
РАЗРЕД МАРШРУТА ЦИЉ ЦЕНА ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАТОР
И 

I Младеновац - Панорамско разгледање Београда (отвореним аутобусом) - 
Ботаничка башта Јевремовац - ЗОО врт - Калемегдан - Младеновац  

Да се ученици упознају са географским 
карактеристикама, биљним и животињским светом,  
као и  туристичким знаменитостима главног града – 
Београда. 

око 
2.100,00 мај – јун 

учитељи  
првог  
разреда 

II Младеновац-Пећинци (музеј хлеба)-манастир Шишатовац-Засавица-
Младеновац 

Упознавање ученика са културним, историјским и 
духовним наслеђем, проучавање објеката и појава у 
природи, развијање интересовања за природу и 
изграђивање еколошких навика, упознавање начина 
живота и рада људи, подстицање испољавања 
позитивних емоционалних доживљаја и импресија 
према крају који обилазе и упознају 

око  
1.800,00 мај – јун учитељи другог  

разреда 

III 

Младеновац – Свилајнац (Природњачки центар, стална поставка од пет 
изложби,  геолошки времеплов, свет диносауруса, свет минерала и руда, 
биодиверзитет Србије, ДИНО парк, најатрактивнији део са 20 реплика 
диносауруса, вулкан у централном делу) – Јагодина (Музеј воштаних фигура, 
атрактивна поставка значајних људи из наше прошлости, а и садашњости) – 
Аква парк (савремени водени парк, са великим бројем базена, тобогана и 
других занимљивих садражаја) – Зоолошки врт (после животиња далеке 
прошлости повратак у реалност, животиње наших крајева, али и свих 
континената, уређена и оплемењена средина за животиње, хуман однос 
према животињама) - Младеновац 

Да се ученици упознају са знаменитостима које имају 
национални, културни и историјски значај и 
проучавање објеката и појава у природи 

око 
2.100,00 мај - јун учитељи трећег  

разреда 

IV Младеновац –Ресавска пећина –водопад Лисине – манастир Копорин - 
Младеновац  

Да се ученици упознају са природно-географским 
карактеристикама(крашким и хидролошким 
објектима) краја и верским објектима 

око 
1.900,00 мај – јун 

учитељи 
четвртог 
разреда 

V 
Младеновац–манастирЛелић- Ваљево (Муселимовконак, Народнимузеј) -  
Бранковина - Младеновац  
 

Да се ученици упознају са знаменитостима које имају 
национални, историјски и верски значај 

око  
1.900,00 мај – јун 

одељењске 
старешине 
петог  
разреда 

VI 
Младеновац – манастирРаваница – Крушевац (Народни музеј, 
цркваЛазарица) –Брзеће (ноћење) – Копаоник – ВрњачкаБања – 
манастирЖича - Младеновац 
 

Да се ученици упознају са природно-географским 
(бања),друштвено-географским карактеристикама и 
верским објектима шумадијско-поморавског и ибарско-
копаоничког краја 

око  
6.200,00 мај – јун 

одељењске 
старешине 
шестог  
разреда 

VII 
Младеновац – Виминацијум – Сребрно језеро – Лепенски вир (археолошко 
налазиште) – ДоњиМилановац  (ноћење) – ХЕ „Ђердап 1“ – Неготин (музеј,  
Мокрањчева кућа,  родна кућа Хајдук Вељка)  - Зајечар – Гамзиград (Felix 
Romuliana) - Младеновац 

Да се ученици упознају са праисторијским, античким, 
средњевековним, нововековними  локалитетима 
савременог доба (област енергетике-обилазак ХЕ, као 
друштвеног предузећа 

око  
8.400,00 мај – јун 

одељењске 
старешине 
седмог  
разреда 

VIII 
Младеновац – манастир Благовештење – етносело Сирогојно – Златибор – 
Шарганска осмица (Мокрагора) – Дрвенград (Мећавник) – Тара (ноћење-2) – 
манастир Рача - Перућац (река Врело) – Тршић - Младеновац 

Да се ученици упознају са природно-географским, 
друштвено-географским карактеристикама и верским 
објектима западне и југозападне Србије (Тара, 
Златибор, Златар, Увац) 

око  
10.700,00 април  

одељењске 
старешине 
осмог разреда 

Одељења 
ученика  

са 
посебним 
потребама  

Младеновац – Орашац – Аранђеловац (парк, Гарашко језеро) – Топола – 
Опленац – Младеновац  
 

Да се ученици упознају са географским 
карактеристикамаи  културно-историјским 
знаменитостима шумадијског краја 

око 
1.900,00 мај – јун 

одељењске 
старешине 

 




