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1. ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ 

ЕСЕНСКИ/ПРОЛЕТЕН 

1.1 Спортско-рекреативен  есенски еднодневен излет 

Место на реализација: Водно 

Одделение: од I до IX одд.  

Воспитно-образовни цели 

• Воспоставување,  развивање и негување на пријателство 

• Да се развива љубопитност (поставување на прашања и давање на одговор) 

• Запознавање со поимот еколошка свест и развивање на еколошка свест 

• Развивање на самостојноста кај учениците, социјализација и колективна заштита  при патување,  спортски 
активности и сл.  

Задачи 

• Развивање на позитивен однос кон културните и естетските вредности 

• Градење на еколошки навики 

• Фотографирање на излетничкото место и дел од спортските активности 

• Презентирање на впечатоци од излетот 

Содржина и активности 

• Јасни напатствија околу начинот при патувањето,  пристигнување на локацијата и одбирање место за 
сместување 

• Запознавање и разгледување на рекреативниот центар, фотографирање 

• Време за појадување и разговор за првите впечатоци 

• Изведба на разни спортски активност на ниво на групи (народна топка)и сл.  

• Подготовка за заминување од рекреативниот центар 

• Разговор со учениците за впечатоците од излетот 

Раководител на екскурзијата: наставници и ученици 

• Гзим Османи 

• Шќипе Иса 

• сите одделенски раководители на учениците од I до IX одделение 

• учениците од I до IX одделение 

Време на реализација и времетраење 

• октомври 2019/час од 08. 00 до 16. 00 

Локалитети за посета и правец на патување 

• Центар –Средно Водно, Крстовар (Ѓорче Петров –Сарај) 

Техничка организација 

• Висококвалитетни,  климатизирани и безбедни патнички автобуси со туристички  

• водич и лекар.  

Начин на финансирање 

• Само финасирање од страна на родителите.  
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1.2 Спортско-рекреативен  пролетен еднодневен излет  

Место на реализација: Парк шума Гази Баба  

Одделение: од I до IX одд.  

Воспитно-образовни цели 

• Воспоставување,  развивање и негување на пријателство 

• Да се развива љубопитност (поставување на прашања и давање на одговор) 

• Запознавање со поимот еколошка свест и развивање на еколошка свест 

• Развивање на самостојноста кај учениците, социјализација и колективна заштита  при патување,  спортски 
активности и сл.  

Задачи 

• Развивање на позитивен однос кон културните и естетските вредности 

• Градење на еколошки навики 

• Фотографирање на излетничкото место и дел од спортските активности 

• Презентирање на впечатоци од излетот 

Содржина и активности 

• Јасни напатствија околу начинот при патувањето,  пристигнување на локацијата и одбирање место за 
сместување 

• Запознавање и разгледување на рекреативниот центар, фотографирање 

• Време за појадување и разговор за првите впечатоци 

• Изведба на разни спортски активност на ниво на групи (народна топка)и сл.  

• Подготовка за заминување од рекреативниот центар 

• Разговор со учениците за впечатоците од излетот 

Раководител на екскурзијата; наставници и ученици 

• Арсим Лесковица 

• Нора Беља 

• сите одделенски раководители на учениците од I до IX одделение 

• учениците од I до IX одделение 

Време на реализација и времетраење 

• мај 2019/час од 08. 00 до 16. 00 

Локалитети за посета и правец на патување 

• Чаир – Паркшума Гази Баба 

Техничка организација 

Висококвалитетни,  климатизирани и безбедни патнички автобуси со туристички водич и лекар.  

Начин на финансирање 

Самофинансирање од страна на родителите.  
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2. ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

 

Еднодневна екскурзија 

Место на реализација: Кавадарци 

Одделение: III одд.  

Воспитно-образовни цели 

• Да се запознаат со градот Кавадарци, Стоби, Фени, ХЕЦ Тиквеш и околината.  

• Набљудување и запознавање со природните убавини на нашата земја 

• Воспоставување,  развивање и негување на пријателство 

• Да се развива љубопитност (поставување на прашања и давање на одговор) 

• Запознавање со поимот еколошка свест и развивање на еколошка свест 

Задачи 

• Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции 

• Социјализација,  колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе  

• Развивање на позитивен однос кон културните и верските вредности 

• Градење на еколошки навики 

• Фотографирање на научно-културни знаменитости 

• Презентирање на впечатоци од едно дневната екскурзија.  

Содржина и активности 

• Посета на научно-културни знаменитости 

• Јасни напатствија околу начинот при патувањето и пристигнување на локацијата.  

• Запознавање и разгледување на културни знаменитости.  

• Подготовка за заминување од рекреативниот центар 

• Разговор со учениците за впечатоците од излетот 

Раководител на екскурзијата; наставници и ученици 

• Елзина Пољику 

• сите одделенски раководители на учениците од III одделение со најмалку 30% од учениците по добиена 
писмена согласност од родителите),  а за учениците кои нема да учествуваат во екскурзијата 
училиштето ќе организира настава 

Време на реализација и времетраење 

мај 2020, час од 08. 00 до 16. 00 

Локалитети за посета и правец на патување 

Скопје-Кавадарци: Стоби,  Фени, ХЕЦ Тиквеш 

Техничка организација 

Висококвалитетни,  климатизирани и безбедни патнички автобуси со туристички водич и лекар.  

Начин на финансирање 

Самофинансирање од страна на родителите.  
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3. ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ 

 

Дводневна екскурзија 

Место на реализација: Пехчево-Берово -Струмица-Дојран-Неготино-Кавадарци- 

-Скопје 

Одделение: од VI одд.  

Воспитно-образовни цели 

• Да се рекреираат и забавуваат учениците 

• Набљудување и запознавање со природните убавини на нашата земја 

• Запознавање на учениците со градовите: 

✓  Пехчево(Водопади во туристичката населба Равна Река Пехчево),  

✓ Берово (Беровско езеро),  

✓ Струмица (Kолешински и Смоларски водопади),  

✓ Дојран(Вардарски рид и Дојранско езеро) 

✓ Неготино (ТЕЦ Неготино) и 

✓  Кавадарци(Стоби,  Фени, И ХЕЦ Кавадарци) 

• Проширување и развивање на пријателството 

• Поттикнување на учениците за прашување и давање одговори 

• Запознавање со поимот еколошка свест и развивање на еколошка свест 

Задачи 

• Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции 

• Социјализација,  колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе 

• Меѓусебна толеранција, разбирање и почит кон различни културни вредности преку учество во заеднички 
активности.  

• Развивање на позитивни односи кон културно-естетските вредности 

• Развивање на еколошките навики 

Содржина и активности 

• Посета на локалитетите и музеи каде што ќе одат.  

• Јасни напатствија околу начинот при патувањето,  пристигнување на локацијата    

• Време за појадување и разговор за првите впечатоци 

• Изведба на разни спортски активност на ниво на групи (народна топка)и сл.  

• Подготовка за заминување  

• Разговор со учениците за впечатоците од екскурзијата.  

Раководител на екскурзијата; наставници и ученици 

• Ферди Бафтија 

• сите одделенски раководители на учениците од VI одделение 
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• со најмалку 30% од учениците од VI одделение (по добиена писмена согласност од родителите),  а за 
учениците кои нема да учествуваат во екскурзијата училиштето ќе организира настава 

Време на реализација и времетраење 

Мај 2019/ два дена,  поаѓање во 08. 00 часот.  

Локалитети за посета и правец на патување 

Скопје- Пехчево(Водопади во туристичката населба Равна Река Пехчево), Берово (Беровско езеро), 
Струмица (Колешински и Смоларски водопади), Дојран(Вардарски рид и Дојранско езеро)Неготино (ТЕЦ 
Неготино) и Кавадарци(Стоби,  Фени,  И ХЕЦ Кавадарци) 

 

Техничка организација 

Висококвалитетни,  климатизирани и безбедни патнички автобуси со туристички водич и лекар.  

Начин на финансирање 

Самофинансирање од страна на родителите.   
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4. ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ 

 

Тридневна екскурзија 

Место на реализација: Скопје–Хераклеа-Битола–Охрид–Струга–Вевчани–Дебар-Тетово-Скопје 

Одделение: IX одд.  

Воспитно-образовни цели 

• Да се рекреираат и забавуваат учениците 

• Набљудување и запознавање со природните убавини на нашата земја 

• Проширување и развивање на пријателството 

• Поттикнување за прашување и давање одговор 

• Запознавање со поимот еколошка свест   

Задачи 

• Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции 

• Социјализација,  колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе 

• Меѓусебна толеранција разбирање и почит кон различни културни вредности преко учество во заеднички 
активности 

• Развивање на позитивни односи кон културно-естетските вредности 

Содржина и активности 

• Посета на локалитетите и музеи каде што ќе поминат.  

• Јасни напатствија околу начинот при патувањето,  пристигнување на локацијата                   

• Организирање забава,  одење во дискотека и организирана забава во хотелот.  

• Разговор со учениците за впечатоците од екскурзијата.  

Раководител на екскурзијата; наставници и ученици 

• Џељаљ Рамадани 

• сите одделенски раководители на учениците од IX одделение со најмалку 30% од учениците од IX   
одделение (по добиена писмена согласност од родителите),  а за учениците кои нема да учествуваат во 
екскурзијата училиштето ќе организира настава 

Време на реализација и времетраење 

мај 2020/ три дена, поаѓање во 08. 00 час.  

Локалитети за посета и правец на пат 

Скопје–Хераклеја, музеј на албанската азбука во Битола,  „Лихнидос” –стариот град Охрид, Биљанини извори и 
Свети Наум, биолошкиот музеј во Струга,  Вевчански извори,  Дебарски бањи и Шарената џамија во Тетово 

Правец на патување  Скопје-Хераклеа-Битола- Охрид-Струга-Вевчани- Дебар- Тетово-Скопје 

Техничка организација 

Висококвалитетни,  климатизирани и безбедни патнички автобуси со туристички водич и лекар.  

Начин на финансирање 

Самофинансирање од страна на родителите.  
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5. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД V 

ОДДЕЛЕНИЕ 

 

5.1 План за реализација на настава во природа 

Место: Струга / Охрид   

Време на реализација: април / мај 

Целна група: V 

Број на паралелки: 5 

Број на наставници: 6 

 

Одделенски раководители: 

V-1 Сејхане Бектеши 

V-2 Албјонда Исени 

V-3 Букурије Хоти-Метуш 

V-4 Вјолца Шеху / Блерита Исени  

V- 5 Алмира Мусиќ 

 

ЗНАЧЕЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА 

Преку реализирањето на оваа наставна форма на учениците од петто одделение им се овозможува 
изворно да се запознаат со предметите и појавите во природната и животната средина, тие непосредно да 
набљудуваат, проучуваат, восприемаат во природни услови и да ги демонстрираат во нивната оригинална 
димензија.  Знаењата кои што учениците ќе ги стекнат преку наставата во природа ќе се потрајни,  ќе имаат 
поголема практична применливост,  функционалност и ќе претставуваат мотивирачки фактор за проширување,  
продлабочување и поголема примена во натамошното образование.  Кај учениците ќе се развие 
осамостојувањето,  хуманизацијата,  социјализацијата на односите меѓу половите,  тие ќе се оспособат за живот 
во колектив,  за извршување на поставените задачи,  ќе се негуваат другарските односи.  Преку запознавањето 
на природните убавини на езерото Охрид,  учениците ќе го развиваат чувството за доживување на убавото,  кај 
нив ќе се формираат навики за спортување и рекреација,  а со тоа ќе им се подобри физичката и психичката како 
и општата здравствена состојба.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА 

Основната цел која сакаме да ја постигнеме со изведувањето на оваа форма на настава е учениците од 
оваа одделение да се здобијат со знаења,  претстави и поими во природната средина,  предзнаењата и знаењата 
што учениците до овој период ги стекнале да се дополнат, дооформат,  потврдат и систематизираат. Учениците 
со овој вид настава ќе ги продлабочат знаењата за растителниот и животинскиот  свет во и околу Струга, ќе ги 
збогатат знаењата за природните одлики и запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни 
краеви.  Ќе го збогатат своето искуство во откривање на нови знаења по македонски јазик преку интерпретација 
на четива и усно и писмено изразување на своите доживувања и впечатоци од престојот во Струга и неговите 
убавини.  Учениците да се запознаат со видовите населби, археолошки ископини, да се запознаат со нашето 
подалечно и поблиско минато. Да развиваат интерес за природата, за спортски активности, рекреација, 
развивање на другарство и социјализација на учениците. Кај учениците ќе се развие способност за набљудување,  
перципирање.  воочување на предметите и појавите, сфаќање на меѓусебните врски и односи во природата,  а 
особено на човекот како дел од природата.  
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5.2 Подготовка 

Со Годишната програма за работа на училиштето е планирана настава во природа со петтите 
одделенија,  во согласност со родителите на учениците.  На родителските средби родителите ќе одлучат дали да 
се изведе оваа настава во месец април/мај,  а финансирањето ќе биде со самофинансирање на родителите.  На 
оваа настава се очекува да присуствуваат 90% од учениците. Ќе се водат индивидуални разговори со ученици и 
родители со цел поефикасна адаптација и социјализација на поедини ученици во колективен живот.  Ќе се 
преземат напори да се обезбеди бесплатен престој на социјалните случаи. Изработена е посебна програма со 
конкретизација на содржини, активности и куќен ред, која е во прилог. Изработени се и задолженија за 
наставниците за слободните активности и слободното време,  како и задолженија на учениците за организирање 
на слободното време во натпревари,  квизови и сл. За реализација на овој вид настава се врши и избор на 
наставни и технички средства и помагала кои ќе се користат при реализацијата на наставата и активностите и 
тоа: учебници за соодветните предмети, енциклопедии, списанија, интернет, спортски реквизити, дидактички 
материјал и помагала, ликовни материјал и аудио визуелни средства географска карта, нема карта и др. Исто 
така ќе се водат посебни педагошки дневници за карактеристични педагошки ситуации од страна на педагогот,  
доколку има негово присуство.  По враќањето од наставата во природа ќе се изврши согледување и проценка од 
ефектите.  Ќе се поднесе и извештај за истото пред Наставничкиот совет.  

 

КОНКРЕТИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ 

ПРВ ДЕН: 

1. Македонски јазик-“ Што би било кога би живеел во минатото?”  - раскажување по фантазија 

2. Математика –Работа со податоци 

3. Општество – Културното наследство на тлото на Република Македонија 

4. ФЗО – Одење, трчање по рамен и нерамен терен, лазење и качување.  

ВТОР ДЕН: 

1. Макeдонски јазик – Читање на легенди  за Охридското езеро, пишување на реченици за Охридското 
езеро 

2. Математика – Претставување и читање на столбест и сликовит дијаграм 

3. Ликовно – Форма цртање,  сликање на непосредната околина 

4. Ликовно – Изработка на сувенири од природни материјали 

ТРЕТ ДЕН:  

1. Математика – Дополнителни задачи во работна тетратка на столбест и сликовит дијаграм 

2. Македонски јазик – Читање  проза и поезија  за историјата, животот и работата на луѓето од околината 

3. Музичко образование – Народни песни, оро, народно творештво(народни песни, носии, ракотворби, 
игри, традиции и обичаи од југоисточниот дел на Р. Македонија Струга 

4. Општество – Споменици на културата 

ЧЕТВРТИ ДЕН:  

1. Математика – Активности со дидактички материјал за мерење на површина и периметар.  Да ги 
препознае и користи единиците мерки: квадратен центиметар,  квадратен дециметар и квадратен метар.  

2. Македонски јазик – Пишување на извештаи по посети од набљуденија, илустрирање и начин на 
поврзување во книга реализација 

3. ФЗО – Вежби за раздвижување на телото, движење на телото и естетика при играње 

4. Час на одделенска заедница – Работилница-изработуваме ѕиден весник; Изработка на книга, , Поезии 
и легенди за Струга и Црни Дрим, ,  
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ЗАБЕЛЕШКА: Наставните содржини можат да претрпат измени со оглед на времето на реализација на 
наставата во природа.  

Потребен материјал за наставни активности-блок бр. 3, темперни бои, четки, чаша за вода, 
фломастери, тетратка со квадратчиња, тетратка со широки линии, прибор за пишување, лепак за хартија, ножици.  

Наставни форми – заедничка, групна, индивидуална и работа во парови(тандеми).  

Методи и техники на работа – метода на игра, метода на набљудување, метода на истражување, 
говорен метод (монолошки, дијалошки и методи на дискусија)метод на работа со текст(текстови, работни листови 
и индивидуални задачи).  

Техники и методи за следење на постигањата на учениците – набљудување, анегдотски белешки, 
квизови, усни одговори на прашања  поставени од наставникот, одговори на есејски прашања, разговор со 
учениците, писмени извештаи, практични изведби, проектна работа.  

 

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ 

• Тргнување во 08.00 часот 

• Пристигнување и сместување во одморалиштето и запознавање со Куќниот ред 

• Разгледување и запознавање со објектот 

• Вечерна програма ”Добро ни дојдовте”.  

ПРВ ДЕН 

• од 17:30 до 19:00 часот спортски натпревар во мал фудбал и народна 

• од 20:30 – вечер на хумор и смеа 

ВТОР ДЕН 

• од 17:30 до 19:00 часот меѓу одделенски натпревар во влечење јаже 

• од 20:30 до 21:30 часот квиз натпревар 

ТРЕТ ДЕН 

• од 08:00 до 13:00 часот - посета на Струга и околината 

• од 20:30 до 21:30 часот - избор на најдобар пејач 

ЧЕТВРТИ ДЕН 

• Подготовка и напуштање на објектот околу 14:00 часот 

ЗАБЕЛЕШКА: Организирањето на слободното време може да претрпи измени со оглед 

на временските услови и конкретните потреби за реализација на наставата во природа.  

КУЌЕН РЕД 

 Будење на учениците во 07:00 часот 

 Миење и местење на креветите до 07:30 часот 

 Организиран појадок од 07:30 до 08:00 часот 

 Преглед на собите од 08:00 до 08:30 часот 

 Подготовка за настава до 08:45 

 Тргнување  во просторијата каде ќе се изведе наставата од 08:45 до 09:00 часот 

 Почеток на првиот час во 09:00 часот и завршување во 12:15 часот 
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 Подготовка за тргнување од 12:15 до 12:30 часот 

 Враќање од настава од 12:30 до 12:45 часот 

 Подготовка за ручек до 13:00 часот 

 Организирано ручање од 13:00 до 14:00 часот 

 Попладневен одмор за учениците од 14:00 до 16:00 часот 

 Ужина во 16:15 часот 

 Слободни активности од 16:30 до 17:15 часот 

 Организирање спортски натпревари од 17:30 до 19:00 часот 

 Вечерање во 19:15 до 20:00 часот 

 Подготовка за забава од 20:00 до 20:30 часот 

 Вечерна забава од 20:30 до 21:30 часот 

 Легнување на учениците во 22:00 часот 

 

5.3Техники и методи за следење на постигањата на учениците 

• Набљудување; 

• Анегдотски белешки; 

• Квизови; 

• Усни одговори на прашања поставени од наставникот; 

• Одговори на есејски прашања,  

• Поставување прашања од соучениците о одговори на нив; 

• Разговор со учениците 

• Писмени извештаи; 

• Практични изведби; 

• Проектна работа; 

 

НАСТАВНИ СРЕДСТВА: 

• Учебник за соодветниот предмет,  енциклопедии; 

• Списанија; 

• Интернет; 

• Спортски реквизити; 

• Дидактички материјали и помагала; 

• Ликовни материјали; 

• Географска карта,  нема карта; 

• Аудио  визуелни средства; 

• Извори на знаење од непосредната околина: споменици на културата,  музеи,  домови на културата, 
библиотеки,  кина,  театри,  национални паркови итн.  
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ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА: 

• Учениците непосредно ( нагледно  панорамски ) да се запознаат со природните одлуки 

• Изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот живот; 

• Учениците непосредно ( нагледно ) да се запознаат со релјефот; 

• Учениците непосредно ( нагледно ) да се запознаат со видовите населби,  археолошки ископини; 

• Учениците непосредно ( нагледно ) да се запознаат со нашето подалечно и поблиско минато; 

• Учениците  да се запознаат со животинскиот и растителниот свет во и околу. . . . .  

• Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви; 

• Развивање на другарство и социјализација на учениците 

ЗАДАЧИ: 

• развивање интерес за природата,  градење еколошки начин; 

• поттикнување и манифестирање позитивни емоции; 

• позитивен однос кон верските и културните вредности; 

• социјализација и колективна заштита; 

• развивање интерес за спортски активности,  рекреација и . . . .  

• да се поттикнува и развива другарството,  меѓусебно почитување,  позитивен дух и подобри меѓусебни 
односи.  

• Навики за здраво живеење.  

 

 

  



ООУ  “Хасан Приштина 
”ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА, ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИИ 

за учебната 2019/2020 година 

Страна14/16 

6.ПЛАН ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАБЉУДУВАЊА И ПОСЕТИ НА ЗНАМЕНИТОСТИ И УСТАНОВИ 

 

Набљудувања: 

• Набљудување на местото на живеење 

• Набљудување на природата 

• Набљудување на сообраќајот 

 

Посети на знаменитости и установи:  

За поадекватно реализирање на наставниот план и програма, за полесно осознавање на наставните  планови  
и  содржини,  планирани  се  посети  на  одредени  објекти  и манифестации од областа на културата кои ќе ги 
збогатат знаењата на учениците: 

 

• Театар за деца и млади 

• Кино претстава (Филмски театар) 

• Библиотека (Британски совет, Американско катче Скопје, Француски институт Скопје и др. ) 

• Саем на книгата 

• Универзална Сала,  

• Македонска опера и балет 

• Музеј на град Скопје,  

• Меморијален центар на холокаустот на Евреите од Македонија 

• Музеј на македонската борба 

• Музеј на Илузија 

• Археолошки музеј на Македонија 

• Музеј на Македонија 

• Природно научен музеј на Македонија 

• Религиозни објекти 

• Национална Галерија (Даут-пашина амам, Чифте аман, Мала станица и Музеј на Лазар Личеновски) 

• Спортски  натпревари 

• Изложби 

 

Во соработката со други воспитно  - образовни установи т. е во соработка со основните училишта од 
општината,  градот и пошироко и ќе се реализираат  активности од  наставата и воннаставните активности како 
што се  натпреварите  во  знаење  во  разни  подрачја,   ликовни  хепенинзи  и литературни читања и 
разновидни спортски натпревари.  
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Предвидена е посета  и на други институции од интерес за наставата: 

✓ пошта,  

✓ Зоолошка градина Скопје,  

✓ Аеродром,  

✓ Автобуска станица 

✓ Железничка станица 

✓ Посета на метеоролошка станица 

✓ ХЕЦ Матка 

✓ Посета на Планетариум 

✓ Културни манифестации 

✓ Новогодишна претстава 

✓ Посета на градот Скопје и неговите знаменитости 

✓ Посета и запознавање со работата на општината 

Наставните посети надвор од училиштето за учениците од прво до деветто одделение ги планираат 
наставниците во своите наставни програми. Овие посети се планираат и реализираат и со цел да се искористат 
како ефективни ресурси за учење и стекнување трајни знаења.  

 Цели:  

• Да се оспособи за воспоставување на културен однос со опкружувањето во насока на: 

• лично обраќање кон други луѓе; 

• приспособување на говор во дадена ситуација; 

• културно однесување со други луѓе; 

• еколошко однесување.  

• Да ги прошират сознанијата за непосредната околина; 

• да се оспособуваат за набљудување,  опишување и споредување; 

• да се оспособуваат да користат различни извори на знаења; 

• да ги прошират знаењата за културното  богатство на својата татковина; 

• да се ориентираат во просторот и времето; 

• да стекне елементарни знаења за театарот и драмската уметност; 

• да се формираат навики за културно однесување при посета на театар, претстава; 

• да се развива позитивен однос и почитување на различни професии; 

• запознавање со училишната средина; 

• да се запознае со стари градби, носии, стари предмети; 

• да се запознае со сообраќајот од домот до училиштето; 

• да ги спознаваат правилата за безбедно движење; 

• да може безбедно да се движи во локалната средина; 

• да ги препознава звуците од природата и околината; 

• да развива хуман однос кон живиот свет; 

• да се развива свест за зачувување на чиста околина.  

 

  



ООУ  “Хасан Приштина 
”ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА, ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИИ 

за учебната 2019/2020 година 

Страна16/16 

* При реализација на наставата во природа ќе се почитува во целост член 9 од „Правилникот за 
начинот изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните 
училишта„ 

 

Тим за подготовка на Програмата за екскурзии и други слободни активности 

1. Флутурије Џила Шеј  ________________________ 

2. Ферди Бафтија   ________________________ 

3. Марија Лотиќ   ________________________ 

4. Букурије Хоти   ________________________ 

5. Алмира Мусиќ  ________________________ 

 

 

 

 

Август 2019 год.,  Скопје 

Директор 

       __________________ 

                  Lulieta Qerimi 

 

 


