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Годишњим планом рада школе предвиђено је да се одређени наставни садржаји 
реализују путем посета одређеним објектима, полудневним и целодневним излетима у 
млађим разредима и једнодневним и дводневним екскурзијама ученика старијих 
разреда. 
 
У следећој табели су дати основни подаци о реализованим екскурзијама  
 
Разред Релација Време 

реализације 
Број ученика Број 

наставника и 
стручни вођа 
пута 

1. Ваљево –Миоица – 
Струганик – 
Дивчибаре - Ваљево 

10. 5. 2017. 
године 

135 ученика 5 учитеља, 
Љиљана 
Мојовић, 3 
студента на 
пракси 

2. Ваљево – Београд - 
Ваљево 

25. 10. 2016. 
године 

112 ученика 5 учитеља, 
Ана Симић  

3.  Ваљево – Тршић – 
Троноша – Бања 
Ковиљача – Мали 
Зворник – Ваљево 

21. 10. 2016. 
године 

122 ученик 6 учитеља, 
Срђан  
Бранковић 

4.  Ваљево – Лазаревац 
– Топола – Опленац 
- Рисовача – 
Аранђеловац – 
Ваљево 

20. 10. 2016. 
године 

135 ученика 6 учитеља, 
Ивана Петрић 

5. Ваљево-Сремска 
Каменица - Сремски 
Карловци - Нови 
Сад – Ваљево 

22. 10. 2016. 
године 

94 ученика 4 наставника, 
Милева Мојић 

6. Ваљево-
Аранђеловац – 
Јагодина Раваница – 
Ваљево 

22. 10. 2016. 
године 

112 ученика 5 наставника, 
Бојана 
Аламеровић 

7. Ваљево – 
Арнђеловац – 
Свилајнац – 
Деспотовац - 
Ваљево 

20. 10. 2016. 
године 

99 ученика 4 наставника, 
Слађана 
Манић 

8. Ваљево – 
Смедерево – 
Костолац – Кладово 
– Ђердап – Доњи 
Милановац - 
Ваљево 

19. и 20. 10. 
2016. године 

117 ученика 5 наставника, 
Милан 
Михајловић 
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Први разред 

 
Дана 10. 5. 2017. године изведена је једнодневна екскурзија на релацији Ваљево 

–Миоица – Струганик – Дивчибаре - Ваљево, у организацији Стручног већа 1. разреда 
и туристичке агенције "Рекреатива" из Ваљева. 
 Цена за ову екскурзију по ученику износила је 1150 динара, у коју су урачунате 
услуге водича, улазница у кућу војводе Мишића, превоз ученика, надокада за бригу о 
деци 300 динара и манипулативни трошкови 150 динара. Износ је распорђен у две 
месечне рате. Свако одељење је имало право на један гратис. 
 На ову екскурзију је ишло пет одељења (135 ученика) прввог разреда (29 
учника 1-1, 28 учника1-2, 25 ученика 1-3, 29 ученика 1-4 и 24 ученика 1-5), 5 учитеља 
Ивана Поњавић, Светлана Лукић, Мирјана Јовановић, Диана Обрадовић-Ђуровић, 
Ивана Илић, студенти на пракси: Јована Ћебић, Николина Мишић, Марија Николић, и 
Љиљана Мојовић која је именована за стручног вођу пута.  
 Два аутобуса су била из агенције Ас, Уб и један М-6 Лазаревац. Пут је протекао 
без проблема. Возачи су возили сигуро и полако. Водич је своју дужност обављао 
професионално.  
Поставка аутобуса је била испрд школе у 8 часова и 30 минута. Пошто су 
представници МУП-а Ваљево обавили потребне прегледе, на путовање се кренуло 
тачно у 9 часова. При проласку кроз Мионицу водич је одржао кратко предавање о 
знаменитостима ове мале варошице.  
 Путовање смо наставили у Струганик, родно местно место војводе живојина 
Мишића где нам је кустос одржао занимљиво предавање о животу и раду Војод 
Живојина Мишића. У дворишту смо имали паузу за доручак и време за дружење. Деца 
су се упознала са личним предметима и начином живота војводе Мишића. Већина њих 
је по први пут видела неке предмете из тог времена.  
 Наставак пута до Дивчибара протекао је без проблема. По доласку на 
Дивчибаре направљена је пауза за ручак и освежење. Потом је организована шетња и 
разгледање Дивчибара. Обишли смо центар и задржали се у неизбежној куповини. 
након тога кренули смо пут Ваљева. У Ваљево смо стигли у тачно предвиђено време, у 
17 часова.  
 Агнција је у потпуности испунила договор тако да су остварени сви планирани 
циљеви и задаци овог једнодневног излета. 
 
 

      Стручни вођа пута, 
      Љиљана Мојовић 

 
Други разред 

 
Екскурзија ученика другог разреда реализована је 25.октобра 2016. год. на 

релацији Ваљево - Београд - Ваљево.  Организатор путовања  је ТА Рекреатива  из 
Ваљева.  
Цена екскурзије износи 1950 динара по ученику.  
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На екскурзију је ишло 112 ученика (II 1 - 25, II 2 - 25, II 3 - 22, II 4 – 19, II 5 - 21 
ученика ), шест  учитеља, један родитељ, представник агенције и  вођа пута. 

Аутобуси су постављени у 7.30 а полазак је уследио у 8 h. 
По доласку у Београд на занимљив начин обишли смо Аду Циганлију. У току 

получасовне вожње возићем  направили смо круг око Савског језера. Композиција нас 
је возила кроз шуму, поред спортских игралишта, тобогана, ресторана а затим поред 
плаже вратила на почетак путовања. 

У позоришту Пан Театар одгледали смо позоришну представу Сами  у кући. 
Представа је пуна музичких момената и разиграних духовитих сцена. Кроз представу 
се деца пре свега подучавају врлинама и тежњи да буду вредни, паметни и 
сналажљиви,  јер само такви ће кроз живот савладати сваку препреку. Текст и режија - 
Мина Алексић; глумци - Марта Милосављевић, Ненад Савић, Срђан Бјелогрлић. 

Уследио је обилазак Музеја Николе Тесле, институције која има културни, 
образовно- научни и меморијални карактер. Кустос је ученицима објаснио по ком 
принципу раде Теслини индукциони мотори. Имали су прилику да виде такозвано 
Колумбово јаје и макету хидроелектране на Нијагариним водопадима. Након тога 
поделио је ученицима  неонке, а затим показао како ће оне засветлети у рукама ђака . 
Тако су ученици видели право електрично пражњење и лампе које светле без струје у 
њиховим рукама. Слободно време попунила је шетња  музејом у току које су видели 
оригиналне патенте, верне копије Теслиних изума, Теслину одећу, документе, као и 
урну у којој се чувају посмртни остаци нашег научника. 

Остатак времена провели смо у Ташмајданском парку.  
У Ваљево смо стигли у 19 h 15 min. 
Предвиђени садржаји ове екскурзије  су реализовани. 

 

                                                                                                                  Стручни вођа пута, 
                                                                                                                   Ана Симић  

 
Трећи разред 

 
У петак, 21.10.2016. године изведена је екскурзија за ученике трећег разреда 

Прве основне школе, Ваљево, као и за ученике издвојених одељења Јовања и Златарић, 
на релацији ВАЉЕВО – ТРШИЋ – ТРОНОША – БАЊА КОВИЉАЧА – СУНЧАНА 
РЕКА – ВАЉЕВО у организацији Туристичке агенције "Биг-Енекс", д.о.о. из Ваљева. 
Превоз је извршен трима удобним и новим аутобусима превозника "Алко турс", д.о.о. 
из Ваљева. Укупна појединачна цена екскурзије са ПДВ-ом по ученику је износила 
1400,00 динара, а у укупну уговорену цену укључени су и гратис аранжмани за седам 
ученика. На екскурзију је требало да пође 128 ученика, али је шест ученика због 
болести оправдано изостало, тако да је на екскурзију пошло 122 ученика трећег 
разреда у пратњи седам професора разредне наставе – Мирјане Младеновић. Јасмине 
Бобовац, Драгане Глигорић, Драгице Срећковић, Наде Живановић, Тамаре Гримани и 
Данијеле Табаковић, као и вође пута, професора енглеског језика, Срђана Бранковића. 

Аутобуси су постављени у школском дворишту око 7:20 часова, а на пут се 
кренуло у 7:45. У договору са водичем – представником Туристичке агенције "Биг-
Енекс", д.о.о. одлучено је да се, због лоших временских прилика, односно кише која је 
у том тренутку падала, прилагоди програм путовања, у смислу да се прво посети 
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Сунчана река и Бања Ковиљача, а да се посета Тршићу и Манастиру Троноша остави 
за други део путовања, у нади да ће се дотле време побољшати. 

У Сунчану реку смо стигли око 10:15 часова. Кренули смо у обилазак овог 
етно-села, где су ученици били у прилици да виде и неке занимљивости које 
представљају главне атракције овог туристичког места. Након тога смо направили 
кратак предах, па наставили пут Бање Ковиљаче, у коју смо стигли око 11:45. 

Ученици су у пратњи својих професора обишли централни градски парк, који 
представља и најатрактивнији део ове бање, у којем је смештен и сам бањски комплекс. 
Након краће шетње и куповине сувенира, наставили смо пут ка Тршићу, родном месту Вука 
Стефановића Караџића. 

У Тршић смо стигли око 13 часова. Ученици су уживали у шетњи до Вукове куће, где 
им је одржано занимљиво краће предавање не само о Вуку Стефановићу Караџићу, већ и о 
самој кући у којој се Вук родио, као и о помоћним зградама које је окружују и њиховој 
намени. Након што су ученици проширили своја сазнања, имали су прилику да у мањим 
групама лично погледају целокупан простор у Вуковој кући и око ње. Након око пола сата 
слободног времена за игру и предах у селу Тршић, кренули смо пут Манастира Троноша. 

У манастиру Троноша смо били око 15:30 часова. Ученици су у самом манастиру 
имали прилике да послушају краће предавање о бурном  историјату овог манастира, у којем 
се и сам Вук Стефановић Караџић школовао. После краћег задржавања, кренули смо назад ка 
Ваљеву око 16:30 часова, и стигли смо у Ваљево у 18 часова. Време нас је добро послужило, 
јер је киша падала само у околини манастира, док је време било суво већим делом пута. 
Ученици су се безбедно вратили кући, а сви планирани садржаји, као и циљеви ове 
екскурзије, су реализовани. 

 
Стручни вођа пута,                        

Срђан Бранковић  
 

Четврти разред 
 

Екскурзија ученика четвртог разреда реализована је 20. 10. 2016. године  на 
релацији Ваљево – Лазаревац – Аранђеловац – Топола - Ваљево.   

 У припремању екскурзије и реализацији је учествовао тим наставника односно 
одељенских старешина и то: 
1. Виолета Севић – наставник разредне наставе – одељењски старешина 4-1 
2. Борка Обрадовић – наставник разредне наставе – одељењски старешина 4-2 
3. Снежана Гримани– наставник разредне наставе – одељењски старешина 4-3 
4. Стана Миловановић – наставник разредне наставе – одељењски старешина 4-4 
5. Биљана Маринковић и Драгица Ђурић - наставници разредне наставе – одељенске 
старешине 4-5 
6.Ивана Петрић – педагог школе – стручни вођа пута 

Бројно стање ученика по одељењима: 
4-1 : 26 ученика 
4-2 : 27 ученика 
4-3 : 27 ученика 
4-4 : 28 ученика 
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4-5 : 27 ученика 
Укупно 135 ученика са одељенским старешинама и стручним вођом пута. 

Екскурзија је обезбеђена уз сагласност родитеља и уз организовање свих 
осталих услова за спровођење екскурзије. Финансирана је од стране родитеља ученика 
и износи 1640.00 динара по ученику. 

Полазак је договорен и остварен у 8.30. Окупљање учесника екскурзије 
организовано је у дворишту школе где је обављен и преглед аутобуса од стране ПУ 
Ваљево који је трајао од 8.00-8.15 часова.  
 Путовало се преко Лајковца до Лазаревца где је посећена црква Светог 
Архангела и спомен костурнице . Путовање је настављено до Рисовачке пећине где су 
деца уживала у њеној унутрашњости. Наставак пута за Тополу где је посећен спомен 
комплекс посвећен Првом српском устанку и породици Карађорђевић (црква Светог 
Ђорђа, маузолеј и Петрова кућа). Пут је настављен ка Аранђеловцу где су ученици 
имали слободно време за шетњу парком Буковичке бање. Повратак у Ваљево био је у 
19.00 часова. 
  Лепо време и расположење ученика и наставника било је заступљено током 
целе екскурзије. 

Планирани васпитно-образовни циљеви и задаци су реализовани.  Констатујем 
да је техничка организација екскурзије поверена Туристичкој агенцији „Биг - енекс“ на 
веома добром нивоу. 

Закључује се да је ова релација добра и може се препоручити за нарeдне године. 
 

Стручни вођа пута, 
  Ивана Петрић   

 
Пети разред 

 
Екскурзија ученика петог разреда реализована је 22. 10. 2016. године  на 

релацији Ваљево - Сремска Каменица - Сремски Карловци - Нови Сад - Ваљево.   
У припремању екскурзије и реализацији је учествовао тим наставника односно 

одељенских старешина и то: 
1.    Радослав Добрашиновић – наставник математике  – одељењски старешина 5-1 
2.    Мирјана Плавшић – наставник историје – одељењски старешина 5-2 
3.    Сузана Симовић – наставник немачког – одељењски старешина 5-3 
4.    Владан Лазић – наставник математике – одељењски старешина 5-4 
5.    Милева Мојић – директор школе – стручни вођа пута 

Бројно стање ученика по одељењима: 
5-1 : 22 ученика 
5-2 : 25 ученика 
5-3 : 24 ученика 
5-4 : 25 ученика 
Укупно 94 ученика са одељенским старешинама и стручним вођом пута. 

Екскурзија је обезбеђена уз сагласност родитеља и уз организовање свих 
осталих услова за спровођење екскурзије. Финансирана је од стране родитеља ученика 
и износи 1700.00 динара по ученику. 
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Полазак је договорен и остварен у 8.00. Окупљање учесника екскурзије 
организовано је у дворишту школе где је обављен и преглед аутобуса од стране ПУ 
Ваљево који је трајао од 7.30-7.45.  
 Путовало се преко Шапца, а пoтом се дошло у Сремску Каменицу где је 
посећена родна кућа Јована Јовановића Змаја. Путовање је настављено до Сремских 
Карловаца. Обилазак и шетња центром града са посетом Саборној цркви са ризницом и 
гимназији. Наставак пута за Нови Сад где је посећен природњачки музеј, а слободно 
време је искришћено за шетњу центром града. Повратак у Ваљево био је у 20.00 
часова. 
  Лепо време и расположење ученика и наставника било је заступљено током 
целе екскурзије. 

Планирани васпитно-образовни циљеви и задаци су реализовани.  Констатујем 
да је техничка организација екскурзије поверена Туристичкој агенцији „Рекреатива“ на 
веома добром нивоу. 

Закључује се да је ова релација добра и може се препоручити за народне године. 
 

Стручни вођа пута, 
  Милева Мојић   

 
Шести разред 

 
Екскурзија ученика шестог разреда реализована је 22. 10. 2016. године  на 

релацији Ваљево – Аранђеловац – Раваница – Јагодина - Ваљево.   
У припремању екскурзије и реализацији је учествовао тим наставника односно 

одељенских старешина и то: 
1. Љубомир Радовић – наставник географије – замена одељенског старешине 6-1 
2. Тијана Мекић – наставник српског језика – одељењски старешина 6-2 
3. Дијана Јеринић Милић – наставник музичке културе – одељењски старешина 6-3 
4. Весна Вукосављевић – наставник биологије – одељењски старешина 6-4 
5. Сандра Матић – наставник енглеског језика – одељенски старешина 6-5 
6. Бојана Аламеровић – наставник српског језика – стручни вођа пута 

Бројно стање ученика по одељењима: 
6-1 : 22 ученика 
6-2 : 25 ученика 
6-3 : 17 ученика 
6-4 : 25 ученика 
6-5: 23 ученика 
Укупно 112 ученика са одељенским старешинама и стручним вођом пута. 

Екскурзија је обезбеђена уз сагласност родитеља и уз организовање свих 
осталих услова за спровођење екскурзије. Финансирана је од стране родитеља ученика 
и износи 1950,00 динара по ученику. 
 Полазак је договорен и остварен у 8.00 часова. Окупљање учесника екскурзије 
организовано је у дворишту школе где је обављен и преглед аутобуса од стране ПУ 
Ваљево који је трајао од 7.30-7.45 часова.  
 Путовало се преко Аранђеловца, а потом се дошло у Раваницу где је посећен 
сам манастир и где нас је дочекала и испратила ПУ Ћуприје у циљу остварења 
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безбедности ученика. Путовање је настављено до Јагодине где је посећен музеј 
воштаних фигура, зоо врт и парк Ђурђево брдо где су ученици имали слободно време. 
Предвиђена је и посета завичајног музеја која није била остварено због недостатка 
времена за обилазак. Повратак је био у 18.10, а у само Ваљево аутобуси су пристигли у 
21.50 часова 
 Лепо време и расположење ученика и наставника било је заступљено током 
целе екскурзије.  

Планирани васпитно-образовни циљеви и задаци су реализовани.  Констатујем 
да је техничка организација екскурзије поверена Туристичкој агенцији „Рекреатива“ на 
врло добром нивоу. Закључује се да је ова релација добра, али  да је неопходно да се на 
ову екскурзију крене сат раније. 
 

Стручни вођа пута, 
  Бојана Аламеровић  

 
Седми разред 

 
Екскурзија ученика седмог разреда реализована је 20. 10. 2016. године  на 

релацији Ваљево – Аранђеловац – Свилајнац – Деспотовац  – Ваљево. 
 У припремању екскурзије и реализацији је учествовао тим наставника односно 
одељенских старешина и то: 
1. Александар Остојић – наставник физичког – одељењски старешина 7-1 
2. Јелка Јанковић – наставник српског језика – одељењски старешина 7-2 
3. Мирјана Мајић– наставник географије – одељењски старешина 7-3 
4. Биљана Драгојловић – наставник српског језика – одељењски старешина 7-4 
5.Слађана Манић – наставник разредне наставе – стручни вођа пута 

Бројно стање ученика по одељењима: 
7-1 : 26 ученика 
7-2 : 20 ученика 
7-3 : 26 ученика 
7-4 : 27 ученика 
Укупно 99 ученика са одељенским старешинама и стручним вођом пута. 

Екскурзија је обезбеђена уз сагласност родитеља и уз организовање свих 
осталих услова за спровођење екскурзије. Финансирана је од стране родитеља ученика 
и износи 1995.00 динара по ученику. 

Полазак је договорен и остварен у 8.00. Окупљање учесника екскурзије 
организовано је у дворишту школе где је обављен и преглед аутобуса од стране ПУ 
Ваљево који је трајао од 7.30-7.45 часова.  
 Путовало се преко Лајковца до Аранђеловца где су ученици имали паузу. 
Путовање је настављено до Свилајнца где су ученици посетили природњачки музеј. 
Наставак пута ка манастиру Манасији који су ученици посетили. Пут је настављен ка 
Ресавској пећини где су ученици уживали у њеној лепоти. Након тога ученици су 
имали паузуе за оброк. Повратак у Ваљево био је у 21.00 часова. 
  Лепо време и расположење ученика и наставника било је заступљено током 
целе екскурзије. 
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Планирани васпитно-образовни циљеви и задаци су реализовани.  Констатујем 
да је техничка организација екскурзије поверена Туристичкој агенцији „Voyager “ на 
веома добром нивоу. 

Закључује се да је ова релација добра и може се препоручити за народне године. 
 

Стручни вођа пута: 
  Слађана Манић   

 
Осми разред 

 
Екскурзија ученика осмог разреда реализована је 19-20. 10. 2016. године  на 

релацији Ваљево – Смедерево – Костолац – Кладово – Ђердап – Доњи Милановац  - 
Лепенски  вир (археолошко налазиште) – манстир Тумане – Ваљево. 

У припремању екскурзије и реализацији је учествовао тим наставника односно 
одељенских старешина и то: 
1. Милица Ковач – наставник техничког – одељењски старешина 8-1 
2. Срђан Рајовић – наставник физичког – одељењски старешина 8-2 
3. Маргита Стојић– наставник математике – одељењски старешина 8-3 
4. Јелена Перишић – наставник српског језика – одељењски старешина 8-4 
5. Игор Симић - наставници техничког – одељенске старешине 8-5 
6.Милан Михајловић – наставник физике – стручни вођа пута 
Бројно стање ученика по одељењима: 
8-1 : 26 ученика 
8-2 : 24 ученика 
8-3 : 20 ученика 
8-4 : 20 ученика 
8-5 : 27 ученика 
Укупно 117 ученика са одељенским старешинама и стручним вођом пута. 

Екскурзија је обезбеђена уз сагласност родитеља и уз организовање свих 
осталих услова за спровођење екскурзије. Финансирана је од стране родитеља ученика 
и износи 6780.00 динара по ученику. 

Полазак је договорен и остварен у 7.00 часова. Окупљање учесника екскурзије 
организовано је у дворишту школе где је обављен и преглед аутобуса од стране ПУ 
Ваљево који је трајао од 6.30-6:45 часова.  
 Путовало се преко Аранђеловца, где су ученици имали прилику да се одморе. 
Ту је био проблем за ученике јер је затворен ресторан где би ученици могли ићи у вц 
али су се снашли. Пут је настављен ка Смедереву. Након тога ученици су посетили 
Виминацијум у Костолцу. Након тога посетили смо манастир Туман, а претходно је 
направљена пауза за ручак у Голубцу. У хотел смо стигли око 20.00 часова. Вечера је 
била у 21.00. Хотел је леп, а ученици су били задовољни смештајем и храном. Штета 
што у хотелуније било дискотеке, што је највећа замерка од стране ученика. Други дан 
посетили смо Хидроцентралу Ђердап, а након тога ученици су имали слободно време 
за разгледање Кладова, до ручка. После ручка креће се ка Лепенском виру, а после тога 
преко Пожаревца и Београда ка Ваљеву. Повратак у Ваљево био је у 21.00 часова.  
  Лепо време и расположење ученика и наставника било је заступљено током 
целе екскурзије. Планирани васпитно-образовни циљеви и задаци су реализовани.  
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Констатујем да је техничка организација екскурзије поверена Туристичкој агенцији 
„Рекреатива“ на веома добром нивоу. 

Мислим да би требало екскурзију продужити на 3 дана са првим спавањем на 
Сребрном језеру, а друго у Кладову и са посетом Рајкове пећине са повратком преко 
Неготина и Зајечара. Закључује се да је ова релација добра и може се препоручити за 
народне године. 

 
Стручни вођа пута, 

  Милан Михајловић   
 
 

Анкета о успешности реализоване екскурзије за ученике 8. разреда 
 

Анкета о успешности реализоване екскурзије за ученике 8. разреда састојала се 
од 10 питања. Последње питање је тражило одговор отвореног типа тако да је 
ученицима дата могућност да дају и коментар. 

Од укупно 117 ученика 8. разреда који су ишли на екскурзију анкетирано је 90 
ученика  (19 ученика 8-1, 22 ученика 8-2, 19 ученика 8-3, 13 ученика 8-4 и 17 ученика 
8-5). Добијени су следећи разултати: 
 
 одличан  

5 
врло добар 
4 

добар 
3 

задовољавајући 
2 

лош 
1 

1. Квалитет 
реализованог 
програма 
путовања 

31 
(34.44%) 

29 
(32.22%) 

14 
(15.55%) 

11  
(12.22%) 

5 (5.55%) 

2. Квалитет 
посећених 
објеката (Б. 
Башта, језеро 
Перућац, 
манастир 
Рача, 
Мећавник, 
Кремна)  

53 
(58.88%) 

27 
(30%) 

3 (3.33%) 6 (6.66%) 1 (1.11%) 

3. Квалитет 
превоза  
 

34 
(37.77%) 

26 
(28.88%) 

18 (20%) 7 (7.77%)  5 (5.55%) 

4. Квалитет 
смештаја  

46 
(51.11%) 

33 
(36.66%) 

8 
(8.88%) 

3 (3.33%) 0 (0%)  

5. Квалитет 
исхране  

34 
(37.77%) 

27 
(30%) 

13 
(14.44%) 

10 (11.11%) 6 (6.66%) 

6. Квалитет 
организованих 
активности 
(забавне 

6 (6.66%) 11(12.22%) 15 
(16.66%) 

16 (17.77%) 42 
(46.66%) 
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активности, 
дискотека...)  
7. Квалитет 
водича – 
пратиоца 
групе  

34 
(37.77%) 

24 
(26.66%) 

17 
(18.88%) 

13 (14.44%) 2 (2.22%) 

8. Квалитет 
медицинских 
услуга  

58 
(64.44%) 

19 
(21.11%) 

7 (7.77%)  2 (2.22%) 4 (4.44%) 

9. Оцена 
путовања  

20 
(22.22%) 

48 
(53.33%) 

14 
(15.55%) 

8 
(8.88%) 

0 (0%)  

 
10. Предлози и сугестије 
без одговора – 49 (54.44%) 
одговорило – 41 (45.55%): 
 
забавне активности - 20 (22.22%) - (дискотека – 10, журка – 7, више забавних 
активности – 2, боље организовање забавне активности - 1)  
комбиновано – 14 (15.55%) – (морао сам да гурам бус и није било дискотеке – 1, да 
буде дискотека и мање застајања – 1, боља храна, бус је..., нема дискотеке – 1, није 
било журке, соба прљава, не дају да се иде у тоалет – 1, дискотека, да има више 
утикача, више забавних активности – 1, више забавних активности, боља организација 
пута (пауза за WC које није било три сата), више штекера у соби – 1, да буде журка, да 
наставници буду љубазнији, као и послуга хотела и могли су да нас пусте да будемо 
заједно у собама -1, аутобус је требао да има утичницу да би пунили телефон, 
дискотека – 1, требала је бити дискотека и три дана – 3, мање проведеног времена у 
бусу, нисмо имали дискотеку – 1, боље локације и организована дискотека – 1, јача 
музика и боља храна - 1)  
организација активности – 2 (2.22%) - (остати дуже на паузама у манастирима 1, 
више организованих активности -1) 
исхрана – 2 (2.22%) - (боља храна у хотелу – 2) 
наставници -  1 (1.11%) - (наставници треба да буду толерантни – 1) 
здравствене услуге – 1 (1.11%) - (треба отпустити медицинску сестру – 1) 
похвале – 1 (1.11%) - (све је било одлично и у фулу - 1) 
  
  

Катарина Павићевић, 
Ивана Петрић 


