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ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ

Со Годишната програма за работа на училиштето е регулирана
активноста организирање на екскурзии и излети со воспитно-образовен
карактер, чија цел е кај учениците да се развива другарство, почитување,
интерес за природните богатства и културно-историското наследство, како и
љубов кон природата.

Во текот на учебната година за учениците од I дo IX ќе бидат
организирани  излети и наставно-научни и рекреативни екскурзии, еднодневна
наставно-научна екскурзија за учениците од III одделение, настава во природа
за учениците од V одделение, дводневна наставно-научна екскурзија за
учениците од VI одделение и тродневна наставно-научна екскурзија со
учениците од IX одделение.

1.Табеларен приказ на планирани:настава бо природа,екскурзиии и злети.

Екскурзии и излети Време на изведување Релација Одделение

Излет Септември 2020 Излетничко место
СРЦ-Сарај I – IX одд.

Eкскурзија Мај 2021

Музејот на
Албанската азбука

Битола
(еднодневна)

III одд.

Настава во природа Јуни 2021 Струга V одд.

Eкскурзија Јуни 2021 Струга (дводневна) VI одд.

Eкскурзија Јуни 2021 Струга (тродневна) IX одд.

Излет Април 2021 Излетничко место
Матка I – IX одд.

* Доколку состојба со вирусот Ковид-19 не се подобри на крајот на август 2020
година, ќе бидат земени предвид сите протоколи за физичка дистанца и лична
заштита на учениците и наставниот кадар при планирање и реализирање на
наведените излети, екскурзии и настава во природа.



ИЗЛЕТИ
Програма за изведување на еднодневен есенски излет, за учениците од

прво до девето одделение во учебна година 2020/21

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: Септември 2020
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД I ДО IX ОДДЕЛЕНИЕ

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:
 Развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
 Социјализација и колективна заштита и стекнување искуство за

осамостојување и грижа за себе;
 Развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање

навики за здраво живеење.

СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ:
- Игри со топка
- Скокање на јаже
- Играње традиционални игри
- Трчање на кратки патеки
- Разговор со учениците- Како не треба да се загадува околината

ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ: одделенски наставници и класните
раководители

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: еден ден во Септември

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА: Се следи реализацијата планираните
активности од страна на одговорните наставници

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ: Излетничко место СРЦ-
Сарај
Се поаѓа од училиштето во 7.30 часот, враќање во 13.30 часот

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Градски или меѓуградски климатизирани
безбедни и квалитетни автобуси со присуство на лекар

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Самофинансирање од страна на родителите.



Програма за изведување на еднодневен пролетен излет, за учениците
од прво до девето одделение ,во учебна година 2020/21

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: Април 2021
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД I ДО IX ОДДЕЛЕНИЕ.
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:

 Развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
 Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во

посетените региони;
 Социјализација и колективна заштита и стекнување искуство за

осамостојување и грижа за себе;
 Развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање

навики за здраво живеење.
 СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ:
- Рекреација, дружење, набљудување.
- Запознавање и разгледување на рекреативниот центар-фотографирање,
- Врема за појадување и разговор за првите впечатоци,
- Во тект на денот ќе бидат организирани спортски натпревари во одбојка,

кошарка. Исто така ќе има и натпревар во играта ,,ластик,, како и
народна топка.

- Подготовка за заминување од излетничкото место.
- Разговор со учениците за впечатоците од излетот.

Одговорни наставници: одд.наставници и класните раководители.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Еден ден во Април 2021 (пролетна)
СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА: Се следи реализацијата планираните
активности од страна на одговорните наставници

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ: : Излетничко место Матка,
Со поѓа од учелиште во 7.30 часот, враќање во 13.30 часот
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Градски или меѓу градски климатизирани
безбедни и квалитетни автобуси и лекар.
НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ : Самофинансирање од страна на родителите.



ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД III ОДД.

МЕСТО: БИТОЛА
ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: мај 2021 година
ЗА УЧЕНИЦИТЕ од III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6 и III-7 ОДДЕЛЕНИЕ
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:

- Учениците да се запознаат со природно- географските карактеристики на
Битолскиот регион.

- Да се запознаат со културно-историските споменици и етнографските
особености на регионот.

- Развивање љубов и почит кон историски, културни, научни, јазични и
образовни настани значајни за албанскиот народ.

- Развивање позитивен однос кон Конгресот во Битола најзначаен културен
настан за албанскиот народ на почетокот на 20 век.

- Почитување на правила за однесување во музеј и кон експонатите во
поставката на Музејот на албанската азбука во Битола.

- Развивање интерес и негување на културно-историските знаменитости.

СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ:
-На учениците им се објаснува за Стапанскиот развој и културно историските
знаменитости на тој регион
-Набљудување на Музејот на албанската азбука
-Разговор/интервју со кустосот на Музејот на албанската азбука
-Опипишување на изложените експонати во Музејот на албанската азбука
-Цртање на експонат кој намногу им се допаѓа на учениците

-ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ: Ваиде Реџепи III/2,и наставниците Џемиле
Азири, Вилдане Сулејмани, Имране Ахмети, Хајдар Сејди, Сизан Јамити и
Зарифе Селмани.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: еден ден во мај 2021 година

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА: Се следи реализацијата планираните
активности од страна на одговорните наставници

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ: Битола: Музејот на
албанската азбука
Се поаѓа од училиштето во 7.30 часот, враќање во 18.30 часот

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Високо квалитетни климатизирани, безбедни
туристички автобуси и туристички водич со присуство на лекар

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Самофинансирање од страна на родителите.

ПОДГОТВИЛЕ: тим на планирање на екскурзијата
- ДИРЕКТОР: м-р Фадил Муртезани
- НАСТАВНИЦИ: Сузана Курбардовиќ, Мебдилер Сулејмани,А рлинда

Кастрати и Елизабета Стојановска



ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  VI ОДДЕЛЕНИЕ

МЕСТО :Струга
ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА : Јуни 2021
ЗА УЧЕНИЦИТЕ од VI-1,VI-2,VI-3,VI-4,VI-5,VI-6 и VI-7. одделение

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ

1. Запознавање со природните убавини и знаменитости на нашите
краишта, нивните природно-географски обележја, со релјефот,
вегетацијата на овие простори

2. Негување на старите културни вредности и обичаи
3. Запознавање локалитетит Шарена Џамија, Вруток, ХЕЦ  Шпилје, ХЕЦ

Глобочица и со граничен премин со Р. Албанија и др.
4. развивање позитивен став кон спомениците и природната околина.

5. Да се запознаат со природните карактеристики на источниот дел на
РС.Македонија

6. Да се запознаат со културно историските знаменитости на регионите и
нивното значење

7. Да се гради кај учениците меѓусебна доверба, другарство, самостојност и
комуникација

8. Да се развие соработка и интеракција меѓу ученик-ученик, ученик-
наставник, ученик- објект

9. Развивање интерес и негување на културно-историските знаменитости
10.Развивање интерес за природата и градење еколошки навики за здраво

живеење.

СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ:

Прв ден :
Тргнување во 07.30 мин пред училиштето.
Се патува: Скопје – Тетово - (Шарена Џамија) – Гостивар – (посета на Вруток)–

Долина на реката Радика–ХЕЦ Шпиље и ХЕЦ Глобочица, (сместување во
хотел), вечера со организирана забава, ноќевање.

Втор ден :
Појадок, посета на граничниот премин со Р. Албанија, разглед на градот,
природниот научнниот музеј во Струга, мостот на поезијата, културниот дом и
други места. Ручек и поаѓање за Скопје.



-ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ : Арјета Идризи, Вулнет Салиху, Рахим Хамити
Арлинда Кастрати, Алма Туша, Ајсер Лимани и Флорије Алји.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: два дена во Јули 2021 година

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА: Се следи реализацијата планираните
активности од страна на одговорните наставници

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ:
Струга,Вруток,Радика,Глобочица,Мостот на поезијата,
Скопје,Тетово,Гостивар,Маврово ,Струга,Скопје
Се поаѓа од училиштето во 7.30 часот, враќање во вториот ден во 18.30 часот

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Високо квалитетни климатизирани, безбедни
туристички автобуси и туристички водич со присуство на лекар

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Самофинансирање од страна на родителите.

ПОДГОТВИЛЕ: тим на планирање на екскурзијата

-ДИРЕКТОР: м-р Фадил Муртезани

НАСТАВНИЦИ: Арјета Идризи, Вулнет Салиху, Рахим Хамити Арлинда
Кастрати, Алма Туша, Ајсер Лимани и Флорије Алји.



ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  IX ОДДЕЛЕНИЕ

МЕСТО :Струга
ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА : Јули 2021
ЗА УЧЕНИЦИТЕ од IX-1,IX-2,IX-3,IX-4,IX-5,IX-6 и IX-7. одделение

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ

Цели:
1. Да се запознаат со природните карактеристики на централниот и

западниот дел на СР.Македонија;
2. Да се запознаат со културно - историските знаменитости на регионите и

нивното значење;
3. Кај учениците да се гради меѓусебна доверба, другарство, самостојност

и комуникација;
4. Развој на соработка и интеракција меѓу ученик-ученик, ученик-наставник,

ученик-објект.
5. Развивање интерес и негување на културно-историските знаменитости
6. Развивање интерес за природата и градење еколошки навики за здраво

живеење.

СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ

Прв ден :
Скопје – Тетово (Шарена Џамија) – Гостивар – (посета на Вруток) – Маврово
(панорамско разгледување на Мавровското Езеро) – Долина на реката Радика–
ХЕЦ Шпиље и ХЕЦ Глобочица, (сместување во хотел) вечера со организирана
забава, ноќевање.

Втор ден :
Појадок, посета на граничниот премин со Р. Албанија и разглед на градот
Струга. Враќањето во хотелот за ручек. Посета на Св.Наум и изворите на
реката Црн Дрим, со попатна посета на наколната населба Градиште. На
враќање прошетка низ Охрид, при што ќе бидат посетени: Билјанини извори,
Плаошник, Самоилова тврдина и амфитеатарот. Враќање во хотелот и вечера.

Трет ден :
Појадок. Посета на Вевчани и изворите, а на враќање прошетка низ Струшката
чаршија, на истекот од од Охридското Езеро и по течението на Дрим, посета на
куќата на Миладиновци и Природо-научниот музеј. Враќање во хотелот за
ручек и заминување за Скопје преку Кичево, Гостивар и Тетово, со попатен
одмор на превојот Стража. Пристигнување пред училиштето попладне.



ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ:
Струга,Вруток,Радика,Глобочица,Мостот на поезијата,
Скопје,Тетово,Гостивар,Маврово ,Струга,Скопје
Се поаѓа од училиштето во 7.30 часот, враќање во третиот ден во 18.30 часот

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Високо квалитетни климатизирани, безбедни
туристички автобуси и туристички водич со присуство на лекар

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Самофинансирање од страна на родителите.

ПОДГОТВИЛЕ: тим на планирање на екскурзијата

-ДИРЕКТОР: м-р Фадил Муртезани

-ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ : Сузана Сараќини IX/1, Арјета Рамадани IX/2,
Ариф Реџепи IX/3 ,Нерџиване Рамадани IX/4, Кастриот Бахриу IX/6, Ардијан
Хамити IX/7 одд. и 197 ученици од IX одд.



Програма за реализирање на Настава во природа

Училиште: ООУ,,25 МАЈ,,ГАЗИ БАБА-СКОПЈЕ

МЕСТО: Струга

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: Јуни 2021

ЗА УЧЕНИЦИТЕ од V - 1, V - 2, V - 3, V - 4, V - 5, V - 6 и V – 7 одделение

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:
Целта на Наставата во природа е преку повеќедневен престој на

учениците надвор од местото на живеење преку (низ) едукација, рекреација,
прошетки, забави, спортување и другарување со примена и користење на
современи педагошки форми, методи и техники за работа со целосно
ангажирање на одделенските раководители и други стручни кадри за
соодветни теми според програмата, да се реализираат цели од наставните
птограми за петто одделение.

СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ:
1.Образование и воспитание
Во зависност од временскиот период и условите во објектот како и во
согласност со Годишната програма на одделенските наставници и тоа:
- Математика: Обработка на нови наставни содржини - работа со податоци,
календар и временски интервали, решавање проблеми – повторување.
- Албански јазик: Изразување и творење, извештај за посетите, читање на
текстови за локалитетите во Струга.
- Општество: Нашата татковина преку техника - коцка,  проектна задача.
- Ликовно образование: Сликање во природа, Изработка на книга.
- Музичко образование: Слушање музика и пеење песни по избор на учениците.
2. Животна средина

Ќе се обработуваат следните наставни содржини: поим и значење на
животната средина, како треба да се однесуваме во просторот т.е животната
средина, водата и нејзиното стопанско значење, езера и видови езера
3.Спорт:
- Утринско вежбање, пешачење во природа, атлетски игри и натпревари,
спортски игри(фудбал, кошарка, ракомет, одбојка), рекреативно забавни игри.
4. Забава и култура
- Формирање на ученички секции (литературна, ликовна, музичка и др.)
- Изготвување план за работа на ученичките активности- интереси
- Програма за вечерни активности
5.Општествено корисна работа
- Учениците ќе изготвуваат производи во зависност од расположливиот
материјал што го имаат, изготвување на ѕиден весник со лични ликовни и
литературни творби.
6.Хигиена

- Лична хигиена (прибор за лична хигиена, употреба и одржување на лична
хигиена)



- Општа хигиена (одржување на хигиената во спалните соби, одржување на
личната опрема, средување на креветите, одржување и чистење на дворот и
околината.)
7. Здравје
- Медицински персонал
- прегледи по потреба/упатства и лекарства
8.Исхрана
- Трпезарија
- Примерно однесување за време на исхраната
- Листа/мени за исхрана

Распоред на времето - Куќен ред
1.Станување 7.00 часот
2.Утрински вежби 7.15     7.45
3.Лична хигиена и уредување на просториите 8.00 - 8.30
4.Појадок 8.30 - 9.00
5.Подготовка за настава 9.00 - 9.30
6.Реализација на наставата и враќање во објектот 9.30 - 12.30
7.Подготовка за ручек 12.30- 13.00
8.Ручек 13.00 - 14.00
9.Попладневен одмор 14.00 - 15.30
10. Попладневна настава-активности 16.00 - 17.00
11 .Спортски активности 17.00 -18.00
12. Подготовка за вечера 18.30 -19.00
13. Вечера 19.00 - 20.00
14. Културно забавна програма 20.30- 21.30
15. Подготовка за спиење 22.00 часот.

Глобална ориентациона програма

Предмет: Настава во природа за ученици од V одделение
Ден 1 Први ден:

Поаѓање од училиштен двор во 7.30 часот;
Пристигнување во Струга околу 11.30 часот, сместување и запознавање со куќниот
ред на објектот. Ручек и краток одмор на учениците. Реализација на наставата.

Ден 2
Реализација на наставата. Во попладневните часови прошетка низ Струга.

Ден 3 Реализација на наставата. Во попладневните часови прошетка низ Охрид.

Ден 4 Реализација на наставата. Во попладневните часови средба со локалните рибари.
Ден 5 Реализација на наставата.

Ручек и враќање во Скопје во попладневните часови.



.

-ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ: со име и презиме Дитурије Сулејмани V/2,
Бахтиша Шабани V/3, Валбона Јахии V/4, Ганимете Кадриу V/5, Емине
Бахриу V/6, Игбале Зеќири V/7
кој ќе бидат ангажирани

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: пет дена

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА: Се следи реализацијата на планираните
часови од страна на одговорните наставници

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ: Струга
Скопје – Тетово –Гостивар-Вруток-Маврово-Струга -Скопје

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Високо квалитетни климатизирани, безбедни
туристички автобуси и туристички водич со присуство на лекар
Објектите во кои се изведува наставата во природа имаат најмалку една
училница, опремена според Нормативот за простор, опрема и наставни
средства за реализација на основно воспитани и образование согласно
возрастана учениците

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Самофинансирање од страна на родителите.

ПОДГОТВИЛЕ: тим на планирање на екскурзијата

Директор: м-р Фадил Муртезани
Наставници: Дитурије Сулејмани V/2
Бахтиша Шабани V/3
Валбона Јахии V/4
Ганимете Кадриу V/5
Емине Бахриу V/6
Игбале Зеќири V/7

Техничка организација

За програмите за изведување на екскурзии и други слободни активности на
учениците од III, V, VI, IX, I-IX одделение во учебната 2020/21 година,
критериум за доделување на договорот е најниска цена.
Училиштето како најповолен понудувач ќе го избере понудувачот кој ги
исполнува и следниве минимум критериуми:
• да е регистриран согласно позитивните прописи во Република Северна
Македонија за вршење на соодветна туристичка дејност;
• да има успешно реализирани најмалку три ученички екскурзии и други
слободни активности, по последните три години;
• да ги исполнува условите за превоз на групи деца, согласно Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата и правилникот за посебни технички
барања на возилата со кои се превезуваат групи деца;
• да се обезбеди водич на патувањето;



• плаќањето да биде на рати по договор;
• учениците да имаат три оброци дневно и ужинка;
• исхраната да е изготвена по норматив и според возраста на учениците,
во согласност со препораките од наставниците;
• да се обезбеди здравствена заштита и постојан медицински кадар;
• осигурување на учениците;
• училница за изведување на наставата во природа, според нормативот за
деветгодишно основно образование

ООУ„25 Мај“ Гази Баба - Скопје Директор:
м-р Фадил Муртезани

Скопје, јули 2020 год.


