
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 
 
Циљ eкскурзије: 
 

- савладавање и продубљивање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставаних предмета 
географије, историје, српског језика и књижевности, ликовне културе, филозофије, страних језика и физичког 
васпитања; 

- уочавање појава и односа у природној и друштвеној средини Будимпеште, Беча и Братиславе; 
- упознавање и разумевање културно-историјског наслеђа Мађарске, Аустрије, Словачке; 
- подстицање ученика да вредновање културног наслеђа уграде у свакодневни живот и културу живљења; 
- развијање естетских вредности код ученика; 
- практична примена стечених знања из страних језика у конверзацији са локалном становништвом; 
- очување привредних достигнућа ове регије и утицај истих на развој државе, 
- формирање правилног схватања  и односа ученика према рекреативним туристичким елементима. 

 
Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије: 
 

- проучавање објеката и феномена у природи ових регија; 
- уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 
- стицање нових сазнања, развијање интересовања за природу; 
- изграђивање еколошких навика код ученика; 
- упознавање занимања људи која су карактеристична за просторе Мађарске, Аустрије, Словачке; 
- неговање радног, моралног, патриотскоги естетског васпитања на историјским садржајима; 
- неговање лепог, складног и логичног излагања, према нормама књижевног језика; 
- оспособљавање за самостално коришћење података и извођење судова и закључака на основу прикладне изворне 

грађе и историјске литературе; 
- увођење ученика у свет опажања и доживљавања уметничких дела и развијање критичког односа према истим; 
- омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових како емоционално доживљених, тако и интелектуално-

креативних способности; 
- стицање навика посећивања галерија, музеја ради развоја целовите личности ученика; 
- развијање позитивног односа према националним вредностима овог простора али и према националним вредностима 

једног народа; 
- изграђивање естетских, културних, спортских потреба и навика, као и позитивних социјалних односа међу ученицима; 



- развијање и учвршћивање навика о свакодневној систематској нези тела, о развијању и одржавању физичке кондиције 
и практиковању усвојених вештина из физичке културе. 

 
 

Дестинација 
Садржаји које ће ученици 

посетити 
Динамика 

Носиоци 
реализације 

Екскурзија организована од стране школе: Будимпешта - Беч 

БУДИМПЕШТА 
Упознаће знаменитости 
Будимпеште и биће организовано 
крстарење Дунавом. 

У зависности од пријављеног 
броја ученика и услова које 
ће тада нудити агенција то 
може да траје 2 или више 
дана. 

директор наше 
школе, одељењске 
старешине одељења 

БЕЧ 
Природњачки музеј, Историјски 
музеј и Национална библиотека 

У зависности од пријављеног 
броја ученика и услова које 
ће тада нудити агенција то 
може да траје 2 или више 
дана. Планирано је да цела 
екскурзија  траје не више од 
шест дана 

директор наше 
школе, одељењске 
старешине одељења 

Екскурзија организована од стране црквене организације: Обилазак манастира 

Бор – Велуће – Манастир 
Љубостиња – Св. Петка 
(Стубал) – Врњачка Бања 
(пауза, разгледање града и 
шетња) – Манастир Лешје – 
Бор 

Упознавање са историјом и 
културом наведених манастира, и 
упознавање њихове архитектуре 

Планирано је да то буде 
једнодневна, или дводневна 
екскурзија 

Директор наше 
школе, вероучитељ 
и неко ко се 
добровољно јави од 
наставника 

 
 


