Извештај о извођењу екскурзије четвртог разреда, 30. 09.- 04. 10. 2019. године, у Грчкој
На списку путника било је 73 ученика, 6 наставника и директор школе.
На пут смо кренули из Костолца у понедељак, 30. Септембра нешто после 06h. Један
ученик из одељења Е41 није кренуо на екскурзију због очевих здравствених проблема.
Путовали смо преко Ниша, Скопља, Ђевђелије и Солуна са краћим успутним
задржавањима ради одмора и граничних формалности. Долазак у Паралију био је у
послеподневним часовима. Сви ученици смештени су у хотел VIKTORIA у коме је одмах
организован простор за дежурне наставнике, канцеларија за техничку подршку и огласна
табла за истицање распореда активности и осталих битних информација. Остали путници и
пратиоци ученика су потом смештени у хотел HONORATA. Вечера, као и сви остали
оброци, за све путнике била је у хотелу VIKTORIA. Ноћење.
Следећег дана смо након доручка организовано обилазили место боравка. Након
заједничког фотографисања испред православног храма поред саме морске обале, одмах
смо се упутили према теренима за спортове на плажи где су организована забавноспортска такмичења у три дисциплине - у фудбалу на песку славила је екипа одељења М43
савладавши у финалу екипу одељења Е41. У игри „Штафета од 1/2l“ победила је екипа
одељења Е41, да би након последње игре „Повлачење конопца“ највише разлога за радост
имало одељење М41. Уследила је пауза за ручак и одмор. Након вечере организован је
заједнички одлазак у дискотеку Omilos. Ноћење.
У среду смо се након доручка упутили на целодневни излет до манастирског комплекса
Метеори. Прво смо обишли чувену радионицу за израду икона Зиндрос у месту Каламбака,
а после уживали у обиласку и величанственом погледу из манастира Велики МетеориПреображење. Након паузе за ручак у једном од оближњих ресторана пошли смо ка месту
боравка, а уследила је успутна посета цркви Свете Петке и Афродитином извору у кањону
Тембе. Вечера. Ноћење.
Четвртог дана нашег боравка смо отишли у Солун. Разгледање града почели смо од Беле
куле, а завршили на Аристотеловом тргу- при чему смо, како и доликује, највише пажње
посветили обиласку српског војничког гробља на Зејтинлику. После паузе за ручак
уследило је време за слободне активности и одмор. Након вечере прегледани су пристигли
радови за Квиз знања и одељење М41 однело је победу испред одељења Е43. Највише
поена у збиру са забавно-спортских такмичења и квиза знања освојило је одељење М41.
У петак смо након доручка напустили смештајни објекат и у 09:30h смо се упутили ка
Србији. Током путовања није остварена посета меморијалном комплексу у Поликастру
везаним за сећање на јунаке Првог светско рата из безбедоносних разлога због обилних
падавина и ниске температуре које су представљале опасност по здравствено стање ученика.
Посета археолошком налазишту Стоби обављена је у складу са програмом. Након вожње са
успутним паузама, ради одмора и граничних формалности група је стигла прво у Пожаревац,
а потом и у Костолац на место одакле је и кренула на ово путовање и на тај начин је ово
велико и лепо путовање завршено око 20:30h.

Програм екскурзије је остварен осим дела који се односи на посету меморијалном
комплексу у Поликастру, а ученици и одељењске старешине који су их пратили, као
и директор школе- заслужују похвале. Све време путовања-без паузе трајала су
дежурства наставника у складу са одговарајућим планом дежурства, а у томе су им
помагали и ученици. Од посебног значаја су била дежурства од поноћи до свитања
која су организована у две смене при чему су по три наставника била на статичком
дежурству у хотелу VIKTORIA(Ирена Ајдачић, Драган Тодић и Слободан Благојевић
у једној смени и у другој Владимир Јегер, Драган Стојиљковић и Драгослав
Дамњановић), а све време су у динамичком режиму дежурства били директор, лекар
и водич и по потреби су пружали подршку.
Оцена о извођењу и квалитету пружених услуга је највећа могућа-аутобус врхунског
квалитета и добри возачи, затим хотел који је изврстан у својој категорији и у погледу соба
и у погледу оброка и домаћини који су примери за гостопримство и њима се посебно
захваљујем, затим доктор који је у свакој прилици поред знања и искуства демонстрирао
хуманост и коначно водич који представља класу за себе.
У Костолцу,
07. 10. 2019.годинe
Стручни вођа пута
______________________

