Извештај са дводневне екскурзије петог и шестог разреда
у организацији туристичке агенције „Матовић турс“ д.о.о. из Чачка

Први дан: На екскурзију смо кренули у уторак 14. маја 2019. године у 7
часова из Прањана (у 5 часова су одељењске старешине кренуле из Чачка и у
6 часова су преузети ученици из Каменице). Преко Краљева смо стигли до
манастира Студенице (задужбина Стефана Немање, подигнут крајем 12.
века). Успут смо направили краћу паузу за доручак. Након обиласка
Студенице, посетили смо манастир Жичу (задужбина Стефана Првовенчаног
из прве половине 13. века) а потом наставили пут до Крушевца. У Крушевцу
смо посетили остатке престоног града кнеза Лазара и цркве Лазарице
(подигао ју је највероватније кнез Лазар у 14. веку као придворну цркву) и
имали смо слободно време за ручак. Након ручка смо кренули за Ниш.
Посетили смо Чегар, Ћеле Кулу и Народни музеј. У хотел смо стигли негде око
19 часова и сместили се у собе (вечера око 20.15 часова, након тога
дискотека).
Други дан: среда - 15. мај 2019. године
Након доручка нешто после пола девет смо кренули у обилазак града Ниша.
Посетили смо Нишку тврђаву (вожња возићем) и логор Црвени крст.
Наставили смо пут до Деспотовца. Прво смо обишли Ресавску пећину, а
затим посетили и Парк макета. Посетили смо манастир Манасију (манастир
Ресава – задужбина деспота Стефана Лазаревића, настао у 15. веку, припада
такозваној Моравској школи, сада женски манастир) а затим отишли на
ручак.
Након ручка смо преко Баточине и Крагујевца кренули пут Чачка. Краћу паузу
смо направили у Крагујевцу.
У Прањане смо стигли нешто пре 20 часова, у Каменицу у 20.05 часова а у
Чачак у 21 час.

Овом екскурзијом су остварени сви предвиђени циљеви. У току путовања и
на самим локалитетима није било никаквих проблема. Водич, возач и доктор
су професионално одрадили свој посао, смештај и храна у хотелу су били
одлични. Ученици су показали велико интересовање за ову маршруту и
мишљења смо да им се прилично свидела.
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