
 

Тродневна екскурзија за ученике другог и трећег разреда Економске школе 

"Ђука Динић" на релацији  Лесковац - Нови Сад - Сремски Карловци - 

Суботица - Палић - Нови Сад - Лесковац 

Датум извођења: 10. 10. 2022. - 12. 10. 2022. 

 Тродневна екскурзија је почела у понедељак 10.10.2022. окупљањем ученика испред 

школе у 6:30 и, уз успутна задржавања,  стигли смо до Фрушке горе - нашег националног 

парка око поднева и ту  обишли манастире Ново Хопово и Крушедол. Наставили смо пут 

ка Сремским Карловцима где смо обишли са локалним водичима Саборну цркву Свети 

Никола, Карловачку гимназију, ризницу у Патријаршијском двору, Богословију 

Св.Арсенија и чувену чесму Четири лава. Након тога отишли смо за Нови Сад, сместили се 

у хотел "Путник" у самом центру и после вечере били у дискотеци.  

Други дан екскурзије је започео панорамским разгледањем градског језгра Суботице - 

Градске куће, Позоришта, Народне библиотеке и Плаве фонтане, урађене од чувене 

жолнаи керамике.  Након тога отишли смо на ручак на Мајкин салаш на Палићу а онда  

смо обишли и зоо врт и само Палићко језеро. У вечерњим сатима вратили смо се у хотел 

"Путник" где смо вечерали и након тога обишли сам центар Новог Сада - Змај Јовину 

улицу, Трг Слободе са Градском кућом и Католичком катедралом, Владичански двор, 

Саборну цркву и Дунавску улицу са Дунавским парком уз пратњу водича.  

Трећи дан је био резервисан за посету Петроварадинске тврђаве - изузетног остварења 

фортификацијског градитељства из 18.века са 5 бастиона, 12.000 пушкарница и 13 капија, 

као и чувеним "Пијаним сатом". Након ручка у хотелу, кренули смо за Лесковац, где смо 

уз успутна задржавања стигли око 21 час. 

На екскурзију је кренуло 85 ученика, подељених у 2 аутобуса, 5 одељењских старешина, 

директор школе и лекар као и представници агенције "Бавка Турс" и два водича, по један у 

сваком бусу. Екскурзија је протекла без икаквих проблема и унапред утврђени план и 

програм екскурзије је у потпуности реализован.  

 

 


