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ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА РЕЛАЦИЈИ 
ПОЖАРЕВАЦ-ПРАГ-КАРЛОВЕ ВАРИ-БУДИМПЕШТА-ПОЖАРЕВАЦ 

 
 Екскурзија је реализована од 15. до 19. септембра 2016. године. 
 На екскурзију је ишло 23 ученика одељења IV1 и 14 ученика из IV2, одељењске 
старешине Мирослав Станојевић и Марина Голубовић, као и психолог школе Тања Бабејић у 
својству вође пута. Реализатор је била Туристичка агенција „Гранд турс“ из Новог Сада, а 
туристички водич Станислав Суботић. Лекар екскурзије била је Биљана Планиничић Јоњић. 
 
Први дан, четвртак, 15.9. – полазак у 5 сати ујутру и путовање преко Мађарске и Словачке до 
Чешке, уз успутне паузе и задржавања на границама; смештај у хотел „Fortuna City“ у Прагу, 
вечера и слободно време. 
Други дан, петак, 16.9. – доручак, обилазак Прага: Мале намести, Орлој, Староместске 
намести, Јеврејска четврт, јеврејско гробље, затим слободно време за ручак и обилазак 
града; увече – вечера и посета дискотеци. 
Трећи дан, субота, 17.9. – доручак, обилазак Прага: палата Черни, црква Лорета, Храдчани, 
председничка палата и смена страже, Мала страна и Карлов мост; слободно време за ручак и 
обилазак града; повратак у хотел, вечера и посета дискотеци, у којој је била половина 
укупног броја ученика, док су ученици који нису желели у дискотеку остали у хотелу да се 
одморе, и једни и други уз надзор одраслих. 
Четврти дан, недеља, 18.9. – доручак; излет у Карлове Вари; обилазак бање мало је 
покварило лоше време и у договору са ученицима повратак у Праг је заказан раније; увече – 
вожња бродом по Влтави, вечера у хотелу и слободно време. 
Пети дан, понедељак, 19.9. – доручак и напуштање хотела;  вожња преко Словачке до 
Будимпеште; у Будимпешти кратко задржавање на Цитадели и Тргу хероја, затим повратак у 
Пожаревац, око 1:30 после поноћи. 
 
 Екскурзија је протекла у најбољем реду и без икаквих проблема или инцидената. 
Осим похвала одељењским старешинама које су савесно и одговорно водиле бригу о 
ученицима, треба нагласити и зрело и озбиљно понашање самих ученика, који су поштовали 
све договоре и у свим ситуацијама на најлепши начин представљали и себе и своју школу. 
Посебне похвале добили су од представника агенције за изузетно васпитање и културу, како 
у опхођењу према одраслима, тако и у међусобној комуникацији, што се на ђачким 
екскурзијама у последње време ретко среће. 
 Због горе наведеног, као и захваљујући туристичким знаменитостима и историјски 
значајним местима које смо обишли у Прагу, Карловим Варима и Будимпешти, екскурзија је у 
потпуности испунила своју васпитну и образовну функцију. 
 
 
          Вођа пута 
          Тања Бабејић, 
          психолог  
 


