ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА

Дводневна екскурзија ученика седмог и осмог разреда из Прањана, Каменице и
Брезне реализована је 12. и 13. јуна 2022.године. Извођач је ТА „Лазена“ ПР Мирјана
Кнежевић 32222 Јежевица,Чачак. Ишло је 48 ученика и 6 одељењских старешина
(Велимир Александров, Слободанка Гавриловић, Милка Обренић, Горица Ристановић,
Мирјана Матовић, Ивана Чоловић). Као и на свим дводневним екскурзијама, и на овој су
били лекар и туристички водич.
Први дан: Представници ПУ Чачак проверили су исправност аутобуса,а затим смо
кренули ка Каменици где су одељењске старешине преузеле ученике у 6:45 испред
школе . У Прањанима и Брезни придружили су се остали ученици и упутили смо се ка
Војводини. Прва станица била је Фрушка гора, тј. манастир Крушедол, где смо имали
прилику да чујемо појединости о овој задужбини породице Бранковић (последњи сремски
деспоти из 16.века). Следећа станица били су Сремски Карловци, где смо у пратњи
локалног водича посетили чувену Карловачку гимназију (најстарију српску гимназију
основану крајем 18.века), велелепни Патријаршијски двор где се данас налази седиште
Сремске митрополије, Саборну цркву и Богословију. После слободног времена које су
ученици искористили за шетњу и освежење, кренули смо ка Петроварадинској тврђави
где смо уживали у прелепом погледу на Дунав и на сам град. У Новом Саду смо прошли
најужим градским језгром и видели Српско народно позориште, Трг Слободе са
католичком катедралом, Градском кућом и осталим значајним грађевинама. Око 19:00
стигли смо у хотел „Патриа“у Суботици , сместили се у собе, вечерали и отишли у
оближњу дискотеку. Ту смо се кратко задржали јер се није допала ни ученицима ,ни
наставницима. Остатак времена предвиђеног за дискотеку провели смо у пријатној шетњи
суботичким улицама.
Други дан: После доручка смо у пратњи локалног водича посетили Градску кућу.
Сазнали смо занимљиве информације о овој импозантној грађевини и имали прилику да
седимо у Великој већници. Затим смо се упутили на Палић. Зоолошки врт има површину
од 10 хектара ,у њему живи 65 животињских врста и расте велики број егзотичних врста
биљака. Уживали смо и у шетњи и вожњи поред Палићког језера.После ручка смо
наставили пут до Идвора где смо обишли родну кућу Михајла Пупина и Народни дом,
Пупинову задужбину родном селу. Ученици су сазнали доста појединости из живота овог
великог научника. Након обиласка и краће паузе упутили смо се ка Прањанима где смо
стигли безбедно у 20:00. Ученици су враћени на исто одредиште са кога су пошли на пут
(Брезна, Прањани, Каменица).
Екскурзија је прошла у најбољем реду, без иједног инцидента. Деца су била
здрава и весела, и примерено су се понашала на свим местима која смо обишли. У

потпуности су остварени циљеви и задаци екскурзије. Обишли смо све што је било
планирано, на одредишта смо долазили у оно време које је било планирано. Водич и возач
добро познају и пут и локалитете . Докторка је сарађивала и са ученицима и са
наставницима, а није било потребе за интервенцијом. Услуга радника запослених у хотелу
је на високом нивоу,а собе чисте и комфорне. Храна у хотелу се свидела ученицима.
Ученици су се подсетили онога што су већ учили и проширили знање из
географије, историје, српског језика, верске наставе, народне традиције, физике,
биологије..
И ученици и наставници задовољни су овом екскурзијом. Једино што нам се није
свидело је дискотека у Суботици која је веома неуредна,загушљива, непрегледна.
Препорука је да се овај простор не посећује на наредним екскурзијама, већ да се нађе нека
замена.

