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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. 
 

Екскурзии и излети Време на изведување Релација Одделение 

Излет Септември/Октомври 
Излетничко место 

Дељадровци 
I – IX одд. 

Наставно-научна 
екскурзија со 
рекреативен 

карактер 

Септември/Октомври  
2022 

Тетово 
(еднодневна) 

 
III одд. 

Настава во природа 
 

Април/ Мај 2023 
 

Охрид V одд. 

Наставно-научна 
екскурзија со 
рекреативен 

карактер 

Септември/Октомври  
2022 

Источниот дел на 
РС.Македонија 

(дводневна) 
VI одд. 

Наставно научна 
екскурзија со 
рекреативен 

карактер 

Септември/Октомври  
2022 

Централниот и 
Западниот дел на 

РС.Македонија 
(тродневна) 

IX одд. 

 
Излет 

 
Април/ Мај 2023 

Излетничко место 
Сарај 

I – IX одд. 

 
Ученички екскурзии и излети 

 
             Екскурзија е форма на воспитно-образовна работа со која на 
организиран начин се прошируваат општите и стручните знаења и ученичките 
сознанија за одредени подрачја од животот и работата на луѓето и се 
запознаваат со природните реткости  и културно историските знаменитости на 
РС. Македонија, традицијата и обичаите.  
           Во зависност од интересите на учениците и од временските услови 
можни се и промени во планот за изведување на излетите и екскурзиите. 
 
 
 



ИЗЛЕТИ 
 

МЕСТО:  Излетничко место Дељадровци 

ОПФАТЕНОСТ: I – IX одд. 

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ: 

 одделенските наставници и класните раководители 

 учениците  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧИЛИШНИТЕ ИЗЛЕТИ: 

 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 активности: Рекреација, дружење, набљудување. 
Раководител на екскурзијата: Директорот на училиштето 
Одговорни наставници: одд.наставници и класните раководители. 
Време на реализација: Септември/Октомври (есенска)  
Начин на реализација: 

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите, 

 во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка 
агенција. 

Локалитети за посета и правци на патување:  Излетничко место 

Дељадровци 
Техничка организација: Високо квалитетни климатизирани туристички 

автобуси и лекар. 
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. 

 
 

МЕСТО: Излетничко место Сарај 

ОПФАТЕНОСТ: I – IX одд. 

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ: 

 одделенските наставници и класните раководители 

 учениците  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧИЛИШНИТЕ ИЗЛЕТИ: 

 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 активности: Рекреација, дружење, набљудување. 
Раководител на екскурзијата: Директорот на училиштето 
Одговорни наставници: одд.наставници и класните раководители. 
Време на реализација: Април/Мај (пролетна) 
Начин на реализација: 

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите, 



 во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка 
агенција. 

Локалитети за посета и правци на патување: Излетничко место Сарај   
Техничка организација: Градски или меѓуградски 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. 

 
 

- Вид на туризам: домашен 
- Вид на екскурзија: наставно - научна 
- Времетраење: еднодневна 
- Време на реализација: септември/октомври 2022 
- Опфатеност на ученици: III - 1,  III - 2,  III - 3. 
- Објект на посета (реализација): Тетово: Шарена џамија, Лешочки 

Манастир „Св.Анастасиј“ 
- Раководители на екскурзија: Весна Величковска-Ангелковска, 

Александра Накева и Тасим Фазли 
 
Цели: 

1) Учениците да се запознаат со природно- географските карактеристики на 
Тетовскиот регион 

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

3) Градење меѓусебна доверба, другарство, комуникација 
4) Меѓусебна соработка наставник-ученик; ученик-ученик 
5) Развивање интерес и негување на културно-историските знаменитости 
6) Развивање интерес за природата и градење еколошки навики за здраво 

живеење. 
 
Техничка организација: Градски или меѓу градски климатизирани безбедни и 

квалитетни автобуси, туристички водич и лекар. 
Финансирање: од страна на родителите                                  
Реализација на екскурзијата: 

 Поаѓање: пред училиштето во 7: 30 часот со краток состанок со учениците 

 Релација на движење: Скопје, Тетово 

 Посета на Тетовскиот регион:  
   - Се патува за Тетово 
   - На учениците им се објаснува за Стапанскиот развој и културно историските 
знаменитости на тој регион, 
   - По пристигнувањето во градот се посетува Шарена Џамија, а потоа се 
посетува Лешочки Манастир„Св.Анастасиј“.  
   - По кратката посета учениците се подготвуваат за враќање. 

 Враќање: тргнување во 15 часот, пристигнување 18:30 часот. 
 
 
Подготвиле: тим на планирање на екскурзијата 



- Директор: м-р Анита Ангеловска 
- Наставници:  Маја Цекова, Марина Димоска, Весна Величковска-

Ангелковска, Фатон Ганиу, Имране Кривца 
- Наставници: Весна Величковска-Ангелковска, Александра Накева и 

Тасим Фазли 
-  

 
 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  VI ОДДЕЛЕНИЕ  

 
Вид туризам: домашен 
Вид екскурзија: наставно-научна 
Времетраење: 2 дена 
Време на реализација: септември/октомври 2022 
Опфатеност на ученици:  VI одделение 
Релација на движење :  Скопје – Стоби – Демир Капија - Струмица - Дојран - 
Радовиш - Скопје 
Раководители на екскурзија: Марина Димоска, Јасмина Јездиќ, Зејнуре 
Мемети 
     

Мотиви 

1. природни                                        2. општествени                   
- геоморфолошки   - културно-историски 
- хидрографски    -етнографски  
- климатски    -разни манифестации 
- биогеографски 
 
Цели 
1. Да се запознаат со природните карактеристики на источниот дел на 

РС.Македонија 
2. Да се запознаат со културно историските знаменитости на регионите и 

нивното значење 
3. Да се гради кај учениците меѓусебна доверба, другарство, самостојност и 

комуникација 
4. Да се развие 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. 
 
Техничка организација 

Високо квалитетни  климатизирани, безбедни туристички автобуси и 
туристички водич и лекар 
Финансирање:  од страна на родителите 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И  РЕАЛИЗАЦИЈА  НА ЕКСКУРЗИЈАТА 

Прв ден :  

Тргнување во 07.30 мин пред училиштето. Тргнување во 07.30 мин 

пред училиштето. Се посетува античкиот град Стоби. Потоа се посетува 
винаријата „Вила Марија“. Потоа се упатуваат кон Дојран каде што имаат 



посета на градот и посета на граничниот премин Дојрани. Се упатуваат кон 
Струмица каде што се посетуваат Колешински водопади. Прошетка низ градот 
Струмица. Се преноќува во Струмица.  
Втор ден :  

По доручекот се упатуваат кон посета на манастирот Водоча, а потоа 
манастирот Вељуса. Следува враќање во хотел со ручек и мал одмор. По 
ручекот се упатуваат кон Радовиш каде ќе ја посетат црквата Св. Троица. По 
нејзиното разгледување се продолжува кон Скопје и се пристигнува во 
вечерните часови. 
 
Тим за планирање на екскурзијата: 
Директор: м-р Анита Ангеловска  
Наставници:  Маја Цекова, Марина Димоска, Весна Величковска-Ангелковска, 
Фатон Ганиу, Имране Кривца  
Одделенски раководители: Ели Чочова, Маја Медарска, Илфие Емини 
                                                                     

 
 
 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  IX ОДДЕЛЕНИЕ  

 
Вид туризам: домашен 
Вид екскурзија: наставно- научна 
Времетраење: 3 дена 
Време на реализација: септември/октомври 2022 
Опфатеност на ученици:  IX-1, IX-2, IX-3 
Релација на движење:  Скопје – Прилеп - Крушево – Битола – Охрид - Струга- 

Вевчански Извори –„Св. Јован Бигорски“ - Маврово - Скопје 
Раководители на екскурзија Маја Цекова, Благица Србиновска, Сание Гани 

 
     Мотиви 

1. природни    2. општествени 
- геоморфолошки   - културно-историски 
- хидрографски    -етнографски  
- климатски    -разни манифестации 
- биогеографски 
 
Цели: 
1. Да се запознаат со природните карактеристики на централниот  и 

западниот дел на РС.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. 
 



Техничка организација: Високо квалитетни  климатизирани, безбедни 
туристички автобус, туристички водич и лекар. 
Финансирање: Од страна на родителите 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА  И  РЕАЛИЗАЦИЈА  НА ЕКСКУРЗИЈАТА 

 
Прв ден :  
Тргнување во 07.30 мин пред училиштето. Се оди кон Прилеп со посета на 
Маркови Кули со кратка пауза. Се продолжува за Крушево со посета на 
културно-историските знаменитости на градот, спомен куќата и Музејот на 
Тоше Проевски. Се патува преку Демир Хисар кон Битола каде се посетува 
Хераклеа и Музејот на албанската азбука. Патот продлжува кон Охрид со 
пристигнување во вечерните часови. Следува сместување во хотел, вечера и 
ноќевање.  
Втор ден :  
Појадок во хотелот и посета на Неолитската населба “Наколец“ и Св. Наум. 

Враќање во хотел, следува ручек и мал одмор. Во 16 часот се оди во посета на 
градот Охрид, прошетка низ стариот дел на Охрид, посета на Плаошник, Канео 
и Самоилова тврдина. Вечерта следува  организирана забава во хотелот или 
во градот. 
Трет ден :  
Појадок во хотелот по што следи кратка посета на Билјанини Извори и 
прошетка низ градот. Ручек во хотелот и заминување преку Струга кон 
Вевчанските Извори. Од таму се патува кон  Манастирот „Св. Јован Бигорски“ и 
Маврово со разгледување на Мавровското Езеро. Потоа се продолжува во 
Тетово се посетува Шарена џамија. По кратка пауза се патува кон Скопје со 
пристигнување од 19.30-20.00 часот. 
 
Тим за планирање на екскурзијата: 
Директор: м-р Анита Ангеловска  
Наставници:  :  Маја Цекова, Марина Димоска, Весна Величковска-
Ангелковска, Фатон Ганиу, Имране Кривца  
Одделенски раководители: Маја Цекова, Благица Србиновска, Сание Гани 
 

 
Програма за реализирање на Настава во природа 

 

Училиште: ОOУ ″Кирил и Методиј″-Стајковци 
Времетраење: 5 дена 
Опфатеност на ученици:  Ученици од V одделение 
Време на реализација: Април/ Мај 2023 
Место: Охрид 
Техничка организација: Високо квалитетни климатизирани туристички 

автобуси, туристички водич и 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. 

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 обезбеди целосно воспитание и 
образование на учениците. 

Да се надминат етничките, социјалните и други разлики во 
индивидуалниот развој и сваќања на учениците со што ќе се обезбеди 
формирање на здрава и сестрана личност, способна активно и креативно да се 
вклучи во понатамошниот воспитно образовен процес и во други сфери на 
живеење и работа. 

Задачи: Со обработка на соодветни теми и наставни содржини  треба да 

се обезбеди: 
- Стекнување, проширување и утврдување на нови знаења за природата, 
природните богатства и убавини, релјефот, водата, климата, растителниот и 
животинскиот свет и друго. 
- Запознавање со животот и работата на луѓето во крајот со поблиското и 
подалечното минато за посетениот крај - регион. 
- Да се запознаат со позначајните културно - историски, стопански и други 
објекти на посетениот регион. 
- Да ги стекнат основните сознанија за екологијата и да развиваат позитивни 
навики за правилен однос и зачувување на животната средина. 
- Да се запознаат со животинскиот и растителниот свет во посетениот регион. 
- Да можат да го препознаваат растителниот свет и тревната вегетација како и 
нивното општествено и стопанско значење. 
- Да се оспособат за ориентација и движење во просторот. 
- Да се стекнат и негуваат работи, да стекнат хигиенски навики и одржување на 
лична и општествена хигиена. 
- Да се негува другарски однос и меѓусебно почитување, да се стекнат со 
натпреварувачки дух, како и остварување на целите и задачите на физичкото, 
здравственото, естетското, работно-техничкото и друго воспитание и 
образование.  

Наставни теми: 
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. 
- Македонски јазик: Изразување и творење, извештај за посетите, читање на 
текстови за локалитетите во Охрид. 
- 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 
 

Организација на патувањето 

 
Место на поаѓање: пред училиште 
Време на поаѓање: Во 7,00 часот за учениците, а наставниците во училиште 
да бидат во 6,30 часот. 
Релација на движење:Стоби - Прилеп (могилата на непобедените, споменикот 
на Итар Пејо) - Битола (Хераклеа) - Крушево (спомен Куќата на Тоше Проески) 
- Охрид (Самоилова тврдина, Старата Чаршија, Охридската куќа, Чинарот, 
Плаушник, Билјанини извори) - Св.Наум - Заливот на коските - Струга -  
Вевчанските извори - Скопје.   
Носител на активности: 

Одделенски раководители-ментори 
Помошен персонал-инструктор 
Медицинска сестра и опслужувачи 
 

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  

 
1 ДЕН: Тргнување во 07.30 мин пред училиштето. Посета на Стоби,  

Прилеп (могилата на непобедените, споменикот на Итар Пејо), Битола 
(Хераклеа), Крушево (спомен Куќата на Тоше Проески). Се продолжува за 
Охрид и во вечерните часови се пристигнува во Охрид. Сместување во 
објектот, вечера, забава и подготовка за спиење. 
2 ДЕН: Претпладне: Посета на градот Охрид (Самоилова тврдина, Старата 
Чаршија, Охридската куќа, Чинарот, Плаушник, Билјанини извори) 
Попладне: Попладневна настава - средување на впечатоците од посетите во 
градот (изработка на книга од собраните материјали од посетата на градот) 
Навечер:  Забава – по избор на учениците  
3 ДЕН:  Претпладне: посета на св.Наум, Заливот на коските.  

Попладне: Средување на податоците од истражувањето и спортско 
рекреативни игри. 
Навечер: вечера и забава                  
4 ДЕН: Претпладне: Посета на манастир 
Попладне: Попладневна настава - сликање на манастирот и Охридското Езеро 
и избор на најубава творба. 
Навечер: Забава (по избор на учениците) 
5 ДЕН: По појадокот се  посетува Струга и Вевчанските извори.  Се тргнува кон 
Скопје со пристигнување од 19.30-20.00 часот. 
 
Изработиле         
Тим за планирање:         
Директор: м-р Анита Ангеловска  
Наставници:  Маја Цекова, Марина Димоска, Весна Величковска-Ангелковска, 
Фатон Ганиу, Имране Кривца 
Наставници: Ивона Додевска, Јасминка Ангелеска, Имране Кривца 
 
 
 
 
 
 
ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци                    Директор:      
 Гази Баба, Скопје                 м-р Анита Ангеловска 
                                                                                                     
 

 
 
 

Скопје, јуни 2022 год. 
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