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ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Циљ:
Циљ  екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и 
васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и 
друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
- повезивање и примењивање знања и умења,
 - развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према 
свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима, 
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 
- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,
 - проучавање објеката и феномена у природи, 
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
 - упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 
- развој и практиковање здравих стилова живота,
 - развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња, 
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора, 
- оснаживање ученика у професионалном развоју, 
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 
- развијање способности оријентације у простору.

Активности Начин остваривања Носиоци активности Временска
динамика

Начин праћења

Предлози
дестинацијама

излета, наставе у

Стручне вође пута,
руководиоци разредних већа на
основу извештаја дају  предлог

Директор , Стручне вође
пута, руководиоци разредних

већа

Јул-август Извештај о предлогу,
Записници наставничких

већа 
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природи и
екскурзија за све

узрасте - 

-руководиоци одељењских
већа, помоћник директора до 1.

септембра на седници
Наставничког већа утврђен и

Упознавање
родитеља са свим

сегментима
реализације 

На родитељским састанцима и
Савету родитеља родитељи се

информишу о предлозима
дестинације

Одређивањем дневница за
наставнике на седници Савета

родитеља

-ОС и родитељи септембар Записници СР и
родитељских састанака 

Анкетирање
родитеља о настави

у природи,
екскурзијама и

излетима

Реализација анкетирања
поделом родитењима ученика

-руководиоци одељењских
већа, помоћник директора,

ОС, секретар школе

Током године Анкетни листови,
евиденција

Расписивање
тендера, 

прикупљање понуда, састанци
представника родитеља и

избор агенција -прикупљена
тендерска документација и

извршен избор -

Директор, секретар школе, ,
представници родитеља

Током године Записници састанака,
одлуке 

Реализација
екскурзије, излета

Упознати ученике са 
маршрутом и садржајем 
екскурзије  најмање недељу 
дана пре екскурзије,пре 
екскурзије на часовима 
одељенског старешине, 
географије, историје, српског
језика, биологије  детаљно 
припремити ученике за 

Директор, помоћник
директора и остали учесници

Током године Записници о реализацији
извештавање

наставничком већу ,
савету родитеља и
школском одбору,

После екскурзије
проверити ученичка

знања и стечена
искуства, кроз разговор,
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екскурзију кроз  кратке 
реферате, презентације о 
садржајима који  ће се 
посетити  и повезати их са 
градивом. Упознати ученике 
и родитеље са правилима 
понашања на екскурзији. 
Континуирано током 
екскурзије проверавати 
ученике да ли знају шта су 
видели и шта ће видети, где 
се налазимо на карти. 
Контролисати понашање 
ученика на локалитетима. 
Повезивање знања са 
екскурзије са школским 
градивом

пано са фотографијама
ученика , тест,

квиз,презентације,
изложбе, анкетирање

ученика

Реализација
наставе у природи 

Упознати ученике са
маршрутом и садржајем на

часовима одељенског
старешине, српског језика,
света око нас, природе и

друштва, детаљно припремити
ученике . Упознати ученике и

родитеље са правилима
понашања. Континуирано

током реализације проверавати
понашање ученика на
Повезивање знања са
школским градивом

Директор,  наставници
разредне  наставе
аниматор  и  инструктор
пливања; 

Током године Записници о реализацији
извештавање

наставничком већу ,
савету родитеља и
школском одбору,
После екскурзије

проверити ученичка
знања и стечена искуства,

кроз разговор, пано са
фотографијама ученика ,
тест, квиз,презентације,

изложбе, анкетирање
ученика

Анализа Анализа са ученицима за Одељењске  старешине,
стручне вође пута

током године Реализовани ЧОС,
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реализованих
излета, наставе у

природи и
екскурзија 

часовима одељењског
старешинства, 

Подношење извештаја на
родитељским састанцима,

седници Наставничког већа
школе, Савету родитеља

школе, Школском одбору

записници родитељских
састанака, седница
Наставничког већа,
Савета родитеља и
Школског одбору

Надзор примене
прописа

 Инспекцијски прегледи везани
за безбедну реализацију излета,
наставе у природи и екскурзија

Полицијска управа, 
директор

Током године Извештаји надзора


