
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

PROGRAM STUDIJSKOG PUTOVAWA 
 
 

уводне активности сатница, место задужења напомене 
 
Окупљање  
 
Упознавање и 
распоређивање у 
групе 

11 – 12 
 
Главни улаз на 
Калемегдан 
(наспрам Кнез-
Михајлове) 

-дочек и подела акредитива и 
истраживачких листића по групама: С. 
Јурић, Ј. Воларов; 
-сваки наставник дели материјал својим 
ученицима 
-учесници конференције одмах иду у Дом 
омладине 

Јеленин број 
телефона (за 
окупљање): 
064 353 9767 
Весне Гошовић 
(Дом омладине):  
063 311467 
 

 

 

Сценарио конференције за медије 
 

Дом омладине – Трибинска сала, 1. спрат, 12.00 – 13.00  
 

тема говорник мин. 
Најава Весна Гошовић, координатор пројекта  

О јавном позиву за развој информационог друштва Министарство трговине и телекомуникација 5' 

О пројекту и Заједници Славица Гомилановић, председница Заједнице 
која учи „Сазнање“ 

5' 

О обукама наставника и добитима од обука Весна Сеничић, лектор 5' 

О дигитализованим материјалима и порталу Катарина Алексић, модератор 5' 

Искуство рада са ученицима Биљана Делић, Олга Васић, наставници учесници 
у имплементацији пројекта 

5' 

Шта смо добили учешћем у пројекту Ученици ОШ и СШ, учесници у имплементацији 
пројекта 

5' 

Питања   

Због ограниченог броја места у сали (60 са новинарима) учествују пробрани ученици из школа у Београду, Деспотова, Б. Паланке  
и Новог Сада. М. Милосављев и К. Суђић задужене за снимање конференције. Учесници конференције сустижу своје групе и придружују 

им се 

 

Истраживачке  активности 
 

група истраживачка шетња (12 – 15) активности водич 
Звечан – Нови 
Пазар – Краљево 
+ Александра 
Мишић (Београд) 

Јуначка шетња 
Жртвовани батаљон – мит или метафора 

Кула Небојша – Споменик браниоцима 
Београда – Обала мајора Гавриловића 
(Одбрана Београда у 1. св. рату) – Спомен-
обележје мајору Гавриловићу – Улица цара 
Уроша – Београдска џамија – Кнез-Михаилова  
 

o сваки ученик добија 
листић са 
истраживачким 
задацима; 

o истражују по 
захтевима са 
листића, сликају и 
снимају правећи и 
документарне 
фотографије, а не 
само туристичке; 

o разговарају са 

 
Гордана 
Петровић, 
Марина 
Панић 
 
 

Ваљево – Шабац –  
+ Ивана Ц. 
Косовац (Београд) 

Видовданске сенке  принципијелног Гаврила 
Споменик захвалности Француској - Топличин 
венац – Улица Гаврила Принципа – Кафана 
Златна моруна (Зел. венац) – Кнеза Михаила  
 

Ивана 
Цмиљановић 
Косовац 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ниш – Алексинац 
– Сталаћ + Наташа 
Tрбојевић, 
Силвана Јовић 
(Београд) 

Академска шетња 
Вуковица данас -  од музеја до гроба 

Музеј Доситеју и Вуку – Aкадемски парк - 
Улиица Вука Караџића - Саборна црква – 
Патријаршијски двор – Конак кнегиње Љубице 
– Кафана „Знак питања“ – Кнеза Михаила - 
САНУ 
 

затеченима уколико 
услови омогућавају; 

o оно што не истраже и 
не сазнају испричаће 
им наставник вођа и 
други наставници; 

o наставници у групама 
имају потпуну 
слобиду да прошире 
истраживачке 
задатке са листића, 
шетњу, као и да их 
смање, у зависности 
од мотивације, 
времена и др. услова  

o освежење и храну 
свака група бира где 
ће купити, одсести, 
не раздвајајући се 

Наташа 
Трбојевић 
Силвана Јовић 

Зајечар – 
Орешковица 
+ Наташа Васић 
(Београд) 
 

Мокрањац у ђачким руковетима 
Калемегдан – Биста Стевана Мокрањца – Прво 
београдско певачко друштво – Богословија – 
САНУ - Мокрањчева кућа у Доситејевој  16 – 
Музичка школа „Мокрањац“ 
 

Ленче 
Радосављевић 
 
 

Зрењанин – 
Вршац + Верица 
Арула (Београд) 
 

Нушићев београдски круг 
Павиљон „Цвијета Зузорић“ – Народна банка 
Србије – САНУ – Народно позориште – 
Споменик Нушићу – Нушићева улица  
 

Катарина 
Алексић, 
Верица Арула 
 

Деспотово – 
Бачка Паланка – 
Нови Сад + Олга 
Васић (Београд) 

Поклоничка шетња 
Ми зидамо храм, храм гради нас 

Дом омладине  – Славија – Светосавски храм – 
Народна библиотека Србије – Карађорђев парк 
– Парк М. Миланковића – Теразије – Кнеза 
Михаила 
 

Биљана 
Делић 
Олга Васић 

Лајковац + Јелена 
Бига, Јелена 
Воларов 
(Београд) 

Београдска тврђава и капије сећања на 
деспота 

Павиљон „Цвијета Зузорић“ – Спољна Стамбол 
капија – Унутрашња Стамбол капија - Сахат 
кула –  Барокна капија - Споменик деспоту 
Стефану Лазаревићу – Деспотова капија – 
Остаци замка деспота Стефана – Макета замка 
замка деспота Стефана – Краљ Капија – 
Победник 
 

Јелена 
Воларов 

. 

завршне активности сатница, место задужења напомене 
Окупљање  
 

Подела потврда, 
искуства, размена  

15 – 16 
 

Главни улаз на 
Калемегдан  

- подела потврда и захвалница: Славица 
Гомилановић, Сања Љубомировић; 
- договор за размену материјала са 
истраживачких шетњи 

Ко жели може да 
остане и дуже и од 
16 сати 

 

 


