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ООУ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ – ЦЕНТАР, СКОПЈЕ 

 

 

 Ученичките екскурзии и другите слободни активности (излети, настава во 

природа, зимување и летување) се вонучилишни облици на воспитно образовна 

работа што се изведува надвор од училиштето со цел да се реализираат 

конкретни цели од наставните приграми, според Правилникот за начинот за 

изведување на ученичките екскурзии и другите активности на учениците од 

основните училишта донесени од МОН. 

 

 Воспитно образовни цели: совладување и проширување на знаења; 

примена на вештини и ставови преку непосрено запознавање на појавите и 

односите во природата и општествената средина; подобрување на 

социјализацијата; меѓусебно разбирање и толеранција. 

 

 Задачи: изучување и истражување на објекти и појави во природата како и 

односите во општествениот живот; развивање интерес за природата и градење 

еколошки навики; запознавање со културата и начино наживење на луѓето во 

различни краеви  на државата; развивање на позитивен однос кон националните, 

културните и естетските вредности; поттикнување и развивање позитивни емоции; 

развивање интерес за спортски активности; рекреација и создавање навики за 

здрав живот.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ООУ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ – ЦЕНТАР, СКОПЈЕ 

 

Реализирана 
програмска 

настава 

Време на 
реализација 

Реализатор Локалитети и 
објекти за 

посета 

Исходи и 
ефекти 

 
Еднодневна 
есенска 
екскурзија 
 

 
 
18.10.2018 

 
Наставници и 
сите ученици 

 
Скопска Црна 
Гора - Чардак 

 
Забавно 
рекреативен 
карактер 

 
 
 
 
 
 
 
Настава во 
природа 

 
 
 
 
 
 
 
15.04 - 19.04.2019 

 
 
 
 
 
 
 
Наставници и 
ученици од V 
одделение 

 
 
 
 
 
 
Западна 
Македонија и 
Охридско – 
Струшкиот регион 
 

 
Поттикнување на 
самостокност и 
одговорност; 
едукација; 
надминување на 
верските, 
националните и 
социјалните 
разлики помеѓу 
учениците; 
практична 
примена на 
стекнатите 
знаења; 
почитување на 
природата и 
нејзиното 
наследство 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дводневна 
екскурзија низ 
централна 
Македонија 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.04 –24.04.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници и 
ученици од VI 
одделение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Централна  
Македонија 

 
Запознавање со 
културно-
историското 
минато на 
нашиот народ; 
запознавање со 
значајни објекти и 
градби од 
минатото; 
запознавање со 
природните 
убавини, реки, 
езера и планини 
во РМ; 
развивање на 
позитивен став и 
почит кон 
културното 
наслество; 
јакнење на 
меѓусебните 
односи меѓу 
учениците и 
заедничко 
дружење 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тротневна 
екскурзија низ 
западна 
Македонија 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.04 - 24.04.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници и 
ученици од IX 
одделение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Западна 
Македонија 

 
Запознавање со 
културно-
историското 
минато на 
нашиот народ; 
запознавање со 
значајни објекти и 
градби од 
минатото; 
запознавање со 
природните 
убавини, реки, 
езера и планини 
во РМ; 
развивање на 
позитивен став и 
почит кон 
културното 
наслество; 
јакнење на 
меѓусебните 
односи меѓу 
учениците и 
заедничко 
дружење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај за настава во природа со петто одделение (15.04 - 19.04.2019) 

 

 

1 ден: Скопје - Тетово - с. Вруток - Охрид  

Тргнување во раните утрински часови од Скопје. 

Посета на градот Тетово – „Шарена џамија“, с. Вруток – изворот на реката Вардар, 

попатно разгледување на националниот парк „ Маврово “, посета на манастирот „ Св. 

Јован Бигорски “ и женскиот манастир „Св. Ѓорѓија“.  

Попатно разгледување на кањонот на реката Радика и Дебарското Езеро и реката Црн 

Дрим. 

Пристигнување во градот Охрид и сместување во хотел . 

Пишување извештај за извршените посети. (македонски јазик) 

Вечера   

 

2 ден: Охрид  

По појадокот следи  посета и разгледување на градот Охрид 

Посета на „Самоиловата тврдина“, „Античкиот театар“, „Плаошник“,  Црквата Св. Софија , 

Свети Климентовиот универзитет, разгледување на старата чаршија 

 

Враќање за ручек и активности поврзани со посетите. 

 писмена вежба „ Опис на градот Охрид  “ (македонски јазик) 

 цртање на знаменитостите од Охрид (ликовно образование) 
Вечера 

Диско забава 

 

3 ден. Охрид:  

Посета на наколните живеалишта во Градиште- „Заливот на коските“ 

Посета на комплекс манастирот Свети Наум 

Враќање за ручек и активности поврзани со посетите. 

 Впечатоци од реализираните посети  (македонски јазик) 

 цртање на знаменитостите од Охрид (ликовно образование) 



 Крстарење со брод по Охридското Езеро 
Вечера 

Диско забава во Охрид 

 

4 ден: Струга   

Појадок 

Разгледување на градот Струга 

Набљудение на  истекот на Црн Дрим 

Посета на природно- научниот музеј „Др. Никола Назлобински“ во Струга 

Посета на куќата на  Миладиновци 

Ручек  

Посета на Вевчанските извори, посета на воденица, валајца / перална за јамболии  

Активности поврзани со посетата: 

- цртање на изворите - (ликовно образование) 

- усно изразување, преку прашања за градот Струга и Вевчанските извори-(општество, 

македонски ј.),  

Вечера  

Учество во културно – забавен живот 

 

5 ден: Струга -  Скопје  

Појадок  

Прошетка покрај брегот на Охридското Езеро во околината на хотелот 

Ручек 

Пакување, подготовка за тргнување 

Враќање за Скопје во попладневните часови 

 

 

 

 



Цели на петдневната екскурзија 

 да го поттикнува развојот на самостојноста кај учениците; 

 да се развива љубопитноста (да се поставуваат прашања и да се одговара на 
нив); 

 стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуаци на терен 
(трансвер); 

 да им се покаже на учениците како можат познатите техники за учење да се 
применат во  различни конкретни ситуации (набљудување, собирање податоци, 
експериментирање, споредување, истражување, анализирање); 

 да се запознаат со природното наследство; 

 да се разберат настаните ,појавите (животот покрај езеро, стопанство, култура); 

 да се развиваат способности на учениците( мисловни способности, разни 
мануелни способности, просторно претставување); 

 поттикнување на позитивни чувства (успешност, самосвест, позитивен однос кон 
стекнување на знаења, трајност на стекнатите знаења, соработка со други во 
групата, соработка со менторите и другите возрасни); 

 едукација, другарување, рекреација, прошетки, забава и спортување; 

 користење на современи педагошки форми и методи на работа; 

 надминување меѓу националните, социјалните и другите разлики во развојот и 
разбирањето на учениците со што ќе се обезбеди формирање на сестрано 
развиена личност, способна активно да се вклучи во понатамошниот воспитно-
образовен процес и во другите сфери на живеење и работа. 

  

Воспитни цели: 

 воспоставување, развивање и негување на пријателство; 

 почитување на културните традиции; 

 почитување на знаења и искуства на возрасните; 

 почитување на природата и нејзиното наследство; 

 градење позитивен однос кон чувањето на природата; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Извештај за дводневна  екскурзија со шесто одделение (23.04 – 24.04. 2019) 

 

 Во периодот од 23.04 – 24.04. 2019 година, учениците од шесто одделение 

реализираа дводневна екскурзија од научно рекреативен карактер, со туристичката 

агенција Кондор No 1. 

 

Прв ден – 23.04 .2019 година  
 
Скопје-Велес –Кавадарци-Михајлово 
 
Состанок на групата пред училиште и поаѓање во 8 часот. Патување преку Велес –со 

посета на локалитет Пешт.Посета на Ваташа со посета на споеникот на паднатите 

револуционери, посета на куќата на Страшо Пинџур. Пристигнување во Михајлово и 

сместување.  

До времето за вечера наставниците со своите ученици прошетаа и ја разгледаа 

околината околу хотелот, играа фудбал и кошарка на игралиштето во хотелот. 

Вечера. Логорски оган. Ноќевање 

По вечерата им беше организирана забава во самиот хотел.  

Втор ден – 23.04.2019 година 

Појадок. Посета на воен објект Караула над Михајлово , посета на фабриката за вода и 
сокови (кожувчанка) Синалко во Кавадарци, Неготино и посета на археолошкиот 
локалитет Стоби. Ручек - ланч пакет. Пристигнување во Скопје  во попладневни часови. 
 

 

Цели на дводневна екскурзија: 

1. Развивање интерес за природата и градење еколошки навики 

2. Запознавње со културата и начинот на живеење на луѓето во различни краеви 

на државата  

3. Развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските 

вредности 

4. Развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за 

здраво живеење  

5. Подобрување на социјализацијата 

6. Меѓусебно разбирање и толеранција 

 

 

 



 

Извештај за тридневна екскурзија со деветто одделение (22.04 – 24.04. 2019) 

 

 Во периодот од 22.04 – 24.04. 2019 година, учениците од деветто одделение 

реализираа тридневна екскурзија од научно рекреативен карактер, со туристичката 

агенција Кондор No 1. 

 

Прв ден – 22.04.2019 година 

Скопје – Вевчани - Струга – Охрид 

Тргнување во раните утрински часови од Скопје. (07.45 h) и попатно до пристигнувањето 

во Вевчани беа правени кратки паузи. 

Посета и разгледување на Вевчани и Вевчанските Извори. 

Разгледување на градот Струга 

Набљудение на истекот на Црн Дрим 

Посета на природно – научниот музеј ,,Др. Никола Назлобински’’  

Посета на куќата на Миладиновци  

Пристигнување и сместување во Охрид во хотелот Конгресен Центар. До времето за 

вечера наставниците со своите ученици прошетаа и ја разгледаа околината околу 

хотелот, играа фудбал и кошарка на игралиштето во хотелот. 

По вечерата им беше организирана забава во самиот хотел.  

 

Втор ден – 23.04.2019 година 

Охрид 

После доручекот, имавме посета на Биљанини извори 

Прошетка покрај езерото до центарот на Охрид, прошетка низ старата чаршија  

Враќање за ручек 

Поради лошите временски услови останавме во хотелот, имавме слободно време за 

дружење  

По вечерата им беше организирана забава во самиот хотел. 

 



Трет ден – 24.04.2019 година 

Охрид – Битола – Крушево – Скопје 

После доручекот тргнавме кон Битола 

Посета и прошетка низ широк сокак 

Поаѓање кон Крушево. По пристигнувањето во Крушево учениците  ручаа   

Посета на Спомен куќата на Тоше и Македониумот 

Враќање кон Скопје со попатни паузи и пристигнување во 20.00 часот. 

 

 

 

Цели на тридневна екскурзија: 

1. Развивање интерес за природата и градење еколошки навики 

2. Запознавње со културата и начинот на живеење на луѓето во различни краеви 

на државата  

3. Развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските 

вредности 

4. Развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за 

здраво живеење  

5. Подобрување на социјализацијата 

6. Меѓусебно разбирање и толеранција 

  

   

 

 

  

   

 

Дата                                                                                                     Директор 

_________, Скопје                                                              ______________________ 


