Извештај о реализацији екскурзије за ученике трћег разреда
Будимпешта – Праг- Дрезден- Братиславa
Екскурзија ученика трећег разредаизведена је у периоду од 25. септембра до
29.септембра 2018. године, након спроведене процедуре прописане Правилником о плану
и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким
школама и Препоруке Министарства финансија и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.Овоме је претходило анкетирање родитеља, који су својом
сагласношћу подржали програм екскурзије и цену у довољном проценту да би се
приступило њеној реализацији, а затим и одредили висину надокнаде за бригу о
ученицима за наставнике и стручног вођу пута, и изабрали агенцију, организатора
путовања.Изабрани организатор је била туристичка агенција “ГРАНД ТУРС“ из Новог
Сада, због најповољније цене и најбоље понуђених услова. Организатора путовања
одабрала је комисија родитеља ученика трећег разреда који су чланови Савета
родитеља.
Путовало је укупно134(85%) ученика, 6 одељењских старешина, директор Школе
као вођа пута и лекар-пратилац групе, и то у два аутобуса. Сваки аутобус је имао свог
водича.
Путовање је изведено према следећем програму:
1. дан 25.09.2018. Ужице-Будимпешта. Полазак из Ужица у 4,00 сата испред стадиона.
Прво одредиште била је Будимпешта.У пратњи водича обишли смо један од најлепших
градова Европе, Пешту и Будим. Вечерње сате је испунила вожња Дунавом и
незабораван поглед на осветљене делове града поред обале.
2. дан 26.09.2018. Следећег дана ученици и професори посетили су Сент Андреју,град
који је познат у нашој историји, као последње одредиште у сеоби Срба и као место где је
једно време живео и стварао Вук Стефановић Караџић. Разгледање града у пратњи
водича: Београдска саборна црква,Кућа Јаше Томића,Патријаршија, крст Кнеза
Лазара..После одмора у овом живописном градићу кренули смо пут Чешке према Прагу,
који је био наше боравиште наредне три ноћи, смештај у хотел, вечера, дискотека
ноћење.
3. дан 27.09.2018. У чешкој престоници ученици су видели и осетили сву лепоту овог
велеграда. Доручак и обилазак Прага: обилазак прашког дворског комплекса Храдчани,
Страховски манастир,Катедрала Св.Вида, Стара краљевска палата, Црква Св.Ђорђа,
Златна улица, прелазак Карловог моста и одлазак до Староградског трга са чувеним
астрономсим сатом. Индивидуално разгледање и шетња градом. Повратак у хотел,
вечера, ученици су имали организовану забаву у дискотеци .
4.дан 28.09.2018.Следећег дана ученици и професори имали су излет до главног града
Саксоније - Дрезден. По доласку разгледање града и обилазак градских знаменитости:
Семпер оперу, обилазак палате Цвингер, Галерије старих мајстора, протестанску цркву,
римокатоличку дворску цркву, Брилову терасу, Резинденцијалну палату, Палату
Ташенберг, Августов мост.... Слободно време за шетњу и индивидуално разгледање.
Повратак у Праг, долазак у хотел, вечера, ноћење.
5. дан је био предвиђен за обилазак словачког града, Братиславе. Ученици су имали
прилику да виде: Братиславски дворац, палату Грашалковић, катедралу св.Мартина,
Стари трг, Бискупску палату, Народно позориште...Успутним задржавањима на државним
границама и паузама ради одмора, долазимо у Ужице 30..09.2018. у 03.00 часова.
По повратку са путовања, спроведена је анкета мећу ученицима, затим је одржан
састанак одељенских старешина и директора Школе, како би се извршила анализа и
припремио извештај о изведеном путовању. Оцене ученика о изведеној екскурзији биле су
високе. Примедаба је било, у мањем броју, на недовољно слободног времена за
индивидуалне активности. Међутим, оцена одељењских старешина је да ексурзија има за
циљ првенствено сазнајни, а не рекреативни карактер. Сви васпитни, образовни и
сазнајни циљеви су реализовани, агенција је испунила све планом предвиђене
активности и екскурзија је успешно реализована. Много смо видели, чули и доживели,
ученици су били дисциплиновани и одговорни, а мањи проблеми су решавани у ходу и
тимски, тако да су утисци веома повољни. Стручни вођа пута, поднео је извештај
Настаничком већу.
Наглашено, је да је програм остварен у потпуности и да су циљеви и задаци
екскурзије испуњени. На висини задатка су били организатори који су у свим ситуацијама
реаговали одговорно и пословно, као и остали учесници у реализацији екскурзије.
Стручни вођа, Милица Прљевић

