
Школа за музичке таленте 
Ћуприја 

          

ИЗЛЕТ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 

                                                 Ћуприја – Крагујевац – Ћуприја  

       Дана 21. октобра 2018. године реализован је излет за све ученике Школе за музичке 

таленте на релацији Ћуприја – Крагујевац – Ћуприја. Превоз је организован аутобусом 

високе класе  Привредног друштва ,,EURO-LIN“ Параћин. Исправност и техничку 

проверу аутобуса су утврдили органи МУП-а  контролом пре самог поласка. 

На излет је кренуло 54 путника: 

➢ 48 ученика свих васпитних група; 

➢ 4 васпитача: Дејан Ђорђевић – вођа пута, Александра Вулић, Јелена Белошевић и      

Горан  Николић;        

➢ 2 професора: Ирена Младеновић, Драгана Спасојевић.                         

        Полазак је извршен са паркнга Школе за музичке таленте у Ћурији у 08:30 часова, а 

одредиште нам је био Спомен парк 

,,Крагујевачки октобар“ где смо стигли 

око 9:30 часова. Направљена је кратка 

пауза за доручак и освежење ученика, 

након чега смо кренули пешака пут 

,,Споменика стрељаним ђацима“ где су 
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ученици присуствовали молебану ђацима и 

професорима убијеним 21. октобра 1941. 

године. Након молебана изведен је 

традиционални комеморативно - 

уметнички ,,Велики школски час“ 

поводом 77. годишњег стрељања цивила 

у Другом светском рату. Том приликом је 

изведен адаптирани текст драме Ђорђа 

Милосављевића ,,Нисам крив што сам 

жив“. Драмским текстом приказан је 

осврт на оне који су преживели 

стрељање.                                                                    

             После кратке паузе по завршетку манифестације обишли смо Музеј ,,21. Октобар“ 

импозантну зграду у чијој је архитектури наглашена симболика крагујевачке трагедије. 

Унутар музеја ученици нису скривали емоције обилазећи збирку докумената везаних за 

масакр, колекцију фотографија, холоскрим (провидна пројекциона плоча) на коме се 
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емитују ликови и имена стрељаних.  

       Након разговора о самом догађају и 

сумирања утисака кренули смо пут ПМФ-а 

и обишли Акваријум ,,Крагујевац“, где су 

ученици могли да виде преко 300 

акваријумских јединица риба наших 

потока, река и језера (пастрмке, штуке, 

мрене, кечиге...), егзотичне рибе, 

водоземце (жабе и даждевњаке), гмизавце 

(корњаче и змије) као и различите врсте 

бескичмењака (сунђери, дупљари, глисте, 

пијавице...). Ученицима је овде било 

посебно интересантно, јер су се сликали са 

животињама које могу ретко видети. 

 

 

        Посета ,,Акваријуму“ се завршила у 15:00 сати,  а на инсистирање ученика преостало 

време до повратка у дом употпунили смо посетом Шопинг центру Крагујевац ,,Плаза“ где 

су ученици могли да ручају и да се освеже, као и да обиђу радње и забаве се у 

играоницама Шопинг центра. Наставак пута ка Ћуприји у 17 сати и долазак на одредиште 

у 18 сати. 

      Једнодневни излет је по оцени васпитача успешно реализован и испуњени су 

васпитнообразовни циљеви и задаци који се тичу развоја личности, одмора, забаве и 

разоноде. 

 

       Дана:                                                                                        Подносилац  извештаја: 

 24. октобра 2018. године                                                            Горан Николић, васпитач  
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