
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општинско Основно Училиште - ,,БРАТСТВО,, 

 

                                Место на изведување:  

                               Марков манастир 

      Време на изведување:                         

април/мај 2019 год. 

 

 

 

 

 

     Програма за реализација на                  

еднодневен пролетен  излет за 

учениците од I –IXодд. во 

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,                                                                    

 Арбреша Асипи- предметен наставник по физичко и здраствено образование 

 Зорица Тренеска Оклеска-одд. Наставник 

 Бахрије Ибраими-одд. Наставник 

 

Во прилог Ви ја доставуваме Програмата за еднодневен пролетен излет за добивање на Ваше мислење. 

 Општинско основно училиште „Братство” Општина Карпош - Скопје, со учениците од I-IX одд. во учебната 

2018 / 2019 година планира да изведе еднодневен пролетен излет во Марков манастир во април/мај 2019 година. 

  

 

 

 

 



 

                                                     ПОДАТОЦИ ЗА ЕДНОДНЕВНИОТ ИЗЛЕТ  

 

Воспитно – образовни цели 

          Со реализација на овој еднодневен излет, со забавно – рекреативен карактер, целта на овој излет е 

рекреација на учениците во природа, како и интерес за природата и градење на еколошки навики. 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

Образовни: 

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

историја 

 да се запознаат со остатоците на средновековието и нивното значење  

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

 да се поттикнува чување, негување и презентирање на културните вредности 

 

Воспитни: 

 развивање љубов кон татковината и нејзините вредности  

 развивање интерес за природата и градење на еколошки навики  

 поттикнување и исполнување на позитивни емоционални доживувања  

 социјализација 



 развивање спортски потреби и навики, како и сфаќање на значењето на здравјето и здравите стилови на 

живеење 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 

        Излетот со забавно – рекреативен карактер, во Марков манастир  ќе се реализира во времетраење од еден 

ден. 

 

 

 

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

 

      Скопје – Марков манастир 

      Марков манастир е излетничко место кое се наоѓа  јужно од с. Маркова Сушица во Општина Студеничани. 

       Поаѓање во 08:00 часот од училиште. Пристигнување во Марков манастир. Запознавање со куќниот ред во 

објектот,  запознавање со содржините со кои располага манастирот.  

       Забавни спортско-рекреативни содржини за учениците (наставниците по физичко и здравствено 

образование). Групни прошетки во природа со панорамско разгледување. Враќање во попладневните часови, 

околу 15 часот, во училиштето. 

 

 



Техничка организација : 

        Училиштето одбира лиценцирана агенција која ги исполнува условите предвидени со правилникот за начинот 

на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности во основните училишта.                     

        Се доставува барање со јасни и точни предвидени цели без можност да се менуваат. Училиштето ќе ги 

постави следните критериуми: 

- Туристичката агенција да е регистрирана согласно позитивните прописи во Р. Македонија за вршење на 
соодветна туристичка дејност ; 

- Да има успешно реализирани екскурзии најмалку три години по ред ; 
- Да ги исполнува условите за превоз на деца, согласно законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и 

правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца. 
        На барањето за понуди училиштето ги наведува сите содржини кои треба да се реализираат како и условите 

за изведување на екскурзиите согласно програмата од член 6 став 1 од Правилникот за ученички екскурзии. 

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

агенцијата за обезбедување од нашето училиште. 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 

     Еднодневниот излет за учениците од I до IX одделение ќе биде финансиран од страна на 

родителите/старителите                                                                                                                 

                                                                                                                           Стручен тим за подготовка  на Програмата 

                                                                                                                за еднодневен излет за учениците од I - IX одделение                                                                                                          

од деветгодишно основно образование     

                                                                                                                                                                   

                Раководител 

                                                                                                                                                 Татјана Трпезановска 


