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                                Место на изведување: Охрид 
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Програма за реализација на тридневна 

научна екскурзија –  IX 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 донесен 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, 

  Весна Ѓорѓиевска – предметен наставник по Биологија- Хемија и класен раководител на 9-1 одд. 

  Хазбије Кадри- предметен наставник по Историја  и класен раководител на 9-2 одделение  

  Селим Амети - предметен наставник по Математика  и класен раководител на 9-3 одделение 

   

ПРОГРАМА 

за наставно-научна екскурзија за учениците од  IX одделение 

на деветгодишно основно образование 

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

образование   во учебната 2018/ 2019 година планира да изведе тридневна екскурзија во Охрид во есен 2018 година или пролет 

2019 година 

 

 

 

 



 

ПОДАТОЦИ ЗА ЕКСКУРЗИЈАТА 

 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ 

  

Реализацијата на оваа наставна екскурзија има општ воспитно-образовен карактер и е со цел повторување и утврдување 

на веќе стекнати знаења. Учениците со систематизираните и усвоените знаења за минатото и сегашноста, ќе придонесат во 

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

продлабочување  интерес за понатамошно изучување на историските настани и процеси. 

1. Цел на екскурзијата: 
      

Во согласност со воспитно-образовната работа на ООУ "Братство" - Скопје 

 совладување и проширување на знаењата на учениците 

 примена на вештини и ставови   преку непосредно запознавање  на појавите како и односите  
во природаната и општествена средина 

 запознавање со културно-историските  знаменитости 

 развивање патриотски чувства и чувства на припадност кон својата земја 

 потикнување  развој на самостојност кај учениците, социјализација и колективна заштита 

 почитување на  традицијата и културното наследство на својата заедница и другите заедници во родниот крај 

 стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуации на терен преку интерактивни активности 

 реазвивање  на еколошки навики 

 Поттикнување на позитивни чувства( успешност, самосвест, позитивен однос кон стекнување на знаења,трајност на 
           стекнати  знаења) 

 Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности 
 



 
       Воспитни цели: 

 почитување на културните традиции 

 почитување на знаења и искуства на возрасните 

 воспоставување, развивање и негување на пријателство 

 почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство 

 љубов кон татковината 
 

2. Задачи 
 
 

Екскурзијата треба да обезбеди: 

 изучување  и истражување на објекти и појави во појавите во природата како и односите во општествниот живот 

 развивање интерес за природата и градање на еколошки навики 

 запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделени караеви  

 градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот 

 развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности 

 поттикнување  и манифестирање на позитивните емоции 

 социјализација, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе 
     развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
 

3.  Содржини и активности:   

 утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на сознанијата за убавините на нашата 
татковина. 

 посета на Спомениците -сведоци за историјата и за минатото. 

 набљудување и истражување на Убавините на родниот крај. 

 запознавање со културните традиции на мојата татковина. 
 



       Образовни: 

- утврдување на  основните знаења за историските настани, појави, процеси и личности од националната историја; 

- запознавање  со тврдините, археолошките наоѓалишта, спомен-куќи и музеи во градот Охрид, Струга, Крушево,Стоби; 

- запознавање  со убавините и културно-историското значење на манастирот Св. Јован Бигорски и неговиот иконостас какој 

врвно уметничко копаничарско дело; 

 -     запознавање  со Охрид, како образовен центар и извор на писменоста на сите словенски народи со најстариот универзитет 

       во Европа - IX век; 

- почитување на  културното наследство на својот народ и другите народи; 

- развивање на чуство за  заштита, негување и одржување на  природните богатства и убавини на нашата земја; 

 

Воспитни: 

- развивање  љубов кон татковината и нејзините вредности; 

- развивање љубов кон изучување на историјата; 

- поттикнување и исполнување на позитивни и емоционални доживувања; 

- социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе;   

- градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот; 

-     изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општественит живот; 

- развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

- запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во тој крај; 

- развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности ; 

- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 

- социјализација, колективна заштита и стекнување на искуства за осамостојување и грижа за себе; 

- Развивање на интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење; 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 

Наставно-научната екскурзија со воспитно-образовен карактер за учениците од IX оддление на деветгодишно основно 

образование, ќе се реализира во времетраење од три дена. 



ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

Прв ден 

Поаѓање од училиштето во 8 часот 

наутро. 

- Посета на градот Прилеп- 

Меморијалниот комплекс “Могилата 

на Непобедените” 

- Посета на градот Битола- Музејот на 

албанската азбука и Широк сокак 

- Крушево - посета на Мечкин камен, 

музејот и гробот на Тоше Проески,  

  историски музеј „Македониум“; 

-Пристигнување во доцните 

попладневи часови во Охрид и 

сместување во хотел; 

Втор ден 

 - Заливот на коските и Св. Наум – 

Изворите на реката Дрим, Охрид – 

посета на Самоиловата тврдина, 

Плаошник, Св. Софија, антички театар 

Лихнидос, спомен куќата на Глигор 

Прличев, 

 

 

Трет ден 

-Струга – посета на музејот на браќата 

Миладиновци, истекот на реката Црни 

Дрим, посета на Вевчанските извори; 

- Враќање во Скопје во попладневните 

часови 

 

СМЕСТУВАЊЕ  

 

Хотелите ,,Десарет” - ,,Славија“ - ,,Бренд“,,- ,,Mетропол“,,Бетон” се наоѓаат  во градот Охрид. 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. 

 



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 одделенските раководители на деветите одделенија. 

 

                                                                                                                                            Стручен тим за подготовка  Програмата 

                                                                                                                                        за наставно-научна екскурзија за учениците 

                                                                                                                                        од IX одделение  од деветгодишно основно  

                                                                                                                                                                  образование 

                 Раководител 

                                                                                                                                                           Татјана Трпезановска 


