Извештај са дводневне екскурзије за ученике 5. и 6. Разреда

Екскурзија уценика 5. и 6. разреда реализована је 25. и 26. априла 2018. год. Извођач екскурзије
била је агенција ,, Матовић турс“ д. о.о. из Чачка.
На екскурзију је ишло 40 ученика из Прањана, Каменице и Брезне и њихове одељењске
старешине: М.Ристановић, Т. Богдановић, И. Милекић, М. Марковић, С. Ј. Бабовић и Ј. Павловић.
Испред агенције на екскурзију су ишли доктор и вођа пута.
Из Прањана смо пошли у 7:00 и путовали до Дивчибара где смо направили паузу за доручак.
Наставили смо пут до истраживачке станице Петница али нисмо могли да уђемо па смо наставили
пут ка манастиру Лелић, задужбину св.Владике Николаја Велимировића. Затим смо се вратили у
Ваљево где смо најпре прошетали Тешњаром, старим дело града. После тога смо посетили
Муселимов конак и музеј . Пут смо наставили до Текериша, спомен комплекса посвећеног
борцима који су дали живот у Церској бици.
На крају првог дана обишли смо манастир Троношу и посетили Музеј Вуковог раног школовања а
због радова на путу Тршић, родни крај Вука Караџића, је остављен за сутрадан.
У 19:30 смо стигли у Бању Ковиљачу и сместили се у спортско рекреативни центар ,,ЕМ“у коме смо
после вечере одвели децу у дискотеку.
Други дан екскурзије је почео доручком у 8:00 сати а онда смо се упутили ка Тршићу у посету
Вуковом родном крају. Касније смо наставили пут ка Шабцу. У пратњи локалног водича посетили
смо Музеј, Гимназију, Библиотеку, Градску кућу и цркву у центру града. После обиласка Шапца
посетили смо спомен обележје Мишар посвећено великој победи српских устаника током Првог
српског устанка. Наставили смо ка Бранковини где смо посетили стару школу ,Цркву проте Матеје
Ненадовића, обишли Музеј и гроб Десанке Максимовић.
Преко Дивчибара вратили смо се у Прањане око 19.45.
Ученици су били задовољни смештајем и храном. Сарадња наставника и водича је била добра
што је знатно допринело остваривању циљева екскурзије.
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