ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЂАЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

Циљ екскурзије
Екскурзија је ваннаставни облик образовно - васпитног рада који се остварује
ван школе. Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма
непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини,
упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу
школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.

Задаци екскурзије
Задаци који се остварују реализацијом програма ескурзије су:
- проучавање објеката и феномена 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 позитивног односа према: националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима,
као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

V

и

VI РАЗРЕД

Прањани – Краљево – Студеница – Жича – Крушевац – Ниш – Деспотовац –
Ресавска пећина – Манасија – Прањани

(2 дана)

1.дан
 Полазак у раним јутарњим часовима преко Чачка и Краљева
 Посета манастиру Студеница
 Посета манастиру Жича и наставак пута ка Крушевцу (посетити цркву Лазарицу и
Лазарев град
 Одлазак до Ниша , смештај , вечера (опција дискотеке у склопу хотела) и ноћење (ако је
изводљиво да ноћење буде у самом граду или Нишкој бањи)

2. дан
 Доручак. Посета Чегра (опционо први дан увече, пре смештаја у хотел), Ћеле-кула,
нишка тврђава, Медијана
 Наставак пута до Деспотовца ( ручак – успут или негде у околини Деспотовца)
 Посета манастира Манасија и Ресавске пећине
 Посета Парка минијатура у Деспотовцу

 Повратак у Прањане у вечерњим часовима преко Баточине и Крагујевца

Предметни наставник:
Велимир Александров

VII и VIII РАЗРЕД

Прањани – Фрушка гора - Сремски Карловци – Петроварадин - Нови Сад Суботица – Палић –– „Царска бара“ - Прањани

( 2 дана )

1. дан
 Полазак из Прањана у раним јутарњим часовима уз краћу паузу до Фрушке горе
 обилазак

манастира

Крушедола

и одлазак до Сремских Карловаца (обилазак

Гимназије и цркве)
 обилазак Петроварадинске тврђаве
 обилазак Новог Сада ( Природњачки музеј , шетња тргом, слободно време )
 смештај, вечера, ( дискотека у склопу хотела) и ноћење (Нови Сад, опционо Врбас )

2. дан
 Доручак. Одлазак до Суботице (посета Градској кући)
 Посета Палићког језера и ЗОО врта (ручак)
 посета резервата „Царска бара“ (вожња бродићем)

 повратак у Прањане у вечерњим часовима уз успутне паузе

Предметни наставник:
Велимир Александров

