
Извештај са излета ученика ОШ „Десанка Максимовић“ у Београд 10. маја 
2019. године. 
 
         Излет у Београд ученика наше школе реализован је 10. маја 2019. године. 
 
        У пратњи 52 ученика (38 ученика осмог разреда, 7 ученика седмог разреда и 
7 ученика петог разреда) били су одељенске старешине 8. разреда: Весна Ацовић 
и Марина Николићи, као и директорка школе Емина Ђурић. 
         Ученици и наставници кренули су испред школе у 6 сати и 45 минута пут 
Београда.  
         Излет је обухватио посете: 
- Дворском коплексу на Дедињу, где смо имали прилику да посетимо Краљевски 
двор, Бели двор као и дворску капелу Светог Андреја Првозваног. Водич кроз 
комплекс нас је упознала са богатом историјом ових здања, историјом њених 
станара, фантастичним архитектонским делима и непроцењивом уметничком 
збирком која се тамо налази. 

 
 
 
- Јавном акваријуму и тропикаријуму, где су нас љубазни домаћини провели 
кроз свет водених створења фантастичних боја и облика. Погледали смо и део са 
рептилима и уз освежење одгледали два едукативна филма. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Музеја Илузија је био место где смо се силно 
изиграли и забавили. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Галерији САНУ у Кнез Михајловој улици где је била постављена изложба 
скулптура Светомира Арсића Басаре 

 
- Позоришној представи „На вуковом трагу“ (по роману Џека Лондона – „Зов 
дивљине“) у Народном позоришту. Представа нас је просто оставила без даха. 
Лутке, сценографија, глума, ефекти, музика су просто били фантастични.        
    Остварени су сви образовни и васпитни циљеви излета:  упознавање са 
културним и историјским знаменитостима Београда, стицање знања из српског 
језика, историје, георафије, ликовне културе, биологије, технике, математике. 
стицање свести о  великом међусобном поштовању и толеранцији међу људима 
који живе у великом граду као што је Београд. Као важан циљ истиче се и 
стицање навика на јавним местима, у културним установама. 
        Сви ученици били су веома задовољни посетом Београду. Иако веома 
уморни , на повратку, у аутобусу су се чули веома лепи коментари и утисци.  
         У Горњи Милановац, испред школе, стигли смо око 10 часова. 
     
 

            Марина Николић 


