
Moje četverodnevno putovanje srednjom 

Dalmacijom 
 

 Suncem okupan mjesec rujan i moj grad Rijeka zaželjeli su 

nama, osmašima, sretno i radosno putovanje u ljepotu srednje 

Dalmacije. 

 Svi smo uzbuđeni i puni očekivanja jer želimo sa sobom ponijeti 

najljepša sjećanja na zajedničko druženje s našim profesorima, 

vodičima i vozačima. Dalmacija će uvijek ostati u mojem srcu jer sam 

se obogatio  novim iskustvom. To iskustvo čini moje četverodnevno 

putovanje meni dragim gradovima: Zadrom, Šibenikom, Trogirom i 

Splitom. Moje iskustvo obogatilo je i putovanje na otoke Prvić, Zlarin i 

Krapanj te posjet Nacionalnom parku Krka. 

 Tijekom cijelog putovanja svi smo bili ushićeni i snimali lijepe 

kadrove iz autobusa, s broda i u šetnji. Svako mjesto je bilo posebno 

lijepo, ali ja ću najviše pamtiti grad Zadar koji se godinama oporavljao    

od rana Domovinskoga rata. 

 Uputili smo se zadarskom rivom i uživali u bujnoj vegetaciji, 

lijepim palmama i maslinama. Svatko tko voli glazbu može uživati u 

koncertu ugodnih tonova Morskih orgulja. One su čudesni spoj 

gradnje i glazbe koja nastaje uz pomoć plime, oseke i valova.  

Svi ljubitelji svjetlosti i svjetlosnih igara zaustavit će se u okružju 

Pozdrava Suncu. Na tom mjestu okupljaju se mnogobrojni turisti. 

Građen je od višeslojnih staklenih ploča postavljenih u istu razinu s 

kamenim pločama rive u obliku kruga.  

Posebno sam bio oduševljen Trgom pet bunara koji je danas 

spomenik na ratna vremena u borbi protiv Turaka kada su Zadrani 

dobivali vodu iz jezera Vrana.  



Ljepotu grada Zadra svojim romaničkim stilom ukrašava crkva 

sv. Donata. Građena je u okruglom obliku i dao ju je izgraditi zadarski 

biskup u 9. st.  

Najviše sam uživao šećući Kalelargom i u srcu sam nosio stihove 

pjesme „Kalelarga“ koju danas svi pjevaju kao himnu u izvedbi 

pokojnog Tomislava Ivčića. Široka ulica je simbol grada zbog 

mnogobrojnih druženja, zabava i pučkih svečanosti. 

Lijepo je biti učenik, putnik i istraživač. Zahvalan sam svojim 

profesorima, vodičima i svojim prijateljima za sve dragocjene 

trenutke, nezaboravno putovanje i druženje koje ću zauvijek nositi u 

svojem srcu.  

 

Vito Glažar, 8.b 


