ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
На основу Правилника о планирању и извођењу екскурзија (Сл.гл. бр. 7/06, 1/09) одељењска
и стручна већа школе су донела план и програм екскурзија за ученике 1-8. разреда, са
алтернативом ралација уколико број пријављених ученика за дводневну или тродневну екскурзију
не прелази предвиђени минимум од 60% ученика по разреду.
Разр

I

Релација
Врањска Бања – Бованско
језеро - Озрен - Сокобања

Планиране посете
Разгледање и упознавање Бованског језера, посета
водопада ''Рипаљка'' и излетишта Калиновица на
Озрену, обилазак бањских извора лековите воде и
упознавање туристичких потенцијала места.
Разгледање и упознавање Бованског језера, посета
водопада ''Рипаљка'' и излетишта Калиновица на
Озрену, обилазак бањских извора лековите воде и
упознавање туристичких потенцијала места.

II

Врањска Бања – Бованско
језеро - Озрен - Сокобања

III

Врањска Бања – Свијалнац Посета изложбе диносауруса.
Алтернатива: Јагодина

IV

Врањска Бања-Врњачка
Бања - Крушевац

V

Време
Мај, 2017.

Мај, 2017.

Мај, 2017.

Посета цркве Лазарица, Лазаревог града, манастира Мај, 2017.
Љубостиња код Трстеника, шетња и обилазак
Врњачке Бање и лековитих извора, упознавање
туристичких потенцијала места.
Врањска Бања-Мокра Гора- Мећавник, Дрвенград, Шарганска осмица,Тарабића Мај, 2017.
Крагујевац(2дана)
кућа, Етно село, спомен-парк у Шумарицама.
Алтернатива: Врањска Бања Врњачка Бања - Посета цркве Лазарица, манастира
- Врњачка Бања(1 дан)
Љубостиња код Трстеника, шетња и обилазак
Врњачке Бање и лековитих извора

VI

Врањска Бања - Неготин Кладово - Голубац Смедерево (2дана)
Алтернатива: Врањска Бања
- Пролом Бања - Ђавоља
Варош (1 дан)
VII Врањска Бања – Београд Опленац - Топола Крагујевац (2 дана)
Алтернатива: Врањска БањаКрушевац Врњачка
Бања(1дан)

VIII Врањска Бања-БеоградНови Сад-Палић-Фрушка
Гора(3дана). Алтернатива:
Врањска Бања-БеоградНови Сад (2 дана)
Алтернатива: Врањска БањаНиш - Соко Бања (1 дан)

Мокрањчева кућа, кућа хајдук Вељка Петровића,
хидроелектрана Ђердап, Лепенски Вир, Сребрно
језеро, Ергела Љубичево, Тврђава у Смедереву.
Пролом Бања: Обилазак Бање и лековитих извора,
посета Ђевоље Вароши

Мај, 2017.

Калемегдан, зоолошки врт, шетња Кнез-Михајловом Мај, 2017.
улицом, стадион Црвене Звезде или Партизана,
Ваздухопловни музеј или Народни музеј, обилазак
цркве и маузолеја на Опленцу, спомен-парк
Шумарице у Крагујевцу.
Авалски торањ, Храм Светог Саве, стадион Црвене
Звезде/Партизана, Сремски Карловци,
Петроварадинска тврђава, Стражилово, Палић,
Палићко језеро, ЗОО-врт, манастир Хопово,
Крушедол, ноћење у Новом саду (3 дана)

Октобар,
2016.

4.10. ШКОЛА У ПРИРОДИ
U toku ove {kolske godine planira se organizovawe [kole u prirodi za u~enike
од првог до ~etvrtog razreda. Obrazovno vaspitni programi }e biti prilago|eni uslovima
u kojima }e se realizovati nastava. [kola u prirodi se organizuje u trajawu od 5-7 dana.
Релација ове године биће naknadno odre|ena u saradwi sa roditeqima u~enika. Могуће
дестинације у зависности од броја раположивих места и времена када би се програм могао
реализовати: Златибор, Пролом Бања, Копаоник, Бесна Кобила.

Program [kole u prirodi Š
Prvog dana po dolasku je sme{taj dece i upoznavawe sa sad`rajima rada i
aktivnostima, upoznavawe objekta i okoline.
Sadr`aji rada i aktivnosti od 2. do 6. dana su slede}i:
7.00 - 8.00 - doru~ak;
8.00 -12.00 - nastavne aktivnosti, u`ina, {etwe;
12.00-18.00 - ru~ak, u`ina, izleti, obilazak grada, upoznavawe sa kulturnim i istorijskim
znamenitostima mesta, nastavne aktivnosti, посете манастирима, фабрикама, посете
позоришних и биоскопских представа;
18.00 - 19.00 - вечера;
20.00 - 22.00 - дискотека, анимације, ревије, маскенбал, квиз, drugarsкo ve~e.
Osmog dana se vr{e pripreme za povratak ku}i.

4.11. ЗИМОВАЊЕ И ЛЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА
U toku ove {kolske godine planira se organizovawe зимовања и летовања za
u~enike од првог до осмог razreda. Obrazovno vaspitni programi }e biti prilago|eni
uslovima u kojima }e se realizovati зимовање или летовање. Зимовање и летовањ se
organizuje u trajawu od 10 dana. Релација ове године биће за зимовање - Бесна Кобила а за
летовање - Црногорско приморје или Грчка.

Program зимовања и летовања ученикаŠ
Prvog dana po dolasku je sme{taj dece i upoznavawe sa sad`rajima rada i
aktivnostima, upoznavawe objekta i okoline. Програм зимовања садржаће обуку - курс
скијања а програм летовања садржаће курс пливања.
Десетог dana se vr{e pripreme za povratak ku}i.

