
Извештај са ђачке екскурзије у млађим разредима 

 

Дана ,14.05. 2016. реализована је једнодневна ђачка екскурзија за ученике млађих разреда 
наше школе.Учешће на ђачкој екскурзији узело је 127.ученика млађих разреда наше школе,као и 
пет предшколаца из Богданице ,уз пратњу тринаест учитеља и једног васпитача.Реализација 
екскурзије била је поверена туристичкој агенцији ,,Матовић – турс“ из Чачка.Ученици су били 
распоређени у три туристичка аутобуса, а организацију су помогли два туристичка водича дате 
агенције. 

На пут се кренуло у осам часова из Прањана,где су дошли и ученици и из издвојених 
одељења.Пут нас је водио преко Чачка,Горњег Милановца и Рудника до Тополе.Прва мања пауза 
за доручак била је у Горњем Милановцу. По доласку у Тополу ученици су прво посетили конак 
Карађорђа Петровића,а затим цркву Светог Ђорђа на Опленцу.У конаку,као и  у цркви, ученицима 
су се обратили кустоси који су дали основне информације о Карађорђу,устаницима,оружју и 
другим предметима који су обелележили овај временски период.Обилазак цркве био је доживљај 
за ученике,као и прилика да усвоје основно знање везана за овај период српске историје. 
          Следи посета Орашцу,где су ученици обишли Марићевића јаругу и посетили музеј који је 
посвећен Првом српском устанку.Затим смо посетили Аранђеловац,тачније пећину Рисовачу која 
се налази на периферији града.Посебан утисак на ученике је оставила управо посета овој 
пећини.Они су се упознали са животом прачовека,као и са животом  лавова и медведа који су 
некада настањивали ову пећину.Потом следи обилазак Буковичке бање и централног парка који се 
налази у њој,уједно то је била пауза за ручак. 
                Повратак је планиран за седамнаест часова.У Прањане смо стигли око двадесет часова. 
Циљеви и задаци који су постављени, у потпуности су реализовани.Било је недостатака у току 
реализације,јер су ученици чекали на Опленцу око један сат на улазак у цркву,као и пола сата на 
улазак у пећину. 

Предлог је за наредну школску годину да се екскурзија ученика организује другачије, 
односно да ученици првог и другог разреда посете неко ближе место,сходно њиховом узрасту и 
интересовањима. Ученици трећег и четвртог разреда ће чинити посебну групу и посетиће неку 
другу локацију. Дан је био изузетно леп, а током реализације није било никаквих проблема. 
                                                                  Руководилац Стручног већа разредне наставе:   Бојан Ђуровић  

 

 

 

 

 

 

Извештај са ђачке екскурзије  петог и шестог разреда 

Дводневна екскурзија за ученике петог и шестог разреда ОШ „ Иво Андрић“ Прањани, 
изведена је 13 и 14. маја 2016. године у организацији Туристичке агенције „Матовић“ из Чачка. 

Релација екскурзије била је  Прањани – Дивчибаре – манастир Лелић - Ваљево - Текериш  
– Троноша  – Тршић -  Бања Ковиљача -  Шабац – Мишар – Бранковина – Прањани. 



 Дана 13. маја, аутобус приватног превозника, компаније „Матовић“ преузео је ученике 
петог и шестог разреда наше школе у 6.00 часова у Брезни, 7.00 часова у Прањанима и 7.15 часова 
у Каменици. Путовање је настављено преко Дивчибара до манастира Лелић, где смо посетили 
први предвиђени локалитет, а уједно и направили паузу за доручак, јер смо се заједнички сложили 
да нема потребе за паузу на Дивчибарама.  
Након тога путовање настављено изузетно удобним и добро климатизованим аутобусом до 
Ваљева. На овој локацији смо прошетали старим градским језгром Тешњаром,  посетили 
Муселимов конак и један од најбољих музеја у Србији. Обишли смо музеј посвећен Церској бици и 
наставили пут ка манастиру Троноша и Тршићу. Због радова на путу Ваљево–Лозница и обуставе 
саобраћаја морали смо обилазним путем преко Јадранске Лешнице да одемо прво до Лознице, а 
да се затим вратимо у Тршић и Троношу. У Бањи Ковиљачи смо се сместили у веома квалитетан 
објекат у непосредној близини чувеног парка. Након вечере смо око 21 час  имали заказану журку 
у дискотеци хотела, након које смо отишли у собе на спавање. 
 Другог дана, ујутро су спаковане ствари, након чега  смо отишли на доручак. Након доручка 
смо отишли у шетњу парком Бање Ковиљаче. 
Око 10 часова  кренули ка Шапцу. У току вожње наш туристички водич је уговорио са локалним 
водичем да прво посетимо музеј у Мишару да би нам остало више слободног времена у Шапцу, а 
и сам пролазни ручак нам је био у једном од ресторана у „малом Паризу“. Оброк  је био солидног 
квалитета. Једина лоша страна организације екскурзије била је у Шапцу. Наш водич нам је 
објаснио да викендом не раде музеји у овом граду тако да смо остали ускраћени за посету Дуњића 
кући, Музеју и Владичанском двору иако је то било предвиђено планом и програмом 
путовања.Ученици су у Шапцу имали само слободно време. 
 Око 15 часова смо кренули ка Бранковини, једним од најбољих путева у Србији. Посетили 
смо комплекс Бранковина где нас је једино мало омела киша,која је прогнозирана за оба дана у 
огромним количинама. У наставку пута направљена је пауза на Дивчибарама, а убрзо после 
наставка путовања кренуло је  искрцавање ђаке из Мршеља и Богданице (око 19 часова), затим 
ученика из Гојне Горе и Каменице (око 19.15 часова). Након тога на ред су дошли и ученици из 
Прањана (19.30 часова) и на крају ђаци из ИО у Брезни (20.00 часова).  
 Ученици су показали изузетно интересовање за ову маршуту и мишљења смо да им се 
прилично свидела. Нема никаквих замерки на рад возача и водича горе наведене агенције. 
Изузетно професионално су обавили свој део посла.  
Одељењске статешине 5.разреда: Велимир Александров  5-1, Слободанка Гавриловић 5-2 иБиљана 
Станковић  5-3.  

Одељењске старешине 6.разреда:Горица Ристановић 6-1,Мирјана Матовић 6-2 и Милка Обренић 
6-3. 

Извештај са ђачке екскурзије седмог и осмог  разреда 

Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда ОШ „ Иво Андрић“ Прањани, 
изведена је 17. и 18. маја 2016. године у организацији Туристичке агенције „Матовић“ из Чачка. 

Релација екскурзије била је  Прањани – Крагујевац –Гамзиград- Неготин- Зајечар – 

Кладово –ХЕ Ђердап- Лепенски вир –Голубац- Крагујевац-  Прањани. 



Дана 17. маја, аутобус превозника, компаније „Матовић“ преузео је ученике седмог и 
осмог разреда. Путовање је настављено преко Крагујевца где је направљена пауза за доручак и 
одмор. Пут смо наставили до Гамзиграда где смо посетили први предвиђени локалитет, царски 
комплекс „Felih Romuliana“ из  I  века. Ученици су послушали излагање њиховог кустоса о настанку 
и откривању овог комплекса. Имали су слободно време да обиђу цео комплекс. Након тога 
путовање је настављено до Неготина. У Неготину смо прво посетили кућу Хајдук Вељка Петровића 
где смо могли да чујемо, видимо и научимо о његовим подвизима и начину живота. Потом смо по 
плану имали да посетимо Мокрањчеву кућу, нажалост, кућа је била у фази реновирања, па смо 
могли само у дворишту да послушамо кустоса који нам је говорио о његовом стварању и о 
његовом животу. Након тога смо посетили музеј Крајине где смо видели поставку оруђа и оружја 
из тог времена. Уместо обиласка Мокрањчеве куће која се реновирала ученицима смо 
организовали обилазак и разгледање града. У 15 часова смо кренули према Кладову. Око 17 h смо 
стигли у хотел Ђердап, где смо се сместили у двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе. 
Хотел је био чист и уредан. Након смештаја у собе и кратког предаха, отишли смо на вечеру у 1930. 

 

За ученике је организована дискотека у близини хотела и ученици су тамо ђускали од 2100
 до 2300

. 

Лепо су се провели, уживали и дружили. Ученицима је било дозвољено да се на кратко посећују по 
собама и након тога свако је био у својој соби.  

Другог дана 18.5. устали смо у 700, наставили пут према ХЕ Ђердапу. Тамо су нас сачекали 
љубазни водичи, уз занимљиву причу и обилазак научили смо основне појмове о настанку и раду 
ХЕ Ђердап.  Након сат времена вожње смо стигли у Лепенски вир, археолошко налазиште. Тамо 
смо погледали филм о ископинама и његовом настанку и потом обишли цело налазиште.  У 1300

 

смо имали заказан ручак у Голубовцу у ресторану ,,Голубачки град''. Храна није била на 
задовољавајућем нивоу, тако да су и ученици и наставници били разочарани. Због довољно 
времена, променили смо маршруту екскурзије и одлучили да посетимо Сребрно језеро. Обилазак 
тог локалитета је трајао сат времена и деца су имала прилику да прошетају и уживају у природи.  
Ученици су били добри, послушни, расположени и заслужно добили још једну паузу у Крагујевцу у 
Плази у трајању од сат времена. У Прањане смо се вратили у 2030

. 

Екскурзија је протекла у предвиђеном плану уз додатне активности које смо сами организовали. 
Током путовања није било никаквих проблема у путу, деца нису имала здравствених проблема. 
Агенција је послала аутобус који је имао једно седиште мање, није радио музички плејер. Возач 
аутобуса и водич су професионално обавили свој посао. Догађај са екскурзије који нећемо 
заборавити и који ће остати као анегдота за наредне генерације је несрећно сломљен кревет у 
хотелу Ђердап, који је отац ученика морао да плати тог јутра пре него што смо напустили хотел. 
Лекција за наредне генерације. 
Одељењске  старешине 7. разреда:Милољуб Ристановић 7-1,Миленко Петровић 7-2 и Дејан 
Јеверица 7-3. 

Одељењске старешине 8.разреда: Зоран Лекић 8-1,Драгана Бабовић 8-2 и Бранка Станојевић 8-3.  
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