
Извештај о изведеној екскурзији ученика другог разреда Медицинске школе 
Сестре Нинковић,школскe 2016-2017 год. 

 

У оквиру Годишњег програма рада школе за школску 2016/2017. године, после 
разматрања на родитељским састанцима, Савет родитеља je усвojио програм као 
и агенцију која ће извести екскурзију ученика IIразреда . 

Дестинација: Крагујевац – Охрид – Крф – Паралиа - Солун – Крагујевац.  
Трајање: 5 дана (4 ноћења) 

Организација: Агенција Холидеј тревел (Holiday Travel) из Крагујевца 

Превоз: високоподним туристичким аутобусима (2 аутобуса) 

Смештај: у хотелима на бази 4 полупансиона. 

Време извођења: 18.10.2016. – 22.10.2016. 

Учесници: Сва одељења II разреда: 120 ученика, 5 одељенских старешина, од 
којих је 1 вођа пута, лекар пратиоц,  2 туристичка водича и 4 возача : укупно 132 
учесника. 

Носиоци организације:  разредне старешине и вођа пута 

О здрављу ученика током екскурзије бринула се Сузана Ранђеловић, лекар.  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе 
остваривању циљева и задатака образовања и васпитања,циљева и задатака 
наставних предмета, као и непосредно упознавање с културним, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

 Ученици треба да на екскурзији развију конкретну одговорност према колективу и 
одговорност за реализацију плана и програма екскурзије, унапреде одговорност 
за сарадњу колективно договарање, индивидуалну и колективну одговорност, 
међусобно уважавање ученика и професора. 

Образовни циљеви екскурзије остварени су кроз следећи садржај: 

1.дан  18.10 КРАГУЈЕВАЦ-ОХРИД 
 Полазак из Крагујевца у 04,3о х испред школе.Путовање поред Ниша и Скопља са 



краћим успутним задржавањима ради одмора и царинских формалности. Долазак 
у Охрид . Одлазак на разгледање града (цркве Св.Софија,Св.Јован Канео, 
Св.Климент,Анфитеатар,)Смештај у хотел.Вечера.Ноћење. 
2.ДАН  19.10 ОХРИД – КРФ 
Доручак.Наставак путовања преко Битоља за Крф.Долазак у вечерњим 
сатима.Смештај у хотел.Вечера.Ноћење 
3 дан  20.10 КРФ 
Доручак.Обилазак главног града острва , једаног  од најлепших градова у Грчкој, 
који је  изграђен у венецијанском стилу,препун зеленила, дивних тргова, уских 
уличица у којима преовлађујевенецијанска и енглеска архитектура, добро сачуване 
знаменитости ранијих освајача. Град има две тврђаве, стару и нову цркву  обе се 
налазе у централном делу града. Једна од најпосећенијих је свакако Листонулица, 
са многобројним фењерима.Такође ћемо видети:Еспланада трг, Цркву Св. 
Спиридона, заштитника Крфа, Крфску катедралу која чува остатке Св. Теодоре , 
Канони-Понтикониси, Српска кућа...По разгледу града одлазак  за  Видо и 
обилазак Маузолеја.Повратак у хотел,вечера,ноћење. 
4 дан 21.10 КРФ – МЕТЕОРИ – ПАРАЛИА 
Доручак.Наставак путовања ка Метеорима.Посета чувеном средњовековном 
комплексу Манастира са уласком у један од њих, а затим наставак пута за  
Каланбаку са краћим задржавањем ради разгледања  живописног места и посета 
радионици за ручну израду икона.Наставак путовања за Паралиу.Смештај у 
хотел.Вечера.Ноћење 
5.дан 22.10 ПАРАЛИА – СОЛУН – КРАГУЈЕВАЦ 
Доручак. Полазак за СОЛУН. По доласку панорамско разгледање града у пратњи 
лиценцираног водича: Бела кула, Сајам, Ротонда, Галеријусов славолук, 
Аристотелов трг, споменик краљу Константину и др. Слободно време до 14,00 
часова. Организовани одлазак на српско војничко гробље на Зејтинлику. Након 
завршене посете наставак пута за Србију. Повратак је истом маршутом као и у 
доласку.Вечера у мотелу Предејани за целу групу. Долазак у Крагујевац у 
вечерњим сатима.       
 
                           Заједнички закључак свих учесника ове екскурзије је да је 
туристичка агенција Холидеј из Крагујевца максимално реализовала договорени 
програм екскурзије. 

 

Оба  аутобуса испуњавала су све техничке услове високе туристичке класе а 
повољни временски услови учинили су путовање још пријатнијим. 

Туристички водичи испред Агенције, као и локални водичи, стручно и 
професионално су обављали свој посао, константно су били на располагању 
ученицима и професорима и сарађивали са одељењским старешинама и вођом 



екскурзије. Осећање узајамног поштовања и сарадње водича из Агенције са 
одељењским старешинама оставља утисак високог професионализма. 
Смештај и исхрана у хотелима је била на високим нивоу и у складу са понудом 
коју је Агенција дала, изузев у хотелу Оасис где је и вечера на наше опште 
изненађење била шведски сто.Собе у хотелима су у већини биле 1/2. 
Већина ученика, учесника путовања, показала је висок степен зрелости и 
одговорности као и заинтересованост приликом обиласка локалитета па су 
похваљени од стране водича. Закључак је да је екскурзија успешно реализована јер 
су сви захтеви из програма путовања успешно  реализовани. 

Вођа пута похваљују ученике другог разреда за одговорно понашање и захваљују 
се одељенским старешинама и представницима агенције Холидеј на сарадњи, а 
посебно г.ђи Биљани Голијанин организатору путовања из агенције Холидеј која је 
у сваком моменту пропратила све и била нам све време на располагању. 

 

 

                                                                                   вођа пута  

                                                                               Никола Петровић 

 

У Крагујевцу  

31.10.2016. године 
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