Тим за инклузију на екскурзији
Тим за инклузију Црвеног крста Зрењанин и Основна и средња школа " 9. мај " из
Зрењанина, провели су диван дан на заслуженој екскурзији дана 02.12.2015. На
почетку дана, посетили су село Орловат и цркву Ваведења Богородице. Српска
православна црква Ваведења Богородице у Орловату, се налази у центру Орловата
и представља споменик културе од великог значаја. Садашњи иконостас је рад
сликара Уроша Предића из 1926. године, који је поклонио цркви у свом родном
месту. Зидове у цркви осликао је Коста Ванђеловић давне 1925. године.
Ученици су затим посетили Галерију наивне уметности у Ковачици, и место Идвор.
Наивна уметност из Ковачице или како је популарније зову ``ковачичка наива``,
такође носи и школа наивне уметности која се развила у селу Ковачица а позната је
широм света по свом универзалном приступу уметности. Ковачица има велики
значај на мапи светског наивног сликарства и представља својеврсну метрополу
наиве. Ово мало село дуже од четрдесет година задивљује свет својом уметношћу,
а посебно сликарством.
Идвор је насеље у Србији у општини Ковачица које се налзи у јужнобанатском
округу. Према попису из 2011. село бележи 974 становника. Познато је као родно
место српског научника и великана Михајла Пупина. Михајло Пупин целог живота
памти речи своје мајке које наводи у свом аутобиографском делу:
"Дете моје, ако желиш да пођеш у свет, о коме си толико слушао на нашим поселима,
мораш имати још један пар очију – очи за читање и писање. У свету има много чега о
чему не можеш сазнати ако не умеш да читаш и пишеш.
Знање то су златне лествице преко којих се иде у небеса; знање је светлост која
осветљава наш пут кроз живот и води нас у живот будућности пун вечне славе. "

У повратку, уприличена је посета етно селу "Тигањица". Када будете погледали
наше слике можете видети да смо уживали и да са задовољством и радошћу чекамо
нека нова дружења и посете.
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