
И ми волимо лед
У Спортско - пословном центру ,,Војводина“ СПЕНС у Новом

Саду, ученици од 1. до 4. разреда Основне школе ,,15. ОКТОБАР“
из Пивница 2. фебруара 2018. године посетили су клизалиште у
Леденој дворани. Клизалиште је било одлично припремљено и
изгледало је као сјајно огледало. Требало је само да обезбеде
клизаљке на шалтеру испред клизалишта и са радошћу да крену у
авантуру на леду. Ученици су били храбри, а страх и несигурност
их нису поколебали. Све време док је трајало клизање уживање је
појачавала и пријатна музика. Свако је правио своје кругове,
возио напред и назад, испробавао своју снагу, а они најсигурнији
и скокове. Осећај среће био је огроман када су клизаљке почеле да
их слушају! Једни другима су помагали и владала је другарска
атмосфера. 

Ледену површину смо оставили са осмесима на лицима и са
новим пријатним искуствима. Забаве и радости било је много, –
утиске су нам пренле чланице Дечијег савеза Ана Салчак и Зуска
Валенћик.

А.Ч.

Свака шољица 
носи своју причу…

Посетили смо Ану Шустер рођ. Белањи из Пивница. Ана има
75 година и рођена је последњег дана у години 31. децембра. Са
својим мужем Михаилом, с којим је у браку 56 година, целог живота
се бави пољопривредом и вредна је домаћица. У слободно време
је правила разне ручне радове. Михал говори: ,,Често сам је видео
у три ноћу како ради и молио је да иде да спава.“ До идеје да скупља
шољице је дошла пре око 15 година. У кући су имали стару клупу,
коју су наследили, на њој је Ана држала цвеће. Када је престала да
га гаји, због здравствених проблема размишљала је шта да стави њу.
Синула јој је идеја да би то могле бити шољице. Унука јој је скинула
са тавана шољице, које Ана није користила у домаћинству. Лепо их
је сложила по величини. Касније су почели да јој носе и кћерке, унуке,
пријатељи, познаници... Када се разболела у болници је упознала
жену из Гложана, која јој је поклонила 37 шољица. Последњи пут
када је Ана своје шољице бројала, било их је око 720, тренутно их
има и више... Ана каже: ,,Како се овога нисам пре сетила. Свака
шољица је различита и краси сваку собу. Увек нађем места за њих.“
Направила је за њих и етно кутак, тамо их има највише. Људи јој
шољице доносе са разних излета, мора, из околних села, градова,
из других држава: Словачке, Мађарске, Немачке, Турске, Бразила,
Новог Зеланда, Египта... Шољице Ани представљају огромну
радост. Одржава их, брише прашину са њих и не пада јој то
тешко. Најстарија шољица има 100 година. Сложене су по свом реду
да се све лепо виде. Чисте шољице је дала жени из Селенче да јој
офарба и украси мотивима. Када своје шољице гледа Ана не
мисли ни на болест, ни на проблеме, мисли су јој позитивне. Свака
шољица носи своју причу.                                                        Ана Часар

Ученици трећег разреда Сре -
дње стручне школе “Др Радивој
Ува лић”, смер туристички техни -
чар, су крајем јануара учествовали
на 15. Међународном сајму тури -
зма “Natour Alpe Adria” у Љубља -
ни где су остварили још један
велики успех. Наиме, у оквиру
Сајма је организован петнаести
међународни фестивал “Више
знања за више туризма”, што је за -
право међународно такмичење
туристичких школа Европе. Пет
ученика ССШ “Др Радивој Ува -
лић” Јелена Милошевић, Ма рија
Новаковић, Милица Пуђа, Јана
Аничић и Саво Зорић предвођени
ментором професорицом Ара -
нком Харак су на овом такмичењу
освојили чак две златне плакете,
за спот са највише гласова и за
наступ на Сајму, чиме су пон -
овили прошлогодишњи успех на
овом истом Сајму.

-На овом такмичењу школе
учествују у презентацији своје и
околине места из којих долазе, а
ове године су учествовале 43
школе из Србије, Босне и Херце -
говине, Хрватске, Црне Горе,
Италије и Словеније. Ове године
је задатак био омладина и култура
и школе су требале да путем спо -
това и наступа заинтересују
посетиоце Сајма и Комисију за
околину свог места, односно по -
те нцијалне туристе. Од октобра
прошле године је професорица
Харак са ученицима припремала
спот и наступ на Сајму, а у томе
су им помагале професорице
Миљана Попадић, Милева Јелић
и Југослава Родић. Кад смо све то
снимили послали смо спот
непосредно пред Сајам. Ту је
затим било гласање и захваљујући
гласовима оних који су нам
веровали освојили смо прву од две
златне плакете за најбољи спот. И

не само то, наш спот је имао
убедљиво највише прегледа што
значи да га је пуно људи видело и
на тај начин смо презентовали
Бачку Паланку, па можда неко и
посети нашу средину. Такмичење
је осмишљено тако да све школе
имају своје штандове у сајамској
хали и труде се да Комисији на
најбољи начин презентују свој
рад. Комисија у једно време дође
на штанд школе и ученици треба
да представе свој рад и заин -
тересују их. Врло је битно напо -
менути да нико не зна ко су чла -
нови Комисије, а они оцењују
спот, квалитет спота, штанда и
аранжмана, као и то како ученици
презентују свој рад. Поприлично
је било напорно, али смо на крају
били веома задовољни и срећни,
јер смо и ту добили златну плакету
за наступ на Сајму. То говори да
су наши ученици вредно радили
са професорицама, припремили
квалитетан спот и наступ, а пре
свега су на најбољи начин презен -
товали нашу школу, град и општи -
ну, каже директор ССШ “Др Ра-
ди вој Увалић” Томислав Ђуретић.

Екипа Средње стручне школе
“Др Радивој Увалић” је, спор -
тским речником речено, одбра -
нила титулу освојену прошле
године када су такође на овом Са-
јму добили златне плакете за
најбољи спот и наступ.

-Било нам је лакше него
прошле године, јер смо тада ишли
у непознато, први пут смо учес -
твовали и нисмо знали шта нас
чека. Велики рад стоји иза нас и
захвалио бих се још једном свима
који су нас подржали, затим пред -
седнику Општине који нам је
омогућио одлазак у Словенију и
Туристичкој организацији Оп -
штине, додаје Ђуретић.

Паланчани су одмах након

завршетка Сајма искористили
прошлогодишњу награду и оти-
шли су на једнодневно тури стичко
путовање на Бледско језеро, а
заслужена награда за овогодишњи
успех је једнодневна вожња бици -
клима и кајацима кроз пећине у
Межицама у Словенији.

Екипа ученика ССШ “Др Ра -
дивој Увалић” је на Сајму туризма
у Словенији наступила са спотом
“Мноштво чудесних сунаца у жу -
том оку сунцокрета”. То је истра -
живачки пројекат који представља
креирање тродневног културног
догађаја који, заправо, представља
причу о културним вредностима
војвођанске варошице где је раз -
личитост добродошла, а бити дру -
гачији значи бити вредан пошто -
вања.

-Презентацијом садржаја
нашег туристичког производа
смо, у улози виртуелних туристи -
чких водича, сајамским посети -
оцма представили наш град кроз
интерпретацију културне башти -
не, историје, фолклора, обичаја,
ношњи, игара и песама народа
Војводине, рекла је професорица
Аранка Харак.- Такође, предста -
вили смо и звуке инструмената
који се данас мање чују, али и за-
ба ву и авантуру кроз трагове про -
шлости на модеран начин. Наша
презентација је пропраћена и
промотивним материјалом који
смо сами израдили. Посетиоци
нашег штанда су показали велико
интересовање уживајући у вој -
вођанским специјалитетима које
су направили ученици наше пколе
смера посластичар. Из Љубљане
смо, поред златних плакета, по -
нели лепе успомене на дружење и
познанства са вршњацима из
других земаља, а и са излета на
Бле д ско језеро.

Д. Зорић
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Нови успех ученика ССШ “Др Радивој Увалић” на међународној сцени

Паланчани поново освојили Европу


