ментор Славољуб Јовановић 
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Избор из награђених ученичких литерарних радова 

HIRDETMÉNY 

 

Figyelem, felnőtt népség, 

döntést hoztam, semmi kétség! 

Nincsen rendje e világnak, 

kijelölöm magamat királynak! 

 

Mától kezdve nincs több préda, 

spórölás lesz minden téma. 

Szélmalom lesz minden réten, 

napelem meg minden gépen. 

 

Munkás népnek nem lesz párja, 

csak bringával megy munkába. 

Hibrid autó hétvégére, 

jó lesz majd a pihenésre. 

 

Este pedig tévé helyett, 

csendesen a gyertya mellett, 

minden szülő, azt remélem, 

mesét mesél gyermekének. 

 

Döntésem ez tényleg végső,  

panaszt tenni most már késő! 

Írásban is elrendelem, 

dobosommal kihirdetem. 

 

Kószó Andor, 5. разред 

Основна Школа „Фејеш Клара, Кикинда 

 

СУНЦЕ ЈЕ ИЗВОР ЖИВОТА 

Сунце, највећа звезда. Живот без њега не би био могућ. Без сунчеве топлоте и 

светлости не би било ни природе, ни дана, ни лета, ни нас. 

Јутро је. Зраци сунца се пробијају кроз прозорска окна. Грана трешње препуна 

белих, мирисних цветова удара о стакло. Будим се. Размишљам. Данас ће бити леп 

дан. Отварам прозор да удахнем ваздух препун мириса пролећа. Поспан сам, али 

уживам у јутру окупаном сунцем. Мирише на пролеће. Акумулирам енергију за дан 

који је испред мене. Грана трешње улази у моју собу. Бели цветови падају на тепих 

покрај прозора. Мирис господари собом.Ускоро ће нам цветови подарити сочне, 

црвене трешње. Приметих једну гусеницу. Од ње ће постати предиван лептир. 

Сунце. Да га нема, не би било ни јутра, ни цвећа, ни мириса, ни трешње, ни 

гусенице, ни лепоте, ни живота! 
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Крећем у нови дан који желим да искористим. Време брзо пролази, ускоро ће ноћ, а 

најсјајнија звезда ће се повући, отићи ће на другу страну света, а нашу ће обасјати 

неке друге звезде. Смириће се дан. Све ће утонути у сан. Сунце ћемо сутра поново 

гледати и оно ће својом енергијом све покренути. Сунце, извор живота. 

Милош Поповић 6. разред 

Основна школа „Др Јован Цвијић”, Зрењанин 

 

 

ХОЋУ ДА ЖИВИМ БЕЗ СМЕЋА 

 

Једно јутро у школу сам пошла, 

Ал’ до клупе своје нисам дошла. 

Питате се зашто? Проблем није мали, 

Гомила смећа на пут су ми стали. 

 

У страшној гомили смећа, 

Да грешка буде још већа, 

Нашла се једна кора од банане, 

Која није могла у корпу да стане. 

 

Сада лежим тако сломљене ноге 

И мислим да имам критике строге. 

Па за у људима нема мало воље 

Да нам свима буде боље. 

 

Свака светска фаца 

Зна где се смеће баца. 

За то не треба таленат ни дар 

Него научи и свог млађег брата 

Чему служи канта. 

 

Мали воље, мало труда 

И смећа не би било свуда. 

Лоши нам се дани броје 

Јер овако ствари стоје. 

 

Шуме су наше велико богатство 

Природна лепота и царство. 

Окићене смећем са флашом на грани 

Природа не зна како да се брани. 

 

Зато људи осврните се мало 

Ако вам је до живота стало. 

Чувајмо оно што нам живот даје 

Јер тако ће наш живот дуже да траје, 

 

Мирјана Ћулибрк 4. разред 

Основна школа „Славко Родић“ Бачки Јарак 
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ВЕТАР 

 

Енергија је свуда око нас – то је тачно, али искоришћавање исцрпљивих извора 

енергије, нештедња енергије, ера „енергетске кризе“ и безбројне, непремостиве грешке 

и препреке које се испрече испред човека чине га негативцем и немоћним у његовом 

покушају да се на трен, макар кроз маглу, приближи тој чистој, величанственој лепоти 

природе, да је освоји, поседује и отвори златна врата и одаје њене лепоте. Али, тако и 

треба да буде, јер лепота није за оног ко није спреман да употреби на прави начин 

енергију, да се бори за обновљиве изворе енергије до краја и уложи сваки делић своје 

снаге и свести. Ја сам ветар, обновљиви извор енергије и испричаћу вам своју причу. 

  

Шибајући источним деловима равне, наизглед суморне, устајало мирне и успаване, али 

ипак живописне Војводине, угледао сам једну стару, напуштену, помало оронулу и 

усамљену ветрењачу. Човек који ју је правио је сваку циглу с љубављу ређао ношен 

мишљу да досегне савршенство и да ствара своју визују, попут уметника, знајући да 

чини нешто добро за себе и своју околину. На том бескрајном пространству, где зелена 

трава окупана блиставом и прозирном росом, попут сузе, умилно шапуће жељу да 

разговара са Сунцем и крије цвет цика зоре, та ветрењача је изгледала попут краљице 

која влада и оним недостижним. Питао сам се зашто се њени краци не окрећу, кад сам 

овде јак, надморска висина је добра, а могли би лепо да заједно стварамо енергију, те не 

шкодимо природи, која полако због немарног односа човека који је направио 

енергетска постојења која испуштају штетне гасове, постаје усамљена удовица и плаче, 

али она само учини да та суза брзо потамни и нестане. Упитах је: „Зашто се твоји краци 

не окрећу?“ Она ми тужно одговори: „Била сам покорна слушкиња човеку, али ме је 

запоставио и одбацио као да не ваљам и да сам промашена, сад сам силуета која живи 

по туђим правилима и туристичка атракција. Људи долазе да ме виде решени будни да 

сањају и да удахну мирис прошлости, а успомена остаје да води на вечит шапат. Нисам 

светица, а ни краљица, али човеку и околини поново могу бити мајка, сестра и 

другарица. Када би човек удружио тебе и мене увелој трави би се вратио сјај и природа 

би била захвална, али овако је све као дуга без боја и година без пролећа јер је човек 

постао зависник од трошења енергије, а то ти могу и доказати. Све што нас окружује 

засновано је на коришћењу енергије. Тебе, обновљиви извор енергије, користи свега 5% 

људи. Нису се сетили да искористе твоју енергију и покрену ме, ја сам само старица 

која приче плете, на овом месту стојим и године бројим, гледам плиму времена која се 

стално мења. Тешко је кад чекаш. Гледаш и чекаш, па баш унапред. Дани неосетно 

пролазе. Сва моја прошлост зури у неповрат. Делић секунде када се сетим да сам 

стварала енегрију и радила, кад сам дотакла савршенство, ме прожима и смирује искру 

у мени, али не задуго. Човеку је дат идеал, пут којим треба ићи, а он га сурово руши и 

говори језиком који Земља не разуме. Уздах из удаљеног, усамљеног срца ветрењаче ме 

је погодио. Окова ме је тихи, нејасан страх. У мом срцу је свануло кишно јутро, сузе, 

студ и иње. Ех, кад би људи више употребљавали моје другове – Сунце, воду, 

биогориво, биомасу, соларну енергију и мене. Користе ме за кретање бродова, 

падобрана, једрилица... и за забаву – покретање змајева. Помало личим на децу – док 

она уживају у безбрижној игри, ја уживам такође са њима несташно вијорећи њихове 

шарне змајеве. Добар сам и зашто што не узрокујем стакленичке плинове и када би ме 

човек више кскоришћавао, одвео бих околину у неки нови, бољи свет. Када би човек 

градио више ветропаркова тамо где сам снажнији и учесталији, то би било као да је 

замрзавање смењено за загревање речи и додир исцељења, а црно-белој слици би се 

вратиле боје када би човек постављао више ветротурбина. Волео бих да се спријатељим 

са више сферних ветрењача које су погодне и за градове. Оне дају снагу готово колико 
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и ветрењаче са пропелерима, чија су крила опасна за крхке птице које лете небеским 

сводом и слепе мишеве, а осим тога, могу да буду и бучне. Сферна ветрењача је добра 

за та нежна створења јер њихове мајушне очи, попут дугмића у којима се огледа пут 

златкастих Сунчевих зракова, могу да вуде ветрењачу јер се креће 2,5 пута брже од 

мене. „Права је катастофа када моју енергију троши неки механички пренос, поготово 

онај с каишевима. Тако не би требало да буде, бар у самоградњи“, шапну ми успутна 

мисао. Када ме мишљења и поступци људи не могу досегнути, више нећу бити жртва 

беспотребних патњи.  

  

То је била прича моја. Надам се да се извука поука о обновљивим изворима енергије 

која гласи: Нисам ту само да нежно мазим, голицам лишће и свирам музику лагано, већ 

да ме човек употреби на више начина ваљано!“ 

 

 

Кристина Калајџић, 7. разред 

Основна школа „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад 

 

Избор из награђених ученичких ликовних радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодора Марић, 6 година 

Вртић „Цврчак и мрав“ 



 30 

Избор из награђених ученичких ликовних радова 

 

 

 

 

Булатовић Кристина, 4.разред 

Основна школа „Петефи бригада“, Кула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сања Дринић, 4. разред 

Основна школа „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невена Милованов, 4. разред 

Основна школа „Свети Сава“, Кикинда 
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Владимир Банов, 5. разред 

Основна школа „Свети Сава“, Кикинда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соња Кнежевић, 8. разред 

Основна школа „Петефи бригада“, Кула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јене Нађ, 5. разред 

Основна школа „Свети Сава“, Кикинда 
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Избор слика из награђених ученичких радова Мултимедијалне презентације 

 

 

 

 

 
Огњен Трбовић, 8. разред 

Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ивана Комадина, 8. разред  

Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наташа Миланков, 8. разред 

Основна школа „Ђура Јакшић“, Кикинда 
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Избор из награђених ученичких модела и макета 

 
Немања Станојевић, Основна школа „Љуба Нешић“, Зајечар 

Милош Тапушковић, Основна школа „Синиша Николајевић“, Београд 

Миљан Јовановић, Основна школа „12 септембар“, Мајданпек 
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Избор из графичких радова који су пратили акцију: 

 
Плакат 1: Плакат за основне школе 

 
Плакат 2: Плакат за средње школе 
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Плакат 3: Плакат Energy Day 2011 
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Пријатељи акције и спонзори 

 
 

Simprolit sistem je danas najoptimalniji sistem gradnje u svetu, koji istovremeno zadovoljava i 
sve neophodne karakteristike dugovečne, energoefektivne i ekološke gradnje. 

 
Osnovni elementi koji čine Simprolit sistem su: 

 Simprolit blokovi ( fasadni, pregradni i blokovi za ventilisanu fasadu) 

 Simprolit blokovi za medjuspratne tavanice 

 Simprolit SOP jednoslojne ploče za termoizolaciju  

 Simprolit SIP jednoslojne ploče za termoizolaciju sa bitumnim slojem 

 Simprolit SUP troslojne ploče za termoizolaciju potkrovlja i paronepropusnih zidova  

 Simprolit monolit 

 Simprolit protivpožarne razdelnice 

 Simprolit montažni paneli 

U osnovi svih elemenata je materijal Simprolit –patentirani modifikovani polistirolbeton koji spada u klasu 
lakih betona. Zahvaljujući svojim izuzetnim termo-fizičkim karakteristikama, Simprolit polistirolbeton 
svoju primenu nalazi ne samo u visokogradnji već i u niskogradnji i hidrogradnji. 
 
Nijedan građevinski sistem nema toliku lepezu rešenja, koji istovremeno zadovoljavaju konstruktivne, 
termofizičke, protivpožarne, aseizmičke i druge zahteve održivog razvoja i ekološke gradnje objekta - 
sistem nosivih, fasadnih i pregradnih zidova, ploče za ekološku termoizolaciju objekata, termo-
zvukoizolacioni slojevi za krovove i podove i sistem olakšanih medjuspratnih i krovnih ploča, montažni 
paneli, montažne kuće... 
 
Simprolit sistem odlikuje izuzetna lakoća izvođenja, mala težina elemenata, dobra termička i zvučna 
izolacija. Simprolit je trenutno najdugovečniji termoizolacioni material u Ruskoj Federaciji, požarno 
bezopasan (konstrukcije u Simprolit sistemu primenjuju se kao protivpožarni zidovi i pregrade u 
objektima sa visokim protivpožarnim rizikom), paropropustan je i istovremeno hidrofoban materijal (ne 
upija vlagu), te poseduje visoku otpornost na mraz i UV zračenje. 
 
Koristeći Simprolit sistem, dobija se jedan od retkih građevinskih sistema u kojem zidovi „dišu”, ne 
upijaju vodu, nemaju pojavu gljivica i buđi i neagresivni su, a sva štetna isparenja se evakuišu iz 
prostorije u spoljašnu sredinu, bez njihove koncetracije unutar slojeva zida. Mnoga laboratorijska i 
terenska ispitivanja sprovedena u vodećim institutima potvrdila su njegovu zdravstvenu ispravnost i 
ekološku podobnost. 
 
Za budućnost pokolenja - Simprolit sistem 
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Пријатељи акције и спонзори 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 


