БИЛТЕН ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
2015/2016

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
за школску 2015/2016 годину
Циљ еко-планинарске секције:
•Подстицање и проширивање интересовања
ученика за биологију и развој њихових
склоности и способности у функцији
професионалног опредељивања.
•Кроз ову секцију ученици ће се и упознати
са својом непосредном околином.
•Подстицање на дружење, међусобно
уважавање, помагање једни другима у
разним ситуацијама.
•Да се на непосредан начин оствари контак са
природом.
•Да се уоче позитивни и негативни примери
односа човека према природи.

Задаци:
• омогућити ученицима да се добровољно
укључе у рад еколошке-планинарске
секције, без обзира на ниво постигнућа на
редовним часовима;
•омогућити ученицима да слободно и
самостално одабирају садржаје у којима
ће учествовати и радити;
•омогућити ученицима да током рада
развију кооперативност, иницијативу,
стваралаштво и поверење у сопствене
квалитете;
•развијати код ученика интересовање за
развој екологије као науке;
•развијати код ученика свест о значају
одрживог развоја њихове непосредне
животне средине;
•развијати код ученика еколошку културу
живљења.

Начин рада:
Овај облик наставе се организује тако да ученици самостално израђују пројектне задатке
кроз акције упознавања непосредне околине у којој живе и заједничким акцијама са
планинарским клубом ЖПК „СПАРТАК“ ( Акције „Шетајмо у природи“). На самим
акцијама осим пешачења и упознавања непосредне околине обрађују се и неке од
предложених тема:
• Значај и основе планинарства
• Кретање и боравак у равници
• Кретање и боравак на планинама
• Потребна опрема за планинарење
• Планинарске стазе и маркације
• Исхрана самониклим биљкама у природи
• Планинарска оријентација
• Непосредне опасности у природи
• Пружање прве помоћи повређенима
• Природне лепоте Србије
• Спортско пењање на вештачкој стени

План акција за школску 2015/2016 годину
Дестинације акција

Месец извођења
акција

Број часова
6

1.

МАЈДАН И ОКОЛИНА

Септембар

2.

41. ПАЛИЋКИ СУСРЕТИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ

Октобар

6

3.

ЈЕЗЕРО СКЕНДЕРЕВО

Октобар

6

Новембар

6

4.

ДАШЧАНСКА ШУМА И ОКОЛИНА

5.

КРОЗ КЕЛЕБИЈСКУ ШУМУ

Јануар

6

6.

ОД ТАВАНКУТА ДО СУБОТИЦЕ

Фебруар

6

Април

6

7.

ФРУШКА ГОРА

8.

ВЕШТАЧКА СТЕНА

Април

УКУПНО ЧАСОВА

6

48

Акција: 1. Мајдан и околина
Време извођења акције: Септембар, 2015. године.
Траса пешачења: Хала спортова (старт у 09 часова)→Западни
виногради→Мајдан→Западни виногради→Хала спортова( циљ у 14 часова)
Дужина стазе пешачења: 15 километара
Акција: 2. 41. Палићки сусрети планинара Србије
Време извођења акције: Октобар, 2015. године.
Траса пешачења: Траса пешачења:Ресторан Фонтана (старт - 09:30)→Обала
четвртог сектора Палићког језера→Тропски бар→Обала трећег сектора језера
→ Тропски бар → Обала четвртог сектора језера→Ресторан Фонтана.
Дужина стазе пешачења: 12 километара
Акција: 3. Језеро Скендерево
Време извођења акције: Октобар, 2015. године.
Траса пешачења: Таванкут→Језеро Скендерево→Таванкут
Дужина стазе пешачења: 16 километара
Акција: 4. Дашчанска шума и околина
Време извођења акције: Новембар 2015. године.
Траса пешачења:Хала спортова (08:30)→ Пештанска пруга→ Широки прогон
→Дашчанска шума→ Шиштак →Западни виногради→Косовска улица → Хала
спортова
Дужина стазе пешачења: 17 километара

Акција: 5. Кроз Келебијску шуму
Време извођења акције: Јануар, 2016. године.
Траса пешачења: Хала спортова → Аутобуска окретница Келебија општина
→ Келебијско језеро → Келебијска шума → Хала спортова
Дужина стазе пешачења: 20 километара
Акција: 6. Од Таванкута до Суботице
Време извођења акције: Фебруар, 2016. године.
Траса пешачења: Скендерево→Таванкут→Љутово→Шебешић→Суботица
Дужина стазе пешачења: 16 километара
Акција: 7. Фрушка гора
Време извођења акције: Април, 2016. године.
Траса пешачења: Врдник – Врдничка кула – Змајевац – Лазин вир – Манастир
Врдник
Дужина стазе пешачења: 16 километара
Акција: 8. Посета спортско пењачкој секцији
Време извођења акције: Aприл, 2016. године.
Место дешавања: Вештачка стена спортско пењачке секције ЖПК “СПАРТАК“

ИЗВЕШТАЈИ О АКЦИЈАМА ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Организатори акције: ЖПК “ СПАРТАК“, ОШ „ЂУРО САЛАЈ“, ОШ“ СЕЧЕЊИ ИШТВАН“ СУБОТИЦА
Број учесника еко-планинарске секције на акцији: 57 ученика, водич: Зоран Вукманов; наставници:
Етел Зубарец, Вања Томовић, Љупка Белчовска, Роберт Хербут, Горан Андрић.
Време и местоизвођења акције: 26. 09. 2015. године. МАЈДАН
Траса пешачења: Хала спортова старт у 09 часова)→Дудова шума→Улица Пролетерских
бригада→Дашчанска шума→Мајдан(10,45часова) →Дашчанска шума→Улица Петра Поповића
аге→Улица 27 марта→Хала спортова (циљ у 13,30 часова)
Дужинастазепешачења: 16 километара.
Сви учеснициеко-планинарске секције су успешно савладили предвиђену трасу пешачења.

ИЗВЕШТАЈИ О АКЦИЈАМА ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Организатор акције: ЖПК “ СПАРТАК“, СУБОТИЦА
Број учесника еко-планинарске секције: ОШ „ЂУРО САЛАЈ“ и ОШ “СЕЧЕЊИ ИШТВАН“ на акцији: 48
ученика.
Време и место извођења акције: 10. 10. 2015. године. ПАЛИЋ
Траса пешачења:Ресторан Фонтана (старт - 09:30)→Обала четвртог сектора Палићког језера→Тропски
бар→Обала трећег сектора језера → Тропски бар → Обала четвртог сектора језера→Ресторан Фонтана
(циљ-12:30).
Дужина стазе пешачења: 12 километара.
Време пешачења: 3 сата
Сви учесници еко-планинарске секције су успешно савладили предвиђену трасу пешачења.

ИЗВЕШТАЈИ О АКЦИЈАМА ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Организатори акције: ЖПК ” СПАРТАК” СУБОТИЦА , ОШ „ЂУРО САЛАЈ“, ОШ” СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
Број учесника еко-планинарске секције на акцији: 46 учесника из школе „Ђуро Салај“ и 66
учесника из школе „Сечењи Иштван“
Време извођења акције: 25.10. 2015. год. у 08:05 часова
Окупили смо се на железничкој станици у Суботици до 07:15 часова. Уследило је путовање
путничким возом у 07:32 часова до Таванкута, где смо стигли по реду вожње у 08:05 часова.
Пешачење смо почели од железничке станице у Таванкуту.
Траса пешачења: Таванкут→Скендерево→Обала језера→Брана на језеру→ Обала језера→Таванкут
Дужина стазе пешачења: 16 километара
Време пешачења: 4 сата и 45 минута
Пешачење смо завршили на железничкој станици у Таванкуту. Уследио је повратак из Таванкута за
Суботицу путничким возом у 12:50. Воз је стигао у Суботицу у 13:15 часова.
Сви учесници еко-планинарске секције су успешно савладили предвиђену трасу пешачења.

ИЗВЕШТАЈИ О АКЦИЈАМА ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Организатори акције: ЖПК “ СПАРТАК“, ОШ „ЂУРО САЛАЈ“, ОШ“ СЕЧЕЊИ ИШТВАН“ СУБОТИЦА
Број учесника еко-планинарске секције на акцији: 54 ученика, водич: Зоран Вукманов; наставници:
Етел Зубарец, Вања Томовић, Љупка Белчовска, Роберт Хербут, Горан Андрић.
Време и место извођења акције: 15. 11. 2015. године. ДАШЧАНСКА ШУМА
Траса пешачења:Хала спортова (08:30)→ Пештанска пруга→ Широки прогон →Дашчанска шума→
Шиштак (11:10)→Западни виногради→Косовска улица → Хала спортова(13:00)
Дужина стазе пешачења: 15 километара.
Сви учесници еко-планинарске секције су успешно савладали предвиђену трасу пешачења.

ИЗВЕШТАЈИ О АКЦИЈАМА ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Организатори акције: ЖПК “ СПАРТАК“, ОШ „ЂУРО САЛАЈ“, ОШ“ СЕЧЕЊИ ИШТВАН“ СУБОТИЦА
Број учесника еко-планинарске секције на акцији: 56 ученика, водич: Зоран Вукманов; наставници:
Етел Зубарец, Горан Андрић.
Време и место извођења акције: 31. 01. 2016. године. КЕЛЕБИЈСКА ШУМА
Траса пешачења:Хала спортова (08:30)→ Улица Николе Демоње→ Зоркина улица→Келебијска
шума→Хала спортова(12:30)
Дужина стазе пешачења: 16 километара.
Сви учесници еко-планинарске секције су успешно савладали предвиђену трасу пешачења.

ИЗВЕШТАЈИ О АКЦИЈАМА ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Организатори акције: ЖПК “ СПАРТАК“, ОШ "ЂУРО САЛАЈ" и ОШ "СЕЧЕЊИ ИШТВАН" из Суботице.
Акцију водили: планинарски водич Зоран Вукманов, наставница Етела Зубарец, наставник Горан
Андрић.
Број учесника еко-планинарске секције на акцији: 37 учесника из школе „Ђуро Салај“ и 67
учесника из школе „Сечењи Иштван“
Време извођења акције: 17.05. 2014. год. у 06:30 часова
Окупили смо се испред школе „Ђуро Салај“ у Суботици до 06:15 часова. Уследило је путовање
аутобусом у 06:30 часова до Врдника где смо стигли у 09:00 часова.
Траса пешачења: Врдник→Лазин вир→Змајевац→Врдничка кула→Етно село „Врдничка кула“→Врдник
Дужина стазе пешачења: 15 километара
Време пешачења: 5 сатi и 30 минута
Уследио је повратак аутобусом у 16:45 из Врдника. У Суботицу испред школе стигли смо у 18:00
часова.
Сви учесници еко-планинарске секције су успешно савладили предвиђену трасу пешачења.

ИЗВЕШТАЈИ О АКЦИЈАМА ЕКО-ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Организатори акције: ЖПК ” СПАРТАК” СУБОТИЦА , ОШ „ЂУРО САЛАЈ“, ОШ” СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
Број учесника еко-планинарске секције на акцији: 56 учесника из школа „Ђуро Салај“ и „Сечењи
Иштван“.
Време извођења акције: 21. 02. 2016. год. у 08:05 часова
Окупили смо се на железничкој станици у Суботицидо 07:15 часова. Уследило је путовање путничким
возом у 07:32 часова до Скендерева, где смо стигли по реду вожње у 08:05 часова. Пешачење смо
почели од железничког стајалишта у Скендереву.
Траса пешачења: Скендерево→Таванкут→Љутово→ Шебешић→Бајски пут
Дужина стазе пешачења: 16 километара
Време пешачења: 4 сата и 30 минута
Пешачење смо завршили на почетној станици линије бр.3 (Бајски пут) у 12:30.
Сви учесници еко-планинарске секције су успешно савладили предвиђену трасу пешачења.

ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ
МАЈДАН – језеро у нашој околини на које ученици увек радо долазе.
Како је настало језеро МАЈДАН?
Ископавањем песка у Келебијској шуми, пре више од тридесет година, формирало
се удубљење које се испунило водом. Тако је настало вештачко језеро Мајдан које
се одржало и до данашњих дана.

Удаљено је око 8 километара од Суботице

Због прозирне воде и лепе околине ово
језеро је омиљено место где радо долазе
љубитељи природе.

ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ
ТРЕСЕТИШТЕ
Како је настало језеро ТРЕСЕТИШТЕ?
Ископавањем тресета, на локацији удаљеној 4
километра од Палића, пре више од педесет
година, формирало се удубљење које се
испунило водом. Тако је настало вештачко
језеро Тресетиште које се одржало и до
данашњих дана.

Удаљено је око 12 километара од Суботице
Од 2000. године спортско
удружење Шаран са Палића
започиње ревитализацију језера
као риболовачког центра
специјализованог за шарански
риболов.

ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ
ЈЕЗЕРО СКЕНДЕРЕВО
Како је настало језеро СКЕНДЕРЕВО?
Настало је преграђивањем, бетонском браном,
реке Криваје у њеном горњем току у близини
Скендерева.

Језеро је порибљено и прави је
рај за риболовце. Они су
изградили велики број молова на
језеру.
Језеро је и омиљено станиште за
велики број врста птица.

Удаљено је око 13 километара од Суботице

ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ

Лудашко језеро
Лудашко језеро припада степским језерима
Панонске низије.
Заштићено је као природно добро од изузетног
значаја за Републику Србију (специјални
резерват природе). Уврштено је на Рамсарску
листу 1977. године.
Смештено је на самој
граници СуботичкоХоргошке пешчаре и
лесне зарави Бачке.

Језеро и околна претстављају важно место
окупљања и боравка бројних врста птица у
току пролећне и јесење сеобе (орнитолошка
станица).

ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ

Палићко језеро

До сада је на овим подручијима
забележено 260 врста птица. Током
сезоне сеоба и зимовања на
Суботичким језерима се окупља и до
20 000 јединки птица водених
станишта.

Око једног дела језера налази се
предивна стаза која омогућава
упознавање са птицама које се
гнезде на овим подручијима или
су у пролазу према неким другим
крајевима. Најбоља сезона за
посматрање птица је од априла до
јуна а затим од краја августа до
пчетка октобра. Птице које су у
пролазу према југу најбоље је
посматрати од друге половине
новембра и прве половине
децембра.

Језеро је заштићено као Парк
природе, ужива и међународне
статусе значајног подручја за
биљке и птице (ИПА, ИБА), а
представља и део еколошке мреже
Емералд.

ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ

Суботичка пешчара
Предео изузетних одлика - II категорија - Природно добро од великог значаја

На овом пределу присутно је наизменично смењивање пешчарских,
степских, шумо-степских и слатинских терена са језерима и влажним
стаништима.

Реализатори еко-планинарске секције у 2015/2016. год.
Етел Зубарец
Хедвиг Шош
Горан Андрић

Титулу “Нај планинар” за школску 2015/2016. год.
добили су:

Никола Цирок

Илија Бошњак

Са наших акција:

Палићки сусрети
планинара

Са наших акција:

Језеро Скендерево

Са наших акција:

Фрушка гора

