
Амбијентални час 5.11.2022. 

,,Крвава бајка”  

 



Прањани 

Прањани су познати по Сабору виолиниста и 
по Ракијади. Прањани се налазе у општини 
Горњи Милановац у Моравичком округу. У 
близини Прањана налази се аеродром 
Галовићи. На њему се одржавало највеће 
спашавање Америчких пилота у Другом 
светском рату и познато је под називом 
“Операција Ваздушни мост” или “Мисија 
Халијард.” 

Back Panel Heading 

Таково 

Следећа дестинација је 

Таково. Таково је познато 

као место подизања Другог 

српског устанка, 1815. 

године, као и по компанији 

“Swisslion” из савременог 

периода. Таково се налази у 

општини Горњи 

Милановац. Swisslion је 

фабрика слаткиша, која је 

купилла некадашњу чувену 

компанију ,,ПИК” Таково. 

Горњи Милановац 

Следећа дестинација је Горњи Милановац. До 
1859. године град је носио име по реци 
Деспотовици. Територија Горњег Милановца се 
налази у централном делу Србије и смештрена је 
у југозападном делу Шумадије. Налази се испод 
планине Рудник и планине Вујан. Кроз њу 
протиче река Деспотовица која извире испод 
Руднка и код села Мајдан се завршава њен ток 

Враћевшница 

Следећа дестинација је Враћевшница. 

Враћевшница је најмање насеље у Србији. 

Налази се у општини Горњи Милановац. 

Село је добило име након Косовског боја, 

заједно са суседним селом које се 

зове Црнућа. Сви ратници из овог села који 

су са челником Радичем Поступовичем 

пошли у бој, вратили су се живи и здрави, 

те је Радич у знак захвалности Богу због 

повратка подигао манастир, а село тако 

добило име. У Црнућу се нико није вратио, 

те је село због туге променило име.  

 

 

Манастир Враћевшница 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%9B%D0%B0


Крагујевац 
Крагујевац има 200.000 становника. Био је 
прва српска престоница 1834. године. 
Његов назив је изведен од имена птице 
Крагуј која се у средњем веку 
употребљавала за лов. У Лепеничкој 
области било је доста шума где су живеле 
ове птице.  Крагујевац је настао у долини 
реке Лепенице, у котлини између  између 
крајњих огранака Рудника, Црног 
врха  и Гледићких планина.  

Драча 
Драча је у близини Крагујевца у 
Шумадијском округу. У селу се налази Етно 
двориште у Драчи, као и манастир Драча. 
Драча је географски центар Србије.Манастир 
Драча се налази у котлини Драчке реке, на 
падинама брда Рујевице. Црква манастира је 
посвећена преносу моштију Светог Николе. 
Комплекс манастира је проглашен 
за споменик културе од великог значаја. 
Према ктиторском натпису изнад улазних 
врата у наосу, цркву је 1734. године подигао 
оберкапетан крагујевачки Станиша Марковић 
Млатишума, а према предању, на месту 
садашње цркве постојао је средњовековни 
храм подигнут крајем 14. века, у коме је 
живео и умро светогорски монах и светитељ, 
преподобни Јов.  

На месту садашње цркве постојао је 
средњовековни храм подигнут крајем 14. 
века, у коме је живео и умро светогорски 
монах и светитељ Јов.  

У порти манастира Драча је 
сахрањен Јован Димитријевић Добрача, 
један од команданата Боја на Љубићу.  

Пољопривреда је водећа привредна грана 
у овом крају, како по обиму производње, 
тако и по броју запослених у овој 
делатности. Највише се гаје пшеница и 
кукуруз.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1734
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%9B%D1%83


Музеј 21. октобар 

Стигли смо до задње 
дестинације, Музеј 21.  

октобар. Налази се у близини  

Крагујевца  и подигнут  је 1976. 
године као  

саставни део спомен 
парка ,,Крагујевачки  

октобар”. 

 

5.11.2022. отишли смо 

у Шумарице у 

Крагујевцу.  

Шумарице су музеј 

посвећен стрељаним 

ђацима. У оквиру 

музеја су споменици 

посвећени 

страдалим ђацима.  

Огњен Топаловић 
Немања Васиљевић 
Далибор Толић 
Алекса Дамљановић 



https://www.tripline.net/trip/Put_u_%C5%A0umarice-532535226367102181A388ABFEEA1D8C?n=4#share  

 

Пут за Шумарице преко TRIPLINE ( кликните на линк ) 

https://www.tripline.net/trip/Put_u_%C5%A0umarice-532535226367102181A388ABFEEA1D8C?n=4#share


-

Зграда музеја као најмаркантнија 

грађевина на простору Спомен парка, 

подигнута је од 1971. до 1976. године. 

-Симболика октобарске трагедије и 

наглашена стилска јасноћа пренесена је 

као основа архитектонске концепције 

изграђене у  начур бетону и обележеном 

црквеном опеком. Основа се састоји од 

30 радикално упрошћених кубуса, који 

се групишу у снопове, што представља 

30 масовних гробница у Меморијалном 

простору. 

 

Спомен-музеј ,,21. 

октобар”КРАГУЈЕВАЦ 

-Кубуси су различите висине, од 4m до 21m, 

као што је била различита старост 

стрељаних  од дванаестогодишњака до 

старих људи од седамдесет година. 

Унутрашњост је подељена на сегмент у 

облику цик-цак линије и обухвата 450m 
изложбеног простора. О музеју и догађају 

који он презентира коришћења су 

Споменик ,, Кристални цвет” се налази у 
Спомен комплексу Спомен-парк Крагујевачки 
октобар, подигнут је у знак сећања на 
стрељане мале чистаче обуће, на месту где су 
сахраљени. Стрељано је око 15 дечака, 
старости између 11 и 15 година. Пресечени 
цвет белих латица у тамној (сивој) чашици, 
што симболизује нагло прекинуту младост уз 
невиност и чистоту дечје душе, са контрастом 
боја, где сива симболизује страдале Роме. Реч 
је о једном од првих уметничких споменика на 
свету који представља и Роме– у овом случају 
њихово страдање у Другом светском рату. 
Белина цвета истиче моралну чистоту дечака, а 
црне чашице, поред боје њиховог тена, 
асоцирају на смрт и таму подземног света. 
Споменик је радио архитекта Никола Даља. 
 

Кристални цвет 



 

V3 
Спомен парк,, Крагујевачки 
октобар”представља спомен-
комплекс подигнут у знак 
сећања на недужне жртве 
Крагујевачког масакра који су 
починили припадници Вермахта 
21. октобра 1941. године. Тог 
дана немачки окупатори су у 
Шумарицама стрељали око 3000 
становника Крагујевца и 
околних места, а међу њима је 
било и 300 ученика 
крагујевачких средњих школа и 
шегртакоји су већ радили. 
Споменик је подигнут 1963. 

године, представља оригинално 

уметничко дело, вајара 

Миодрага Живковића.  

 

Спомен-парк Крагујевачки 

октобар 
Маса исконски снажна и 
колосална као живот, посебно 
живот младих људи, прави 
силовит тектонски покрет у 
вис ка небу, а онда се изненада 
раздваја и моћна громада 
преображава у нежну, рањену 
птицу сломљених крила, 
заустављену у лету. 
Симболизује полет и снагу 
младости, прекинуте у 
тренутку када се спремала да 
се отисне у широка, 
пространства. 



video-3e581ba91dfe9960172e81babcc870c8-V.mp4



 
Како сте се осећали по завршетку  посете Музеју? 

Које емоције су у питању? 
 

- Посета музеју ме је оставила са пуно утисака и тема за  размишљање. На 
размишљање су ме подстакли поступци злих људи. У мени су се преплитале 

многе емоције нарочито: туга, изненађење... 

ТЕОДОРА 
 - Тужне,емотивне          МЛАДЕН 
 

  - Запањеност, туга разочарење....... ОГЊЕН 
 
  - Осећала сам се тужно јер је страдало толико невиних људи  - НАТАЛИЈА  

-Музеј је на мене оставио дубок утисак, а емоције су створиле писма жртава-АНЂА 
 

 
 



Која је поука свега овога? Која порука? Шта можемо да 
закључимо? 

 

Злочинцима никада не можемо опростити—Анђа 
 

Да се не заборави овај злочиначки чин , пробудити свест код неких људи тако да 

до овакве трагедије више никада не дође.— Огњен 

 

Смрт није решење — Младен 

 

На овом свету има места за све и да треба прихватити људе онакве какви јесу. 

Без обзира на веру, боју коже и различитости.— Теодора 

 
 
   

 
 
 
 



 
 

Реализатори часа: 
 

Александров Јелена 
Ристановић Горица 

Александров Велимир 
 
 

Техничка подршка 
Лечић Драгана 


