
ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

Екскурзија ученика четвртог разреда изведена је од 4.10. до 12.10.2016. год. на релацији Италија-
Француска-Шпанија. 

Први дан- Према ранијем договору са представником агенције Холидеј,око 160 ученика је у раним јутарњим 
сатима кренило ка Трсту,преко Хрватске и Словеније,што је било одредиште планирано за први дан. После 
успутних стајања и краћег задржавања на граници,ученици су стигли у Трст у поподневним сатима.Ту су у 
пратњи водича обишли трг Уједињене  Италије,трг Сан Антонио,канал Гранде, цркву светог 
Спиридона.После слободног времена за разгледање града,ученици су пошли ка Лидо ди Јесолу где су 
стигли у вечерњим сатима.Ученици су,због великог броја, смештени у два хотела.  

Други дан-Долазак у Верону и разгледање града у пратњи водича:Арена,трг Бра,трг Ербе,Јулијина 
кућа,пјаца Хербе,гробница породице Скала. После слободног времена ноћна вожња кроз Италију и 
Француску до Љорет де Мара. 

Трећи дан- У јутарњим сатима ученици су стигли у Љорет де Мар где су смештени у хотел Гарби.Ученици 
имају слободно време за обилазак а након вечере одлазе на фламенко вече. 

Четврти дан-Одлазак у целодневни обилазак Барселоне:Саграда Фамилиа,трг Каталуња,авенија 
Дијагонал,брдо Монжик,Шпанско село,олимпијски стадион,Колумбов споменик,шетња улицом Рамбла, 
слободно време а затим одлазак до чувених Магичних фонтана испред Националне палате.Повратак у 
Љорет де Мар и одлазак у дискотеку. 

Пети дан-После слободног преподнева,ученици одлазе у Барселону где факултативно могу обићи стадион 
ФК Барселона и акваријум. У вечерњим сатима ученици се враћају у Љорет де Мар.  

Шести дан-Одлазак у Фигуерас,музеј Салвадора Далија.После обиласка музеја полазак ка Кану.Обилазак 
града:палата филмског фестивала,шеталиште Ла Кроазет,српска улица...Полазак и у касним вечерњим 
сатима долазак и смештај у апартманско насеље у близини Сан Рема. 

Седми дан-Одлазак у Ницу и обилазак:црква Св. Николе,Енглеска променада,трг Монсена...Слободно време 
за обилазак града.Ученици су посетили парфимерију Галимард у Езу.Одлазак у Монако и Монте 
Карло.Обилазак кнежевине,пролазак делом стазе формуле 1,Океанографски музеј,кнежевска 
палата,Монегашка катедрала,Гранд касино.Повратак у хотел. 

Осми дан-Полазак према Милану где су ученици обишли трг и катедралу Дуомо,палату Емануела,Миланску 
скалу.Наставак путовања и долазак у Лиди ди Јесоло у вечерњим сатима. 

Девети дан-Последњег дана екскурзије ученици су из Пунто Сабионе бродићем отишли у Венецију где су 
обишли трг Св. Марка са чувеном истоименом катедралом,мост Уздаха,Дуждеву палату,мост 
Риалто...После слободног времена у Венецији полазак за Србију уз успутно задржавање у тржном центру 
Палма Нова а затим, са краћим паузама,долазак у Крагујевац у раним јутарњим сатима. 

Закључак одељењских старешина ученика четвртог разреда је да је екскурзија испунила свој васпитно-
образовни циљ. Све локације,предвиђене програмом,ученици су обишли.Измене у програму, на предлог 
представника агенције,настале су ради побољшања самог програма а у корист ученика и уз сагласност 
одељењских старешина.Екскурзија је протекла без проблема што се може сматрати резултатом рада 
одељењских старешина,одговорног понашања ученика и добре сарадње са водичима и представником 
агенције.Сугестија одељењских старешина је да смештај ученика у апартманском насељу у близини Сан 
Рема није одговарајући за ученичку екскурзију.  
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