
ПРОГРАМ РАДА РАДА ПЛАНИНАРСКЕ  СЕКЦИЈЕ
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Основни облици
извођења програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

1.   Теоретско-истраживачки део
карактеристике и   активности
секције

16 Излаже, објашњава,
упућује на изворе
знања, учествује у
активностима са
ученицима, сугерише

Разговор, израда
паноа,истраживачки
радови,
презентације,
припрема за
такмичења и
такмичења-квизови.

Дијалог, самостални рад,
Групни, тимски,
-квиз-екипни ,

-упознавање ученика са
Специфичностима, значајем
и карактеристикама,
-социјализација,
-развијање мотивације-
такмичарског духа

3. Теренски део-
Пешачење и посете

20 Излаже, објашњава,
упућује на изворе
знања, учествује у
активностима са
ученицима, сугерише

Пешачење-Школа –
Стапарска бања
-Посета-излет-
разгледање,
упознавање,
упоређивање,

-Пешачење од школе до
Стапарске бање

-развијање заједништва и
Колективизма у
Специфичним условима,
Развијање психо-физичке и
Спортске издржљивости,
-развијање колективног и
Такичарског духа,
-упознавање и проширивање
Знања о природно-
Географским особеностима и
Традицији заштићених
Природних и друштврних феномена
и простора

Циљеви и задаци секције

Планинарска секција је скуп специфичних, вишеструких и сложених активности. Организована је као секција- друштво
заљубљеника  природе и истраживачког рада.



Те активности се одвијају кроз три активности: теориjскo-истраживачки, припремни и теренски.
У школској години планинарскa секција своје активности ће реализовати кроз:

- Формирање чланова секције- ученици од петог до осмог разреда,
- Усвајање плана и програма са идејама и сугестијама ученика,
- Теоријско-истраживачки део: упознавање ученика са карактеристикама и радом секције; презентација, самосталних истразивачких

радова и стицање знања о местима која се планирају посетити, зидних новина и паноа, као и укључивање у обележавању Дана Светог
Саве, Дана школе, планирање и реализовање екскурзије

- Припремни део: проучавање топографске карте и примена на терену, психо-физичке припреме – шетња у околини, кондиционе
припреме, учешће на јесењем и пролећном кросу,

- Теренски део: самостално (као организатори) и као гости планинских друштава  из Ужица – пешачење и посете: Стапарска бања, Јелова
гора, Злакуса и друге дестинације које нам од других друштава буду понуђене, а буду прилагођене нашим могућностима и сагласности
родитеља.


