ПРОГРАМ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
за ученике од 1. до 8. разреда ОШ“Гојко Друловић“
Образовни и васпитни циљеви екскурзије:
• Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном прородном и
друштвеном окружењу;
• Социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
• Развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
• Развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја који се обилази.
Задаци екскурзије:
• Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним
условима;
• Упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и
околине;
• Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима,
као и позитивним социјалним односима;
• Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
• Разумевање и уважавање различитости међу појединцима.
Садржај:
• Посете која омогућава упознавање са природним лепотама, прородно-географским и
друштвено-географским одликама Републике Србија: планина Златибор, Овчарскокабларска клисура, река Западна Морава.
• Обилазак античких, средњовековних и нововековних и локалитета савременог доба:
Уметничка галерија Надежде Петровић, Римске терме, Народни музеј у Чачку, манастир
Ваведење.
Планирани обухват: 76 деце + 14 одељењских старешина + стручни вођа пута
Путни правац и техничка организација:
Полазак испред школе у јутарњим сатима. Путовање преко Златибора, Ужица, Пожеге. Овчарскокабларска клисура, панорамско разгледање, посета манастиру Ваведење. Долазак у Чачак. Посета
Институту за воћарство. Долазак у центар града: посета Уметничкој галерији Надежде Петровић,
посета Народном музеју (који се налази у конаку Јована Обреновића), обилазак археолошког
налазишта Римске терме. Шетња центром града. Слободно време. Наставак путовања преко
Пожеге и Ужица. Златибор – посета Дино парку. Наставак путовања. Долазак пред школу у
вечерњим сатима
•
•
•

Термин извођења екскурзије је почетак јуна 2020. године.
Плаћање на месечне рате, закључно са 10. 06. 2020. године
О висини накнаде за бригу о деци за одељењске старешине и стручног вођу пута одлуку
доноси Савет родитеља.

