
 

УЧЕШЋЕ НА 13. БУКОВАЧКОМ ПЛАНИНАРСКОМ МАРАТОНУ 

 

 

Сви који воле боравак у природи, пешачење и дружење били су 

позвани и ове године да учествују на традиционалном БУКОВАЧКОМ 

планинарском маратону 12. септембра 2015. који годинама успешно 

организује Планинарско друштво „Вилина водица“ из Буковца. 

Удружење војвођанских учитеља због великог значај кретања у 

природи за здравље људи подржава организацију овог маратона и 

позвало је све учитеље и наставнике да се са ученицима придруже 

планинарима. 

На овом једнодневном маратону  постоје шест  стаза дужине од 7 

до 48 километара и по њима се крећу бициклисти, тркачи и пешаци. 

Након свечаног програма и старта сви учесници полазе у шуме 

Фрушке горе. 

Планинарска секција ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Сремске 

Каменице (као и велики број наставника широм Војводине) је ове 

године планирала органозовано учешће ученика и родитеља чак шест 

одељења (I 3, I 4, II 2, IV 2, V4 и VI 2) на маратону. Али, непосредно пред 

маратон временски услови су били веома лоши јер је у четвртак цео 

дан падала киша, а у петак је било облачно, тако да су стазе биле 

мокре и веома блатњаве. Процена искусних наставника у петак је била 

да на жалост услови не одговарају извођењу велике организоване 

групе ученика у планину, поготово ученика који први пут полазе на 

планинарење. Одељенска учешћа су отказана, а ученици позвани да 

пешаче са родитељима. 

У суботу време је било облачно, а стазе клизаве. Након свечаног 

отварања мататона из Буковца 667 најупорнијих учесника је пошло  на 

своје стазе. 

На стазама су се ипак сретали и дружили школарци, учитељице, 

ученици и родитељи из четири новосадске школе (ОШ „Ђорђе 

Натошевић“  -  учитељица Татјана Гленџа са 32 учесника, ОШ „Прва 

војвођанска бригада“ – учитељица Сања Станковић са 8 извиђача, ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ из Сремске Каменице – учитељица Вера 

Стојшић-Гашпаровски са 9 учесника и бројни учесници из домаће 

основне школе „22. август“ из Буковца). Троје од ових учесника су 

истовремено и чланови Планинарског друштва „Равничар“ из Бачке 

Паланке. 

Иако је ове године због великог блата било доста тешко на 

стазама, дружење је било веома лепо и сви чланови наших екипа су 

успешно прешли своје стазе.  

Сви једва чекамо следеће дружење у природи. 

 

Вера Сојшић-Гашпаровски 


