
                                                          И З В Е Ш Т А Ј 

о реализацији екскурзије ученика петог разреда школске 2018/19. године 

 

 

          Екскурзија ученика петог разреда ОШ „Браћа Јерковић“ – Железник, реализована 

је 8.4.2019. године на релацији Београд – Виминацијум – Смедерево - Београд, у 

организацији туристичке агенције „Октопод травел“ из Београда. 

          На екскурзију је ишло укупно 86 ученика и 5 наставника, по следећем: 

 

                                    Oдељењски старешина                         Број ученика         

 

                 V1                           Саша Пеневски                                         24 

                 V2                   Беба Угреновић                                        26 

                 V3                   Весна Срећковић                                      21 

                 V4                  Марија Павловић                                      15 

 

           Уз ове одељењске старешине ишла је и Пламенка Ђого, наставница српског 

језика. 

           Превоз ученика је извршен са укупно два туристичка аутобуса, оба у власништву 

агенције „Октопод травел“. Један аутобус имао је 77 места и у њему су били смештени 

ученици одељења V1 и V4, док су у другом са 69 места били смештени ученици 

одељења V2 и V3 .  

          Екскурзија је реализована у пратњи два туристичка водича и једног лекара. За 

стручног вођу пута именована је Марија Павловић. 

          Ова једнодневна екскурзија започела је поласком аутобуса са паркинга испред 

школе у 8 сати. Прво стајалиште је био Виминацијум, где смо били око 10х. Успут смо 

прошли поред ТЕ „Костолац“ у селу Костолац, иза које се и налази археолошко 

налазиште Виминацијум. Тамо смо најпре обишли некрополу (гробнице), затим остатке 

терми ( јавних купатила), римске виле, а на крају огромни амфитеатар за борбе 

гладијатора. Првобитно је било планиран и обилазак тзв. Града мамута у оквиру 

Виминацијума, али нам је у току вожње саопштено да то неће бити могуће јер се један 

његов део обрушио, па су у току радови. Замена за то био је обилазак терми. 

           Након тога упутили смо се у Смедерево, где смо стигли око 12.30. Тамо је 

уследио планирани ручак у ресторану у центру града. Ручак је био задовољавајућег 

квалитета и завршен је око 14х, када смо се упутили до Смедеревске тврђаве, где смо 

били упознати са њеном историјом. На улазак у исту морали смо да чекамо око 30 

минута јер је тамо снимана нека серија. Уследио је повратак у центар Смедерева, 

шетња и одмор. За Београд смо кренули у 17.15, а испред школе стигли око 18.45. 

 

          Оцена о извођењу екскурзије и квалитету пружених услуга: 

          План и програм екскурзије је углавном реализован. Водичи су били љубазни и 

комуникативни, а возачи професионални и предусретљиви. Локални водичи су 

показали професионалност и прилагодљивост измењеним условима посете , као и 

годинама и интересовањима ученика. 



 

         Примедбе се могу ставити на следеће: 

- Измена у оквиру обиласка Виминацијума ( замена: обилазак терми уместо 

Града мамута) била је најављена од стране водича свега пар минута пре 

доласка до истог. 

- Чекање на улазак у Смедеревску тврђаву иако је посета била најављена за 

14.30, а ученици стигли на предвиђено место на време. 

- По програму екскурзије најављен обилазак знаменитости Смедерева за 

водиче није био предвиђен, већ само прича о исим у току вожње аутобусом. 

Тако нисмо ни погледали цркву на главном тргу и још пар знаменитости у 

околини.  

         Постављени образовно-васпитни циљеви и задаци су испуњени. С обзиром на 

изнесене примедбе, квалитет услуге је могао бити на вишем нивоу. Ангажовање и 

рад одељенских старешина, као и колегинице Пламенке Ђого, у току екскурзије за 

сваку је похвалу. 

    

         Београд,                                                                           Стручни вођа пута: 

     11.4.2019.год.                                                                       Марија Павловић 

 

 

          

         

           


