
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 

Екскурзија ученика другог разреда реализована је 7. јуна 2019. године. Из одељења 2/1 са 
учитељем Сашом Радичевићем ишло је 15 ученика. Са учитељицом Горданом Урошевић ишло је 23 
ученика одељења 2/2 и са учитељицом Биљаном Пантић ишло је 22 ученика одељења 2/3. Вођа пута 
била је Драгана Милорадовић, педагог.  
 Екскурзију је извела Туристичка агенција „Матовић“ из Чачка. Туристички водич је био 
Борис Богдановић, а возач аутобуса Владимир Кујунџић.  
 Пре поласка на пут, надлежни орган унутрашњих послова утврдио је да су сви потребни 
услови везани за исправност возила и документацију Агенције и возача аутобуса испуњени.  
 На пут смо кренули у 8. 00 часова.  
 На првој раскрсници, учитељица Гордана је проверила знање ђака другака везано за 
оријентацију у простору, а другачићи су у хору одговорили да се Београд налази лево, а да ми идемо 
на супротну страну од Беогада, ка Краљеву које се налази десно.  
 Ђаци су одмах по уласку у аутобус од сво-г/јих учитељ-а/ица добили инструкцију о дужини 
пута и о правилима понашања у аутобусу. Деци је препоручено да, до паузе у Матарушкој Бањи не 
једу много, али да пију воду, да би путовање било без оптерећења осетљивих дечјих стомака. 
Ученици су били врло примерног владања и слушали су своје учитеље. Спонтано су постављали 
питања везана за последице поплаве, јер се вода још задржала на земљишту у близини Матарушке 
Бање.  

Деца су имала прилику да примете начин живота и рада људи у крајевима кроз које смо 
пролазили.  
 Туристички водич Борис је благовремено и на нивоу примереном дечјем узрасту давао 
основне информације везане за кључне путеве и места која смо посетили, најављујући садржаје који 
тамо очекују децу. 
 Прво одредиште била је Матарушка Бања у коју смо стигли око 9. 00 часова. Деца су се 
одморила у великом и лепом парку Матарушке Бање где су и доручковали. Матарушка Бања је мало 
место и прилично запуштено. Нема пристојних услова за све дечје потребе, па смо имали малих 
потешкоћа у коришћењу тоалета јер је једино место у коме се тоалет налази кафе-ресторан у парку са 
по једном тоалет-кабином. Власник кафеа је био нељубазан, па смо дежурали испред тоалета. 
Околина хотела „Термал“, јединог у месту је запуштена јер хотел не ради. Успут смо срели само 
веома мали број локалних житеља. У парку је један локални продавац сувенира свирао у фрулицу, а 
деца су, уживајући у музици одиграла колце. Понадали смо се да су сувенири такви да одражавају 
нашу традицију, али смо били разочарани јер су фрулице биле пластичне - онакве какве се могу 
купити у књижарама. Остали сувенири нису били примерени дечјим потребама. Наравно, деца су 
била послушна и нисмо морали да понављамо објашњења везана за трошење новца. У сваком 
случају, у наредном периоду и овакве ситуације ћемо искористити у раду са децом у оквиру тема 
везаних за одрживи развој. 

   
 Због слабе понуде едукативних садржаја и локалне небриге домаћина, предложићемо Савету 
родитеља и Школском одбору да се одредиште Матарушка Бања избаци из Школског програма за 
други разред. 
 После одмора у Матарушкој Бањи кренули смо ка манастиру Жича око 9. 45 часова.  

Љубазни водич је ђацима предочио близину манастира Жича и говорио о историји и настанку 
манастира, укратко и разумљиво у односу на узраст ученика. Обратили смо пажњу и на саобраћај јер 



је било радова на путу који нису ометали путовање. Безбедно прелазећи улицу (на прилазу 
манастиру Жичи), поновили смо називе за пешачке прелазе испод и изнад путева (подвожњак и 
надвожњак), што ће деца најлакше запамтити јер су их користила. Наравно, учитељи су водили 
рачуна о детаљима везаним за употребу знања из света око нас и српског језика, па су сви ђаци знали 
упечатљиве детаље везане за Немањиће.  

 

            
 

Околина манастира је брижљиво уређена, а сам манастир је у процесу рестаурације, па су 
деца могла да виде и чују како се то и зашто ради. 

 

                               

 
У самој манастирској цркви са историјатом манастира и настанком карактеристичних фресака 

везаних за владаре и народне видаре (односно корене медицине на нашим просторима) нас је 
упознала љубазна кустоскиња манастира. Деца су видела и прозор са кога је Свети Сава надгледао 
вршење службе у црви. Занимљиве приче о нашим знаменитим и врлим владарима продубио је 
учитељ Саша који је децу прошетао и кроз мале припратне црквице којих у оквиру саме цркве има 
седам. Деци је пажњу привукла разлика у доњем делу зидова цркве на којима се налазе очуване старе 



средњевековне фреске и горњег дела који су после многобројних рушења и паљења током протеклих 
векова дограђени и обновљени. Ђаци, и ако млађег узраста су упознати са суровошћу освајача и 
упорношћу и родољубљем нашег народа, јер су упечатљиве, али примерене приче учитеља биле 
битне за памћење кључних чињеница из наше прошлости.Околина цркве је врло лепо уређена. 
Видели смо и крстионицу и упалили свеће и утврдили знања из веронауке и наше народне традиције. 
Пажњу им је привукла и табла са илустрованим правилима понашања на уласку у манастир. Деца су 
се врло лепо и пристојно понашала поштујући правила понашања на уласку у манастир и цркву. У 
манастирској продавници сувенира деца су имала прилику да чују и црквену музику и да купе ситне 
сувенире. Особље манастира је било врло љубазно, а значај овог нашег манастира потврдиле су и 
многобројне екскурзије које су у међувремену пристигле.  

Туристички водич је деци испричао и карактеристичне детаље везане за Краљево, град поред 
кога смо прошли и његов необичан трг у облику круга са средишњим спомеником српском војнику 
који представља јединствени сунчани часовник. Краљево је град на три реке: Ибар, Западна Морава 
и Рибница. Видели смо реке... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Врњачку Бању смо стигли око 13. 10 часова. Са аутобуске станице на којој смо изашли из 
аутобуса смо се туристичким возићем довезли до извора „Снежник“. 

 

         
 
 Ђаци су упознати са значајем и настанком овог природног лечилишта познатог још из 

римског периода. Лековиту воду су сви имали прилике да пробају уз упозорење на типичан 
сумпоровит укус. Уз смех и мало изненађења сви су лизнули лековиту воду, па смо наставили шетњу 
и разгледање овог дивног места и популарне туристичке дестинације. Житељи Врњачке Бање су јако 
љубазни, па су деца добила и ситне поклоне од продаваца сувенира.  



        
 
Туристички водич Борис нас је одвео до извора „Језеро“ где су деца могла да виде барско 

биље и патке, а забавили су се и храњењем питомих патки и пачића. Време је било топло и сунчано.  
 

                   
 
Обишли смо и диван јапански врт, изграђен 2011. године који се налази у оквиру врњачког 

парка. Центар врта је мало језеро са острвцем и чајном кућицом и брдашце са малим каскадним 
водопадом и мостом. 

 

                             
Затим смо направили дужу паузу у великом и лепом парку у коме су деца ручала и играла се 

на дечјем игралишту. Једну малу незгодну ситуацију у којој су два дечака искаљала своје ципеле и 



панталоне у остацима барица испод љуљашки успешно смо решили на чесмици у парку, а ђаци су 
показали да су већ велики и да умеју да доскоче изазовима који им помажу да одрасту, па су сами 
успели да очисте своје ствари. Надгледајући ситуацију потврдили смо зрелост и одговорност дечака 
који су највише бринули о томе што ће маме имати додатни посао, што је такође лепо јер поштују 
рад својих родитеља.  

Бринули смо и о томе да иза себе не оставимо ђубре, јер је парк био огроман, а канте за 
отпатке далеко, па смо отпатке покупили и одложили у најближу канту.  

Особеност Врњачке Бање, као туристичког места и лечилишта  је и то да привлачи посетиоце 
разних националности и култура, па је било људи различите боје коже и са карактеристичном одећом 
које смо сретали у пријатној шетњи кроз диван врњачки парк дуж Врњачке речице. Посебну пажњу 
деци је привукао „Мост љубави“ препун катанаца, па су неки, и ако још мали, пожелели да закаче 
свој катанчић на мост.   

 

                  
 
Из Врњачке Бање смо кренули у 16. 20 часова. Љубазни возач је разумео потребе дечице и 

безбедно се заустављао када је то било неопходно.  
Туристичка агенција „Матовић“ и ангажовани туристички водич су професионално и 

одговорно обавили свој посао. 
 
Срећни, задовољни и пуни утврђених знања и лепих утисака испунили смо циљ и задатке 

екскурзије и вратили смо се у Горњи Милановац у 18. 10 часова. 
 

Извештај урадила: 
Драгана Милорадовић, педагог 

 


