
 
Успешно учешће на Националном финалу такмичења „Климатон за младе 

иноваторе” 
 

Такмичење „Климатон за младе иноваторе” у организацији Climate 
Innovation Hub из Београда и подршку Министарства заштите животне средине, 
организације Climate KIC и других организација, одржано је 29. и 30. октобра 2021. 
године. На такмичењу су учествовали ученици средњих школа, будући „зелени 
иноватори”, чији је задатак био везан за решавање проблема из домена 
климатских промена.  

На такмичењу је учестовало 20 тимова из целе Србије од чега су три тима 
била из наше школе. На такмичењу су учествовали ученици одељења III па: 
Сунчица Благојевић, Ивана Видић, Огњен Вукић, Маша Гардић, Јана 
Димитријевић, Милица Ђокић, Магдалена Жунић, Лука Маринчић и Исидора 
Пушица (II фа) са професорком Бранкицом Тодоровић. 

 

 
Јана Димитријевић, Лука Маринчић, Магдалена Жунић, Огњен Вукић, Маша 

Гардић, Милица Ђокић, Сунчица Благојевић и Ивана Видић 
 

Такмичење се одржало путем Miro платформе коју су ученици користили за 
израду презентације, док су другог дана такмичења презентовали и одговарали на 
питања жирија помоћу Zoom платформе. Задатак тимова је био да реше један од 
два задата изазова: проблем управљања отпадом и загађеност ваздуха. 

Тим Глобе (Маша Гардић, Лука Маринчић, Милица Ђокић и Сунчица 
Благојевић) је добио задатак да реши проблем загађености ваздуха. „Наша идеја 
је била уградња филтера у димњаке и изградња бициклистичке стазе. Све задатке 
смо решавали уз помоћ нашег ментора и уз предност добре организованости и 
доброг тимског духа. Било је веома занимљиво радити преко Zooma и Miro 
платформе. Научили смо доста тога о нашем граду и како да решимо проблеме 
загађености. Иако нисмо задовољни постигнутим резултатима, за нас такмичење 



представља једно лепо и ново искуство које ћемо памтити и надамо се 
искористити у будућим такмичењима” (Тим Глобе). 

 

 
Маша Гардић, Лука Маринчић, Милица Ђокић и Сунчица Благојевић 

 

„Kрајем октобра решили смо да учествујемо у такмичењу Climaton. Нас 
неколико заинтересованих ученика се поделило у групе, и излагали смо идеје о 
смањењу загађености средине. Наш тим се звао Флора и чинили су га следећи 
ученици: Јана Димитријевић, Ивана Видић, Магдалена Жунић и Огњен Вукић. 
Имали смо доста идеја, али су на крају биле пресудне три. Идеје наше групе су су 
били аутомати који мењају пластику за новац, обуку грађана и апликација. Све 
задатке смо вршили путем интернета у школском кабинету. Са жиријем смо 
комуницирали преко Zoom-а. На крају програма смо дошли до јако креативних 
решења за очување нашег града Ужица. Било нам је занимљиво, то је за нас било 
ново искуство које бисмо радо поновили” (Тим Флора). 

 

 
Милица Ђокић, Маша Гардић, Сунчица Благојевић, Магдалена Жунић, Јана 

Димитријевић, Ивана Видић, Исидора Пушица, Огњен Вукић 



 

„Мој тим био је LFO за здрав живот. Било је јако занимљиво радити са тако 
великим бројем људи из других градова, као и на Миро платформи. Идеја је била 
изградња бициклистичке стазе у Ужицу, као и уградња филтера за пречишћавање 
у аутомобиле. Са осталим тимовима имала сам одличну комуникацију и надам се 
да ћемо наставити да радимо заједно! Све у свему, такмичење је било одлично и 
упознала сам се са доста нових ствари” (Исидора Пушица II фа).  
 
 
 

Извештај саставили: 
Професорка Бранкица Тодоровић и ученици-такмичари 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


