
Извештај са екскурзије 6. разреда  2018/2019. 

 

Екскурзија 6. разреда у организацији туристичке агенције „ДТУТ Балканик д.о.о“, 

превозник „М&М“ - Обреновац. 

На екскурзију кренуло 76 ученика са разредним старешинама: 

6-1: 21 ученик и разредни старешина Драгана Пешић Крстић; 

6-2: 16 ученика и разредни старешина Биљана Мицковић Миловановић; 

6-3: 15 ученика и разредни старешина Јармила Стевановић; 

6-4: 15 ученика и разредни старешина Јелена Илић Томић; 

6-5: 9 ученика и разредни старешина Снежана Калац. 

 

Пре поставке аутобус је био на полицијској провери, због тога се касније поставио. 

Полазак аутобуса био је планиран за 8:00, али због касније поставке се реализовао у 8:15. 

Први дан: 

Полазак у 8:15 из Железника, прво одредиште био је Текериш- меморијални комплекс из 

Првог Светског рата. Водич нам је испричала занимљиву причу о Михајлу Гаврићу 

(најмлађем војнику), коме је меморијални центар и посвећен. Након тога смо око 11 

часова пристигли у манастир Троноша, обилазак је обухватао разгледање манастира и 

посета Вукове собе у којој је он учио. Следеће стајалиште био нам је Тршић, где смо 

имали водича за обилазак Вукове куће. Након обиласка следило је слободно време. 

У хотел „Гранд“ -  Крупањ смо стигли око 18 часова. Деца су смештена у хотел, групација 

деце по собама се није адекватно одиграла. Наиме, нека деца су била распоређена у 

трокреветне и четворокреветне собе, док су нека деца била у шестокреветним, 

седмокреветним и осмокреветним собама са једним тоалетом по соби. Вођа пута је 

напоменула на рецепцији проблем, али рецепционер није могао да изађе у сусрет и реши 

проблем, због недостатка соба. У собама није било топле воде, па је техничка служба 

реаговала. Међутим у једној соби проблем није био решен.  

После проблема са собама, ученици су отишли у 20 часова на вечеру. Вечера је била 

оскудна (2 крилца и помфрит). После вечере уследила је дискотека од 21:30 до 23:30. 

Након дискотеке деца су се вратила у собе. 

Други дан: 

Доручак је био у 7:30. Опет се јавио проблем са оскудношћу оброка (две кроасане). Деца 

нису појела кроасане па је конобар спаковао све кроасане које смо понели у аутобус, и 

након неког времена поделили ученицима. Прва дестинација био је Добри поток – 



велелепни комплекс музеја. Након тога упутили смо се на Мачков камен, а затим у 

Сокоград – комплекс манастира где су нас послужили соковима. Због силног грицкања у 

аутобусу (јер оброци нису били адекватни), јавило се повраћање деце у аутобусу.  

У Ваљево смо стигли око 15 часова на ручак, у ресторан „Тајна“. Деца су била 

одушевљена. Ручак је обухватао супу, батак са карабатком и пире, и за крај питу са 

јабукама. Након ручка отишли смо до Народног музеја у Ваљеву, после чега је уследио 

обилазак Муселиновог конака. 

 Након Ваљева уследио је наставак пута ка Београду. Испред школе пристигли смо око 20 

часова. 

 

Због великог броја притужби у вези хотела, организације екскурзије од стране агенције, 

као и недовољног залагања водича, не бисмо препоручили ову агенцију за даљу сарадњу.  

 

 

 

 

Вођа пута: 

Драгана Пешић Крстић 

 

_______________________________ 


