
I  РАЗРЕД – правац – НИШ- ЗАЈЕЧАР ( 3 данa) 
 
  Образовно васпитни задаци и циљеви ове екскурзије је упознавање ученика са 
природним благодетима Србије (Ниш, археолошка налазишта Медиана- споменик на 
Чегру, Ђеле кула, грацки музеј и Нишка тврђава, музеј у Зајечару, Феликс Ромулијана и 
Ђавоља варош, манастир Копорин). Циљ ове екскурзије је да се продуби општа култура 
ученика на конкретном културном наслеђу властитог народа и упознавање историјских 
остатака, и споменика културе.  
 Први дан - Планиран је полазак из Инђије у јутарњим часовима, обилазак 
манастира Копорин, Ђавоље Вароши и  долазак у Ниш на вечеру и ноћење. 
           Други дан- Обилазак културно историјских знаменитости града Ниша, повратак у 
хотел на вечеру и ноћење. 
           Трећи дан-  одлазак у Зајечар где је планиран ручак и обилазак музеја а затим и 
Феликс Ромулијане .У повратку краћи одмор на излетишту Грза, а затим наставак пута 
према Инђији . Долазак у  вечерњим сатима.  
  
II РАЗРЕД – правац - ИВАЊИЦА (3 дана) 
 

Планирано је да ученици другог разреда проведу  три дана у  југозападној    Србији, 
ради упознавања  са природним и културно-историјским богатством овог дела наше 
земље. Екскурзијом је предвиђен обилазак долине реке Ибар која се због мноштва 
манастира назива „долином векома“, манастира који датирају из средњег века (Каона, 
Сопоћани, Милешева, Студеница, Петрова црква, Ђурђеви ступови). Упознавање са 
природним богатствима Златибора, Златара, Голије и речне долине Ибра и Студенице, 
затим културом и традицијом строг града Тешњар-Ваљево познато по старим занатима.    

Првог дана би кренули у јутарњим сатима из Инђије преко Шапца за Ваљево  ради 
обиласка старог града Тешњар и музеја и  посете Бранковини, уз задржавање код 
манастира Каона.  Наставак путовања је према Ивањици где је планиран долазак у 
вечерњим сатима, вечера, дискотека и ноћење.   

Другог  дана је предвиђен после доручка одлазак  до Новог Пазара где ће се обићи 
Петрова црква, манастир Ђурђеви ступови, Сопоћани и Студеница, што су најзначајнији 
центри српске средњовековне културе из доба Немањића. Ручак је планиран у 
Сопоћанима. Долазак у Ивањицу на вечеру и ноћење. .                                                                                                                                                                                                 
  Трећег  дана после доручка полазак за  Сјеницу   до манастира Милешеве значајног 
за средњовековну архитектуру и ликовну уметност.Наставак преко Нове Вароши и  
Кокиног Брода где је планиран ручак и  посета хидроцентрали Кокин Брод.  
За крај путовања је предвиђен обилазак Златибора , Чачка  ,  посета манастиру Ваведење и    
повратак у Инђију у вечерњим сатима. 
 
 
 
III РАЗРЕД – правац Инђија – Праг- Братислава- Инђија  (4 дана) 
 
Екскурзија четвртог разреда планирана је ради обиласка  престонице Чешке и Словачке . 
Образовни васпитни циљ ове екскурзије  је упознавање ученика са Прагом   једним од 
најзначајнијих културних и политичких  центара Хабзбуршке монархије,  као и 
споменицима културе из времена успона Чешке из периода Карла Великог, затим места 



која обележавају погром јевреја из другог светског рата. Екскурзија укључује и 
упознавање са архитектуром и уметношћу  барока.  
 Првог дана је полазак из Инђије у раним јутарњим часовима преко Мађарске и 
Словачке . Долазак у Праг је планиран у вечерњим часовима, смештај у хотел и вечера. 
 Другог дана је планиран обилазак  „Старог града“ са бројним ренесансним и 
барокним грађевинама: Сатаромесне намјести са чувеним сатом Орлој, Вацлавске 
намјести, Тинске катедрале, Јеврејске четврти са више синагога, готкси Карлов мост 
украшен барокним структурама. 
 Трећег дана је предвиђен наставак разгледања града: „Мала страна“ и Храдчани и 
катедралом Светог Вита, Златне улице, затим смену страже испред новог краљевског 
дворца, стари краљевски дворац, затим базилику Светог Ђорђа.  
Овог дана је планирана вожња бродом  по Влтави и ручак на броду.  
 Четвртог дана је после доручка предвиђено напуштање хотела и одлазак за 
Братиславу. У Братислави је предвиђено разгледање града: брда Славин са тврђавом, 
Јеврејске четврти, катедрале Св. Мартина из XI века, Старог трга, позоришта, Бискупске 
палате, Старог места са градском већницом. Повратак у Инђију је предвиђен у вечерњим 
сатима.  
 
   
III РАЗРЕД  - правац   -  СЕВЕРНА ИТАЛИЈА      ( 6 дана) 
 
 Екскурзија  ученика трећих  разреда је испланирана да задовољи постављене васпитне, 
образовне и рекреативне циљеве као што су: продубљивање знања и развијање свести 
ученика о култури ренесансе и савремене Италије. Допринеће стицању самосталности 
ученика, одговорности и тачности, спремности за дружење у пару и у групи и сналажењу 
на другом говорном подручју.  
Путовање почиње у раним јутарњим сатима, преко Хрватске и Словеније. Долазак у Лидо 
ди Јесоло планиран је у вечерњим сатима, смештај у хотел, вечера, дискотека и ноћење. 
Другог дана после доручка предвиђен је полазак за Венецију. По доласку разгледање 
града: канал Гранде, мостови Скалци, Риалто и Академија, Дуждева палата, Тамница, мост 
Уздаха, Врата смрти, Трг, Звоник и Базилика Св.Марка и крква Санта Марија де ла 
Салуте. Након обиласка планиран је полазак за Римини.   Смештај у хотел, вечера и 
ноћење.  
Трећег дана је планиран   наставак пута за  Сан Марино и  обилазак најстарије и најмање 
Републике на свету смештене на падинама прелепе планине Титан. Шетња трговачким 
парком истоименог главног града уз разгледање фантастичне тврђаве Рока. Одлазак до 
палате Капетана на тргу Републике са којег се пружа сјајан поглед на околину. Увече је 
планиран након вечере одлазак у дискотеку.   
Четвртог дана после доручка је одлазак у целодневно разгледање Фиренце: Трг 
Микеланђела и Видиковац, тргови Дуомо и Сан Ђовани, Катедрала и Крстионица, 
Дантеова кућа, Стари дворац, трг и дворац Сењорије, галерија Уфици, Понте Векио. 
Након разгледања Фиренце планиран је повратак у хотел вечера и ноћење. 
Петог дана је предвиђен полазак за Верону. По доласку обилазак града: Трг Бра, Палата 
Мафеиано, „Берлина“, Арена, Трг Ербе, Јулијина кућа и балкон, Стуб срама, трг 
Сињорија, Дантеов споменик, Базилика Сан Зено, Кастелвекио, Јулијин гроб. Наставак 



пута ка Падови. Обилазак града: Пратоде ла Вале, Трг Санто, споменик Гатамелати и 
Базилика Сан Антонио. 
Полазак за Лидо ди Јесоло, смештај у хотел, вечера и ноћење. 
Шести дан  у јутарњим сатима је предвиђен полазак за Трст ради разгледања града: Канал 
Гранде, Зоне Понте Роса и Трг уједињења Италије са Градском кућомј и фонтаном 
„Четири континента“. Посета највећој Српској Правосланој цркви западног света Св. 
Спиридона из 19 века. Наставак пута преко Словеније и Хрватске за Инђију. Повратак у 
Инђију у вечерњим сатима до 24 часа.  
 
 
 
IV РАЗРЕД – правац Инђија – Будимпешта  и окука Дунава- Сент Андреја- трагом 
сеоба Милоша Црњанског ( 4  дана) 
 
 Екскурзија четвртог разреда планирана је ради обиласка Будимпеште, мађарске 
престонице.  
 Првог дана је полазак из Инђије у раним јутарњим часовима и поподневни долазак 
у Будимпешту ради разгледања града: Кружни булевари, Академија, Неп стадион, трг 
Миленијум, Градски парк, Базилика Свети Стефан, Парламент, мостови на Дунаву, 
Маргитино острво. Смештај у хотел се планира у раним вечерњим сатима. 
 Другог дана после доручка, планира се разгледање Будимпеште. Стари Будим: 
Рибарске баште, Цркве Св.Матије, Краљевска палата и Национална библиотека, Цитадела. 
Након тога одлазак на Трг Хероја где је предвиђена посета Планетаријуму и Ликовној 
галерији. У вечерњим сатима је предвиђена вожња бродом ради разгледања осветљене 
Будимпеште са Дунава 
 Трећег дана је предвиђен  обилазак живописних историјских места на Окуци 
Дунава: ЕСТЕРГОМ: разгледање Базилике (највеће цркве у Мађарској) и остатка 
краљевске палате из XI века једне од највећих ренесансних грађевина у Европи. СЕНТ 
АНДРЕЈА: Обилазак места којег су крајем XVII века основали Срби, православне цркве, 
кућа Јакова Игњатовића, Трговачки крст…  
  Четвртог дана је планиран обилазак Тропикаријума једног од највећих морских 
акваријума средње Европе. Повратак за Инђију је предвиђен у вечерњим сатима. 
   
 


