ОШ „Вук Караџић”
28.12.2015.
Бачка Паланка
И З В Е Ш Т А Ј
са матурске екскурзије осмих разреда
Тродневна школска екскурзија осмих разреда је изведена по годишњем плану рада школе у
јесењем периоду- од 7.- 9.11. 2015. године, реализовала је агенција „CONCORDE” из Бачке
Паланке.
Програма: Б.Паланка- Београд- Ђавоља варош- Копаоник- Крушевац- Б. Паланка
Полазак је био у 7.00 часова након прегледаних аутобуса од службеника МУП-а и провере
списка ученика од стране одељенских старешина. У први аутобус су смештени ученици и
одељенске старешине 8-3 и 8-5 а у други аутобус који је био на спрат су смештени ученици
и одељенске старешине 8-1,8-2,8-4.
Укупан број ученика који су се упутили на тродневну екскурзију је 127;
8-1 разред 28 ученика- одељенски старешина Марина Ђукић
8-2 разред 23 ученика- одељенски старешина Јасна Капелан и школско обезбеђење Радован
Медић
8-3 разред 26 ученика- одељенски старешина Аранђел Новаковић
8-4 разред 23 ученика- одељенски старешина Дубравка Ковачевић
8- 5 разред 27 ученика- одељенски старешина Горјана Стојић.

ПРВИ ДАН
Путовало се преко Новог Сада, Београда и Ниша са успутним паузама ради одмора.
Поучени овим искуством прављења пауза, одељенске старешине сматрају да се треба боље
осмислити прављење пауза јер деца долазе тек на вечеру у хотел, што значи да треба да се
обави бар неки пристојнији оброк за ручак изузев на бензинским пумпама, где се углавном
продају грицкалице и сендвичи.
На ауто путу Београд- Ниш код Велике Плане се налази Мек-Доналдс који може у оваквом
путовању послужити као добро стајалиште иако се још већи део пута треба прећи, јер храну
веома практично пакују а и тоалет и хигијена локала како унутра тако и споља је на завидном
нивоу и стајалиште је безбедано.
Такође је уочено да, посета Ђавоље вароши би можда била боља ако се не би ишло преко
Ниша јер се прави велики заобилазни пут, или да се ова дестинација остави за посету на
крају, при поласку кући а да манастир Студеницу посете при доласку на Копаоник.
У Ђавољу варош смо стигли у 15.00 часова.
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•

Овај геоморфолошки феномен је јединствен у Србији и врло редак у свету

•

Куле Ђавоље вароши су знатно веће и постојаније него у европским земљама, па су
самим тим најпознатији природни споменик ове врсте у Европи.

•

Овај вредан локалитет стављен је под заштиту још 1959. године, а 1995. година
Ђавоља Варош је Уредбом Владе Републике Србије проглашена за природно добро од
изузетног значаја и стављена је у прву категорију заштите.

•

Укупно је заштићено 67 ha површине.

•

Данас се Ђавоља варош налази унутар Туристичког комплекса.

•

Поред земљаних кула који су главна атракција, налазе се и окна саских рудника из 13.
века, црква из 13. века (тренутно у фази реконструкције 2010.) као и атрактивну
хидролошку појаву Црвено врело.

До саме Ћавоље вароши направљен је асфалтни пут, а сам туристички комплекс је
електрификован и прилагођен туристима. До земљаних кула долази се пешачењем, около
земљаних кула постављени су видиковци са којих се посматрају земљине куле
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Окна саских рудника из 13. века

„Црвено врело” хидролошка појава
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Пут према каменим кулама
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Камене куле и видиковци
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Видиковци
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Црква из 13. века
Св. Петка
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Народно веровање је да се на ово дрво веже марамица која је узета из цркве. Предходно се
њом натрља део тела који је болан, или ако су бриге, онда се марамицом чело протрља и Св.
Петка ће решити особу тегоба којих има.

На Копаоник се стигло увече; око 18.00 часова.
Одељенске старешине су задужиле собе и кључеве соба на рецепцији хотела „ЈАТ
апартмани”, које су потом организовано распоредили и сместили ученике по распореду који
је предходних дана помоћник директора организовао са њима.
Вечера је била организована у ресторану хотела „ЈАТ апартмани“ и почела је у 19.00 часова.
Била је обилна, свежа и лепо сервирана. Ученици су у већини обавили вечеру, изузетак су
они који су теже поднели пут или нису били гладни.
Договорено је диско вече у оближњем локалу кафићу „Рио” јер је сала за конференцију
хотела која је иначе адааптивно и простор за диско вече, била у фази реновирања. Ученици
су заједно са одељенским старешинама отишли на диско вече, које је трајало од 21.30 до
00.30 часова.
По повратку у хотел, одељенске старешине су поновили правила понашања својим
ученицима; свако у својој соби да буде, без вике, алкохола, и било каквог бучног,
непристојног или другог вида понашања које ће реметити мир и безбедност.Обавештени су о
времену у које ће бити буђење и доручак- 7.30 буђење, 8.00 доручак и полазак у обилазак
коплекса манастир Студеница.
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ДРУГИ ДАН
Након обављеног доручка, у 9.30 часова организован је одлазак у манастира Суденица и
обилазак истог. На место одредишта се стигло око 11.15 часова кад се и започело
организовано разледање комплекса.

•

Манастир Студеница је посвећен Успењу пресвете Богородице.

•

Прва фаза радова је завршена у пролеће 1196, када је Стефан Немања препустио
престо свом сину Стефану Првовенчаном и повукао се у своју задужбину.

•

Кад је касније отишао у манастир Хиландар, Стефан Првовенчани се бринуо о
Студеници.

•

Комплекс манастира обухвата и цркву Никољачу, једнобродну црквицу без куполе,
изнутра осликана у 12. или почетком 13. века.

•

Између цркве Никољаче и Краљеве цркве налазе се темељи цркве посвећене светом
Јовану Крститељу.
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ВАЖНЕ И ПОЗНАТЕ ФРЕСКЕ
Фреска Св. Сава у краљевој цркви

Фреска распећа
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Комплекс манастира Студеница
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Обилазак коплекса манасира Студеница је завршен у 11.55 часова
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У хотел се стигло у 13.30 часова када је и планиран ручак у ресторану хотела „ЈАТ
апартмани“
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Након обилног и укусног ручка, ученици су имали слободно време за шетњу и разгледање
Националног парка до вечере која је била организована у хотелу у 19.00 часова.
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Вечера је завршена у 20.30 часова, након чега су се ученици припремали за диско вече на
које се организовано са одељенским старешинама пошло у 21.30 часова у исти објекат као и
предходне вечери, кафић „Рио“ где се због некоректности ди-џеја; прегласног звука и лошег
одабира музике који није примерен за ученике основне школе, по групама одлазило у хотел...
јер велики број ученика није могао да толерише такву атмосферу. Ученици су организовано
одлазили у хотел, уз пратњу и надзор одељенских старешина. Диско вече се завршило у
00.30 часова, након чега су ученици смештени у собе са предходно обављеним договором
око сутршњих активности; доручак 8.00, спремање соба и преглед инвентара...
ТРЕЋИ ДАН
Доручак је обављен у периоду од 8-9.00 часова. Након тога су ученици паковали ствари и
одељенске старешине су са особљем хотела обавили преглед инвентара соба у којима смо
били смештени. Ученици су имали слободно време до поласка. У 10.30 часова је започет
повратак кући преко Крушевца са посетом цркви Лазарици, Лазаровом граду и
Националном музеју.
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ЦРКВА ЛАЗАРИЦА

Црква светог Првомученика Стефана, познатија као Лазарица, налази се у центру
данашњег Крушевца а подигао ју је, највероватније између 1377- 1378 и 1380. године, кнез
Лазар (1371 — 1389), као придворну цркву (раније су постојала мишљења да је реч о
манастирској цркви) своје новосаграђене престонице, Крушевачког Града.
ЛАЗАРЕВ ГРАД
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ЦРКВА ЛАЗАРИЦА
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Пример изгледа византијске архитектуре
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19

Народни музеј града Крушевца
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Стална поставка у музеју од палолитског доба до другог светког рата.
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Обилазак Народног музеја у Крушевцу је завршен у 15.30 часова .
Аутопутом је настављен пут Бачке Паланке у коју се стигло у 20.45 часова.

Одељенски старешина
Горјана Стојић
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