И ОПЕТ ДИЛЕМА-ГДЈЕ НА ЕКСКУРЗИЈУ

Као и сваке године, ученици 3. разреда наше Гимназије одлазе на дуго очекивану
екскурзију, која свакако остаје као нешто што се памти читавог живота.
Међутим, оно што је и најтежи дио одласка јесте то за коју дестинацију се одлучити?
Наравно, нисмо сви исти, те су мишљења готово увијек подијељена.

Понуде за ову школску годину су биле сљедеће:
1. Сјеверна Италија
2. Грчка без Атине
3. Грчка са Атином-590 КМ (8 дана)
4. Беч, Праг, Будимпешта-600 КМ (7 дана)
5. Шпанија-720 КМ (9 дана)
*Цијене су оквирне

Ученици су одмах одбацили прве двије понуде због неприступачних цијена, лошије
организације, а и није им био циљ да иду у Грчку, а да не виде Атину. То је
дефинитивно била добра одлука, јер без посјете Атини, путовање губи своју чар.
На ученицима је било да се одлуче за преостале 3 дестинације, што је текло јако
узбуркано и мишљења се нису поклапала.
На крају су се одлучили за трећу опцију (Беч, Праг, Будимпешта). Оно што је занимљиво
јесте да је ово прва генерација која ће путовати овом маршрутом, након доста година
одлажења у Шпанију.

Гласови су били сљедећи:
21 или 22 ученика - за Грчку са Атином
34 ученика
-за Шпанију
36 ученика
-за Беч, Праг и Будимпешту

У жељи да ученицима будућих генерација олакшамо избор, представљамо вам листу
предности и мана сваке од датих понуда за екскурзију око којих су се ученици двоумили
ове године.

Грчка са Атином
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Предности:
• Колијевка европске културе;
• Излаз на море;
• Опуштенија атмосфера (вријеме за одмор на екскурзији);
• Дан за одмор, рекреацију, спорт.

Мане:
• Већином полупансиони;
• Релативна близина нашој земљи.

Беч, Праг, Будимпешта:

Предности:
• Попуњен програм;
• Ни превише близу ни далеко од наше земље;
• Богата култура, историја;
• Викенд одмора;
• Већина излазака у дискотеке је факултативно (можете некада да је прекочите ако
желите);
• Факултативни излет бродом.

Мане:
• За неке превише озбиљна;
• Како је програм попуњен ,нема слободног времена;
• Мијешани пансиони и полупансиони.

Шпанија

Предности:
• Упознавање са културом која се разликује од наше;
• Обилазак више земаља у склопу ње;
• Излазак на море.
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Мане:
• Дуге ноћне вожње у аутобусу;
• Обавезни изласци у дискотеку;
• Панорамско разгледање више мијеста;
• Препуњен програм;
• Нема слободног викенда;
• Смјештај у малим неатрактивним мјестима.

Cве у свему, ми нашим ђацима желимо незабораван провод, и драго нам је што су се
овог пута одлучили за једну маршруту у којој ће научити нешто ново, едуковати се и
саградити успомене које ће заувијек остати у њиховом памћењу.

Мима Шекарић I-3
Новинарска секција
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