
   
 

 

 

П р о г р а м а 
за екскурзии ,излети и други вонучилишни 

активности  

на учениците од I- IX одделение 

OOУ„Димитар Миладинов“-  Центар, Скопје  

уч.2021/22 год. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ПРОГРАМИ ЗА ЕКСКУРЗИИ 

Програма за еднодневен есенски и пролетен излет 

на учениците од I-IX одделение 

Воспитно- образовни цели   
-Развивање интерес за запознавање на  рељефните и културно-историските 
одлики на наведените локации; 
 -Учениците да се стекнат со навики за чување на животната средина, да изградат 
респективен однос кон историските знаменитости,  да се дружат, спортуваат, и 
рекреираат. 
Задачи: 
- Набљудување на околината, прибирање на податоци, истражување; 
Создавање навики за:  
- културно однесување,  
- чување на природата и нејзините убавини,   
- развивање на еколошката свест и  
- негување на културата и традицијата; 
- развивање на спортски дух 
СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ 
- заедничко доживување на околината, дружење; 
- посета на културно-историските знаменитости; 
- организирање на спортски  натпревари и други рекреативни игри; 
Раководител на екскурзијата: Божо Бубало,наставник по историја 
Наставници:Одделенски наставници од I – V одд. и одделенски раководители од 
VI – IXодд.  
Ученици од I – IX одделение.  
Времетраење: од 8,00 до 15.00 часот; 
Локации за посета и правци на патување: 
Есенска рекреативна екскурзија 
Пелинце-Куманово -септември/октомври 
Средно Водно – септември /октомври  
Пролетна рекреативна екскурзија 
Лешок- Тетово-мај  
 
                                                                                                                                                 
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ 
• автобуси со агенциски водич; 
• придружба на медицинско лице; 
• придружба на лице за обезбедување, 
• уплата на жиро сметка на туристичката агенција. 
 



   
 

 

Програма за научно-рекреативна екскурзија во Дојран 

на  учениците од III-те  одделенија 

 

 

 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:  

- Проширување на знаењата за истечните води и водите на Дојранското езеро; 

- Запознавање со природните богатства на Дојранското езеро: растителен и 

животински свет; 

- Создавање на позитивни навики за чување и одржување на природата и 

градење на еколошка свест; 

- Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во  

- Дојранскиот крај - традицијата на рибарството; 

-Соцјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување 

и грижа за себе. 

 

    Целите ќе се реализираат преку користење на современи педагошки форми и 

методи на работа. Ангажирани ќе бидат одделенските раководители и други 

стручни лица  со што ќе се обезбеди целосна реализација на воспитно 



   
 

образовниот процес. Овој вид настава овозможува меѓу другото да се надминат 

социјалните и друг вид разлики меѓу учениците, како и поттик за соживот со 

врсниците и возрасните. Сето ова ќе допринесе за развој на личноста која ќе биде 

во состојба активно и креативно да се вклучи во секојдневниот живот каде и да е. 

ЗАДАЧИ: 

   Преку реализација на задачите по соодветните теми и наставни содржини по 
сите наставни предмети предвидени со Годишната програма за работа, ќе се 
реализираат конкретните цели кои се поставени во оваа програма.  
• Усовршување на способноста за насочено внимание, воочување, 
селективно воочување и бележење детали и податоци; 
• Развивање: љубопитност, досетливост, упорност, истрајност, свест за 
зачувување на природата, природните реткости и други духовни и материјални 
вредности; 
• Воспоставување пријателски односи меѓу 
 учениците и надминување на индивидуалните разлики и негување другарски и 
хумани меѓусебни односи 
 
СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ 

Содржини 
 
Природни науки 
Ја истражувам природата- вода 
Одлики на животната средина - Мојата околина, живиот свет околу мене 
Македонски јазик 
Изразување и творење 
Математика 
Прибирање податоци 

• Развој и поттик на когнитивните потреби 

• љубопитност 

• информирање 

• воочување 

• споредување 

• користење туѓи искуства 

• донесување сопствени заклучоци  
 
Став: Непознатото е предизвик, постои причинско-последична врска на појавите 
   Наставни методи:                                           Наставни форми 
- усно излагање              - групна  
- писмени и илустративни работи   - парови 
- демонстрација      
- набљудување 
- известување  
 
 



   
 

 
 
Активности  
Активности на наставникот 
• Подготовка, реализација, координирање, следење, поттикнување, 
мотивирање, анализа на ефекти од превземените активности 
   Активности на ученикот 
1. Собирање  податоци (бележење на патот, набљудувљње на околината 
видови превозни средства, градби -стар и нов тип, интервјуирање на повозрасни 
лица) 
 
     Раководител на екскурзијата:  
    одговорен  одд. наставник на III одделенија    
            
      Времетраење:  еднодневна (со едно ноќевање) 
      Време на реализација: мај 
Локации за посета и правци на патување  
 
 
МАРШРУТА  :   Скопје – Велес - Дојран -Валандово - Скопје 
•  Велес – посета на куќата на Кочо Рацин и спомениците во паркот;   
•  Стоби – посета на археолошкиот локалитет; 
• Дојран – посета на езерото и каналите за надополнување,  
• посета на мандрите; 
• посета на етнолошки и рибарски музеј; 
• посета на граничен премин; 
• Валандово- посета на оранжерии; 
• Враќање во вечерните часови. 
 
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ 
• Хотелско сместување со 1 полн пансион (вечера, ноќевање, појадок, ручек) 
• Високотуристички автобус со агенциски водич; 
• Придружба на медицинско лице; 
• Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.  
 

• Одделенски наставници: 

Сандра Здравеска, Ирена Н. Пиштолова, Славица Димитриевска, Даниела 
Гајдова 

 III а  -  вкупен број на ученици     25 

 III б -  вкупен број на ученици      26 

  

 



   
 

ООУ„Димитар Миладинов“ 

Општина Центар-Скопје 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  

НА 

НАСТАВА ВО ПРИРОДА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  V (ПЕТТО) ОДДЕЛЕНИЕ 

 

• ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ: 
 

1. Учениците непосредно да се здобијат со знаења, претстави и поими во 
природната средина и истите да се дополнуваат, потврдуваат и систематизираат 
со примена и користење на современи педагошки форми и методи на работа. 
2. Учениците да се запознаат со природно-географските, биолошко-еколошките, 
антрополошките и културните обележја на Струга и Охрид. 
• Развивање способност за набљудување и  воочување на предметите и 
појавите во животната средина, согледување и сфаќање на нивните меѓусебни 
врски и односи во природата и општествената средина; 
• Продлабочување, проширување и збогатување на ученичкото искуство за 
откривање на нови знаења преку организирање на истражувачки постапки. 



   
 

• Развивање љубов и почит  кон татковината, нејзините убавини и историското 
минато; 
• Учениците подобро меѓусебно да се запознаат, да се продлабочи 
другарството и да се надминат социјалните и националните разлики; 
• Да се негуваат и развиваат индивидуалната, тандемската и групната работа 
помеѓу учениците и позитивните навики како што се самостојноста, толеранцијата 
и истрајноста; 
• Развивање смисла за убавото, чување на природата и духовните богатства, 
формирање навики за организирано културно користење на слободното време.  
 

ЗАДАЧИ НА НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА:       

1. Посета на културно - историските места и споменици;  
2. Набљудување на природните убавини и богатства на нашата татковина; 
3. Истражување на културното, духовното и историското значење на местата кои 
ги посетуваат учениците; 
4. Усовршување на способноста за: насочено внимание, воочување, селективно 
воочување и бележење на детали и податоци;  
5. Развивање: љубопитност, досетливост, упорност и истрајност, свест за 
зачувување на природата, природните реткости и други духовни и материјални 
вредности; 
6. Да се негува и развива: индивидуалната, тандемската и групната работа меѓу 
учениците и позитивните навики како што се самостојноста, толеранцијата и 
истрајноста; 
7. Организирање на ученички работилници во корелација со наставните 
предмети. 

• СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ: 

• Релјефни карактеристики на РМ; 
• Културно - историско наследство на РМ; 
• Македонска литература и творештво; 
• Екологија; 
 
• Активности 

Посета на локалитети, културно-историски обележја и атрактивни места во 

Западна Македонија, запознавање со дел од културно-духовното наследство во 

РМ, собирање  податоци од направените посети на културно-историските 

споменици и обележја, фабрики, институции, околината и природните убавини, 

организирање на спортски и други рекреативни игри; 

• РАКОВОДИТЕЛИ  НА ЕКСКУРЗИЈАТА: 

• Одделенски наставници: 

Ивана Крстевска, Снеже Тодорова, Маја Трајковска 



   
 

 V а  -  вкупен број на ученици     23 

 V б -  вкупен број на ученици      17 

 V в -  вкупен број на ученици      21 

  

Времетраење:   5 дена /  4 ноќевања 

 Време на реализација: почеток на  Мај  2022 год. 

Сместување: Струга 

 

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

•  Маршута: Скопје - Вруток - Кичево - Вевчани - Струга 
 

СОДРЖИНИ - Теми на истражување: 

• Природа и екологија: 
• Водата како животна средина - истражување на Охридското Езеро -   
флора и фауна; 
• Земјата и воздухот како животна средина и  услов за живот; 
 
• Растенија и животни кои се среќаваат во крајот со посебен осврт на  
 лековитите растенија; 
• Изработка на хербариум и инсектариум. 

• Општество: 
• Животот и работата  на луѓето во локалната заедница; 
• Посета на Наколното живеалиште (Музеј на вода)  - Охрид; 
• Стопански и нестопански дејности: туризам, риболов, овоштарство,   
• сточарство и занаети; 
• Селска куќа - архитектура; 
• Од историското минато на македонскиот народ. 
 
• Литература и творење: 
• Читање проза и поезија за историјата, животот и работата на луѓето   
 во Охрид, Струга и околината; 
• Литературно творење.  
 
 

 

• Математика: 



   
 

• Употреба на математичките поерации преку истражување, собирање и 
средување на податоци во корелација со реализираните истражувања. 
 
• Култура и фолклор: 
• Народни песни, носии, ракотворби, игри, традиции и обичаи од  
• Охрид и Струга - посета на куќата на Миладинови, Природо-научен музеј, 
• Мостот на  поезијата, с. Вевчани; 
 
•      Спорт: 
• Утринска гимнастика; 
• Одење и пешачење во природа; 
• Атлетски дисциплини и натпревари; 
• Спортски игри: фудбал, кошарка, народна топка; 
• Рекреативно - забавни игри ( игри без граница). 
 
•    Производствено - корисна работа: 
• Изработка на книга за Струга и Охрид;  
 
• Културно и забавни активности: 
• Вечер на хумор и смеа; 
• Избор на најдобар глас; 
• Вечер на народни игри и модерен танц; 
• Игранка 
 
• Потребен материјал за наставни активности: 
• блок бр. 3 
• темперни бои, четки,  чашка за вода; 
• фломастери; 
• тетратка со квадратчиња; 
• прибор за пишување; 
• лепило  за хартија, 
• селотејп 
 
• Хигиена и здравје: 
• Одржување лична и општа хигиена; 
• Норматив листа за јадења на здрава и разновидна храна   
значајна за раст и развој на учениците. 
• Распоред на времето во текот на денот: 
• Станување; 
• Утринска гимнастика; 
• Лична хигиена и уредување на спалните соби; 
•  Појадок; 
•  Настава; 
• Ручек;  
• Време за одмор; 
• Ужина и активен одмор; 



   
 

• Вечера; 
• Културно - забавни активности; 

 

Ден час                                      Активности 

 

 

 

 

Прв  

ден 

 

8.00 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

20.00 

 

21.00 

 

• Поаѓање 
 

  Скопје - Вруток - Кичево- Вевчани - Струга 

 

• Село Вруток –извор на реката Вардар 
 
• Село Вевчани –Вевчански извори 
• Струга - сместување 
 

-   Вечера 

-   забава 

 

Лична хигиена и спиење                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

Втор  

ден 

 

 

8.00 

8.30 

9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 

 

 

 

 

19.00 

 

 

• Будење 
•  
• утринска гимнастика 
 
• Појадок 
 

 Музеј на браќата Миладиновци 
 Природо-научен музеј 

 
 

• Разгледување на околината 
•  ( живиот свет во и покрај езерото) 
• собирање на материјали за работа  
( каменчиња, растенија ...) по кејот на езерото 

 

• Македонски јазик: Читање и рецитирање на песните “Т'га 
за југ“  и  “Бисера“ 
• Музичко образование: Обработка на песната „Билјана 
платно белеше“ 
• Набљудение: релјефни карактеристики, архитектура, 
растенија и животни 
• Корелација: македонски јазик,  физичко и здравствено 
образовани 
• Ручек 

• попладневен одмор (друштвени игри) 
• ужина 
• Истекување на реката Црни Дрим  
• (цртање по набљудение на блиската околина) 
 

• Вечера    
• забава 
     Лична хигиена и спиење                                       

 

 



   
 

 

 

ден час                                      Активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трети 

ден 

 

8.00 

8.30 

9.00 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 

14.30 

16.30 

17.00 

 

19.00 

20.00 

21.00 

 

- Будење 

-   утринска гимнастика 

• Појадок 

• Св. Наум (со автобус) 

• Наколното живеалиште - Музеј на вода 

• Манастирот Св. Наум; 

• Изворите на Црн Дрим; 

• Влевање на Црн Дрим во Охридското Езеро 

• Македонски јазик: литературно творење по набљудение 

• Математика: работа со податоци: собирање на податоци 

• Ручек 

- попладневен одмор 

- ужина 

• физичко и здравствено образование: спортски активности 
(кошарка, фудбал, одбојка, македонски ора) 

• Корелација: македонски, математика, физичко и здрав. 
образование 

•  Вечера 
- забава 

 

Лична хигиена и спиење 

 

                               



   
 

 

 

 

Ден 

 

час 

 

Активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четврти 

ден 

8.00 

 

8.30 

9.00 

       

       

10.00 

  

             

14.30 

15.30 

      

16.00 

19.00 

20.30 

 

21.00 

 Будење 

• утринска гимнастика 

• Појадок 

- посета на Охрид: 

• Канео 

• Плаошник (цртање на околината) 

• Самоилови тврдини (историски час) 

• Антички театар посета на Охрид: 

• Спомен куќа - музеј на Робевци 

• Св. Софија 

• Македонски јазик: Читање на легенди за Охрид и  

• Охридското Езеро.  

• Општество: Културниот живот во општината. 

• Корелација: македонски, општество, математика  

и Физичко и здравствено образование. 

• Ручек 

- попладневен одмор (слушање музика, композиции од 

познати автори) 

• Ужина 
 
• Вечера 
 
• забава 
Лична хигиена и спиење 

 



   
 

 

 

 

   ден 

 

час 

 

Активности 

 

 

Петти  

ден 

 

 

 

 

 

8.00                      

8.30                     

10:30                      

13.30                     

 

14.30   

 

 

 Будење 

• Појадок 

• Посета на Калишта, Св.Богородица 

 

• Творење (ликовно и литературно) по набљудение 

• Ручек  

• подготовка за пат 

• поаѓање за Скопје 

   Пристигнување во Скопје во попладневните часови  

 

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ: 

• патувањето ќе се изведе со  високо туристички автобуси со водич;  
• придружба од медицинско лице; 
• ангажиран стручен инструктор по физичко образование; 
• плаќањето ќе се реализира преку жиро - сметка на агенцијата. 
• сместувањето  да биде во одморалиште со двокреветни и трикреветни соби 
со сопстен санитарен чвор и бања  
• предлог менито за исхрана на учениците дополнително ќе биде даден при 
договор со родителите и организаторот на патувањето 
ООУ „Димитар Миладинов“ – Скопје 

Aктив на 5 (петто) одд.,2021/22 год. 



   
 

План за изведување на Дводневна  екскурзија низ 
Источна Македонија за учениците од VI одделение 

 
• Време на реализација: месец – мај 
• Место на реализација: Источна Македонија 
• Времетраење: два дена 
• Место: Струмица 
• Одговорно лице:  
• Медицинско лице: 
• Водство на патот:  
• Наставници кои ќе реализираат: 
• Божо Бубало 
• Зорица Давитковска 
• Татјана Илиевска 
• Јасмина Драгеска 
 
 
 

 
 
• Воспитно –образовни цели 
 
Учениците: 
• да се запознаат со природно – географските, биолошко – еколошките и 
други особености во Источна  Македонија  
• развивање интерес за природата и градење еколошки навики;  
• да ги запознава и осознава основните законитости и поими за природата 
околу себе;  
• да се запознае со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни 
краеви;  
• да се запознава со основните природни и географски карактеристики во 
пошироката околина и нивното влијание на стопанството, културата и другите 
области во животот и работата на луѓето;  



   
 

• да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина и 
општините во Република Македонија;  
• да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на луѓето во 
семејството и пошироката околина (општината) со животот и работата на луѓето 
во минатото;  
• да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите во 
локалната заедница;  
• да ги сознава и почитува културните и верските различности на луѓето во 
пошироката околина (општината);  
• да гради чуство за патриотизам, толеранција и соживот;  
• да ги развива способностите за непосредно набљудување и воочување   
• да се потикнуваат и манифестираат позитивни емоции;  
• подобро меѓусебно запознавање на учениците ;  
• продлабочување на другарството и надминување на националните , 
верските, социјалните и другите разлики; 
• да се елиминираат негативните навики, а да се негуваат позитивните 
навики за одржување на општа и лична хигиена;  
• да покажува толеранција;  
• да покажува подготвеност да му помогне на другиот; 
• да ги прошират знаењата за поедини дејци од областа на литературата.  
 
Содржини: 
• Запознавање на природата и екологијата  
• Запознавање со културно – историските знаменитости 
• Етнологија и културно наследство  во Источна Македонија 
• Запознавање со географските одлики, природните богатства стопанството и 
индустријата 
• Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет застапен 
во Р. Македонија 
 
Активности по денови : 
1 ден: Тргнување од Скопје 7:30 часот наутро, кратка попатна посета на 
Куманово, посета на Куклици кај Кратово, посета на Кратово и запознавање на 
учениците со старата градска архитектура застапена во Кратово, посета на 
градскиот музеј во Кратово посета на Штип и тврдината Исар и античкиот град 
Баргала, кратка посета на Радовиш и црквата „Св. Тројца“, посета на манастирот 
во с.Водоча, пристигање во Струмица во попладневните часови, сместување 
хотел Илинден, попладневно разгледување на центарот на Струмица и посета на 
православниот храм „15 Тивериополски маченици“ и разгледување на 
археолошките ископини во дворот на храмот.  Вечера и културно забавна 
програма за учениците, ноќевање. 



   
 

 
Куклици – Кратово;                               Исарот – Штип 

 
2 ден: Појадок и одјава од хотелот. Посета на Колешинскиот и Смоларскиот 
водопад и термите во Банско. Посета на Дојранското езеро, набљудување на 
ендемската флора и фауна, посета на каналот за полнење на Дојранското Езеро и 
ручек во Дојран. Посета на археолошкиот локалитет Вардарски Рид. Враќање во 
Скопје во 19: 30 часот. 
 

 

 
 

Колешински водопади и Дојранско езеро 
 
Организација на патувањето 
Локации: Скопје, Куманово, Кратово, Штип, Радовиш, Струмица, Дојран,  Скопје. 
Техничка организација  
Вид на превоз: туристички автобус  
Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус  
Сместување и услуги – според програмата  
Медицинско лице 
Водство на патот 
Носители на активности: Оделенски раководители  и ученици. 
 
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. Плаќањето 

се врши преку уплатници на жиро сметка на агенцијатa 



   
 

План за изведување на Тридневна наставно - 
научна екскурзија низ Источна и Централна 
Македонија за учениците од IX одделение за 

учебната 2021-2022 година. 
 
 
 
• Време на реализација: месец – мај 
 
• Место на реализација: Источна и Централна Македонија 
 
• Времетраење:  три  дена 
 
• Место: Берово и Крушево 
 
• Одговорно лице:  
• Медицинско лице: 
• Водство на патот:  
 
• Наставници кои ќе реализираат: 
 
• Марија Апостолова 
• Катерина Георгиева 
• Соња Дракуловска Богдановска 
  
 
 
 
 
 

 
 



   
 

• Воспитно –образовни цели 
 
Учениците: 
• да се запознаат со природно – географските, биолошко – еколошките и 
други особености на Источна и Централна  Македонија  
• развивање интерес за природата и градење еколошки навики;  
• да ги запознава и осознава основните законитости и поими за природата 
околу себе;  
• да се запознае со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни 
краеви;  
• да се запознава со основните природни и географски карактеристики во 
пошироката околина и нивното влијание на стопанството, културата и другите 
области во животот и работата на луѓето;  
• да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина и 
општините во Македонија;  
• да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на луѓето во 
семејството и пошироката околина (општината) со животот и работата на луѓето 
во минатото;  
• да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите во 
локалната заедница;  
• да ги сознава и почитува културните и верските различности на луѓето во 
пошироката околина (општината);  
• да гради чуство за патриотизам, толеранција и соживот;  
• да ги развива способностите за непосредно набљудување и воочување   
• да се потикнуваат и манифестираат позитивни емоции;  
• подобро меѓусебно запознавање на учениците ;  
• продлабочување на другарството и надминување на националните , 
верските, социјалните и другите разлики; 
• да се елиминираат негативните навики, а да се негуваат позитивните 
навики за одржување на општа и лична хигиена;  
• да покажува толеранција;  
• да покажува подготвеност да му помогне на другиот; 
• да ги прошират знаењата за поедини дејци од областа на литературата.  
 
Содржини: 
• Запознавање на природата и екологијата  
• Запознавање со културно – историските знаменитости 
• Етнологија и културно наследство  на Источна и Централна Македонија 
• Запознавање со географските одлики, природните богатства стопанството и 
индустријата 
• Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет застапен 
во Македонија 
 
 
 
 



   
 

Активности по денови : 
 
1 ден: Тргнување од Скопје, поминување низ Свети Николе, посета на Штипско 
Ново Село и училиштето каде што учителствувал Гоце Делчев, посета на црквата 
Успение на Пресвета Богородица, поминување низ Штип и Кочани посета на 
Виница и Виничкото кале, пристигнување во Берово во попладневните часови, 
посета на Беровско езеро, сместување, попладневно разгледување на центарот 
на Берово и  посета на манастирот „Св. Архангел Михаил“ ; спиење во хотел 
Манастир – Берово.  Вечера и културно забавна програма за учениците, 
ноќевање. 
 
 

  
           Црква Успение на Пресвета Богородица;                                  Берово 

 
 
2 ден: Појадок и одјава од хотелот,патување кон Струмица со претходна посета 
на Колешинскиот и Смоларскиот водопад ,па термите во Банско,пристигнување во 
Струмица и сместување во хотел Илинден, ручек па посета на манастирот во 
с.Водоча. Попладневно разгледување на центарот на Струмица и посета на 
православниот храм „15 Тивериополски маченици“ и разгледување на 
археолошките ископини во дворот на храмот.  Вечера и културно забавна 
програма за учениците, ноќевање. 

 

 

Колешински водопади     и   Дојранско езеро 

 

3 ден: Појадок и одјава од хотелот,патување кон Дојран и посета на Дојранското 
езеро, набљудување на ендемската флора и фауна, посета на каналот за 



   
 

полнење на Дојранското Езеро и ручек во Дојран. Посета на археолошкиот 
локалитет Вардарски Рид.Посета на Демир Капија и винаријата Попова Кула,  
Враќање во Скопје во 19: 30 часот. 
 
 

  
                                                                       
                                          Дојранско езеро                                      Попова кула 

 
 
 
  

 

                                                          
 
 

Организација на патувањето 
 
Локации: Скопје - Свети Николе - Штип - Кочани -  Виница - Берово - Струмица - 
Дојран - Демир Капија - Неготино - Кавадарци - Градско - Велес - Скопје. 
 
Техничка организација  
 
Вид на превоз: туристички автобус  
Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус  
Сместување и услуги – според програмата  
Медицинско лице 
Водство на патот 
Носители на активности: Одделенски раководители  и ученици. 
 

Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. 

Плаќањето се врши преку уплатници на жиро сметка на агенцијатa 

 

 

 



   
 

 

Програма за Книжевниот камп за деца и млади 

„Да бидам, да бидам“ и летување 2022 

Детско одморалиште „Радости“-Охрид од 28 јуни  до 4 јули 2022 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА: јуни-јули 2022 (шест ноќевања ,седум дена) 

МЕСТО: Детско одморалиште „Радости“-Охрид  во организација на Сојузот за 

грижи и воспитување на децата на Македонија  

ВОЗРАСНА ГРУПА: ученици од од VI  до  IX  одд. – талентирани ученици 

млади творци, кои сакаат да бидат поети и писатели                                                

Координатор на проектот:  лектирниот и омилен писател за деца и млади 

Горјан Петревски  

• наставници по македонски јазик од предметна и од одделенска настава од 

училиштето вклучени во проектот. 

МАРШУТА: Скопје - Охрид- Скопје 

ЦЕЛ НА КНИЖЕВНИОТ КАМП : 

Целта на книжевниот камп  кој е своевидна школа за навлегување во тајните на 

пишувањето е  да се поттикнува творењето  на песна, расказ, роман, драма,  есеј 

и сценарио, сказна на мајчиниот македонски јазик, да се  развива чувството на 

почит кон литературниот македонски јазик  низ богата програма со  активности со 

врвни лингвисти, теоретичари, поети и писатели од македонската детска 

литература. 

ИДЕЈА НА КАМПОТ:   

Книжевниот камп  е исклучително добар начин за  литературно творење,  

дружење и забава, по одредена програма и распоред на активности. 

Кампот поттикнува размена на идеи и искуства со други деца и непосредна 

комуникација. Исто така учеството на кампот за учениците значи начин на живот 

во друго опкружување,  средба со детски писатели и запознавање со  пријатели  



   
 

од други основни училишта од  Македонија, развивање на социјализација и 

чувство на одговорност.  

 ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ: 

Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на 

вештини и ставови преку непосредно запознавање на општествената средина;  

примена на позитивни навики како што се самостојноста, толеранцијата и 

истрајноста; создавање на здравствено-хигиенските навики;  

ЗАДАЧИ: 

    Преку реализација на задачите, ќе се реализираат конкретните цели кои се 

поставени во оваа програма: развивање интерес за природата и градење 

еколошки навики;градење чувство за толеранција; развивање позитивен однос 

кон: националните, културните и естетските вредности;манифестирање на 

позитивни емоции; социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство 

за осамостојување и грижа за себе;развивање интерес за спортски активности, 

рекреација и создавање навики за здраво живеење. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ: 

Летниот книжевен камп нуди програма со  активности коишто не можат да се 

организираат во училницата во текот на учебната година , во вид на работилница 

во кои се откриваат тајните на пишувањето, творењето. За книжевниот камп е 

осмислена единствена програма  која вклучува многу  активности: работилница за 

творење, средби со детски писатели и уредници на списанијата „Наш свет“ и 

„Развигор“, предавање за „Патувањето на книгата од пишувањето, печатењето, па 

се до пристигнувањето до читателите“, промоција на стихозбирка од млади поети, 

изложба на книги, уникатни примероци од Приватната библиотека „Алби“, Бабино, 

Демир Хисар, многу забава и дружење. 

За овој камп се користи материјал предвиден исклучиво за целите на 

кампот.Поголемиот дел од активностите е осмислен по принцип на работа во 

природа чија цел е  да се научи  нешто ново и различно од содржините што се 

учат  и совладуваат во текот на учебната година. 

Во текот на кампот се организираат :посета на знаменитости во Охрид, спортски 

игри и рекреација, квиз натпревари и забавни вечери 

Предвидени посети:  црквата и манастирот „Свети Стефан“, Спомен куќата 

на Григор Прличев и Плаошник во Охрид. 

Потребни услови: 



   
 

• сместување со  полн пансион во детско одморалиште   

• Автобус  за одење и враќање 

• Медицинско лице во  одморалиштето 

 

Раководител на книжевниот камп: Активот  на наставници по македонски јазик во 

предметна и одделенска настава од од VI  до  IX  одд. 

 

Програма за зимување на учениците од  VI до IX одделение  

 

1.Воспитно-образовни цели: 

-Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на 

вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во 

природната и општествената средина;  

-создавање и применување на позитивни навики како што се самостојноста, 

толеранцијата и истрајноста; 

- создавање на здравствено-хигиенските навики;  

-усвојување  на основните спортско-технички знаења за скијање.; 

-формирање навики за културно користење на слободното време; 

-дружење, натпревари,  забавува и рекреација. 

 

2.Задачи:  

-развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

-запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви; 

-градење чувство за толеранција и соживот; 

-развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските 

вредности; 

-поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 



   
 

-социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување 

и грижа за себе; 

-интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво 

живеење. 

3.Содржина  на активности: 

-Посета на природни убавини, значајни културно-историски знаменитости и 

разгледување на околината;  

-едукација за скијање и натпревари во скијање и други зимски игри; пешачење по 

планински патеки; 

-културно-забавни игри: квиз, пеење, модерен танц, маскенбал, игранка. 

             

4.Раководител на зимувањето: Анета Гоцева  

Наставници: одделенски раководители од   VI до IX одд.  

Ученици од  VI – IX одделение.  

 

5.Времетраење: 6 дена за време на зимскиот распуст – јануари 2022 

 

6.1.Локации за посета и правец на патување:  

-Разгледување на Крушево и околината со скијачките терени; 

-посета на Спомен куќата на Тоше Проески; на Македониум; на манастирот 

Св.Преображение и на други културно-историски знаменитости;- Скопје – Велес – 

Прилеп – Крушево. 

 

7. Техничка организација и начин на финансирање: 

-Сместување со полни пансиони (вечера, ноќевање, појадок, ручек) во  Крушево 

или Маврово. 

-Високотуристички автобус со агенциски водич; 

-Придружба на медицинско лице; 



   
 

-Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.   

Програма за  СКИ школа на учениците од VI до IX одделение 

 

1.Воспитно-образовни цели: 

-Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на 

вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во 

природната и општествената средина;  

-создавање и применување на позитивни навики како што се самостојноста, 

толеранцијата и истрајноста; 

- создавање на здравствено-хигиенските навики;  

-усвојување  на основните спортско-технички знаења за скијање.; 

-формирање навики за културно користење на слободното време; 

-дружење, натпревари,  забавува и рекреација. 

 

2.Задачи:  

-развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

-запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви; 

-градење чувство за толеранција и соживот; 

-развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските 

вредности; 

-поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 

-социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување 

и грижа за себе; 

-интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво 

живеење. 

3.Содржина  на активности: 

-Посета на природни убавини, значајни културно-историски знаменитости и 

разгледување на околината;  



   
 

-едукација за скијање и натпревари во скијање и други зимски игри; пешачење по 

планински патеки; 

-културно-забавни игри: квиз, пеење, модерен танц, маскенбал, игранка. 

4.Раководител на ски  школата: Анета Гоцева 

Наставници: одделенски раководители од   VI до IX одд.  

Ученици од VI – IX одделение.  

 

5.Времетраење: 4 дена за време на зимскиот распуст – јануари 2022 

6.1.Локации за посета и правец на патување:  

-Разгледување на Крушево и околината со скијачките терени; 

-посета на Спомен куќата на Тоше Проески; на Македониум; на манастирот 

Св.Преображение и на други културно-историски знаменитости; 

- Скопје – Велес – Прилеп – Крушево. 

6.2.Локации за посета и правец на патување: 

-разгледување на Маврово,  на Мавровското езеро и околината со скијачките 

терени; 

-посета  на природните убавини и на културно-историски знаменитости; 

-Скопје-Тетово- Гостивар-Маврово 

 

7.Техничка организација и начин на финансирање: 

-Сместување со полни пансиони (вечера, ноќевање, појадок, ручек) во хотел   во 

Крушево или Маврово. 

-Високотуристички автобус со агенциски водич; 

-Придружба на медицинско лице; 

-Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.   

 

 



   
 

Одговорни наставници/стручен тим за изработка на  програмата за  

екскурзии ,излети и други вонучилишни активности : 

1.Наташа Велковска 

2.Габриела Граоркоска  

3.Божо Бубало  

 

 

Директор: 

Датум : 12.07.2021                                                        Марија Варсамис Симоновска 

 

___________________________ 

 


