
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општинско Основно Училиште - ,,БРАТСТВО,, 

 

                                Место на изведување: Дојран 

                               Време на изведување:                                                      

                               Октомври 2018 / мај 2019 год. 

 

 

 

 

 

Програма за реализација на тридневна 

научна екскурзија –  V одд.  

ООУ,,БРАТСТВО,,-Скопје 
во учебната 2018/2019 

 

 



         

 

      Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности 
на учениците од основните училишта  бр.07.9992/2 од 05.06.2014 година донесден од министерот за образование и 
наука и врз основа на  Годишната програма за работа на ООУ Братство - Скопје  за учебната 2018/2019, Стручниот тим 
за подготовка  на Програмата за екскурзии и други слободни активности на ООУ Братство - Скопје,во состав  

 Јадранка Поповски - директор, 

 Татјана Трпезановска-предметен наставник по физичко и здраствено образование-раководител на тимот, 

 Билјана Нарашанова- одделенски наставник на V/1 

 Марија Атанасовска – одделенски наставник на V/2, 

 Рухије Сали – одделенски наставник на V/3  изготви 

   

ПРОГРАМА 

за наставно-научна екскурзија за учениците од  V одделение 

на деветгодишно основно образование 

 Основното училиште „Братство” Општина Карпош  - Скопје, со учениците од V одделение на девтгодишно основно 

образование во учебната 2018 / 2019 година планира да изведе Настава во Природа во Дојран во есен 2018 година или 

пролет 2019 година 

.  

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 

 Наставно-научната екскурзија ќе биде финансирана од страна на родителите/старателите. 

 Наставно-научната екскурзија ќе ја реализира Туристичка Агенција која што ќе биде избрана од страна на 

училишната комисија и која ќе ги исполнува сите потребни и пропишани критериуми. 

 За безбедноста на учениците, покрај класните раководители на осмите одделенија, ќе се грижи и вработен од 

агенцијата за обезбедување од нашето училиште.         



 

ПЛАНИРАНА НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА 

УЧЕБНАТА 2018/2019 ВО V одд. 

 ООУ" Братство" - СКОПЈЕ                                                                   

 Место  на  престој - Дојран 

 Време  на  реализација - Октомври  2018 – Април 2019  год. 

 Учесници - учениците  од  V1, V2 и V3  одд. од  ООУ., Братство,,, 

 Релација – Скопје – Штип – Кавадарци(Стоби)- Струмица- Дојран 

 Место  на  тргнување-во  училишниот  двор  на  ООУ" Братство" 

 Превоз  и  патување - превозот на учениците  ќе  се  врши  со  автобус 

 

      ЦЕЛИ од  предвидената  екскурзија:  
 Проширување  и  продлабочување  на  знаењата  на  учениците  за  културното  наследство   

 Да  се  развие  свеста  за  негување  и  чување  на  културното  богатство; 

 Развивање  на  другарството  меѓу  учениците; 

 Поттикнување  кон  истражувачки  активности; 

 Примена  на  знаењата  и  искуствата  во секојдневниот  живот; 
 

     За  оваа планирана екскурзија која  е предвидена  да се  реализира во  месец октомври/мај  се  предвидени  следниве  
места  кои  попатно  ќе  се  посетат  и  се наведени  во  следнава  програма: 

 

 

 



                                                      ПРВ  ДЕН 

Цели Место на 

реализација 

       Активности Време  на  

реализација 

 

-Запознавање на 
учениците со 
археолошкиот 
локалитет во Виница  
 

 

 
 
 
Посета на Виничко 
кале  
 

 

 
- Целосно  разгледување  
на  Виничко кале 
 

 

 
 Во  
претпладневните  
часови 

 

 

Запознавање на 

учениците со убавините 

на Македонските 

водопади 

 

Посета на 

Смоларските и 

Колешински 

водопади 

 

 

 

 

 

 

                    

-прошетка по  убавините 

на водопадите 

- Фотографирање  од 

страна на  учениците  за  

изработка  на  мал  фото  

албум   

- Пишување  есеј  за   

убавините на 

водопадите 

 

 

 

Во попладневните 

часови 

 

 



                                                 ВТОР  ДЕН 

Цели Место на 

реализација 

       Активности Време  на  

реализација 

 
 
- Запознавање  на  
учениците  со  областа    
како  археолошко  
наоѓалиште и  сведок  
на  нашата  богата  
историја  и  постоење; 
 
- Откривање  и  
проширување  на  
новите  знаења  за  
оваа  област; 
 
 
 
-Разгледување на 
учениците на 
убавините Дојранското 
езеро 
 
 
 
 

 
 

 

Вардарски рид 

 
 

 
 
 
 
 
Прошетка на 
Дојранско езеро 

 
 
 
- Прошетка  и  
разгледување на  
околината. 

 
 
 
 
 
Пишување  кратки  
состави  од  прошетките 
и  за впечатоците од 
околината  заедно  со  
своите  другарчиња. 

 
      Претпладне 
 

 
 
 
 
 
 
 
Попладне 

 

 

 



                                                      ТРЕТ ДЕН 

Цели Место на 

реализација 

       Активности Време  на  

реализација 

Разгледување на градот 

Дојран и неговите 

убавини 

. 

 

Прошетка низ Стар 

Дојран 

 

- Разговор  со  жителите  

на  Дојран; 

- Прошетка  по  кејот  на 

езерото 

 

         

       Претпладне 

- Посета на 

археолошкиот 

локалитет Стоби 

 

 

Посета на Стоби 

- Прошетка; 

- Разговор  со  

занаетчиите; 

. 

  

    Попладне 

 

СМЕСТУВАЊЕ  

 

Хотелите ,,Полин” - ,,Истатов“ -  се наоѓаат  во градот Дојран. Објектите  ги имаат сите потребни стандарди кои се 

неопходни во однос на намената на објектот.Хотелот располага со доволен број на соби ( двокреветни и трокреветни ) за 

да се сместат учениците, содржи добро организиран простор за одржување на личната хигиена.Хигиената во објектот, 

кујната и другите простории во хотелот се одржува на високо ниво, а убавата трпезарија и другите пропратни простории ќе 

придонесат за пријатен престој на учениците.Спортските објекти и терени во непосредната околина ќе придонесат за 

непречено реализирање на спортско рекреативните активности, утринската гимнастика,спортските натпреварувања меѓу 

учениците и друго.  

Вечерниот културно забавен живот на учениците исто така ќе се реализира во објектот кој нуди услови и простор за тоа. 

 



ОЧЕКУВАНИ  РЕЗУЛТАТИ: 

Учениците  да се  запознаат   со  убавините  и  историјата  на  својата  татковина и  истите  да  ги  негуваат  и почитуваат. 

Стекнатите  знаења  да  ги  продлабочат,  утврдат,  прошират  и  збогатат,  како  и  да се  здобијат  со  нови  знаења  и 

искуства. Да  стекнат  конкретна  претстава  за  некои изучени поими. Кај  учениците  да  се  развива  другарството,  

меѓусебното  помагање  и  соработка. 

 

ЗАБЕЛЕШКА 

Доколку  предвидената  екскурзија  нема  да  може  да  се  изведе  во  месец  Октомври  тогаш  истата  може  да  се  

реализира  во  месеците  Април – Мај 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                           Стручен тим за подготовка  Програмата 

                                                                                                                                        за наставно-научна екскурзија за учениците 

                                                                                                                                        од V одделение  од деветгодишно основно  

                                                                                                                                                                  образование 

                 Раководител 

                                                                                                                                                           Татјана Трпезановска 

 


