
 

 

 

Стручна студентска екскурзија  

 

БЕОГРАД –  МИШАР – ТЕКЕРИШ  –  ТРШИЋ – ГУЧЕВО  

– СОКО ГРАД – КРУПАЊ – БЕОГРАД 

 

 

 

Колегинице и колеге, 

Путници за Соко град, 

 

Ево неколико неопходних обавештења за пут. 

 

1. На пут се полази 25. маја 2018 из улице адмирала Гепрата. Треба да будете испред 

аутобуса најкасније у 6.45. Улазак у аутобусе обавиће се по распореду који ће 

направити наставници који вас воде. Полазак је у 7 00, без чекања било кога јер 

имамо прецизно планиран дан. 

 

2. Првог дана посетићемо више историјских места која су дата у наслову екскурзије. 

На сваком месту чекаће нас кустос или водич. Леп је то и напоран дан. Неопходно 

је да понесете за први дан храну и воду. У Соко град стижемо оријентационо око 

18 часова. Чека нас смештај и вечера. 

 

3. Вечера је колективна, на њу се долази заједнички, заједнички је почетак и 

завршетак вечере. На крају вечере добићете распоред за други дан: време  

полагања испита, слободно време и време поласка за Београд. Другог дана имамо 

доручак и ручак. Повратак у Београд је оквирно око 20−22 часа. 

 

4. Испит. Сви студенти добиће папир са питањима. За време испита је дозвољено 

коришћење Библије (по могућству издање Синода СПЦ или превода Ђура 

Даничића и Вука Караџића, али не и Гласа цркве из Ваљева, садржи додатне 

текстове и коментаре). Не треба вас посебно опомињати на норме које важе током 

полагања испита. 

 

5. Било би добро да се, мада вам ово обавештење шаљемо на два дана пред пут, 

потрудите да сазнате бар основне ствари о Бици на Мишару (1806), затим, Церској 

и Колубарској бици и Бици на Гучеву (све из 1914), роману Јанка Веселиновића 



Хајдук Станко, музичкој композицији и филму Марш на Дрину, детињству Вука 

Караџића… колико, за почетак, будете могли! 

 

 

6. Што се тиче облачења, видите сами да се време мења током дана, а Соко град 

делимично карактерише планинска клима, па је па се тако и припремите. 

 

7. Током целе екскурзије обавезно је пристојно понашање, без галаме и без 

кашњења. Током обраћања наставника и водича, за време вечере и у манастиру 

није дозвољена је употреба мобилних телефона (ни за разговор, ни за 

фотографисање). 

 

 

Молим вас да се сви придржавате датих упутстава јер ће једино тако екскурзија испунити 

свој циљ: да видимо све што је предвиђено, да на миру полажете испит и да атмосфера 

на екскурзији буде  достојна студената и наставника Учитељског факултет. Није нам 

жеља да никога опомињемо (поготово не два пута), још мање да некога од вас враћамо 

за Београд. 

 

 

 

 

С поштовањем,  

 

проф. др Александар Јовановић 

доц. др Валентина Хамовић 

асист. Дуња Ранчић 

 

 

 

 


