ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА

Дводневна екскурзија ученика петог и шестог разреда ОШ ,,Иво Андрић`` у Прањанима, изведена је
11.и12. маја 2022.год. у реализацији туристичке агенције ,,Лазена`` из Јежевице. Било је укупно 47 ученика,
из матичне школе и издвојених одељења, у пратњи својих одељенских старешина, водича и лекара.
Први дан ја започео у раним јутарњим сатима, када смо се из Прањана упутили прво ка Краљеву, то
јест манастиру Жича, задужбини Стефана Немањића у коме је крунисано седам српских крљева. Затим пут
настављамо ка Крушевцу где смо обишли цркву Лазарицу коју је подигао кнез Лазар у 14.веку и одакле је
кренуо са својом војском у бој на Косову. У непосредној близини се налази Народни музеј, који смо такође
посетили..Деца су добила слободно време које су искористила за лагану шетњи по граду. Затим смо
кренули до нашег крајњег одредишта-Ниша где смо стигли у раним послеподневним сатима. Обишли смо
Чегар, логор Црвени крст и Ћеле Кулу. Деца су на сваком од ових места имала прилике да чују значајне и
интересантне податке из историје нашег народа. После двочасовне шетње и слободног времена у самом
центру Ниша, сместили смо се у хотел ,,Видиковац`` где нам је послужена вечера. У хотелској дискотеци
била је организована журка до дубоко у ноћ.
Другог дана, одмах после доручка, спаковали смо ствари у аутобус и кренули поново ка центру
Ниша, али овог пута до Тврђаве на обали Нишаве. После краћег задржавања, наставили смо наше путовање
ка Деспотовцу и Ресавској пећини. Чули смо да је то једна од најстаријих, али и најлепших пећина у Србији,
где је за посетиоце уређено око 800 метара стаза. Пећина обилује разноврсним дворанама, галеријама и
окамењеним водопадима. Разнобојни накит почиње од самог улаза у пећину, који је на 485 метара
надморске висине. Обилазак тог краја смо наставили у Парку минијатура, у коме се налазе макете српских
манастира и цркава, као што су Студеница, Петрова црква (најстарија у Србији), Љубостиња, Каленић,
Грачаница, Богородица Љевишка, Градац и многе друге. Даље нас је пут водио ка још једном споменику
српске средњовековне културе-манастиру Манасија, задужбини деспота Стефана Лазаревића. После
заједничког фотографисања испод зидина које опасују ово импозантно здање, кренули смо даље према
коначишту ,,Ресава``, где нас је чекао укусан ручак.
Пут према Прањанима протекао је у лепом расположењу. Пратило нас је и сунчано време, тако да
су наши утисци веома позитивни. Сви ученици су били здрави, весели и културни, и за своје примерно
понашање награђени су похвалама. У Прањане смо стигли око 19 часова.
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