
Зашто се радујем екскурзији?

Данас ћу вам причати о екскурзијама. Све почиње дан пре… Школско звоно је
зазвонило… Брже боље трчим кући са ветром под ногама у журби да се пакујем. У пртљаг
улазе друштвене игре, разне грицкалице, слаткиши и разноразне џиџабиџе. Обузима ме
узбуђење јер једва чекам да сутра устанем и кренем на ексурзију.

Рекративна настава или ексурзија су један од разлога зашто се радујем новој
школској години. Та 2-3 дана је право време да се сви мало више опустимо, шалимо и
наравно дружимо све док се не „заситимо” једни других и док не попадамо с ногу.

Вече пре поласка нестрпљиво лежим у кревету чекајући следеће јутро да стекнем
нова пријатељства, успомене и утиске. Постављају се многа питања: Са ким смо у
аутобусу? Колико нам треба да стигнемо? или Ја хоћу да будем са њом у соби, да ли је то
ок?

На лицима разредних старешина се види да су већ преморени иако нисмо ни
кренули. Када уђемо у аутобус, једино важно је да имамо звучник да би се слушала музика,
резервни ако се овај први испразни и да се седи са другом или другарицом који ће те
насмејати. Моје мишљење је да је вожња у бусу једна од најзабавнијих делова екскурзије
јер се ту углавном десе главне ствари, теме и трачеви око којих ће се цео догађај вртети.

Углавном је екскурзија организована да пре него што стигнемо до главне локације,
обиђемо важна места и знаменитости, пећине, манастири, тврђаве, историјска налазишта...

Када стигнемо у хотел, сви се договарају са ким ће бити у соби, па углавном у том
тренутку настане нека драма јер нека девојчица се можда не слаже са распоредом соба, па
се разредни старешина наљути, али на крају све буде у реду!

Кад сам била млађа, највише сам се радовала дискотеци. То је било ђускање док ми
се не заврти у глави и не паднем од умора. Зато сада када сам мало старија, највише се
радујем дружењу у собама, причању до бесвести и по мало, прављењу глупости :)
Следећег дана сви смо јако уморни, често и промукли јер наравно нико ни ока није
склопио.

Једва се провлачимо кроз дан, али када се аутобус заустави испред школе, сви
почињу да буду тужни јер је дошао тренутак да се поздрављамо што значи да се још једна
екскурзија завршила.

Једна од мојих најлепших сећања су управо са кампова, екскурзија и рекративних
настава. Та слобода и леп осећај кад си са друштвом на окупу је неупоредив са дружењем
у школи. Увек се деси да се са својим друштвом много више зближим на ексурзијама па
макар то били и  једнодневни излети.

Стварно мислим да ако имате прилику да адете на неко путовање са школом,
обавезно се пријавите јер ће вам бити право уживање! Успомене које сам створила на
екскурзијама ћу увек памтити и чувати. Врло су ми вредне јер означавају неке од
најлепших тренутака у мом животу.
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