
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ  ПРВОГ, ДРУГОГ И 

ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА ОШ „Браћа Јерковић“ 

 

ГОЧ 
(3.6. – 1О.6.2019. године) 

 

У периоду од 3. до 10. јуна 2019. године реализована је настава у природи за ученике два одељења 

првог, четири  одељења другог и једног одељења трећег разреда наше школе на Гочу у  дечјем 

одмаралишту ''Гочко“ у организацији агенције „Гранд турс“. 

У реализацији наставе у природи учествовало је 7 учитеља са својим одељењима и то:  

1.Љиљана Недељковић –учитељица I-2 са 16 ученика (6 дечака и 10 девојчица) 

2. Слађана Колунџић – учитељица I-5 са 13 ученика (5 дечака и 8 девојчица) 

3. Боса Раданић – учитељица II-2 са 21- учеником ( 10  дечака и 11 девојчица) 

4. Весна Зујаловић – учитељица II–3 са 22 ученика (10дечака и 12 девојчица). 

5. Данка Радовић- учитељ II-4 са 19 ученика (7 дечака и 12 девојчица) 

6. Сања Ромчевић – учитељица II-5 са 17 ученика (11 дечака и 6 девојчица) 

7. Жељка Борјан- учитељица III-4 са 16 ученика (9 дечака и 7 девојчица) 

 

Пре поласка на наставу у природи ученици су упућени у Дом здравља на систематски преглед, на 

коме је утврђено да су сви здрави и  да могу да путују. Такође су одржани  и родитељски састанци, 

на којима су родитељи детаљно упознати са свим карактеристикама места где ће деца боравити, 

времену одласка и повратка, документацији коју треба да припреме за пут, условима смештаја, 

исхране, здравственој заштити, могућностима комуникације са децом и списком неопходних ствари.  

 

На окупљање испред школе, у понедељак 3.6.2018. у 07:30, дошло је 124 ученика. Из одељења  II-5  

- није кренула Јулија Дишков, јер је у току ноћи добила температуру На пут смо кренули у 8:00 

часова након што је саобраћајна полиција прегледала аутобус и потврдила његову техничку 

исправност. Ученици су били смештени у два аутобуса са својим учитељицама. У даблдекеру су 

смештена одељења: I-2,I-5, II-5 и III-4, а у другом аутобусу су били  II-2, II-3 и II-4 . Након удобног и 

мирног путовања до паузе, због временских неприлика, део предвиђене маршуте, ради безбедности 

деце је промењен, па се на Гоч стигло са малим закашњењем. На Гоч смо стигли  око 13:00 часова. 

Смештање у собе је било брзо и добро организовано, јер смо распоред соба добили телефонским 

путем у току пута. Ученици су смештени у двокреветне, трокреветне, четворокреветне, 

петокреветне, шестокреветне и седмокреветне собе са телевизором, свака соба је имала своје 

купатило.  

 

На састанаку са управницом одмаралишта, рекреатором и докторком договорили смо план боравка 

наше групе и јеловник за 8 дана. Јеловник је у потпуности био испоштован. Боравак у објекту смо 

започели вечером, тако да смо осмог дана аранжман завршили ручком и добили ланч- пакет и воће  

за пут.  

 

Доласком смо обавештени да имамо два рекреатора. Њихове услуге су биле  на високом нивоу. 

Ученицима су  пружали детаљне и занимљиве информације о местима које смо обилазили. 

Свакодневно је била јутарња гимнастика,  прегледање и оцењивање соба, дневне и спортске 

активности, креативне радионице и вечерње анимације у току тематских вечери : ''Ја имам таленат'', 

''Караоке'', ''Just Dance'', ''Фризуријада'', ''Маскенбал'' и ''Додела диплома''. 

 



Рад докторке је било одличан. Докторка је била присутна у шетњама и на спортским теренима током 

спортских активност и била је доступна 24 сата. 

 

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ ТОКОМ БОРАВКА  

08:40- Јутарња гимнастика 

09:00 – 09:30  Доручак 

09:30 – 10:00  Оцењивање соба  

10:00 – 13:00   Шетња са рекреатором – у случају лошег времена креативне радионице 

13:30 – 14:00 Ручак 

14:00 – 16:00  Одмор, школа 

16:00- 16:30   Ужина 

16:30– 18:30  Спортске активности  или шетња под вођством рекреатора  

19:00 - 19:30 Вечера  

20:00 – 21:30 Тематско вече и дискотека 

 

 

Шетње су испланиране и изведене по данима : Упознавање околине - Шетња око хотела, Шетња до 

Пирамиде, Шетња до Цветних ливада,Шетња до Беле реке, Шетња до језера и Шетња поред 

Преровске реке. Уз сагласност родитеља ученика целе групе, изведен је целодневни излет до 

манастира Жиче у Краљеву и Врњачке Бање у петак 7.6.2019.године.  

 

Поподневне спортске активности реализоване су  на лепо уређеним и пространим спортским 

теренима испред одмаралишта и балону са рекреаторима и учитељицама.  

 

Приликом остваривања програма наставе у природи водило се рачуна да се све  прилагоди 

временским и просторним условима у којима смо се затекли. Садржаји су били у корелацији са 

наставним предметима: српки језик,  свет око нас и природа и друштво, чувари природе, музичка 

култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанко васпитање.  

 

Што се тиче здравственог стања, током боравка сви ученици су били здрави. Ученица I-5 Милица 

Мркаић, је два пута у пратњи учитељице одлазила у Краљево, због стоматолошких проблема. 

Ученица је добила адекватну антибиотску терапију. 

 

У понедељак, 10. јуна, у договору са замеником управнице одмаралишта, организован је повратак 

групе. Доручак и ручак су померени у складу са потребама организације. Изашли смо из соба пре 

доручка, а омогућено нам је да време проводимо у школи и трпезарији у којој је деци пуштен цртани 

филм. Одличном организацијом кофери су брзо спаковани у два аутобуса и за Београд смо кренули 

након ручка и паузе коју су направили возачи око 13: 45. Направили смо паузу на пумпи после 

укључења на ауто-пут код Лапова. Препорука је да се убудуће паузе праве на безбеднијим местима, 

јер је на пумпи била велика фреквенција саобраћаја у тренутку нашег боравка.  Испред школе смо 

били у 18 часова.  

По мишљену учитеља, остварени су и реализовани сви планирани циљеви који су били прочитани на 

Савету родитеља. Ученици су се вратили задовољни, јер су са својим учитељима провели лепих 8 

дана и вратили се срећни, здрави и пуни утисака својим продицама. 

 

Извештај подноси вођа пута 

Сања Ромчевић 
 


