
                                                                    Екскурзија 8. разреда  

Захваљујући добрим епидемиолошим условима ове године је наша школа  успела да реализује  тродневну  

екскузију осмог разреда. Као и неколико претходних година и ове је  године дестинација била Ниш уз обилазак 

околних места и туристичких локалитета.  Време реализације  14,15,16 април. 

 Након вишесатног путовања прво место на нашој маршрути је била Ђавоља варош, јединствена формација стена 

Сличних има само на два три места у свету.  Од локалног водича смо  поред чињеница везаних за ову област у 

којој су некада рударили Саси, чули  и древне легенде везане за овај крај. Улазимо и у Цркву Свете Петке  која се 

овде налази. Свако је  одавде понео по један камичак среће.   

         

Одавде смо се упутили у Пролом Бању, где смо се одморили и уживали у чистом ваздуху, води и ручку.                      

 



 Који сат касније  у  Прокупљу,  видели смо  споменик јунацима  Гвозденог пука. Један од  јунака је била и 

Милунка Савић о којој сад већ знамо  доста тога.  

  

 

                                                      

 На путу ка Нишу, посетили смо  археолошки парк  ПЛОЧНИК из млађег каменог доба, и направили неколико 

фантастичних фотографија 

                      



       

У поподневним  часовима смо стигли у Ниш, где смо се сместили у хотел Кристал Ајс. А другог дана, након 

доручка обилазимо  брдо Чегар, где се одиграла  чувена битка  на Чегру и у којој се истакао чувени војвода 

Синђелић.  Ћеле кула коју смо касније посетили  изграђена је од глава српских војника погинулих у  тој битки.  

Посебно место  заузима глава Стевана  Синђелића. Причу о јуначкој борби и страдању српског народа нам прича  

Селомир Марковић који   плени својом харизмом,  говорништвом и гостољубивошћу.  

        

 

Потом следи одлазак  до Ћеле куле, де имамо прилику да видимо српску голготу, јер су овде 

узидане главе настрадалих Срба у бици на Чегру да би у наредним вековима служиле као 

опомена да ће се сваки отпор  немилосрдно кажњавати. 

Истакнуто место заузима глава Стевана Синђелића.  



  

 

Пут нас даље води у Народни музеј  Ниша, где разгледамо  сталну поставку  

Археолошко благо Ниша од палеолита до средњег века.  А потом  одлазимо до 

концентрационог логора  Црвени Крст из Другог светског рата. 

 



           

У поподневним часовима имамо слободно време  и користимо га да уживамо у лепотама Ниша. 

      

Трећег дана одлазимо у Пирот, где након обиласка куће, Музеја  Понишавља, тј куће Малог Ристе ,  уживамо у притским 

посластицама. 

              



         

 

У  повратку за  Београд свраћамо у најстарији манастир у Србији – Манастир светог Романа. 

   

 

Наравно, велико задовољство је атмосфера у аутобусу. 

  


