
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општинско Основно Училиште - ,,БРАТСТВО,, 
 

                                Место на изведување:Крушево 

      Време на изведување:                        

октомври 2018- мај 2019 год. 

 

 

 

 

 

   Програма за реализација на дводневна 

научна екскурзија –VIодд.    

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, 

 класен раководител на VI-1 одд. 

 класен раководител на VI-2 одд 

 

ПРОГРАМА 

за наставно-научна екскурзија за учениците од  VI одделение 

на деветгодишно основно образование 

Основното училиште „Братство” Општина Карпош - Скопје, со учениците од VI одделение во учебната 2018 / 2019 

година планира да изведе дводневна екскурзија во Крушево во есен 2018 година или пролет 2019 година 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО-НАУЧНА ЕКСКУРЗИЈА 

ДВОДНЕВНА НАУЧНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА VI OДДЕЛЕНИЕ ЗА 

УЧЕБНАТА 2018 /2019 ГОДИНА 

 

 

 

Време на реализација: октомври 2018 /мај 2019 год. 

Учесници: ученици од VI одделение од ООУ„ Братство“ 

Релација: Скопје -Велес - Прилеп - Крушево 

Место на тргнување: училишниот двор на  ООУ„ Братство“ 

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

 

                                           ПОДАТОЦИ ЗА ЕКСКУРЗИЈАТА 

Воспитно-образовни цели 

        Со реализација на оваа наставна екскурзија,со општ воспижтно-образовен карактер, цел на оваа екскурзија е 

да се повторат и утврдат веќе стекнатите знаења, односно учениците треба да усвојат суштински 

систематизирани и научно потврдени знаења за минатото и сегашноста, да придонесат во изградување на 

вредносен систем на однесување кон својот народ и држава, кон другите народи и држави, како и да се 

подлабочи интересот за понатамошно изучување на историските настани и процеси . 

 



ЗАДАЧИ  

Образовни 

-да се утврдат основните знаења за историските настани, појави, процеси и личности од националната историја 

-да се запознаат со остатоците на праисторијата и средновековието и нивното значење 

-да се цени културното наследство на својот народ, а со тоа и на другите народи 

-да се поттикне чување, негување и презентирање на културните вредности 

-да се запознае со природнити езерски еко системи 

-да се запознае со растителниот и животнискиот свет кои се од ендемски карактер 

-да развива еколошка свест и љубов кон природата 

Воспитни: 

- воспоставување на блиски, непосредни односи меѓу учениците, подобро и посестрано запознавање на нивните 

индивидуални карактеристики и карактеристиките на ученичкиот колектив 

- развивање на љубов кон татковината и нејзините вредности 

- развивање љубов кон изучување на историјата 

- поттикнување и исполнување на позитивните емоционални доживувања 

- социјализација и осамостојување 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 

Наставно-научната екскурзија “Дводневна научна екскурзија” за VI одделение ќе се реализира во времетраење од 

два дена. 

 

 

 



ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

1 ДЕН 

-Поаѓање во 8 часот 

 Скопје –Велес – Посета на Стоби 

 Прилеп - Посета на градот Прилеп- Меморијалниот комплекс “Могилата на Непобедените”, Маркови кули 

 Пристигнување во Крушево,сместување во хотел 

 

2 ДЕН 

 Посета на  музејот и гробот на Тоше Проески, Споменик „Македониум“, 

 Прошетка низ градот Крушево 

 Враќање во хотел,ручек 

 Посета на  Галерија на Никола Мартиновски,  Споменик „Мечкин камен“, 

-Пристигнување во Скопје во 20 часот 



 

 

Содржина и активности 

1 Ден 

Р.б. Наставни цели Место на реализација Активности 

1. - Проширување на знаењата за 

Археолошкиот локалитет Стоби 

-  Проширување за знаењата за 

историскиот период во спомен паркот 

на Револуцијата во Прилеп. 

Велес  

Прилеп 

 Посета на Стоби 

Посета на Меморијалниот комплекс 

“Могилата на Непобедените”, Маркови 

кули 

2. -Учениците да применуваат правила за 

убаво однесување при сместување и 

културно однесување при јадење и во 

хотелот 

Сместување во 

хотел 

Сместување во хотел во Крушево 

                                     
 

 

 



                                                        2 Ден 

Р.б. Наставни цели Место на реализација                                         Активности 

1. Запознавање на учениците со 
убавините на градот 
 
 

Крушево 
 

Прошетка низ градот Крушево 

2. Запознавање со историското минато на 
градот Крушево 

Крушево Разгледување на Мечкин камен 

3. 

 

4. 

 

Запознавање на учениците со животот 
и делото на Тоше Проески 

  
Запознавање на учениците со 

Македониум – Споменик кој ја означува 
непокорноста, борбата и вечниот 
сремеж на македонскиот народ за 

слобода и самостојна држава 

Посета Музејот и 
гробот на Тоше 

Проески  
 

Посета на 
Македониумот 

 
Фотографирање 

 
Разгледување на спомениците 

 

СМЕСТУВАЊЕ  

Хотелот ,,Монтана се наоѓа  во градот Крушево. Објектот  ги има 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. 

 

 

 

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 ќе се грижат класните раководители на шестите одделенија,  

 

 

Стручен тим за подготовка  Програмата 

за наставно-научна екскурзија за учениците 

од VI одделение  од деветгодишно основно 

                                                                                                                          образование 

 

      Раководител 

         Татјана Трпезановска 

 


