ЕКСКУРЗИЈА 8. РАЗРЕДА 2012/2013. – ПЛАН И ПРОГРАМ
Датум реализације: 30.09. и 01. 10.2012. год.
Организатор пута: агенција МИВЕКС
ДЕСТИНАЦИЈА И ПРОГРАМ:
Београд - Виминацијум- - Сребрно Језеро- Голубац- Лепенски Вир - Доњи Милановац - Хе "Ђердап"-Рајкова Пећина - Београд
Виминацијум:
• историја-римски период, историјски извори;
• географија-облици у рељефу, енергетика;
• српски језик-пејзаж, симбол;
• уметност-фреске раног хришћанства;
• верска настава-рано хришћанство;
Сребрно језеро:
• географија-облици у рељрфу, хидрографија;
• српски језик-опис;
• биологија-биљни и животињски свет, еко-систем, екологија;
• уметност- пејзаж;
• физичко васпитање-рекреација;
Лепенски вир:
• историја-прве цивилизације на простору Балканског полуострва;
• географија-изглед насеља, климатске одлике доба Лепенског вира;
Доњи Милановац:
• географија-облик, величина и историјат града, трговачки центар србије у прошлости;
• биологија-заштита животне средине;
Ђердап:
• географија-посебности и геолошка прошлост клисуре, речни облици рељефа, клима;
• историја- Римљани на простору Ђердапа, Трајанова табла;
• биологија-специфичности биљног и животињског света;
• уметност-природне лепоте;
Рајкова пећина:
• географија-настанак и специфичности пећине, геолошка историја регије, украси "Беле
дворане";

РУТА СА ВРЕМЕНИМА ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА
30.9.2012.
o окупљање испред школе: 730
o место и време поласка: 8:00 – испред банке Интеза
o Виминацијум: око 1000
o Сребрно Језеро: долазак око 1215 – слободно време око 1 сат
o Лепенски вир: око 16 часова
o Доњи Милановац, хотел „Лепенски вир“: око 1830
o вечера: 2000
o дискотека: 2130
1.10.2012.
o доручак (хотел „Лепенски вир“): 8 часова
o ХЕ „Ђердап“: око 1100 часова
o Ручак (хотел Лепенски Вир): 1330
o Рајкова пећина: око 1530 часова
o место и време доласка: 19 часова – испред банке Интеза
Број места у аутобусима:
1- 83 – 8-1, 8-4, 8-5
2-49 – 8-2, 8-3
Организатор пута: агенција МИВЕКС
Укупан број ученика 8. разреда који иду на екскурзију: 119
Од тога
мушки:52
женски:67
По одељењима:
8-1 - 24 ученика
8-2 - 23 ученика
8-3 - 23 ученика
8-4 - 25 ученика
8-5 - 24 ученика

(М:12, Ж:12)
(М:10, Ж:13)
(М:11, Ж:12)
(М:10, Ж:15)
(М10:, Ж: 14)

НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПРАТЕ УЧЕНИКЕ НА ЕКСКУРЗИЈУ:
Вођа пута: Алекса Еремија,
Одељењске старешине:
8-1 - Дрндарски Биљана,
8-2 - Даниела Стефановић,
8-3 - Снежана Херцеговац,
8-4 - Јелена Предић
8-5 - Марија Бркић.

САВЕТИ И ЗАДУЖЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ
o потребно је разговарати са дететом о предстојећој екскурзији
o скренути пажњу на правила понашања ученика на екскурзији, нагласити им да је
употреба алкохола, цигара, енергетских пића и других недозвољених супстанци
најстроже забрањена
o пре поласка на пут проверити да ли је дете од куће понело алкохол, цигаре или неку
другу недозвољену супстанцу
o спремити потребну и адекватну обућу, одећу и ЛЕКОВЕ, влажне марамице
o спремити храну и пиће за пут
o обавестити разредног старешину о евентуалним здравственим тегобама, терапијама,
поремећајима исхране...
o оставити контакт разредном старешини (број мобилног телефона свих
родитеља/старатеља) и бити доступан 24 сата дневно у периоду трајања екскурзије
o уколико ситуација то буде захтевала родитељ/старатељ је обавезан да дође по дете
o родитељи су дужни да буду присутни приликом одласка и доласка ученика на/са
екскурзије
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА и САВЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ
o улченик је дужан да се дисциплиновано понаша за време екскурзије и да слуша и
извршава све налоге разредног старешине, вође пута или другог наставника
o забрањено конзумирање алкохола, дувана, психоактивних супстанци
o забрањено конзумирање енергетских пића
o не одвајати се од групе
o забрањено је напуштати хотел/објекте који се обилазе без дозволе разредног старешине
o питати/обавестити разредног старешину за сваку активност која није планирана
o ученик је дужан да се брине о личној хигијени и хигијени просторија у којима се борави
o ученик за време трајања екскурзије мора бити пристојно и уредно одевен (у складу са
временским приликама и активностима)
o забрањено уништавање и отуђивање имовине (аутобус, хотелска соба, објекти који се
обилазе, имовина других ученика – сва евентуална оштећења/отуђења надокнадиће
родитељ ученика који је учинио овај преступ)
o ученик је дужан да сам води рачуна о својим одевним предметима, личним стварима
(новац, мобилни телефони, фотоапарати, камере...)
o у случају здравствених тегоба о истим обавестити разредног старешину или ако
старешина није присутан вођу пута или другог наставника
o ученицу су од 00-08 часова обавезни да бораве у својим собама – због безбедности
забрањено је излазити на балконе (уколико је ученицима у овом периоду потребна помоћ
наставника – треба да се обрати дежурном наставнику који ће се налазити у ходнику
испред соба)
o забрањено је са собом носити опасне предмете (нпр. ножеве, петарде, палице...)
o забрањено је самовољно решавање међусобних сукоба физичком силом
потребно је понети:
o сендвичи, вода, сокови, грицкалице, воће...
o влажне марамице

Временски услови

Виминацијум:
Виминацијум (лат. Viminacium) је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 километара
од Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка VII века. Био је један од
најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске провинције Горње
Мезије (Moesie Superior), која је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део
северозападне Бугарске.
Под Хадријаном стекао је статус муниципија, града са високим степеном аутономије који
подразумева и независну градску управу. За владавине Гордијана Трећег постаје колонија римских
грађана и добија право ковање локалног новца. У оквирима римске управе био је то највећи статус
који један град може да досегне. Овде је 211. године Септимије Север прогласио царем свога сина
Каракалу. Виминацијум имао је више десетина хиљада становника, док је логор око кога је настао
град имао чак 6.000 војника.
Био је седиште епископа у 4. веку, а касније добије статус митрополије. Први митрополит
Виминацијум који се помиње је митрополит Амант, који се помиње као учесник Сабора у Сардици
(данашња Софија) 343. године. Након најезде варвара (Авара и Хуна) под вођством Атиле град је
разорен 441. године. Обновљен је као погранично војно утврђење 535. године, за време владавине
цара Јустинијана I (527.--565.) када и митрополија у Вимиинацијуму. Се доласком Словена на
остацима Виминацијума настаје насеље Браничево.
Сребрно језеро:
Сребрно језеро је једно од најпознатијих туристичких излетишта у Србији. Има пешчане плаже,
хотел и камп поред језера. Језеро је заправо речни рукавац Дунава на 2 km од Великог Градишта.
Захваљујући близини Београда (129 km) и осталих градова широм Србије постало је веома популарно
за туристе и риболовце. Дугачко је 14 km., просечне ширине око 300 m. Некада је било рукавац
Дунава, а сада је затворено двема бранама. Богато је рибом (сом, смуђ, шаран, амур...).
Голубачки Град
Голубачки Град или Голубац је средњовековна тврђава, споменик културе од изузетног значаја.
Налази се у Националном парку Ђердап, на десној обали Дунава, 4 km низводно од данашњег насеља.
Смештена је на високим литицама, на месту на ком се река сужава, на самом улазу у Ђердапску
клисуру. Голубац је грађен лепезасто и састоји се од три дела: предњег, задњег и горњег града (са
цитаделом). Чини га укупно 10 (9+1) куле и две велике колске капије. Куле су касније Турци ојачали
отворима за топове и додавањем још једне куле(10.) око 1480 године. Испред града се налази предњи
зид (I) који чини спољни зид шанца, a који је вероватно био пун воде јер је повезан са Дунавом који
га је вероватно пунио. Град је тешким ланцем повезан са стеном Бабакај(која и данас вири из воде у
сред Дунава), тако да је у потпуности контролисао како друмски, тако и речни саобраћај кроз
Ђердапску Клисуру. Испред тврђаве је било цивилно насеље, о чему данас сведоче само неки
делимично истражени објекти.
Лепенски вир:
Лепенски Вир је једно од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких
налазишта. Смештено је на десној обали Дунава у Ђердапској клисури, у Србији, у централном делу
Балканског полуострва. Овај локалитет, који је име добио по дунавском виру, био је седиште једне од
најважнијих и најсложенијих култура праисторије.
Између 1965. и 1970. откривено је рибарско ловачко насеље са зачецима култивације и
доместификације. Током ископавања откривено је седам сукцесивних насеља и 136 објеката (како
стамбених, тако и сакралних) који су изграђени у прериоду од око 6500. до 5500. године пре наше
ере.
Главни руководилац истраживања овог локалитета је био професор др Драгослав Срејовић, археолог,
академик и професор Универзитета у Београду.
Доњи Милановац:
Доњи Милановац је градско насеље у општини Мајданпек у Борском округу. Ово место на самој
обали Дунава, непосредно у близини веома значајног археолошког налазишта Лепенски Вир је уједно
и центар Националног парка Ђердап. Према попису из 2002. било је 3132 становника (према попису
из 1991. било је 3338 становника).

До 1965, године је ово насеље седиште Општине Доњи Милановац коју су чинила насељена места:
Бољетин, Доњи Милановац, Голубиње, Клокочевац, Мироч, Мосна и Тополница. У састав општине је
улазило и тада самостално насељено место Штрбац које је данас саставни део насеља Голубиње.
После укидања општине подручје бивше општине је у целини ушло у састав општине Мајданпек.
Доњи Милановац се раније звао Пореч, ново име је добио по кнезу Милану Обреновићу, рано умрлом
сину кнеза Милоша.
Ђердап:
Хидроелектрана Ђердап је систем од једне бранске и једне речне-проточне хидроелектране, „Ђердап
I“ и „Ђердап II“, које су изграђене на реци Дунав на изласку из Ђердапске клисуре, на српскорумунској граници, тако да припада Србији и Румунији.
У укупној производњи електричне енргије у Србији електране Ђердап учествују са око 20%.
Ђердап I је саграђен 1970. године на 943. километру реке, 10 km узводно од Кладова. На српској и
румунској страни Дунава је направљено по 6 генератора од по 176,3 MW. Снага генератора на прагу
са српске стране износи 1.058 MW. Инсталисани су за проток од 4800 m³/s и пуштани су у погон од
1970. до 1972. године. Прво пуштање је било 5. августа 1970. године. Налази се у месту Караташ, а
непосредно испод хидроцентрале се налазе остаци римске утврде Диана.
Рајкова пећина:
Рајкова пећина налази се код Мајданпека, и представља једну од најлепших пећина у Србији. Три
речице: Јанкова, Паскова и Рајкова, изградиле су читав систем дворана, канала и ходника.
Рајкова пећина се састоји од два хоризонта: речног и сувог.
Укупна дужина пећиње износи 2.304 метра.
Ова пећина одликује се великим богатством пећинског накита, у виду сталактита, сталагмита,
стубова, итд.

