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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 

2. Ваљево – Београд - Ваљево 02. 11. 2017. 
године 

140 
ученика 

7 учитеља, 
Слађана 
Манић  

3.  Ваљево – Троноша – 
Тршић – Сунчана река - 
Бања Ковиљача –  Ваљево 

02. 11. 2017. 
године 

118 
ученика 

6 учитеља, 
Светлана 
Бајић 

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

06. 11. 2017. 
године 

117 
ученика 

5 учитеља, 
Ана Симић 

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

04. 11. 2017. 
године 

129 
ученика 

5 наставника, 
Ивана Петрић 

6. Ваљево –Аранђеловац –
Свилајнац -манастир 
Манасија -Ресавска пећина 
–Деспотовац - Ваљево  

28. 10. 2017. 
године 

94 
ученика 

4 наставника, 
Марија 
Јовановић 

7. Ваљево – Бачка Топола – 
Сомбор – Суботица – Нови 
Сад - Ваљево 

03. – 04. 11. 
2017. године

103 
ученика 

5 наставника, 
Сандра 
Јовановић 

8. Ваљево – Бајина Башта – 
манастир Рача – Перућац – 
хидроелектрана Бајина 
Башта – Митровац – 
Дрвенград – Шарганска 
осмица - Ваљево 

29. и 30. 10. 
2017. године

103 
ученика 

4 наставника, 
Срђан 
Бранковић 

1.  Ваљево – Авала – Београд 
- Ваљево 

20. 04. 2018. 
године 

101 
ученик 

5 наставника, 
Снежана 
Ћосић 
Суботић 
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Други разред 

 
 

Дана 2.11.2017. године (четвртак) изведена је једнодневна екскурзија на релацији 
Ваљево  – Београд – Ваљево у организацији актива другог разреда и туристичке агенције 
„Балканик“ из Ваљева. 

Екскурзија је обезбеђена уз сагласност родитеља и уз организовање свих осталих 
услова за спровођење екскурзије. Финансирана је од стране родитеља ученика и износи 
2.095,00 динара по ученику. 

На екскурзију је ишло пет одељења другог разреда, ИО Златарић и ИО Јовања (140 
ученика), а са својих шест учитеља: 

II/1 Ивана Поњавић (27 ученика) 
II/2 Светлана Лукић (27 ученика) 
II/3 Мирјана Јовановић (25 ученика) 
II/4 Диана Ђуровић Обрадовић (27 ученика) 
II/5 Ивана Илић (25 ученика) 
ИО Јовања Тамара Павловић (7 ученика) 
ИО Златарић Данијела Табаковић (2 ученика) 
Вођа пута: Слађана Манић 
Превоз је организовала агенција „Балканик“ из Ваљева са три аутобуса. Као по 

договору аутобуси су били паркирани у 7.30 часова, на спортском терену школе. После 
прегледа исправности аутобуса од стране МУП-а, тачно у 9 часова кренули смо у 
реализацију планираних садржаја. 

Посећен је Музеј ваздухопловства, Зоолошки врт, Калемегдан и Авала. Повратак у 
Ваљево био је у 18.30 часова. 

Лепо време и расположење ученика и учитеља било је застуљено током целе 
ексурзије. 

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

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

Стручни вођа пута, 
Слађана Манић         

 
 

Трећи разред 
 

Дана 02. 11. 2017. Године изведена је једнодневна екскурзија на релацији 
Ваљево  Манастир Троноша – Тршић – Сунчана река – Бања Ковиљача – Ваљево у 
организацији Стручног актива III разреда и Туристичке агенције ``Биг енекс``. 

На ову екскурзију је ишло 5 одељења (118 ученика) III разреда, III1, III2, III3, 
III4 и  III5 са својих 6 учитеља и стручним вођом пута: Јелена Милинковић, Слађана 
Хаџић, Јелена Мирковић, Весна Лукић, Катарина Ћосић, Драган Вилотић и Светлана 
Бајић.  
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Превоз: АЛКО ТУРС, удобни аутобуси.  
Аутобуси су паркирани у 8 часова у дворишту школе. После прегледа 

исправности аутобуса од стране МУП-а, у 8:30, по изузетно лепом времену смо 
кренули на екскурзију.  

Прва посета: Манастир Троноша, око 11:30. Ученици су доручковали и затим су 
се са учитељима упутили у манастир, који ове године слави 7 векова постојања. Деца 
су уживала и слушала предавање.  

Онда смо отишли у Тршић и прошетали прелепом пешачком стазом до Вукове 
куће коју су ученици посетили, саслушали предавање и спустили се пешачком стазом 
до ливаде где су се ученици играли, шетали и уживали у лепотама парка Тршић. 
Задржали смо се до 14:30, а онда смо кренули у Сунчану реку, где су ученици 
разгледали етно село са свим његовим лепотама, играли се у Веселом дворишту, 
видели Дрину и Босну. 

У 16 часова смо кренули у Ваљево. 
У 18 часова смо били у Ваљеву, где су родитељи сачекали децу. 
Деца су обогатила своја социјална искуства и знања у условима интензивније 

интеракције и комуникације између ученика и учитеља током заједничког дружења у 
току дана. Стекли су нова искуства и знања из садржаја који су реализовани према 
планираном програму који је прилагођен конкретним природним и географско-
историјским условима средине у којој смо били.  

Сви планирани циљеви и задаци ове једнодневне екскурзије су у потпуности 
остварени на велико задовољство и деце и учитеља.  

Пратилац из агенције је своју дужност обављао врло професионално 
реализујући садржаје у договору са учитељима.  
                                                                                              
 

  Стручни вођа екскурзије: 
                                                                                                 Светлана Бајић 

 
 

 
Четврти разред 

 
Екскурзија ученика четвртог разреда реализована је 6.11. 2017. год. на релацији 

Ваљево- Лазаревац - Аранђеловац – Топола - Опленац - Аранђеловац - Ваљево. 
Организатор путовања  је ТА „Бигенекс“ из Ваљева. Цена је износила 1860 динара по 
ученику. 
  На екскурзију је ишло 117 ученика (IV 1- 24, IV 2 - 23, IV 3 - 23, IV 4 - 22, IV 5 – 
25 ученика)   5 учитељица, представник агенције и  вођа пута. 

У Лазаревцу посетили смо храм Светог Димитрија са спомен - костурницом, 
изграђеном у славу погинулим војницима српске и аустроугарске војске у Колубарској 
бици. 

У Рисовачкој пећини упознати смо  са стаништем животињских врста из 
леденог доба и једним од најпознатијих налазишта палеолита у Европи. 

На Опленцу посетили смо цркву Светог Ђорђа - маузолеј српске краљевске 
породице Карађорђевића, сазнали о  задужбини  српског краља Петра I Карађорђевића 
и лепотама мозаичких српских владара. 
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Након тога посетили смо и Петрову кућу која представља део задужбинског 
комплекса.  

У конаку Ђорђа Петровића Карађорђа одржано је предавање о животу и раду 
Карађорђа са акцентом на његову улогу у Првом српском устанку у борби против 
Турака. 

У  парку Буковичке Бање  поред прекрасних цветних алеја и бројних врста 
ретког дрвећа, видели смо и Старо здање - грађевину стару преко 150 година, коју је 
граду подарила династија Обреновића и упознали се са значајем лековите минералне 
воде. 

Након тога кренули смо пут Ваљева. 
Повратак у Ваљево уследио је у 18 h. 
Предвиђени садржаји ове екскурзије у потпуности су реализовани. 

 
 
                                                                                                                    Вођа пута 
                                                                                                                   Ана Симић  
 
 

Пети разред 
 
Екскурзија ученика петог разреда реализована је 04. 11. 2017. године  на 

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

одељенских старешина и то: 
1.    Милица Ковач – наставник технике и технологије  – одељењски старешина 5-1 
2.    Слађана Крстић – наставник биологије – одељењски старешина 5-2 
3.    Срђан Рајовић – наставник физичког васпитања – одељењски старешина 5-3 
4.    Јелена Перишић – наставник српског језика – одељењски старешина 5-4 
5.    Игор Симић – наставник технике и технологије – одељењски старешина 5-5 
6.    Ивана Петрић – педагог – стручни вођа пута. 

Бројно стање ученика по одељењима: 
5-1 : 27 ученика 
5-2 : 25 ученика 
5-3 : 24 ученика 
5-4 : 25 ученика 
5-5:  28 ученика 
Укупно 129 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 1845.00 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.  
 Путовало се преко Шапца, а пoтом се дошло у Сремске Карловце где је 
посећена прва српска гимназија и велика Саборна црква. Путовање је настављено до 
Сремске Каменице где је посећена Змај Јовина кућа. Наставак пута за Нови Сад где је 
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посећен природњачки музеј, а слободно време је искоришћено 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 „Балканик“ на 
веома добром нивоу. 

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

Стручни вођа пута, 
  Ивана Петрић   

 
 

Шести разред 
 

У суботу 28. октобра школске 2017/2018. године ученици шестог разреда Прве 
основне школе, њих 94 на челу са својим разредним старешинама (Крстић Јована 6-1 
23 уч., Плавшић Мирјана 6-2 23 уч., Симовић Сузана 6-3 25 уч. И Лазић владан 6-4 23 
уч.), ишли су на једнодневну екскурзију на релацији: Ваљево-Аранђеловац-Свилајнац-
манастир Манасија-Ресавска пећина-Деспотовац-Ваљево. 
 Прву паузу су имали у Аранђеловцу и провели је у природи у шетњи парком 
Буковичке бање. 
 Следеће одредиште био је Свилајнац и посета Природњачком центру са 
сталном поставком која је посвећена геолошком развоју наше планете и развоју живог 
света на њој. 
 Одатле су отишли у посету манастиру Манасија и као крајњи циљ у Ресавску 
пећину. 
 Ученици су били презадовољни свиме што су тог дана посетили и научили, а 
разредне старешине временским условима и понашањем ученика. 
 Ја, као вођа пута,  у име школе, разредних старешина и ученика  се захваљујем 
агенцији Војаџер на добро одабраној дестинацији, поштовању сатнице и добром 
избору аутобуса. 
 
 

        Стручни вођа пута, 
Марија Јовановић  

 
 

Седми разред 
 

               Екскурзија ученика седмог разреда реализована је у периоду од два дана, 03.-
04.11.2017. године на релацији Ваљево – Бачка Топола (ергела Зобнатица) – Сомбор – 
Суботица –  Нови Сад – Ваљево. 
                У припеми и реализацији екскурзије учествовао је тим наставника : 
1. Ивана Пецикоза – наставник математике – замена за одељенског старешину 7-1; 
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2. Тијана Мекић – наставник српског језика – одељенски старешина 7-2; 
3. Дијана Јеринић Милић – наставник музичког о. - одељенски старешина  7-3; 
4. Весна Вукосављевић – наставник биологије – одељенски старешина 7-4; 
5. Сандра Матић – наставник енглеског језика - одељенски старешина 7-5; 
6. Вања Вучетић – лекар; 
7. Сандра Јовановић – наставник верске наставе – стручни вођа пута. 
                 Бројно стање ученика по одељењима: 
7-1 –  21 ученик; 
7-2 – 23 ученика; 
7-3 - 15 ученика; 
7-4 -  23 ученика; 
7-5  - 21 ученик. 
              Укупно 103 ученика са одељенским старешинама, лекаром и стручним вођом 
пута. Уместо разредног старешине Драгиње Ристић одељења 7-1, ученике је водила 
наставница математике Ивана Пецикоза. 
              Екскурзија је обезбеђена и финансирана од стране родитеља. 
Полазак на екскурзију је био у 7:30 часова. Ученици који су ишли на екскурзију, 
окупили су се у дворишту школе. Обављен је преглед аутобуса од стране ПУ Ваљево. 
             Предвиђена екскурзија је путовање започела преко Шапца, Фрушке Горе, 
обилазницом око Новог Сада до Бачке Тополе. Због радова и затворених путева који се 
нису могли предвидети, промењен је план посете. Ученици су прво обишли   ергелу 
Зобнатица, а потом Галерију Милан Коњовић у Собору. Пут је настављен до Суботице, 
где су ученици и њихови пратиоци смештени у хотел „ Патариа****“, на бази пуног 
пансиона. Хотел је оправдао четири звездице услугом, чистоћом и садржајем 
очекиваним у собама, а и ван истих. После вечере, ученици су ишли у диско клуб. По 
повратку из диско клуба, имали су слободно дружење и време у хотелу. 
Ученици су после доручка у пратњи туристичких водича, разредних старешина и вође 
пута, обишли знаменитости града Суботице, као што су: градска кућа, црква Св. 
Терезе, палата Ференца Рајхла, синагога. Шетња градским шеталиштем и одлазак у 
Мек Доналдс су употпунили ученичка очекивања и жеље. Потом смо посетили ЗОО 
врт и прошетали се шеталиштем поред Палићког језера. Лепо време и  добро 
расположење допринело је да се ученици осећају пријатно и уживају у понуђеним им 
активностима. Уследео је повратак у хотел и ручак. Након ручка, ушли смо у аутобус и 
кренули за Ваљево. Паузу на путу за Ваљево смо направили у Новом Саду. Ученици су 
могли да се прошетају, одморе и ужинају. После паузе, настављен је пут до Ваљева. У 
Ваљево смо стигли у 20:20 часова. 
              Екскурзија је протекла у лепом расположењу и дружењу. Ученици су се 
понашали изузетно лепо, за сваку похвалу и није било никаквих непријатности.  
              Планирани васпитно – образовни циљеви и задаци су остварени.  
Могу потврдити да је техничка организација екскурзије поверена Туристичкој 
агенцији „Рекреатива“ на изузетно добром нивоу. 
              Може се закључити да је ова релација добра и може се препоручити за наредне 
године. 
 

Стручни вођа пута, 
Сандра Јовановић 
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Анкета о успешности реализоване екскурзије за ученике 7. разреда 

 
 

Анкета о задовољству ученика 7. разреда реализованом екскурзијом спроведена 
је у понедељак 06. 11. 2017. године одмах по повратку ученика са екскурзије. Анкета 
се састојала од 10 питања. Последње питање је тражило одговор отвореног типа тако 
да је ученицима дата могућност да дају и коментар. 

Од укупно 100 ученика 7. разреда који су ишли на екскурзију анкетирано је 90 
ученика  (20 ученика 7-1, 16 ученика 7-2, 14 ученика 7-3, 19 ученика 7-4 и 21 ученик 7-
5). Добијени су следећи разултати: 
 
 одличан  

5 
врло добар 
4 

добар 
3 

задовољавајући 
2 

лош 
1 

1. Квалитет 
реализованог 
програма 
путовања 

 56 
(62.2%) 

27 (30%) 4 (4.4%) 0 (0%)  3 (3.3%) 

2. Квалитет 
посећених 
објеката 
Галерија 
„Милан 
Коњовић“, 
ергела 
„Зобнатица“, 
Суботица, 
ЗОО врт 
„Палић“) 

 53 
(58.8%) 

 22 (24.4%) 9 (10%)  6 (6.6%) 0 (0%)  

3. Квалитет 
превоза  
 

67 (74.4%)  14 (15.5%) 5 (5.5%) 2 (2.2%)   2 (2.2%) 

4. Квалитет 
смештаја  

66 (73.3%) 12 (13.3%)  6 (6.6%) 4 (4.4%)  2 (2.2%)  

5. Квалитет 
исхране  

 44 
(48.8%) 

19 (21.1%) 11 (12.2%) 7 (7.7%) 9 (10%) 

6. Квалитет 
организованих 
активности 
(забавне 
активности, 
дискотека...)  

 61 
(67.7%) 

 12 (13.3%) 10 (11.1%)  6 (6.6%) 1 (1.1%) 

7. Квалитет 
водича – 
пратиоца 
групе  

37 (41.1%) 28 (31.1%) 15 (16.6%)  2 (2.2%)  8 (8.8%) 
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8. Квалитет 
медицинских 
услуга  

68 (75.5%) 11 (12.2%)  4 (4.4%)   1 (1.1%)  6 (6.6%) 

9. Оцена 
путовања 

53 (58.8%)  29 (32.2%)  7 (7.7%)  1 (1.1%) 0 (0%)  

 
10. Предлози и сугестије 
без одговора – 49 (54.44%) 
одговорило – 41 (45.55%): 
 
слободно време -  11 (11.1%) – (забрана изласка из собе – 1, требали смо да имамо 
више слободног времена – 3, да се дуже остаје у другим собама – 1, дужи останак на 
ходницима – 1, више слободног времена, дуже остајање у дискотеци и по собама – 1, 
дуже провођење времена по ходницима и у дискотеци – 1, дуже да останемо у 
ходницима и код другара у собама после дискотеке – 1, дужи останак на ходницима – 
2)   
исхрана – 10 (%)  - (побољшајте исхрану – 4, храна је била нејестива – 1, храна је 
могла боље – 1, да буде боља салата – 1, боља храна у хотелу – 1, мало боља храна - 2) 
трајање екскурзије -  6 (6.6%) – (да дуже траје екскурзија – 3, да трају више од 2 дана 
– 1, следећи пут да траје дуже – 1, да траје дуже екскурзија (2-3 ноћи) – 1)  
комбиновано – 4 (%) – (организација бољег смештаја и занимљивији посећени објекти 
– 1, боља исхрана, организоване активности, смештај да буде бар још мало бољи – 1, 
треба бити боља организација, смештај треба бити бољи и наставници да буду блажи – 
1, храна за две нијансе боља и собе за пола нијансе (неке ситнице) – 1)    
возач -  2 (2.2%) – (промените возача аутобуса – 2)  
смештај - 2 (2.2%) – (да буде више четворокреветних соба – 2)  
цена екскурзије - 1 (1.1%) – (цена је требала бити мало јефтинија – 1) 
 
предлози -  2 (2.2%) – (да идемо у 8. разреду на 2 ноћи - 1, волела би следеће године да 
идемо ван граница (иначе веома добро путовање) – 1)  
похвале – 2 (2.2%)  - (све у свему било је добро – 1, одлично - 1)  
похвала и критика -  1(1.1%) – (све је било супер само је храна била лоша – 1)  
 
 
 

Катарина Павићевић, 
Ивана Петрић 

 
 

Осми разред 
 

У периоду од 29. 10. 2017. до 30. 10. 2017. године (недеља и понедељак) 
изведена је екскурзија за ученике осмог разреда Прве основне школе на релацији 
ВАЉЕВО – БАЈИНА БАШТА – МАНАСТИР РАЧА – ПЕРУЋАЦ – 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА БАЈИНА БАШТА – МИТРОВАЦ – ДРВЕНГРАД – 
ШАРГАНСКА ОСМИЦА – ВАЉЕВО у организацији Туристичке агенције "Voyager" 
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из Ваљева. За превоз ученика у два аутобуса био је задужен превозник Europa Bus из 
Ваљева. Уговорена појединачна цена екскурзије са ПДВ-ом по ученику била је 5424 
динара, а у укупну уговорену цену укључени су и гратис аранжмани за четири 
ученика. На екскурзију је требало да пође 104 ученика, али је један ученик одељења 
VIII2 због болести оправдано изостао, тако да је на екскурзију пошло 103 ученика 
осмог разреда у пратњи одељењских старешина Јелене Давидовић, Јелке Јанковић, 
Мирјане Мајић и Биљане Драгојловић, представника агенције – водича, доктора Вање 
Чикарић и вође пута, Срђана Бранковића. 

Аутобуси су у школском дворишту били постављени у 7:30 часова 29. 10. 2017. 
године, а на пут смо кренули у 8:00 часова. Након краће паузе у Бајиној башти, коју су 
ученици искористили да мало прошетају, доручкују и освеже се, наставили смо пут ка 
манастиру Рача, задужбини српског краља Драгутина. У манастиру су ученици имали 
прилику да чују занимљиво предавање о историјату овог манастира и да у црквеној 
ризници погледају нека предмете и рукописе везане за историју манастира, попут 
копије Мирослављевог јеванђеља, које је за време Другог светског рата чувано у овом 
манастиру. Потом је пут настављен ка Перућцу, где су ученици искористили слободно 
време за куповину сувенира и шетњу уз реку Врело, једну од најкраћих река у Европи, 
која се још популарно назива и река Година, пошто је дуга само 365 метара. Након 
тога смо наставили пут ка језеру Перућац и Хидроелектрани Бајина башта, и након 
краћег задржавања кренули смо ка Митровцу на Тари, где су ученици распоређени и 
смештени у два павиљона одмаралишта Митровац CDL. 

Пре одласка ученика на вечеру, дошло је до одређених проблема у 
комуникацији млађег возача са неким девојчицама. Вођа пута је, након што је сазнао за 
то, одмах случај пријавио преставику агенције и директору школе. Директор школе је 
о томе обавестио школског полицајца, који је предузео даље кораке, тако да је цео 
инцидент решен на најбољи могући начин по безбедност ученика. Након вечере и 
краћег одмора, ученици су имали журку у дискотеци и око поноћи се вратили у своје 
собе. 

Другог дана екскурзије, ученици су након доручка кренули у краћу шетњу по 
Тари, где су се, уз помоћ водича, подсетили неких ствари које су већ знали о овој 
планини и научили неке нове. Након тога смо се спаковали и кренули пут Дрвенграда, 
где су ученици имали прилике да уживају у овом својеврсном етно-селу, присуствују 
пројекцији кратког филма Емира Кустурице у биоскопу и купе сувенире. Након 
обиласка Дрвенграда и кратке вожње аутобусима, возили смо се Шарганском осмицом 
пре повратка у Ваљево. У Ваљево смо стигли у понедељак, 30.10.2017. године око 
20:15 часова. Време нас је углавном добро послужило, а сви планирани садржаји 
екскурзије су и реализовани. 

 
Стручни вођа пута 

Срђан Бранковић 
 

 
Анкета о успешности реализоване екскурзије за ученике 8. разреда 

 
 

Анкета о задовољству ученика 8. разреда реализованом екскурзијом спроведена 
је у уторак 31. 10. 2017. године одмах по повратку ученика са екскурзије. Анкета се 
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састојала од 10 питања. Последње питање је тражило одговор отвореног типа тако да је 
ученицима дата могућност да дају и коментар. 

Од укупно 103ученика 8. разреда који су ишли на екскурзију анкетирано је 70 
ученика  (18 ученика 8-1, 20 ученика 8-2, 14 ученика 8-3, 18 ученика 8-4). Добијени су 
следећи разултати: 
 
 одличан  

5 
врло добар 
4 

добар 
3 

задовољавајући 
2 

лош 
1 

1. Квалитет 
реализованог 
програма 
путовања 

19 
(27.14%) 

25 
(35.71%) 

15 
(21.43%) 

8  
(11.43%) 

3 (4.28%) 

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

27 
(38.57%) 

21 
(30%) 

14 (20%) 8 (11.43%) 0 (0%)  

3. Квалитет 
превоза  
 

7 
(10%) 

23 
(32.86%) 

15 
(21.43%) 

10 (14.28%)  15 
(21.43%) 

4. Квалитет 
смештаја  

11 
(15.71%) 

22 
(31.43%) 

20 
(28.57%) 

11 (15.71%) 6 (8.57%)  

5. Квалитет 
исхране  

13 
(18.57%) 

15 
(21.43%) 

10 
(14.28%)  

17 (24.28%) 15 
(21.43%) 

6. Квалитет 
организованих 
активности 
(забавне 
активности, 
дискотека...)  

19 
(27.14%) 

17 
(24.28%) 

16 
(22.86%) 

9 (12.86%) 9 (12.86%)

7. Квалитет 
водича – 
пратиоца 
групе  

46 
(65.71%) 

17 
(24.28%) 

1 
(1.43%) 

4 (5.71%) 2 (2.86%) 

8. Квалитет 
медицинских 
услуга  

37 
(52.86%) 

16 
(22.86%) 

7 (10%)  5 (7.14%) 5 (7.14%) 

9. Оцена 
путовања  

10 
(14.28%)  

31 
(44.28%) 

23 
(32.86%) 

2 (2.86%) 1 
(1.43%) 

2 ученика (2.86%) нису одговорила на ово питање, а 1 ученик 
(1.43%) је дао нејасан одговор 
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10. Предлози и сугестије 
без одговора – 36 (51.43%) 
одговорило – 34 (48.57%): 
 
возач -  19 (27.14%) – (проверите возаче – 4, следећи пут изаберите бољег возача – 2,  
следећи пут изаберите другог возача – 1, возач је ретардиран и треба нам нормалан 
возач – 1, да убудуће немамо ретардиране возаче – 1, да возачи аутобуса буду 
нормални – 1, ако је могуће бољи возач – 1, само нормалан возач – 3, да не буде возач 
педофил – 2, организовање нормалног возача – 1, нормалан возач (стоп педофилији) – 
1, да не буде возач ретард - 1   
комбиновано – 11 (15.71%) – (да немају бубе у соби, супер је било што је дошла 
лисица на терасу, сугестија – лекар – 1, побољшајте квалитет хране, смештаја и 
забавне активности – 1, занимљивија места, бољи смештај, боља исхрана – 1, мењати 
возача и смештај – 1, добар возач, боља храна, више слободе – 1, добар возач, боље 
дестинације, боља храна, већа безбедност – 1, лоша храна ---- и музика – 1, нормалан 
возач, свежа храна, чиста постељина – 1, нормалан возач, боља храна – 1, да није било 
оног возача све би било екстра. Упропастио целу екскурзију. Храна је ужас – 1, 
нормалан возач, храна која не смрди и није бајата - 1      
смештај - 1 (1.43%) – (смештај – 1)  
исхрана – 1 (1.43%)  - (храна је лоша – 1) 
 
похвале – 2 (2.86%)  - (било је страва – 1, било је лепо – 1)  
 
 

Катарина Павићевић, 
Ивана Петрић 

 
 
 

Први разред 
 
 

Дана 20. 04. 2018. године (петак) изведена је једнодневна кскурзија на релацији 
Ваљево – Авала – Београд – Ваљево у организацији стручног већа првог разреда и 
туристичке агенције „Big-Enex“ из Ваљева. 
Екскурзија је обезбеђена уз сагласност родитеља и уз организовање свих осталих 
услова за спровођење екскурзије. Финансирана је од стране родитеља ученика и 
износи 1780,00 динара по ученику. 
1-1 Виолета Севић (26 ученика) 
1-2 Борка Обрадовић (25 ученика) 
1-3 Стана Миловановић (29 ученика) 
1-4 Биљана Маринковић и Драгица Ђурић (21 ученик) 
Вођа пута: Снежана Ћосић Суботић 
Превоз је организовала агенција „Алко турс“ из Ваљева са два аутобуса. Као по 
договору аутобуси су били паркирани у 8.00 часова, на спортском терену школе. После 
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прегледа исправности аутобуса од стране МУП-а, тачно у 8.30 часова кренули смо у 
реализацију планираних садржаја. 
Посећена је Авала, Зоолошки врт и Калемегдан. Повратак у Ваљево био је у 18 часова. 
Лепо време и расположење ученика и учитеља било је заступљено током целе 
екскурзије. 
Планирани васпитно-образовни циљеви и задаци су реализовани. Констатујем да је 
техничка организација екскурзије поверена туристичкој агенцији „Big-Enex“ на веома 
добром нивоу. 
Закључује се да је ова релација добра и може се препоручити за наредне године.  
 
 
 

Стручни вођа пута 
 Снежана Ћосић Суботић 

 


