
 

План излета, екскурзија и наставе у природи 
 

Излети 
 

Активности Начин реализације Носиоци Време 

Излет до  Трмбаса Шетња, повезивање знања са 

свакодневним животом, 

дружење, игра 

Наставници 

разредне наставе 
Друго 

полугодиште 

Излет до Метиног 

брда 

Шетња, повезивање знања са 

свакодневним животом, 

дружење, игра 

Наставници 

разредне наставе 
Друго 

полугодиште 

Излет до парка у 

Илићеву 

Градски аутобус, шетња у 

природи, проширивање 

знања, дружење са 

животињама 

Наставници 

разредне наставе, 

еколошка секција 

Друго 

полугодиште 

Излет до ''Сквера'' Шетња, повезивање знања са 

свакодневним животом, 

дружење, игра 

Наставници 

разредне наставе 
Прво 

полугодиште 

Излет до Великог 

парка 

Шетња, повезивање знања 

са свакодневним животом, 

дружење, игра 

Разредне 

стерешине, 

еколошка 

секција 

Прво 

полугодиште 

 

 

 

Екскурзије 
 

Активности Начин реализације  Корелација Активности 

ученика 

Носиоци Време 

1. разред    Релација: Крагујевац – Београд - Крагујевац Април-

мај 

Посета Зоо 

врту 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Чувари 

природе 

Народна 

традиција 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Учитељи 1. 

разреда 

Стручни 

вођа 

 

Обилазак 

Калемегдана 

шетња, разгледање  

Посета Ади 

Циганлији 

шетња, разгледање, 

играње у парку 

 

2. разред   Релација: Крагујевац – Опленац – Рисовачка пећина – Аранђеловац - 

Крагујевац 
Април-

мај 

Посета цркви 

на Опленцу 

посета, кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Музичка 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

Туристичка 

агенција 

Учитељи 2. 

разреда 

Стручни 

 

Обилазак 

Карађорђевог 

посета, кооперативно 

учење 
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конака вршњачко 

подучавање, 

разгледање, слушање 

излагања кустоса 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска 

настава 

Чувари 

природе 

Народна 

традиција 

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

 

вођа 

Обилазак 

куће Краља 

Петра 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

кустоса 

 

Обилазак 

Рисовачке 

пећине 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

кустоса 

 

Посета 

Буковичкој 

бањи 

шетња, разгледање, 

играње у парку 

 

 

3. разред   Релација: Крагујевац – Раваница – Ресавска пећина – Манасија - 

Крагујевац 
Април-

мај 

Посета 

манастиру 

Раваница 

посета, кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска 

настава 

Чувари 

природе 

Народна 

традиција 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

 

Туристичка 

агенција 

Учитељи 3. 

разреда 

Стручни 

вођа 

 

Обилазак 

Ресавске 

пећине 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

водича 

 

Посета 

манастиру 

Манасија 

посета, 

кооперативно 

учење,вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

 

4. разред   Релација: Крагујевац – Овчар бања – Ужице-Сирогојно –- Крагујевац Април-

мај 

Посета 

манастиру 

Ваведење 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Ликовна 

култура 

Музичка 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

Туристичка 

агенција 

Учитељи 4. 

разреда 

Стручни 

вођа 
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слушање излагања 

 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска 

настава 

Чувари 

природе 

Народна 

традиција 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

 

 

Народни 

музеј Ужице 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

 

Обилазак 

етно села 

Сирогојно 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

водича, играње 

 

Обилазак 

Стопића 

пећине 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

водича 

 

5. разред   Релација: Крагујевац – Манастир Жича– Крушевац –- Манастир 

Љубостиња- Крагујевац 
Април-

мај 

Посета 

манастиру 

Љубостиња 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Биологија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска 

настава 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Разредне 

старешине 5. 

разреда 

Стручни 

вођа 

 

Посета 

манастиру 

Жича 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

 

 

6. разред   Релација: Крагујевац – Ваљево - Крагујевац Април-

мај 

Посета Бањи 

Врујуци 

шетња, разгледање, 

играње 

Српски језик 

Географија 

Историја 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

Туристичка 

агенција 

Разредне 
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Обилазак 

Ваљева 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања, 

шетња, разгледање 

Биологија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

 

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

старешине 6. 

разреда 

Стручни 

вођа 

 

Посета 

Бранковини 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања, 

шетња 

 

7. разред   Релација: Крагујевац – Ниш – Нишка бања - Крагујевац Април-

мај 

Обилазак 

Нишке 

тврђаве 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања, 

шетња, разгледање 

 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Биологија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Разредне 

старешине 7. 

разреда 

Стручни 

вођа 

 

Посета Ћеле 

кули 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

 

 

Обилазак 

Чегра 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

 

 

Посета 

Нишкој бањи 

 

шетња, разгледање, 

играње 

 

8. разред   Релација: Крагујевац – Сремски Карловци – Нови Сад - Бечеј – 

Крагујевац (дводневна екскурзија) 
Април-

мај 

Обилазак 

манастира 

Хопово 

посета, 

кооперативно 

учење 

Српски језик 

Географија 

Историја 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

Туристичка 

агенција 

Разредне 
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вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

Биологија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска 

настава 

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

старешине 8. 

разреда 

Стручни 

вођа 

Посета 

Сремским 

Карловцима 

Обилазак 

Гимназије, 

кооперативно 

учење вршњачко 

подучавање, 

разгледање, шетња, 

слушање излагања 

 

Обилазак 

Новог Сада 

Обилазак 

Петроварадина и 

Дунавске улице, 

кооперативно учење 

вршњачко 

подучавање, шетња, 

разгледање, слушање 

излагања 

 

Посета Бечеју Посета ергели, 

обилазак дворца 

Дунђерски, 

кооперативно 

учење вршњачко 

подучавање, 

шетња, разгледање, 

слушање излагања 

 

8. разред   Релација: Крагујевац – Нови Сад– Крагујевац  Април-

мај 

Обилазак 

манастира 

Хопово 

посета, 

кооперативно 

учење 

вршњачко 

подучавање, 

разгледање, 

слушање излагања 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Биологија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска 

настава 

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају 

питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

Туристичка 

агенција 

Разредне 

старешине 8. 

разреда 

Стручни 

вођа 

 

Обилазак 

Новог Сада 

Обилазак 

Петроварадина и 

Дунавске улице, 

кооперативно 

учење вршњачко 

подучавање, 

шетња, разгледање, 

слушање излагања 
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Екскурзија се организују и изводе уз претходну писмену сагласност родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда. 

Стручни вођа пута сачињава оперативни план рада на екскурзији, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити 

посећени. Оперативни план се саопштава ученицима.  
 

Настава у природи 
Организује се за ученике од 1-4. разреда у трајању од 7-10 дана уз писмену сагласност родитеља а за најмање две трећине 

ученика одељења. 

 

Активности Начин реализације  Корелација Активности 

ученика 

Носиоци Време 

1. разред    Релације: Крагујевац – Гоч; Крагујевац – Сокобања 

2. разред    Релације: Крагујевац – Златар; Крагујевац – Сокобања 

3. разред    Релације: Крагујевац – Златибор; Крагујевац – Сокобања  

4. разред    Релација: Крагујевац – Копаоник; Крагујевац – Сокобања 

Фебруар-

март-

април-

мај 

Организација и 

реализација 

Превоз туристичким аутобусом и седмодневни 

боравак на бази пуног пансиона у изабраном објекту 

на изабраној планини. 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

Верска настава 

Чувари природе 

Народна традиција  

-посматрају                                                                             

-описују 

-причју                                                                                   

-слушају 

-шетају                                                                                     

-постављају питања   

-уочавају                                                                                  

-играју се 

- анализирају 

-санкају се 

-скијају 

-грудвање 

-такмиче се 

-глуме 

-певају 

-играју 

-маскирају се 

-брину о својим 

стварима 

Туристичка агенција 

Наставници разредне 

наставе 

Стручни вођа 

 

Наставне 

активности 

Реализација часова редовне наставе по утврђеном 

распореду а у зависности од планине, термина 

реализације и временских прилика 

 

Ваннаставне 

активности 

Реализација ваннаставних активности по утврђеном 

распореду а у зависности од планине, термина 

реализације и временских прилика 

 

Спортско – 

рекреативне 

активности 

Такмичења у скијању, санкању или спортским 

играма (у зависности од временских услова), шетња, 

игре ...  

 

Културно – 

уметничке 

активности 

Маскенбал, квиз знања, ''Покажи шта знаш'', ''Шиз-

фриз'', ''Игре без граница'', биоскоп ...  
 

Здравствено – 

хигијенске 

активности 

Разговори о значају личне хигијене, хигијене 

просторија, очувању здравља, значају спортских 

активности ... 
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Еколошке 

активности 

Разговор о значају заштите и очувања средине, 

упознавање са биљним врстама краја у коме се 

борави ... 

-договарају се 

-брину о хигијени собе 

-сарађују ... 

 

   
 


