
  
ООУ „ДЕБРЦА“ – 

С.БЕЛЧИШТА 
 

Програма за реализација на 

еднодневна екскурзија за 

учениците од трето одделение од  

ООУ,,Дебрца“- с. Белчишта  во 

учебната 2020/2021 год. 

Во учебн 
во учебната 2017/2018 

 

 
 



Врз основ на член 6 став 3 од Правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни 

активности на учениците од основните училишта  донесен од страна на Министерството за образование и наука бр.12-13487/1 

од 19.11.2019 година  и врз основа на  Годишната програма за работа на ОУ Дебрца - Белчишта  за учебната 2020/2021, 

Стручниот тим за подготовка  на Програмата за екскурзии и други слободни активности на ООУ Дебрца - Белчишта, во 

состав Билјана Славевска-директор,Билјана Стефановска-класен раководител на деветто одделение во ПУ. 

Требеништа,Горан Цветковиќ-класен раководител на деветто одделение во с. Белчишта.,Татјана Новеска-класен 

раководител на шесто одделение во ПУ. Мешеишта,Милена Јолакоска- класен раководител на шесто одделение во ПУ. 

Лешани,Марија Калајџиева- одделенски наставник во с. Белчишта,Роза Филипоска - одделенски наставник во с. 

Белчишта,Гордана Велјаноска- одделенски наставник во с. Белчишта и Николче Андрески- предметен наставник и 

класен раководитен на VIII одд. во с. Белчишта изготви  

 

 

Програма за реализација на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение од  

ООУ,,Дебрца“- с. Белчишта 
 

 ООУ „Дебрца” ,с.Белчишта,Општина Дебрца , со учениците од III (трето)одделение на деветгодишно основно образование   во 

учебната 2020/ 2021 година планира да изведе еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение. 

 

 

 

 

 



 

ПОДАТОЦИ ЗА ЕДНОДНЕВНАТА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ 

  

Реализацијата на оваа еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение има општ воспитно-образовен карактер и е со 
цел повторување и утврдување на веќе стекнати знаења. Учениците со систематизираните и усвоените знаења за минатото и 
сегашноста, ќе придонесат во изградување на вредносен систем на однесување кон својот народ и држава, процеси и почитување и 
вреднување на културното наследство како и зачувување на истото. 

 

1. Цел на еднодневната екскурзија: 
      

Во согласност со воспитно-образовната работа на  ООУ "Дебрца" - Белчишта 

• совладување и проширување на знаењата на учениците 
• примена на вештини и ставови   преку непосредно запознавање  на појавите како и односите  

во природаната и општествена средина 
• запознавање со културно-историските  знаменитости 
• развивање патриотски чувства и чувства на припадност кон својата земја 
• потикнување  развој на самостојност кај учениците, социјализација и колективна заштита 
• почитување на  традицијата и културното наследство на својата заедница и другите заедници во родниот крај 
• стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуации на терен преку интерактивни активности 
• реазвивање  на еколошки навики 
• Поттикнување на позитивни чувства( успешност, самосвест, позитивен однос кон стекнување на знаења,трајност на 

           стекнати  знаења) 
• Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности 

 



       Воспитни цели: 

• почитување на културните традиции и културното наследство 
• почитување на знаења и искуства на возрасните 
• воспоставување, развивање и негување на пријателство 
• почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство 
• љубов кон татковината 

 

 

 

 

 

2. Задачи 
 
 

Еднодневната екскурзија  треба да обезбеди: 

• изучување  и истражување на објекти и појави  во природата како и односите во општествниот живот 
• развивање интерес за природата и градање на еколошки навики 
• запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделени караеви 
• почитување и вреднување на националното културно наследство  
• градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот 
• развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности 
• поттикнување  и манифестирање на позитивните емоции 
• социјализација, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе 
     развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 

 

3.  Содржини и активности:   



• утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на сознанијата за убавините на нашата татковина.. 
• набљудување и истражување на Убавините на родниот крај. 
• запознавање со културните традиции и културното наследство на родниот крај. 

 

       Образовни: 

- утврдување на  основните знаења за историските настани, појави, процеси и личности од родниот крај. 
- запознавање ,  почитување, вреднување и заштита на културното наследство на својот народ . 

 -Посета на Манастир  „Св. Богородица-Пречиста“-Кичево,куќа на уметноста,Музеј на град Кичево,Китино кале, Спомен костурницата 

на паднатите борци од НОВ,Извор на реката Треска. 

- развивање на чувство за  заштита, негување и одржување на  природните богатства и убавини на нашата земја. 
 
 

 
 

Воспитни: 

- развивање  љубов кон татковината и нејзините вредности; 
- развивање љубов кон изучување на историјата; 
- поттикнување и исполнување на позитивни и емоционални доживувања; 
- социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе;   

- градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот; 

-     изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општественит живот; 

- развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

- запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето од различни краеви на Р. Македонија; 

- развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности ; 

- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 

- социјализација, колективна заштита и стекнување на искуства за осамостојување и грижа за себе; 

- Развивање на интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење; 



   ВРЕМЕТРАЕЊЕ 

Еднодневната екскурзија за учениците од трето одделение планирана е да се изведе еден ден во  октомври или еден ден во мај. Датум 

за изедување на истата  се избира според договор(календар за работа на училиште , временски прилики и состојбата со КОВИД 19 во 

нашата татковина). 

На еднодневната екскурзија планирано е да се посетат следниве места: 

*Манастир  „Св. Богородица-Пречиста“-Кичево 

  

* Музеј на град Кичево и плоштадот на Кичево 



           

 

 

*Археолошко наоѓалиште-Китино кале 

 

*Спомен костурницата на паднатите борци од НОВ 



 

*Извор на реката Треска 

Патувањето на учениците на оваа еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение планирано е да се изведе во периодот од 

7 до 16 часот.  

 

 

 

 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 

 Еднодневната екскурзија за учениците од трето одделение ќе биде финансирана од страна на родителите/старателите на 
учениците. 

За безбедноста на учениците ќе се грижат одделенските раководители на одделенијата.  

           * Стручен тим за подготовка на програми за екскурзии, излети и другите 

вонучилишни активности за учениците од ОУ„Дебрца“ с. Белчишта во учебната 2020/21 

  * Раководител на еднодневната екскурзија за учениците од III трето одделение 

од ОOУ„Дебрца“с. Белчишта.:Марија Калајџиева одделенски наставник 



         


