ИЗВЕШТАЈ СА ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 7 и 8. РАЗРЕДА
ОШ „ИВО АНДРИЋ „ ПРАЊАНИ

Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда ОШ „ Иво Андрић“
Прањани, изведена је 25 и 26. априла 2018. године у организацији туристичке агенције
„Матовић“ из Чачка.
Релација екскурзије била је Прањани – Крагујевац – Гамзиград - Зајечар - Неготин –
Кладово – Лепенски вир - Голубац - Прањани
Дана 25.априла, у раним јутарњим часовима (од 5 до 6.30 часова) одељенске
старешине 7 и 8-их разреда су се на разноразне начине превезли до Прањана(сопствени
превоз, аутобус туристичке агенције, такси превоз и сл.). Аутобус приватног превозника,
компаније „Матовић“ преузео је ученике седмог и осмог разреда наше школе у 7.00 часова
у Прањанима. Путовање је настављено преко Чачка и Крагујевца до Гамзиградске бање тј.
локалитета „ Felix Romuliana“, где смо разгледали ову знамениту римску, царску палату.
Након тога смо отишли до центра Зајечара где је у хотелу био предвиђен ручак за одрасле
а ученици су имали мало слободног времена да прошетају центром овог града. Затим је
путовање настављено изузетно удобним и добро климатизованим аутобусом до Неготина.
Ту је реализована посета Тодорчетовом конаку ( кући хајдук Вељка), кући С.С. Мокрањца
и Музеју Крајине. Након обиласка ових локација

наставили смо пут до Кладова. У

Кладову смо сметени у хотел „ Ђердап“, који је реновиран и веома пријатан за боравак.
Након вечере смо прошетали бедемом поред Дунава и отишли у дискотеку затвореног
типа,коју су ученици жељно ишчекивали. После журке у дискотеци отишли смо у собе на
спавање. Дисциплина ученика током ноћи је била на солидном нивоу и никаквих
проблема није било, мада већина њих није спавала.
Другог дана, ујутро су спаковане ствари и унесене у аутобус а потом смо отишли
на доручак. Оброци у хотелу су били на задовољавајућем нивоу, поготово доручак на
бази шведског стола. Након доручка смо отишли у обилазак ХЕ Ђердап I, којом су
ученици били одушевљени. Затим смо продужили путовање до локалитета Лепенски вир,
који је такође заинтригирао ученике да све пажљиво саслушају и одгледају филм о
чувеном археологу Драгославу Срејовићу и његовим истраживањима. Са те дестинације
смо наставили пут ка Голупцу и ресторану „Голубачки град“ где смо имали уговорен
пролазни ручак за ђаке и одрасле. Ручак је био прилично обилан и укусан са десертом.

Око 14 часова смо кренули кући преко Великог Градишта и Пожаревца.
Направљена је краћа пауза у околини Крагујевца ради освежења и тоалета, а затим
настаљен пут преко Кнића и Мрчајеваца до Чачка. Прво смо искрцали ђаке из Брезне(око
18.45 часова јер смо отишли преко Срезојеваца и Леушића, а затим ученике из Прањана
(око 19 часова) и Каменице (око 19.15 часова). После свега одељенске старешине су се
разишле својим кућама.
Никаквих проблема током путовања и на самим локалтетима није било и сви
присутни су се у потпуности сложили да је план и програм екскурзије у потпуности
реализован. 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, а при том су били веома
предусретљиви, прецизни и педантни у обављању својих обавеза и активности.
Такође смо мишљења да у овој маршути нема потребе за било какве измене у плану
путовања или у вези смештаја.

Одељенске старешине 7 и 8. разреда

