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Извештај о посети Фестивалу науке у Београду 
1. децембра 2018. године 

 
 
 

У суботу 1. децембра 2018. године ђаци гимназије „Вељко Петровић“ из Сомбора 
посетили су Фестивал науке у Београду предвођени професорицом Маријом Павловић и 
професором Урошем Раонићем. 

 
Окупљање је било договорено за 6 сати и 45 минута пред Соколским домом, а 

педесет осморо ђака и двоје професора је договор и испоштовало, те су након брзе провере 
превозника од стране полиције један аутобус и један комби пошли на пут ка Београду и 
Сајму. Међу ђацима је било свих разреда гимназије, а на пут су пошли са различитим 

очекивањима, од жеље за 
интересантним експериментима 
и егзотичним научним 
феноменима до обавештавања о 
могућим будућим студијама. 
Ипак, главни разлог је свакако 
било дружење и у том духу је пут 
брзо пролетео до око 10 сати када 
смо стигли на Фестивал и када су 
се и саме хале отварале.  

Након договора о плану 
посете Фестивалу, ученици и 
професори су се разишли да 

истраже штандове које су им припремили волонтери. 
 
О самом фестивалу Ана Јовановић, наша ученица из одељења 𝐼𝑉 , уз приложене 

фотографије имала је да каже следеће: 
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„Ученици наше гимназије и ове године 
су посетили Фестивал науке у Београду. 
Овогодишња тема фестивала била је „Земља 
будућности“, а на фестивалу је учествовало 
више од 60 научних и образовних 
институција, удружења, али и појединаца из 
Србије и из иностранства. Ђаци су имали 
прилику да покажу знање на квизовима, да га 
прошире и систематизују, те да поразговарају 
са студентима универзитета у Београду, 
Новом Саду, Бечу...“ 

 
И на крају, општи закључак овогодишњих посетилаца је да је Фестивал био 

занимљив и лепо осмишљен, али и претежно оријентисан ка млађој публици и ученицима 
из основних школа. Иако је и тако био довољно забаван нашим гимназијалцима, био би им 
још бољи да је било више садржаја одговарајућих њиховим интересовањима. 

 
Око 13 часова су посетиоци Фестивала били окупљени и спремни за повратак у 

Сомбор. До 16 часова су оба возила пристигла пред Соколски дом, те су се ђаци и професори 
разишли пуни утисака са овогодишњег путовања. 
 
 
 

У Сомбору _____ децембра 2018. 
 

____________________________ 

проф. Марија Павловић 
 

____________________________ 

проф. Урош Раонић 
 


