
 

 

 

 

 

 

 
Извештај о реализованим 

излетима, екскурзијама и 
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ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА НА РЕЛАЦИЈИ: 

 

ЛУЧАНИ -  СТОПИЋА ПЕЋИНА - СИРОГОЈНО -ЗЛАТИБОР -   ЗЛАКУСА  -  ЛУЧАНИ 

 



 

Време реализације: 21. јун 2022.године. 

Организатор путовања: Основна школа „Милан Благојевић“,Лучани  и Туристичка 

агенција „Балканик“, Ваљево. 

На екскурзију су ишли ученици првог разреда матичне школе и ученици ИО 

Марковица,укупно 47 ученика у пратњи 4 наставника(Љиљана Божанић,Станојка 

Јаћимовић,Сузана Јоковић и Јелена Карић). 

Аутобус је кренуо из Лучана у 8:00 часова.Пут је водио преко Пожеге и Ужица према 

Стопића пећини.Стопића пећина је једна од најлепших пећина у Србији,а позната је по 

својим бигреним кадама,удубљењима испуњеним водом. 

 



 

 
 

 

Путовање је настављено према Сирогојну. У Сирогојну смо посетили музеј на 

отвореном ,,Старо село” који приказује стан и стамбену културу златиборског краја из 

XIX и почетка XX века.Село је познато по уникатним џемперима које су вредне жене овог 

краја правиле,тако да се овде налази музеј плетиља и продајна изложба.  

 



 

 

 
 

Из Сирогојна смо отишли у забавно-едукативни парк,Дино парк Златибор.У парку је 

на располагању 25 спортско-авантуристичких садржаја и 15 реплика диносауруса који се 

померају и испуштају звуке,што чини овај парк јединственим комплексом у региону.Деца 

су време провела у шетњи,игри и разгледању. 



 

 
 

 

Након тога смо прошетали поред вештачког језера у срцу Златибора. 

 
 

У Злакуси смо посетили грнчарску радионицу. У радионици је демонстриран поступак 

израде посуђа од глине. 

    

 У Лучане смо стигли у 19:00 часова.Планирани садржаји 

екскурзије су реализовани,а постављени циљеви испуњени. 

 

 

 

                                                           Вођа пута-Љиљана Божанић 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА И  ИО КРСТАЦ 

Годишњим планом рада Школе за школску 2021/22. годину планирана је једнодневна 

екскурзија на релацији :                                                                                                                           

ЛУЧАНИ-ЧАЧАК-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ-ВРАЋЕВШНИЦА-ТАКОВО-САВИНАЦ-ЛУЧАНИ. 

Екскурзија  је изведена у среду 22.маја 2022. године. На екскурзију је ишло 40 ученика ( 

38 плативих + 2 ученика гратис) са одељењским старешинама: Снежаном Шолајић 

Милостивом Новаковић и Душицом Јаћимовић. 

Организатор: Д.Т.У.Т. „ Балканик“ ДОО Ваљево; 

*Полазак испред Општине Лучани у Лучанима у 8 часова.                                                               

*Наставак пута ка Чачку ( посета галерији „ Надежда Петровић, посета Народном музеју 

,посета спомен комплексу посвећеном Танаску Рајићу на брду Љубићу) .Пауза за доручак.                                                              

*Наставак пута ка Горњем Милановцу,долазак у Враћевшницу (посета манастиру 

Враћевшнивца из XV века); 

*Наставак пута ка Такову (посета музеју у коме су изложени  експонати посвећени Првом  

и Другом српском устанку , посета цркви Брвнари  и обилазак спомен комлекса „Таковски 

грм“).Пауза за ручак. 

 Наставак пута ка Савинцу ,посета цркви  Светог Саве из XIX века задужбнини кнеза 

Милоша Обреновића у којој је сахрањена Мина Караџић,кћерка Вука Стефановића 

Караџића. 

 Повратак  у Лучане у 19 часова. 

 Сви планирани садржаји су и посећени  тако да су циљ и задаци екскурзије реализовани у 

потпуности. Организатор је испоштовао услове оглашавања ,превоз је био безбедан и 

удобан уз пратњу водича кога је ангажовала агенција. 

У Лучанима,                                                                             Одељењске старешине: 

30.6.2022.године                                                                  Снежана  Шолајић(вођа пута) 

                                                                                                  Милостива  Новаковић 

                                                                                                   Душица  Јаћимовић 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНOJ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ  

РАЗРЕДА  У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

Годишњим планом  предвиђена је  екскурзија за ученике трећег разреда на релацији: 

Лучани – Мокра Гора –Кремна -   Митровац на Тари – Перућац- Бајина Башта – Лучани. 

- Екскурзија је изведена  24. 6. 2022. године. 

-На екскурзију су ишли ученици III разреда матичне школе и ученици издвојеног одељења  

из Доње Краварице. 

- Укупан број ученика који је ишао на екскурзију је 43 – од којих су 2 ученика гратис.  

-Организатор путовања: ОШ „Милан Благојевић“  и ТА „Балканик“ из Ваљева. 

*Аутобус је кренуо из Лучана у 7:00 часова. Пут је водио преко Ужица и Кадињаче. У 

преподневним часовима стигли смо у Перућац и обишли  реку Врело коју због дужине 

(365 метара) зову и Година.  

* Одлазак на Митровац – обилазак Совине шумске учионице,  уређеног локалитета на 

Тари,  који се састоји  од стазе дужине око 400 m са пет одморишта, столовима и клупама 

као и едукативним таблама о биљном и животињском свету Таре. Стаза већим делом 

пролази кроз шуму смрче и јеле. 

*Наставак пута преко Кремне и обилазак Етно куће Тарабића. 

* Долазак у Мокру Гору у поподневним часовима и вожња Шарганском осмицом. 

Вожња Шарганском  осмицом била је интересантна, забавна и омогућила боље 

сагледавање овог краја и околине. 

* После вожње уследила је посета Мећавнику и упознавање са садржајем Дрвенграда и 

поруком великог редитеља Емира Кустурице о враћању природи и проналажењу смисла у 

богатству и разноврсности природних материјала. 

*Повратак у Лучане је био  око 19 часова. 

Превоз је био безбедан и удобан. 

Сарадња са водичем и возачем је била добра. 

Саржаји екскурзије су интересантни, поучни и прилагођени узрасту  ученика. 

Планирани циљеви и задаци су  у потпуности остварени. 

 

Стручни вођа пута: Рада Панић 

 

 

 

 

 

 

 



 

Извештај о реализацији екскурзије ученика IV/1, IV/2 и ИО ПУХОВО у школској 

2021/2022. години 

Годишњим програмом рада Школе и Програмом наставе и учења 4. разреда за школску 

2021/2022. годину је планирана екскурзија на релацији: 

. 

Екскурзија је изведена у понедељак  20. 6. 2022. године.  На екскурзију је ишло је  50 

ученика IV/1, IV/2 и ИО Пухово. Од тог броја су 3 ученика ишла гратис.  Са ученицима су 

ишли одељенски учитељи: Славица Василић, Војинка Радисављевић,  Ана Топаловић и 

Невена Лончаревић. Организатор путовања је ТА „ Балканик ” из Ваљева. Испред 

агенције је ишао стручни водич, пратилац групе.             

По плану реализације екскурзије, полазак је био у  7:15 часова из Пухова, а у  8:00 часова  

испред зграде Општине у Лучанима.  

Ученици су посетили: 

а) Манастир Раваницу као један од вредних културно -историјских споменика из 

прошлости нашег народа. Слушали  причу о подизању и историјату манастира  који је 

задужбина кнеза Лазара, саграђена у XIV веку. У манастиру се чувају мошти кнеза Лазара. 

б)  у Јагодини  Завичајни музеј и Музеј наиве , разгледали музејске експонате и поставку 

изложбе  , дела наивних уметника како из наше земље тако и из иностранства. У оба 

музеја кустоси су на занимљив начин ученицима презентовали  битне појединости. 

в)  Ђурђево брдо  са  објектима који  представљају атракцију . Аква парк јединствен по 

својој величини и  изгледу, зоолошки врт са деци занимљивим животињским врстама  и 

Музеј воштаних фигура у коме се налазе воштане фигуре познатих личности из историје, 

књижевности,политике,спорта ...  

После  разгледања  је била пауза за ручак и време за игру и дружење у природи. 

У Лучане смо стигли у договорено време у 20 часова .  

Екскурзија је успешно реализована, све планирано је остварено. Уз коректан однос возача 

и водича и задовољством деце циљеви су остварени. 

  У Лучанима 

24.5.2022. године  

Учитељи: IV/1-Славица Василић, IV/2-Војинка Радисављевић, II и IV –Ана Топаловић- 

Пухово, I и  III –Невена Лончаревић - Пухово 



 

             ИЗВЕШТАЈ О  ЕКСКУРЗИЈИ  УЧЕНИКА  5. РАЗРЕДА  

                                           ( дводневна екскурзија)                                                      

ДЕСТИНАЦИЈА:Лучани – Дивчибаре– Ваљево – Бранковина –  ман. Хопово – Нови Сад – 

Сремски Карловци-Лучани 

ИЗВОЂАЧ : „Балканик“ Ваљево 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 19 и 20. мај 2022.г. 

РЕАЛИЗАТОРИ: 

На екскурзију је ишло 40  ученика , 3 наставника и стручни вођа 

Светлана Петровић 5/1 

Милош Пајић 5/2 

Гордана Драшковић 5/3 

 Радојка Ђорђевић – стручни вођа пута  

 

 

Изведени план и програм екскурзије: 

 

1. дан: Полазак из Лучана у 7:00 . Након прегледаног аутобуса од стране полицијске 

службе, кренули смо ка првој дестинацији – Дивчибаре.                                    ( 

Дивчибаре су градско насеље и познато планинско-туристичко место града 

Ваљева у Колубарском округу на планини Маљен) .  

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%BD


 

            

Након одмора, крећемо према граду Ваљеву:                                                 - Обилазак старог 

града – шетња старом улицом;  

 

   -Муселинов конак – најстарија кућа у Ваљеву и сјајног примера турске архитектуре 19 

века, посебан утисак оставља аутентичан приказ заточеништва кнезова пред погубљење у 

сечи кнезова, представљених воштаним фигурама у ланцима;  



 

                                                                                                                               
-Народни музеј Ваљево- савремена, мултимедијална, комплексна стална музејска 

поставка, својеврсна у Србији. Ученици су доживели трећу димензију прошлости уласком 

у пећину, представом неолитске куће, проласком кроз римску капију, представом 

средњовековног трговца и са древним обичајима;  

                      

                                                                                                                           - -Куле Ненадовић 

- кула Ненадовића je jeдан oд симбола града Ваљева.Кулу и мање војно утврђење, 

подигли су војвода Јаков и његов син Јеврем Ненадовић у пролеће 1813. године, за 

потребе одбране града.  

 



 

 

Пут нас води ка Бранковини ( обилазак знаменитости –црква Светих арханђела, стара 

школа Ненадовића и гроб наше песникиње Десанке Максимовић.  

 

                    

Након посете , крећемо ка манастиру Хопово (Манастир Ново Хопово из 15. 

века припада Епархији сремској Српске православне цркве и представља непокретно 

културно добро као споменик културе од изузетног значаја.) 

У  поподневним сатима, стижемо на Петроварадин. 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


 

      

 

 

 

 

Након одмора и боравка на Петроварадину, долазимо у хотел „ Нови Сад“ (смештај, 

вечера, дискотека и ноћење). 

2.дан Доручак. Након доручка одлазак у центар Новог Сада и заједно обилазимо и 

упознајемо град са бројним културно-историјским споменицима. Захваљујући директорки 

школе посетили смо и  Српско Народно позориште, које није било у плану, а имали смо 

довољно времена које је искоришћено на прелепи доживљај. Слободно време су провели 

шетњом града. 



 

 

-Након ручка, пут нас води ка Сремским Карловцима. Посетили смо Карловачку 

гимназију, Богословију, Ризницу Патријаршије и Саборну цркву. 

 

  



 

Долазак у Лучане у 20:50.                                          

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ : 

Сви програмски садржаји екскурзије су у потпуности реализовани и уклапају се у 

наставно градиво појединих предмета (историја, географија, биологија, веронаука). 

Ученици су упознали тековине духовне културе и уметничке вредности стваране кроз 

историју, што ће подстаћи уметничко изражавање и стваралаштво ових младих људи. 

Такође, ово је била права прилика да кроз дружење, у опуштеној атмосфери, развијају и 

испоље узајамну солидарност и одговорност,дух заједништва, оптимизма и реалнијег 

схватања живота. 

 

Реализација екскурзије била је успешна. Планиране активности су остварене. 

Реализација екскурзије била је успешна. Планиране активности су остварене. Деца су била 

задовољна стеченим новим искуствима, а захваљујући водичу су додатно унапредили 

своја знања.  

 

 

 

У Лучанима, 23.5.2022.                                             Вођа екскурзије: Светлана Петровић 

 
  

 

 

 

Извештај о реализацији екскурзије ученика 7. разреда  

(VII/1, VII/2 и VII/3) 

 

Изведена је дводневна екскурзија на релацији Лучани – Свилајнац – Манастир 

Манасија, Ресавска пећина, Водопад Лисине - Ниш - Нишка бања - Чегар - Kрушевац – 

Врњачка Бања - Лучани. Реализатор екскурзије је туристичка агенција Лазена из Чачка 

(Јежевица) а екскурзија је изведена 25. и 26. маја 2022. године. 

На екскурзију је кренуло 42 ученика у пратњи одељењских старешина и директора 

школе.  

Први дан: 

Из Лучана смо кренули у 7.00 према Свилајнцу где смо посетили Природњачки 

музеј. 



 

  



 

          

 



 

Након разгледања великог изложбеног (музејског) простора и забавног дино-парка на 

отвореном, пут смо наставили ка манастиру Манасија, где смо направили паузу за ручак. 

 

 После разгледања и обиласка Ресавске пећине посетили смо водопад реке Лисине.  



 

                             

 



 

   

 

Уз добро расположње пут смо наставили ка Нишу. Око 19  часова смо стигли у хотел 

Видиковац где смо вечерали, а затим су ученици у дискотеци хотела имали журку. 

Други дан: 

После доручка,  кренули смо у обилазак  Нишке бање, логора Црвени крст из II 

светског рата, Ђелекуле. На Чегру нас је уз кафу и трешње дочекао Селомир  Марковић, 

чувар комплекса.   У наставку смо обишли Нишку тврђаву и кренули ка центру града где 

су ученици имали слободно време за разгледање и куповину. 



 

                 

 

                                                                              Чегар 



 

                          

 

                                                                      Логор Црвени крст из II светског рата 

                       

 

Ћелекула                                                                  Нишка тврђава 



 

 

 

                                

Нишка бања 

Вратили смо се у хотел где смо након доброг ручка путовање наставили ка 

Крушевцу у коме смо посетили Народни музеј, споменик цара Лазара и цркву Лазарицу.  

                           

 



 

Након разгледања Крушевца, кренули смо ка Врњачкој бањи у којој су  ученици 

имали слободно време за разгледање и куповину. 

              

 

 Уморни од разгледања и велике количине сладоледа, пут смо наставили ка 

Лучанима, у које смо стигли око 21.30.  

                                                                                                            Вођа екскурзије 

                                                                                                          Сретен Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Извештај о реализацији наставе у природи ученика   I/1, I/2, I/3, II/1, II/2, III/1, III/2, 

IV/1, IV/2 и ИО MAРКОВИЦА и ИО ДОЊА КРАВАРИЦА 

у школској  2021/2022 години 

Годишњим Планом  рада Школе предвиђено је да се одређени наставни 

садржаји реализују путем наставе у природи у млађим разредима. У школској 2021/2022. 

години настава у природи реализована је у току другог полугодишта у следећим 

одељењима : 

Прва смена од  5.6.2022 - 11.6.2022. одељења,  I1/1 ,I/2, I/3,  III/1, III/2 и  ИО  Марковица. 

Укупно 69 плативих ученика. Један ученик је  дошао касније и боравио је   четири дана. 

Укупно је било 3 ученика који су боравили  гратиса . У првој смени је било и 6 учитеља 

горе поменутих одељења. 

Друга смена је била у периоду од 11.6.2022 - 17.6.2022. по одељењима , II/1,  II/2,  IV/1, 

IV/2, и  ИО  Доња Краварица.  Укупно 67 ученика плативих, Један ученик стигао накнадно 

због болести и био 3 дана. Укупно 3 ученика су боравила гратис, а у другој смени је било 

5 учитеља  и директорка. 

Из Лучана се кренуло у 8 часова. Долазак на Златар око 11 часова. Прва смена је посетила 

манастир Милешеву у доласку а друга смена у повратку. Деца су била смештена у 

четворокреватним собама и у два апартмана одмаралишта,,Лане”,  Смештај 6 пуних 

пансиона. Биле су присутне и свакодневне активности рекреатора,  аниматора. 

Здравствена заштита је била заступљена  24 ч дневно, Преподневне активности су биле 

испуњене дугим шетњама и упознавањем околине планине Златар уз пуно занимљивих 

причица од стране рекреаторке. Након тога  ученици су имали домаћи задатак да одговоре 

одређеним захтевима. Поподневне сате проводили смо у спортским активностима.  

Вечерње анимације обиловале су дечјим усхићењем и аплаузима. Неке од њих су: 

представљање “Ја имам таленат”, Шиз-фриз, Игре без граница, Маскембал, Нај дечак и нај 

девојчица, Пиџама журка  

 Хигијена хотела била је задовољавајућа. Храна је била разноврсна , домаћа, квалитетна. 

Особље љубазно и  предусретљиво. Деца су максимално време проводила на свежем и 

чистом ваздуху. Доктор био  присутан  и у пратњи деце  24 часа  дневно у обе смене 

боравка деце. 

Општи закључак је да је настава у природи реализована у потпуности по предвиђеном 

плану и програма.  На основу постављеног циља наставе у природи, реализовани су и 

остварени  следећи задаци: 

 - Побољшање здравља, физичких и функционалних способности, здравствене 

културе и хигијенских навика ученика; 

- Проширивање, проверавање и стицање нових знања и искустава и основних 



 

законитости развоја природе, непосредним посматрањем и доживљавањем; 

- Развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања 

природне и животне средине и развијање љубави према њој; 

 - Развој потреба и навика за потребом боравка у природи и културним 

провођењем слободног времена; 

- Да се обогате дечја социјална искуства и знања у условима интензивније 

интеракције и комуникације између ученика и наставника током заједничког живота и 

рада у настави у природи. 

Учитељи: I/1 Љиљана Божанић, I/2 Станојка Јаћимовић, I/3 Сузана Јоковић, II/1 

Милостива Новаковић, II/2 Снежана Шолајић, III/1 Рада Панић, III/2 Дринка Вујичић, 

IV/1-Славица Василић, IV/2-Војинка Радисављевић, ИО Марковица Сања Јовановић, ИО 

Доња Краварица- Данијела Радовановић 

                

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Реализовани излети у оквиру верске наставе у школској 2021/2022. години 

 

Дана 5. јуна 2022. године завршена је реализација наставе у природи православног 

катихизиса у ОШ ,,Милан Благојевић". 

Настава у природи је реализована кроз посете манастирима за полазнике верске наставе у 

поменутој школи. Посете манастирима организоване су од стране вероучитеља Дарка 

Стевановића и директорке школе Радојке Ђорђевић. Ови излети су за ученике били 

бесплатни, захваљујући фонду за верску наставу који је обезбедила црквена општина 

Лучани, на челу са старешином храма у Лучанима јерејем Радом Марићем и јерејем 

Мирославом Миленковићем. 

Наиме, ученици првог разреда посетили су манастир Света Тројица и Сретење 11. маја, 

заједно са вероучитељем Дарком Стевановићем и учитељицама Станојком Јаћимовић и 

Сузаном Јоковић.  

Ученици другог разреда обишли су манастире Никоље и Благовештење 16. маја. Овај 

поход бисерима Овчарско-кабларске клисуре су предводили вероучитељ и учитељице 

Милостива Новаковић и Снежана Шолајић. 

Трећаци су обишли манастир Клисуру и цркву у Прилипцу, са вероучитељем и 

учитељицом Дринком Вујичић. 



 

Полазници верске наставе четвртог разреда су посетили манастир Вујан, а при овом 

излету, вероучитељу су се као испомоћ нашле учитељице Славица Василић и Војинка 

Радисављевић. 

Дакле, излети предвиђени Годишњим планом наставе и учења за ученике млађих разреда 

реализовани су посебно за сваки разред. Ученици су у свим манастирима, као и у цркви у 

Прилипцу, дочекани срдачно, уз предавање о историји светиње прилагођено узрасту, као и 

уз пригодно послужење. Научили су доста тога о историји манастира и о монашком 

животу, те су се, окрепљени новим знањима, као и благодаћу и благословима ових 

светиња, враћали у своје родно место у поподневним часовима. 

Ученици верске наставе старијих разреда су посетили манастир Жичу. Петаци, део 

шестака и седмаци су у поход ка једном од наших највећих културних добара ишли 29. 

маја, а други део шестака и осмаци су своје путовање реализовали 5. јуна. Поред Жиче, 

ученици су посетили Краљево где су имали слободно време, а 5. јуна су обишли и цркву у 

Кованлуку где су се тада одржавали 

Средњовековни дани. Као испомоћ 

вероучитељу, 29. маја су на излет пошле 

разредне старешине, Милош Пајић 

(наставник информатике), Тања 

Стевановић (наставница српског језика), 

Оливера Пантелић (наставница 

географије и грађанског васпитања) и 

Вера Котуровић (наставница математике 

и физике) док су 5. јуна ишле Милица 

Каранац (психолог) и Ана Тодоровић 

(шеф рачуноводства). У манастиру Жича 

ученици су такође срдачно дочекани и 

спроведени кроз цео комплекс. У 

Кованлуку су имали прилику да виде 

средњевековно оружје и ратничку одећу. Утврдили су већ стечена знања на часовима 

историје и верске наставе, те су се облагодаћени богатом историјом и духовношћу 

седмоврате Жиче, у своје родно место вратили у касним вечерњим сатима. 

Узносимо молитве Господу да ова путовања и дечје молитве уз запаљене свеће у свакој 

светињи допринесу развоју духовности код младих, те да окрепљени благодаћу ученици 

учврсте своју веру и увиде значај и лепоту црквеног живота, као и да наставе да редовно 

учествују на Светој Литургији у свом храму у Лучанима, причешћујући се Телом и Крвљу 

Господа Исуса Христа. 

 

 

 

 



 

Заједничко дружење за крај четвртог разреда у ,,Вјатима,, Горња Краварица 

 

Годишњим програмом рада Школе и Програмом наставе и учења 4. разреда за 

школску 2021/2022. годину је планиран  излет и дружење ученика 4. разреда на крају 

школске године. 

Заједничко дружење генерације четвртака је одржано у сеоском домаћинству ,,Вајати" у 

Горњој Краварици. Заједно су били ученици 4/1, 4/2 из матичне школе и четвртаци из 

Марковице, Крстаца и Пухова. 

У пријатном и природном окружењу ученици су  искористили време за дружење кроз 

забаву и игру. 

Заједно са њиховим учитељицама дружењу су присуствовали 

директор,психолог,вероучитељ и библиотекар као и чланови Савета родитеља. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 


