Извештај
Од изведената дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение
Во периодот од 26-27 октомври 2016 година беше изведена екскурзија со 41
ученик од шесто (VI A и VIБ) одделение, класните раководители Вецка Спасова,
Верче Маневска-Стефанова и психологот Ирена Мирческа. Екскурзијата имаше
наставно-научен карактер и беше организирана од агенцијата „Ројал Стар”. Во
текот на целата екскурзија од страна на агенцијата беше обезбеден туристички
водич и лекар, а патувањето беше изведено со туристички автобус.
Првиот ден екскурзијата се одвиваше на релација Скопје-Тетово-Дебар-ВевчаниСтруга-Охрид. Притоа беа посетени следните локалитети и знаменитости:
- Шарената џамија во Тетово
- Панорамско разгледување на Маврово
- Женскиот манастир Св.Ѓорѓија Победоносец во Рајчица,
- Панорамско разгледување на браните и хидроцентралите Глобочица и
Шпиље на Дебарско Езеро
- Вевчанските извори и воденица за пченкарно брашно во близина на
изворите во Вевчани
- Прошетка низ центарот на Струга, плажата, куќата на Браќата Миладиновци
- Пристигнување во Охрид
На крајот од денот учениците се сместија во двокреветни и четирикреветни соби во
хотелот Дипломат во Охрид. По вечерата во хотелот за учениците беше
организирана забава во дискотеката Инстинкт во центарот на Охрид. Забавата се
одвиваше до 12 : 00 часот, во најдобар можен ред и учениците беа презадоволни од
истата, по што беа вратени во хотелот.
Вториот ден од екскурзијата се одвиваше на релација Охрид –Заливот на коските
во Градиште-Св.Наум – Охрид -Скопје при што претпладне беа посетени
манастирскиот комплекс Св. Наум и наколната населба во Заливот на КоскитеГрадиште. Попладнето беше искористено за прошетка и посета на следните
локалитети:
- Плаошник, црквата Св. Софија, Св.Јован Канео, чаршијата на Охрид и
пазарот
- Ручек во хотелот и тргнување за Скопје во 15 часот попладне
За сите наведени места учениците добиваа интересни и корисни информации за
локалитетите и знаменитостите од страна на стручните водичи во локалитетите,
туристичкиот водич од агенцијата како и од наставниците.
Екскурзијата помина во најдобар ред и без било какви инциденти или проблеми
под будното око на наставниците и организаторот.
Учениците пристигнаа пред училиштето во 18:00 часот.
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