
ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА И ЕРАЗМУС У БЕОГРАДУ 

 

У оквиру КА229 Ерасмус+ пројекта у периоду од 28.3.-1.4.2022. године 

одржана је 4. ЛТТА мобилност у Београду. У нашу земљу допутовали су 

партнери из Грчке, Француске и Турске.  

 

 

 

 

 

 

 

У активностима и посетама значајним за реализацију пројекта, учествовали 

су многобројни ученици наше школе од прве до четврте године: Иванчевић 

Софија - I7, Миловановић Анастазија - II7, Антић Емилија, Видић Лука, Зечевић 

Јана, Цацан Страхиња – II8, Безбрадица Нађа, Глигорић Анастасија, Кунић 

Кристина, Николић Милица, Станојловић Александра, Тадић Сара – II9, Илић 

Вукашин, Јевтић Ана, Кртинић Николина, Лукић Магдалена, Момчиловић 

Жељана – III7 и Богдановић Ана, Врговић Викторија, Трајковић Јована – IV9, све 

у организацији и реализацији наставника: Пешић Гораде, Марије Ракић-

Љубомировић, Љиљане ГAловић, Златице Алемпијевић, Јелене Танасковић и 

Соње Додиг.  

1. Дан, понедељак 28.3.2022. године:   

Хемијско - прехрамбена технолошка школа 

Ђаке и наставнике из партнерски земаља, на улазу школе 

дочекали су наша два ђака у народној ношњи уз традиционалну 

српску погачу и со. 

 

 

 

 

 

Добродошлицу у нашу школу и наш град, пожелела је директорка школе, 

Наташа Парезановић свим учесницима у пројекту, као и представница  



Након тога је уследило представљање наставника и ученика из Грчке, 

Француске и Турске, уз видео презентације њихових градова и школа. 

 

Данас су се активности на тему „Зелена хемија“ одвијале у лабораторији 

школе у међународним тимовима.  

 

 

 

Финалне активности су осмишљене у школском дворишту, у виду игрице Сепо 

где су ђаци бирајући одговоре на питања долазили до решења где се налази 

компостер.  

 

Након тога у школским кабинетима за информатику правили су постере 

поводом светског дана вода, рачунали свој water print, а такође правили 

презентацију о експериментима и одговарали на 

питања o „Зеленој Хемији“ у Padlet-u.  

  

 

 



 

2. Дан, уторак 29.3.2022. године:  

Сремски Карловци - Музеј Пчеларства и вина Живановић и Нови Сад 

У Сремским Карловцима смо обишли Карловачку гимназију, 

Саборну цркву, Богословију и Ризнице у Патријаршијском дому. 

Водич нам је на енглеском језику говорио о историјској важности 

свих поменутих знаменитости у граду.  

 

 

Пуни прелепих утисака о местима које смо обишли, упутили смо се ка Музеју 

Пчеларства и вина Живановић где смо чули предавање о пчеларству, здравом 

начину прављења меда, као и вина. Ђаци су имали 

прилике и да виде подрум где се чувају разне врсте 

вина у посебним условима и на посебној температури. 

 

 

 

 

 

Такође смо имали и ужитак да ручамо на имању 

Живановић-а, да дегустирамо више врста меда, као и да 

попијемо понеки гутљај домаћег вина. 

 

Уследио је обилазак пешачке зоне Новог Сада и након 

тога повратак у Београд. 

 



3. дан, среда 30.3.2022.године:  

Oгледно добро Радмиловац, Музеј Николе Тесле, Београд 

Дан смо започели обиласком огледног пољопривредног добра Радмиловац. 

Имали смо прилике да захваљујући љубазним технолозима чујемо о технолошком 

процесу производње различитих врста вина произведених од интернационалних 

сорти грожђа (23 нових сорти винове лозе је произведено овде). Сазнали смо и 

да велики број засада чини банку гена воћака и винове лозе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересантно је било и предавање о гајењу медоносних пчела од којих 

имају директне проиводе мед, пчелињи восак, пчелињи отров, матични млеч, 

полен и прополис. А такође смо имали прилике да видимо конструкцију кошнице 

и врсту пчеле која служи за опрашивање.  

 

 

  

 

 



Након укусне и вруће рибље чорбе у природи Огледног 

добра Радмиловац, обишли смо Музеј Николе Тесле. 

Занимљив документарни филм о животу и раду Николе Тесле, 

сви су гледали без даха. Одмах затим кренули смо у обилазак 

изума и оставштине, сви посетиоци су имали прилику да 

испробају варнице електрицитета на свом прсту или длану 

они мало храбрији.  

 

 

 

Лаганом шетњом смо стигли до ХРАМА Светог Саве. Велелепно здање и 

светлосне зидине Храма опчиниле су наше госте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Дан, четвртак 31.3.2022.године:  

Голубачка тврђава, Лепенски Вир, Капетан Мишин Брег 

Кишовито јутро у Београду није нам умањило жељу да обиђемо 

још историјских локалитета у источној Србији. Први наш обилазак 

био је град Голубац и његова импозантна тврђава из средњег века. 

Чули смо предавање о значају тврђаве и легендама које је прате. 

Наравно очарала нас је и ширина, као и мистичност најлепше 

европске реке - Дунав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након Голубца, упутили смо се ка Лепенском Вир-у и такође га обишли и 

гледали пројекцију о настанку овако значајног археолошког локалитета.  

 

 

 

 

 



Импресионирани таквим призорима отишли смо до оближњег имања и 

ресторана „Капетан Мишин Брег“ где смо имали прилике да пробамо храну са 

локалних фарми, као и непрскано 

поврће, а неки су ђаци и наставници по 

први пут јели коприву. Врло укусан 

ручак. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дан –петак 1.4.2022. године: 

Хемијско - прехрамбена технлошка школа; Innova Lab – Хемијски 

факултет; Калемегдан 

Уручењем сертификата ученицима и наставницима, 

почео је последњи дан наше мобилности. 

 

 

 

 

 

 

Пети дан смо одредили за одлазак на Хемијски Факултет у Innova Lab. 

Слушали смо предавање о одређивању аутентичности хране, са освртом на 

анализу меда  

Ђаци и наставници су гледали експеримeнте и обишли лабораторије на 

факултету. 



  

 

 

 

 

 

Након тога смо се упутили ка Калемгдану, најпосећенијој локацији у 

Београду. Обишли смо тврђаве, археолошка налазишта и мноштво културно-

историјских споменика. 

 

 

 

 

 

 

Памтићемо ову мобилност као поносни домаћини 

нашим драгим партнерима, учесницима у пројекту 

EatSmartSaveYourLand. 


