
ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 7. И 8. РАЗРЕДА 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ  И ЗАДАЦИ 
 
Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с појавама 
и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе. Циљ екскурзије је да 
ученици део наставног програма савладају непосредним упознавањем садржаја 
предмета,појава и односа у природној и друштвеној средини, да упознају културно 
наслеђе и да се остваре циљеви из области моралног, естетског, професионалног, 
емоционалног исоцијалног васпитања. 
 

Програм екскурзије: 

1.дан: 
Полазак испред школе у договорено време. Путовање преко Шапца – Београда – 

Смедерева /посета Смедеревској тврђави/- Виминацијум/ обилазак археолошког 
налазишта/ - Сребрно језеро – Голубац / Голубачка тврђава/ - Голубац, смештај у хотелу 

,,Голубачки град“2*. Вечера, дискотека, ноћење. 

2.дан: 
Доручак у хотелу, напуштање хотела и обилазак ХЕ,,Ђердап“ у пратњи стручног водича. 

Посета Археолошком налазишту Лепенски вир. Повратак у хотел ,,Голубачки град“2* у 

Голупцу, ручак и повратак кући директном вожњом за Белу Цркву преко Београда уз 
краће паузе ради потреба. Долазак у вечерњим часовима у Белу Цркву. 

 

Задаци екскурзије су: 
 Проучавање објеката и појава у природи. 

 Уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима. 
 Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика. 

 Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева. 

 Развијање позитивних односа према националним, културним и естетским 
вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних 

односа. 

 Схватање значаја здравља и здравих стилова живота. 
 Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према 

крају који обилазе и упознају. 

 Ученици ће се на екскурзији упознати са објектима-сведоцима наше прошлости, 
разгледањем обележја и обавештавањем о догађајима и личностима што ће имати за 

циљ увођење ученика у нашу ближу и даљу прошлост. 

 На путовању ученици ће уочавати значај путева и важних саобраћајних средстава 
којима се људи служе. Међу ученицима ће се развијати позитивни интерперсонални 

односи и учврстиће се навике лепог понашања. 

 
 

 



Садржаји којима се постављени циљеви остварују. 

Постављени циљеви и задаци биће остварени обиласком: 

 Путака Голупцу и разгледањем облика рељефа од брдско-планинског до 
равничарског. 

 Обиласком тврђаве у Смедереву. 

 Посетом Лепенском виру 
 Обиласком Голубачке тврђаве 

 Обиласком ХЕ Ђердап 

 Обиласком Сребрног језера 
 Посетом Виминацијуму 

  

Планирани број ученика: 

-На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика седмог и осмог  разреда. 

Носиоци предвиђених садржаја и активности: 

Разредне старешине седмог и осмог разреда. 

Трајање екскурзије:дводневна. 

Путни правац:Бела Црква – Завлака – Београд – Смедерево – Виминацијум – Сребрно 

језеро – Голубац – Бела Црква. 

Техничка организација: Задужена туристичка агенција. 

Начин финансирања: Родитељи ученика. 

Стручни вођа пута: Небојша Николић 

Пратиоци: Љиљана Мијић, Момчило Грбић и Мирослав Радовановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 7 и 8. РАЗРЕДА 
  -ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА- 
 
 
ВРСТА ЕКСКУРЗИЈЕ:Дводневна екскурзија 
 
ДАТУМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:10 и 11.10.2019.године 
 

РЕЛАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ:Бела Црква – Завлака – Београд – Смедерево – Виминацијум – 
Сребрно језеро – Голубац – Бела Црква. 

БРОЈ УЧЕНИКА: 36 
 
БРОЈ НАСТАВНИКА: 4 
 
ЦЕНА ЕКСКУРЗИЈЕ: 8.600,00 динара + 600,00 динара  
 
СТРУЧНИ ВОЂА ПУТА: Небојша Николић 
 

ПРАТИОЦИ: Љиљана Мијић, Момчило Грбић и Мирослав Радовановић. 

РЕАЛИЗАТОРИ ЕКСКУРЗИЈЕ: Туристичка агенција,,КОНДОР ТИС“ Лозница 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

1.дан: 
Полазак испред школе у договорено време.Путовање преко Шапца – Београда – 

Смедерева /посета Смедеревској тврђави/ - Виминацијум/ обилазак археолошког 

налазишта/ - Сребрно језеро – Голубац / Голубачка тврђава/ - Голубац, смештај у хотелу 
,,Голубачки град“2*. Вечера, дискотека, ноћење. 

 2.дан: 
Доручак у хотелу, напуштање хотела и обилазак ХЕ,,Ђердап“ у пратњи стручног водича. 
Посета Археолошком налазишту Лепенски вир. Повратак у хотел ,,Голубачки град“2* у 

Голупцу, ручак и повратак кући директном вожњом за Белу Цркву преко Београда уз 

краће паузе ради потреба. Долазак у вечерњим часовима у Белу Цркву. 
 

Постављени циљеви и задаци биће остварени обиласком: 

 Пута ка Голупцу и разгледањем облика рељефа од брдско-планинског до 

равничарског. 
 Обиласком тврђаве у Смедереву. 

 Обиласком Голубачке тврђаве 

 Посетом Лепенском виру 
 Обиласком ХЕ Ђердап 

 Обиласком Сребрног језера 

 Посетом Виминацијуму 
 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА СЕДМОГ И ОСМОГ  
РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ 
 
 
РАЗРЕД: СЕДМИ И ОСМИ 
 
ДАТУМ ИЗВОЂЕЊА: 10. и 11.10.2019.године 
 
СТРУЧНИ ВОЂА ПУТА: Небојша Николић 
 

НАСТАВНИЦИ ПРАТИОЦИ: Љиљана Мијић, Момчило Грбић и Мирослав Радовановић. 

 
БРОЈ УЧЕНИКА: 36 
 
БЕСПЛАТНИХ :2 
 
ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ: 8.600,00 динара + 600,00 динара 
 
УКУПНА УПЛАТА:309.600,00динара + 21.600,00 динара 
 
ПОСЕЋЕНИ(објекти,музеји,места...): 
 
ЕКСКУРЗИЈА ЈЕ ПРОШИРИЛА ЗНАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ СЛЕДЕЋИХ НАСТАВНИХ 
ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, ВЕРСКА 
НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС, ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ, ОДНОСНО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ФИЗИКА. 
 
 
ЕКСКУРЗИЈА ЈЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА И ИСПУНИЛА ПЛАН У ПОТПУНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРАТАК ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВОЂЕ ПУТА О ИЗВЕДЕНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ 
 
 

 Дводневна наставна екскурзија ученика седмог и осмог  разреда успешно је реализована 

10. и 11. октобра 2019.г.  Ученици су имали прилику да се упознају са појавама и 
односима у природној и друштвеној средини, са културним, историјским и духовним 

наслеђем и привредним достигнућима краја који обилазе.Ученици су део наставног 

програма  могли да савладају непосредним упознавањем садржаја предмета, појава и 
односа у природној и друштвеној средини, да стекну нова, прошире и утврде претходно 

стечена знања, да упознају историјско, духовно и културно наслеђе  свог народа. 

 
Програм екскурзије је садржао активности предвиђене за реализацију током два дана и то: 

1.дан - Полазак испред школе у договорено време. Путовање преко Шапца – Београда – 

Смедерева /посета Смедеревској тврђави/ - Виминацијум/ обилазак археолошког 
налазишта/ - Сребрно језеро – Голубац / Голубачка тврђава/ - Голубац, смештај у хотелу 

,,Голубачки град“2*. Вечера, дискотека, ноћење. 

 2.дан -Доручак у хотелу, напуштање хотела и обилазак ХЕ,,Ђердап“ у пратњи стручног 
водича. Посета Археолошком налазишту Лепенски вир. Повратак у хотел ,,Голубачки 

град“2* у Голупцу, ручак и повратак кући директном вожњом за Белу Цркву преко 

Београда уз краће паузе ради потреба. Долазак у вечерњим часовима у Белу Цркву. 

 

Активности предвиђене програмом екскурзије у потпуности су реализоване. Ученици 

седмог и осмог разреда су током реализације екскурзије показали примерно понашање док 
су одељењске старешине биле на висини задатка. Представник туристичке агенције 

задужене за реализацију екскурзије, возач аутобуса и лекар су испољили  оптималну 

сарадњу како са ученицима тако и са одељењским старешинама. 
 

Након реализације екскурзије ученици седмог и осмог разреда су попунили анкету о 

успешности спроведене екскурзије чијом анализом је установљено: 
1. Да су понуђени садржаји највећим делом задовољили њихова очекивања; 

2. Да су ученици у значајној мери незадовољни условима смештаја у хотелу; 

3. Да су ученици скоро у потпуности незадовољни исхраном у хотелу; 
4. Да су ученици у великој мери задовољни превозом, возачем, лекаром и 

туристичким водичем; 

5. Да су ученици у великој мери незадовољни квалитетом организованих 
активности што се пре свега односи на дискотеку у хотелу; 

6. Да су ученици потпуно задовољни приступом и опхођењем наставника на 

екскурзији; 
7. Да се ученици скоро у потпуности не слажу са ценом екскурзије у односу на 

реализовани садржај екскурзије; 

8. Да су ученици већим делом неодлучни по питању изношења примедби, 
односно препорука у вези са начином реализовања екскурзије; 



9. Да су ученици највећим делом сагласни у томе да би на овој екскурзији 

променили смештај и исхрану; 

10. Да су ученици највећим делом  неодлучни и несигурни у изношењу личних 
запажања, похвала, предлога и сугестија с обзиром да се тражио слободан 

одговор. Међу изнетим запажањима највећи део се односи на исхрану у 

хотелу, али су присутне и похвале наставницима, возачу, туристичком 
водичу, као и позитивна запажања о садржајима екскурзије. 

 

Изнете примедбе, сугестије, предлози и запажања као и одговори ученика на питања 
садржана у анкети требало би да послуже као смернице приликом организовања и 

реализације наредних наставних екскурзија како би се избегли слични недостаци. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ДАТУМ:                                                                                         СТРУЧНИ ВОЂА ПУТА: 
15.10.2017.године                                                                               НЕБОЈША НИКОЛИЋ 



ЕКСКУРЗИЈА 
СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 
ОКТОБАР 2019.ГОДИНЕ 

ШКОЛСКА 2019/20.ГОДИНА 


