
Арт-еко каравана 

У реализацији пројекта учествовало је 35 ученика и два наставника. Реализација „Арт-еко 

каравана“ почела је 22. новембра у 8:00 часова испред Прве београдске гимназије.  

Прво смо обишли Царску бару, природни резерват преко 250 врста птица, као и многих 

слатководних и копнених животиња, где нас је водич упознао са свим знаменитостима. 

Затим смо заједно прошетали и стазом здравља.  

 



 





 

 

У Кикинди смо срдачно дочекани. У нашу част одржан је богат уметнички програм у 

свечаној сали Градског музеја, уз учешће реитатора, музичари и чланови плесне групе 

гимназије „Душан Васиљев“. 



  



 





 

 

После завршеног програма,  директорка гимназије „Душан Васиљев“, наставници Прве 

београдске и наш ученик Реља Першић (2/5) дали су интервју за локалне медије. 

http://tvrubin.rs/kikindski-gimnazijalci-u-art-eko-karavanu-sa-prvom-beogradskom-

gimnazijom/?fbclid=IwAR379JLM2YpJjIT594cQFT54PajZr9htCH-5qhKxa02cfaZutqia2NnyzMI. 

У парку поред гимназије и музеја,  туристички водич града Кикинде упознала нас је са 

знаменитостима града и с чињеницом да је њихов град највеће зимовалиште сова на свету 

које пристижу током новембра у великом броју, због чега су овај месец називали 

Совембар. 

http://tvrubin.rs/kikindski-gimnazijalci-u-art-eko-karavanu-sa-prvom-beogradskom-gimnazijom/?fbclid=IwAR379JLM2YpJjIT594cQFT54PajZr9htCH-5qhKxa02cfaZutqia2NnyzMI
http://tvrubin.rs/kikindski-gimnazijalci-u-art-eko-karavanu-sa-prvom-beogradskom-gimnazijom/?fbclid=IwAR379JLM2YpJjIT594cQFT54PajZr9htCH-5qhKxa02cfaZutqia2NnyzMI










 



После предавања о совама, ученици су са домаћинима отишли на ручак и одмор.  

У 17:00 часова су одржане радионице:  

- у Центру за стручно усавршавање ученици су заједно креирали календар с темом – 

„Сова“; 

 - у гимназији је оджан - „Сова изазов“ о животу и навикама сова, симбола Кикинде. 

 





 







 

 

Део ученика је затим посетио изложбу малезијске уметнице Елизе Таџудин где су се 

упознали са културним и историјским чињеницама о тој земљи, уз присуство чланова 

малезијске амбасаде.  

Вечерњи часови су били резервисани за заједничке наступе бендова Прве београдске 

гимназије и гимназије „Душан Васиљев“ где су своје таленте приказали извођачи бит 

бокс, хип хоп и рок музике. Концерт је протекао у одличној атмосфери и дружењу. 



 

 

Друи дан боравка у Кикинди почео је посетом Градском музеју у којем је била 3Д 

пројекција филма о Кики, мамутици која је пронађена у Кикинди. Њена реплика се налази 

у дворишту Народног музеја, а нађени остаци (кости) налазе се у сталној поставци музеја. 



 







 

Наш боравак у овом дивном граду, завршен је посетом највећег музеја  савремене 

скулптуре од теракоте на свету („Терра музеј“). 



 

 

У Београд смо испред гимназије стигли у 19:00  часова. 

Наше драге колеге из гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде са ученицима очекујемо на 

пролеће 20120. у узвратној посети током које ћемо наставити сарадњу у разноврсним 

уметничким и еколошким садржајима. 

Захваљујемо се на подршци за реализацију првог дела осмог „Арт-еко“ каравана. 

 

Београд, 25.11.2019.      Снежана  Филиповић,  

наставница музичке културе  

Снежана Перовић, наставница биологије 

 


