
                                                             И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј

                               са екскурзије трећег разреда изведене 29. октобра 2015. год.
                                                   на релацији Ниш - Београд - Ниш

     Путовање ученика једног разреда у организацији Разредног већа, односно саме школе, са ци-
љем упознавања непосредним посматрањем, виђењем објекта и природе називамо  е к с к у р з и-
ј о м ученика. И то је један од облика васпитно-образовног рада.
     Нашу екскурзију смо реализовали 29. октобра ’15. год. на релацији Ниш - Београд - Ниш.
     На пут је пошло 149 ученика и седам разредних старешина. Агенција је за ово  путовање  по-
нудила три комфорна туристичка аутобуса са великим бројем седишта, обезбедила је по једног
водича за сваки аутобус и једног лекара.
     Кренуло се у заказано време, у 600 h.

     И у одласку и у повратку су прављене паузе како би ученици предахнули, ишли у WC или
нешто „презалогајили” онако успут, с ногу.
     У Београд се стигло нешто иза 10 сати. Прво смо посетили Храм  Св. Саве  на  Врачару. Хр-
ам је подигнут на месту где су спаљене мошти првог српског светитеља 1595. Године. Идеја о

 



изградњи храма потиче с краја XIX века, а храм се  и  даље  гради  донацијама  и  добровољним
прилозима самих верника.
     У непосредној близини је и Народна библиотека Србије, која са спомеником Карађорђу чини
целину Светосавског трга.
     Овде смо „упознали” кошаву, „хтела” је да нас одува. Баш је хладна.
     Бежећи од кошаве, упутили смо се на Калемегдан, у зоолошки врт. Београдски зоо врт је на-
јвећи у Србији и налази се на већем простору калемегданског парка. Након дугог обиласка зоо
врта, деца су и ручала у Калемегданском парку.

 
     И Војни музеј је смештен унутар парка и представља један од симбола тврђаве. Основан је
Указом кнеза Милана Обреновића 1878., а на данашњем месту је од 1956. год.

     И на крају, Ушће. Панорамско разледање ушћа Саве у Дунав. То је место на коме се река Са-
ва улива у Дунав. Налази се у центру Београда на локацији између Великог  ратног  острва,  Но-
вог Београда и подножја Беодградске тврђаве, односно Небојшине куле.

     Након панорамског разледања ушћа и шетње до споменика Победнику, симболу Београда ко-
ји је постављен 1928. год. поводом прославе десетогодишњице пробоја Солунског фронта, кре-
нуло се за Ниш нешто пре 17 сати.
     И без икаквих проблема, са осмехом на лицу и без великих знакова умора, пуним кесама су-
венира, у Ниш се, испред школе, стигло око 2030 h.



     Циљ екскурзије је био упознавање наших ученика  са  главним  градом,  његовим  природним  и 
културноисторијским знаменитостима и у потпуности је реализован.

                                                                                                                       Екскурзију реализовало
                                                                                                                         Разр. веће III разреда
                                                                                                                         Извештај припремио
                                                                                                                            Руководилац већа

                                                                                                                         ___________________
                                                                                                                                  И. Алексић,
                                                                                                                         учитељ III5 одељења


