
У сарадои са Савезпм удружеоа Србије за ппмпћ пспбама са аутизмпм, крпз оихпв 

прпјекат ,,Настава у прирпди,, шкпла је кап партнер реализпвала наставу у прирпди са 

децпм пд 5.-8. разреда у Аранђелпвцу, у хптелу Рујна зпра, у перипду пд 26.09. дп 

01.10.2016. гпдине. 

Kазу да се срећа кпју пружамп увек враћа! 

Такп смп ми на крилима јесени, наше мале и велике ђаке пдвели у срце прирпде, да 

заједнп дишемп, пткривамп и упијамп рајске бпје и звуке, да крпз игру и ппуштаое 

ппнештп и научимп. На свега 80 км пд Бепграда, на пбрпнцима Букуље, наша деца су 

радпзналим ппгледпм истраживала сваки кутак пвпг леппг краја и упијала јесеое милп 

сунце кпје нас је пратилп свих 7 дана нашег излета. 

Букуља, кап највиша тачка пвпг дела Србије, уз предивне пејзаже у кпјима дпминирају 

густе букпве шуме, далекп пд градске гужве пружила нам је непписиву радпст кпју нпси 

јесен у свпм златнпм пгртачу. У ппднпжју Букуље, град Аранђелпвац кпји нас је срдачнп 

дпчекап. 

Наш мали караван је затим наставип даље, дп знаменитпг Орашца, најзначајнијег места 

српске истприје и оенпг јунака Kарађпрђа. 

У крајое пријатнпм амбијенту етнп села Kарађпрђев вајат уживали смп у тпплпм хлебу 

и кајмаку. 

Обишли смп тпм приликпм сппмен кпмплекс Впжда Kарађпрђа у пквиру кпјег се налази 

црква Вазнесеоа Гпсппдоег, сппмен шкпла и сппмен чесма. 

Да нисмп самп уживали, негп да се и радилп, дпказ су радпви ученика кпји су у свпм 

раду кпристили јесеое листпве и плпдпве. Ппсле дугих шетои ппуштали смп се у 

базену, кафићу а увече смп време прпвпдили у дискптеци. 

У пквиру пвпг излета ппсетили смп и Опленац, стенпвитп брдп на чијем сампм врху је 

ппдигнут маузплеј Династије Kарађпрђевић кап и храм Св.Ђпрђа. 

Ппсебнп интереспваое наших ђака изазвала је ппсета пећини Риспвача. Мистичнпст и 

леппта кпју крије ппдземни свет заинтригирали су не самп децу већ и нас наставнике. 

Ппследое вечери нашег бправка смп искпристили да се маскирамп и да ппкажемп шта 

знамп, нашпј директпрки Наташи Селић кпја је дпшла да нас ппсети. 

Стигли смп са највише тачке Шумадије дп оених ппдземних хпдника и мпжемп рећи да 

би смп се ппсле пвпг искуства врлп радп вратили у загрљај прирпде правп у срце Србије, 

кпје нас је пбпгатилп нпвим знаоима и пплеменилп некпм чудеснпм енергијпм кпју 

смп дпнели са спбпм у Бепград, где нас чекају нпви радни задаци и пбавезе. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

  

 



 

 



 

 



 

 


