
ИЗВЕШТАЈ СА СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ПАНЧЕВО- ПАЛИЋ- СУБОТИЦА- ЗОБНАТИЦА- 
БАЧКА ТОПОЛА 

У периоду 08.04. до 09.04.2017. године око 50 радника наше школе било је на стручној 
екскурзији према Палићу, Суботици, Зобнатици и Бачкој Тополи. Стручна посета имала је и 
едукативни карактер пошто смо се упознавали са знаменитостима ових предела, са 
ветрењачама и присуствовли смо презентацији књиге наше колегинице Живане Крејић 
„Ветрењаче Војводине- некад и сад“ 

Првог дана нашег путовања обишли смо Палићко језеро, највеће природно језеро у нашој 
држави. Обишли смо насеље Палић и упознали се са вредностима и туристичким могућностима 
Парка природе „Палић“. Потом смо отишли у Суботицу у којој смо обишли Градску кућу, 
споменик Јовану Ненаду, упознали се са сакралним објектима овог веома шароликог 
вишенационалног града и задржали се у прелепо уређеном парку који је сав у обележавању 
предстојећег Ускршњег празника. У вечерњим сатима отишли смо у салаш „Јелен“ у коме смо 
били смештени. Салаш је у етно и ловачком стилу са необичним бунгаловима и разноврсним 
садржајима. 

Следећег дана, имали смо предавање у конференцијској сали о ветрењачама Војводине које нам 
је одржала наша колегиница Живана Крејић, која је и написала књигу о њима. Предавање је 
било веома занимљиво и корисно да се упознамо са значајем и функционисањем ветрењача, 
које су нажалост у Војводини у веома лошем стању, иако су под заштитом државе.  

По завршетку предавања имали смо слободно време које смо провели у Суботици. Потом смо 
отишли у Зобнатицу у којој се налази наша чувена ергела. Поред ергеле, обишли смо музеј, 
околину Зобнатичког језера и ветрењачу која се налази на обали језера. Обишли смо и Бачку 
Тополу где нам је директорка Туристичке организације Бачка Топола Даница Врекић одржала 
стручно вођење по овој веома лепо уређеној варошици и упознала нас са њеним 
знаменитостима. Обишли смо и познату винарију „Бринџа“ у којој нас је љубазно особље 
упознало са технологијом израде вина, а ко је желео могао је вино и да дегустира. После ручка 
кренули смо за Панчеву пуни лепих утисака и са жељом да у неком наредном периоду 
направимо неку нову Стручну екскурзију. 
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