
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И 
СВЕТСКОГ ДАНА ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКОЈ 

ШКОЛИ ,,ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ,, У КРАЉЕВУ 
 
 
 

У оквиру обележавања 130 година постојања Пољопривредно-
хемијске школе ,,Др Ђорђе Радић,, у Краљеву, Стручно веће хемијско-
технолошке струке је 19.03.2012. год., у свечаној сали школе, представило  
презентације ученичких радова на тему обновљивих извора енергије и 
енергетске ефикасности. Овом презентацијом је обележен Дан енергетске 
ефикасности (5. март) и промовисана идеја о здравој животној средини. 
 
Презентовани су следећи радови: 
 
1. Штедимо енергију, инвестирајмо у будућност 
 

• Биомаса (ученици: Анђела Тошковић, Марко Илић, Јелена Пајић;        
ментор: проф.Катица  Славковић) 

 
• Наша школа Сунцем обасјана (ученица: Мариа Балшић;  

                                                               ментор: проф.Радојка Трмчић)  
 
 2. Енергија из комуналног отпада (ученица: Катарина Сеизовић;  

ментор:  проф.Маријана Танасковић) 
 

- Постоји једна духовита и оштроумна дефиниција отпада: ,,ОТПАД 
ЈЕСТЕ ОТИСАК НАШЕГ ЖИВОТА, АЛИ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ИЗВОР 
СИРОВИНА.” У складу са тим, циљ данашње презентације је да се 
упознамо са значајем комуналног отпада као једним од најважнијих 
енергетских ресурса данашњице. Употреба комуналног отпада не само да 
смањује зависност од фосилних горива, него и потребу за депонијама које 
с правом зову ,,убицама,, климе! – каже проф. Маријана Танасковић у 
уводној речи. 

Презентације су изведене пред многобројним ученицима и 
професорима Пољопривредно-хемијске школе.  

 



На Светски дан вода - 22. марта, израдом и публиковањем паноа у 
централном холу школе, ученице Мариа Балшић, Катарина Цветковић и 
Ивана Тодоровић, уз стручну помоћ ментора проф. Биљане Миливојевић, 
сликом и речју још једном су упутиле апел о рационалном коришћењу и 
чувању вода. 

Платон (427 – 347. г. п.н.е.) је рекао: ,,Оно што је ретко , скупо је. Вода 
као најважнија ствар на свету, напротив, нема цену!” Нажалост, данас смо 
принуђени да истакнемо пет заблуда о води: 

Воде има на претек! 
Вода је бесплатна! 
Вода је свачија и ничија! 
Вода се бескрајно обнавља! 
Воду можемо нерационално трошити! 

Наспрам тога, требало би да се придржавамо пет истина о води: 
У води је настао органски свет! 
Крај воде су настале најпознатије светске цивилизације! 
Вода је потреба сваког човека, без обзира на боју коже, веру или 
нацију! 
Вода је најздравије пиће, чаробни дар природе који чува наше 
здравље, лепоту, снагу и добро расположење! 
Чиста вода је предуслов за производњу здраве хране! 
 
- Зато, наздравимо једни другима са чашом чисте воде. – 
       кажу ученици наше школе.               
 
                                                                             Проф. Марија Богдановић 


