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Комисија у саставу: 

 

1. Татјана Радоја,           директор, 

2. Свјетлана Радусин, педагог, 

3. Милена Шкрбић,           професор српског језика, 

     разредник 81 

4. Татјана Медаревић, професор  информатике,   

     разредник  82                                                    

5. Драгана Грбић,               професор  информатике,   

                                          разредник 83  

 

је донијела план и програм екскурзије осмог разреда за школску 2014/15. годину. 

 

 

 

 

Директор 

                                                                                __________________ 

Татјана Радоја, професор 
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Припрема екскурзије 

 

 

 Информативне разговоре о екскурзији спровеле су разредне старјешине у својим одјељењима у 

току септембра мјесеца 2014. године. На првим родитељским састанцима оквирно су предложене три 

могуће дестинације(Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина) и презентоване су жеље ученика око 

избора локације.Око 95% родитеља се гласањем изјаснило да жели да се екскурзија реализује у Црној 

Гори, након чега се кренуло у даљу процедуру.  

На другом родитељском састанку ће бити дати конкретнији подаци о локацији, термину и цијени 

екскурзије. Родитељима је дата могућност да цјелокупан износ (цијена аранжмана) могу платити 7 дана 

прије поласка дјеце на екскурзију, или у ратама од децембра мјесеца, у износима који сами одреде.  

Уколико би дошло до обуставе екскурзије из за сада непредвиђених околности, ученицима ће 

новац бити враћен у пуном износу, што ће бити децидно одређено уговором са одабраном путничком 

агенцијом. 

 Родитељи ће бити обавијештени путем средстава јавног информисања о доласку на дестинацију. 

О току одвијања екскурзије ће, по потреби, бити информисани путем телефона. Разредне старјешине ће 

бити доступне заинтересованим родитељима  и  Школи у  вези са свим потребним  информацијама. 
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План и програм 
 

 

Екскурзија ће бити реализована у јуну мјесецу  2015. године у Републику Црну Гору, правцем 

Бања Лука – Јајце – Бугојно – Јабланица – Мостар – Манастир Тврдош –Требиње –  Херцеговачка 

Грачаница (маузолеј Јована Дучића) – Котор – Будва. 

У току трајања екскурзије планирани су излети - посјете: тврђава и стари град у Будви, тврђава и 

стари град у  Котору, црква Светог Николе, Бококоторски залив, Бечићи, Рафаиловићи, Свети Стефан, 

Цетиње (дворац краља Николе, цетињски манастир, Његошева Биљарда). 

У повратку је предвиђен обилазак Мостара (посјета кући Светозара Ћоровића, литерарни час у 

парку Алексе Шантића чије име носи наша школа, обилазак Саборне цркве, Старог моста и мостарске 

чаршије), Јабланице, те преко Бугојна и Јајца повратак у Бањалуку. 

 

Образовни циљеви екскурзије: 

 

 Упознавање са просторима и културним и духовним насљеђем Средње Босне, Херцеговине и 

Црне Горе. Проширивање знања о сливовима Врбаса и Неретве. Упознавање са туризмом Црне Горе. 

Посебан нагласак је на дио културе српског народа као и осталих народа на овим просторима. 

Проширивање и примјена знања из физике, хемије, географије, историје, вјеронауке, техничког 

образовања и ликовне културе. Разредне старјешине ће у сарадњи са ученицима и наставницима наше 

Школе припремити приказе историјских мјеста које ћемо обићи, догађаја које ћемо посјетити, 

географским елементима (рељеф, клима, хидрографија,...), вегетацији, природним љепотама и 

богатствима, становништву, привреди, производњи електричне енергије... Биће организован литерарни 

и историјски час. 

 На основу анкете међу ученицима дошло се до податка да међу ученицима осмог разреда постоји 

један број непливача, те је  сходно томе планирано организовање обуке ученика у пливању.  

 

Васпитни циљеви:  

 Посјетама манастирима Херцеговине и Црне Горе трајније се развија духовност и боље упознаје 

традиција, обичаји и старе грађевине српског народа на одређеним локалитетима. 

 Одвајањем од свог мјеста боравка ученици ће боље разумјети значај другарства, повећаће се 

социјализација и остварити незаборавно дружење. Овако ће се повећати способности сналажења у новој 

средини и лакше прихватање различитости. Развиће се естетске, културне и спортске навике, повећати 

интерес за природу и развити еколошке навике. 
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Први дан  

 

 Полазак испред школе у договорено вријеме,а то је у 5,00 часова 

 Вожња преко Јајца, Бугојна, Јабланице, Мостара (уз потребан број пауза ради одмора); 

 Панорамско разгледање долине Врбаса и притока Угра и Црне Ријеке (облици крашког 

рељефа и занимљиве путне комуникације са мостовима и тунелима); 

 Посматрање и разговор о ХЕ Бочац; 

 Посматрање и запажања о утврђењима Бочац и Звечан; 

 Разгледање старог пријестоног града средњовијековне Босне – Јајца, Медвед куле и 

водопада Пливе; 

 Проширење знања о градовима Федерације БиХ Доњем Вакуфу, Бугојну, Ускопљу, 

Прозору; 

 Посматрање језера на Неретви – акумулација и хидроцентрале; 

 Истицање облика рељефа у кршу, поља, најплоднијих дијелова Херцеговине, посебних 

облика вегетације који одређују медитеранско поднебље и занимања људи; 

 Посјета манастиру Тврдош; 

 Посјета Херцеговачкој Грачаници у Требињу – маузолеј Јована Дучића; 

 Панорамско разгледање ХЕ Гранчарево код Требиња; 

 Долазак у Будву (хотел) и вечера. 
 

Циљ овог дана је да срећно стигнемо на одредиште, упознајући се са сливом Врбаса и Неретве, 

те географским специфичностима, те природним љепотама и богатствима Босне и Херцеговине. 

Упознаћемо се са духовношћу  прелијепих манастира и освјежити сјећање на Јована Дучића као 

књижевника и дипломату свога времена. 

 

Други дан  

 

 Доручак; 

 Посјета старом граду у Будви; 

 Панорамско разгледање полуострва Свети Стефан, плаже Милочер – љетовалиште 

породице Карађорђевић, Рафиловића и Бечића; 

 Ручак; 

 Организовано купање и обука за непливаче, слободно вријеме; 

 Вечера, забавно вече. 
 

Циљ овог дана је да се уз помоћ стручног водича упознамо са постанком старог града, те 

сазнамо о народима и ратовима који су се током историје водили на овом подручју, као и са 

савременим изгледом града и начином живота у њему (посебан осврт на туризам као главну грану 

привреде). Упознавање са локалитетима и значајним објектима дуж црногорске обале,са рељефом, 

растињем и климом ових предјела. 

Организовање часова пливања за непливаче. 
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Трећи дан  

 Доручак; 

 Полазак за Котор преко Бококоторског залива уз обилазак луке, цркве Светог Николе, 

Светог Трипуна у старом граду;  

 Повратак у у Будву, ручак; 

 Организовано купање и обука за непливаче, слободно вријеме; 

 Вечера, забавно вече. 
 

Циљ овог дана је упознавање старог града Котора, његових културно–историјских 

знаменитости. Употпуњавање слике о љепоти и специфичностима појединих градова на јадранској 

обали. Упознавање саратвојем  туризма,  воденим и ваздушним саобраћајем, те  развијање 

духовности и православне традиције кроз посјете црквама. 

 

Четврти дан  

 

 Доручак; 

 Одлазак до Цетиња; 

 Посјета двору Краља Николе, Биљарди и Цетињском манастиру;  

 Повратак у Будву у хотел, ручак; 

 Обука непливача, слободно вријеме; 

 Вечера, забавно вече; 

 

Циљ овог дана је упознавање са специфичном љепотом унутрашњости Црне Горе, историјатом 

мјеста Цетиња као бивше престолнице  и манастира, те  развијање духовности путем разговора 

са свештеним  лицем. 

 

Пети дан  

 Доручак, раздужење соба и обезбјеђење ланч пакета за ученике;  

 Путовање релацијом Каменари – Лепетане (трајект) – Мељине – Требиње – Мостар; 

 Обилазак Мостара и родне куће Алексе Шантића чије име носи наша школа, те литерарни 

час у парку Алексе Шантића; 

 Разгледање Старог моста и чаршије у Мостару, те православне Саборне цркве; 

 Ручак у ресторану; 

 Панорамско разгледање моста на ријеци Неретви код Јабланице (битка на Неретви); 

 Преко Бугојна и Јајца повратак у Бањалуку. 

 

Циљ овог дана је упознавање са једним од љепших градова Босне и Херцеговине –Мостароm и 

његовим специфичним грађевинама, под заштитом UNESC-a.  

Литерарним часом ученициће на најљепши начин презентовати научено и одати почаст  једном 

од највећих  пјесника овог поднебља – Алекси Шантићу.  

Упознаће се са традицијом и духовношћу православља – обиласком Саборне цркве ће 

заокружити током екскурзије стечену прелијепу слику о духовном богатству народа ових 

простора.Упознаће мјесто највеће битке за рањенике у Другом свјетском рату . 
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Наставници који су задужени за извођење и реализацију екскурзије: 

 

1. Милена Шкрбић VIII1 

2. Татјана Медаревић VIII2 

3. Драгана Грбић           VIII3 

 

 

Вођа пута је проф. Милена Шкрбић . 

 

У пратњи екскурзије је директор школе, професор Татјана Радоја. 
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ВРИЈЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРВИ ДАН  Полазак испред школе у договорено вријеме (5:00 часова); 

 Вожња преко Јајца, Бугојна, Јабланице, Мостара (уз потребан број пауза ради 
одмора); 

 Панорамско разгледање долине Врбаса и притока Угра и Црне Ријеке (облици 
крашког рељефа и занимљиве путне комуникације са мостовима и тунелима); 

 Посматрање и разговор о ХЕ Бочац; 

 Посматрање и запажања о утврђењима Бочац и Звечан; 

 Разгледање старог пријестоног града средњовијековне Босне – Јајца, Медвед куле 

и водопада Пливе; 

 Проширење знања о градовима Федерације БиХ Доњем Вакуфу, Бугојну, 

Ускопљу, Прозору; 

 Посматрање језера на Неретви – акумулација и хидроцентрале; 

 Истицање облика рељефа у кршу, поља, најплоднијих дијелова Херцеговине, 

посебних облика вегетације који одређују медитеранско поднебље и занимања 
људи; 

 Посјета манастиру Тврдош; 

 Посјета Херцеговачкој Грачаници у Требињу – маузолеј Јована Дучића; 

 Панорамско разгледање ХЕ Гранчарево код Требиња; 

 Долазак у Будву (хотел) и вечера. 

Стручни вођа пута и 
разредне старјешине 

ДРУГИ ДАН  Доручак; 

 Посјета старом граду у Будви; 

 Панорамско разгледање полуострва Свети Стефан, плаже Милочер–љетовалиште 

породице Карађорђевић, Рафиловића и Бечића; 

 Ручак; 

 Организовано купање и обука за непливаче, слободно вријеме; 

 Вечера, забавно вече. 

Стручни вођа пута и 
разредне старјешине 

ТРЕЋИ ДАН  Доручак; 

 Полазак за Котор преко Бококоторског залива уз обилазак луке, цркве Светог 

Николе, Светог Трипуна у старом граду;  

 Повратак  у Будву, ручак; 

 Организовано купање и обука за непливаче, слободно вријеме; 

 Вечера, забавно вече. 

Стручни вођа пута и 
разредне старјешине 

ЧЕТВРТИ ДАН  Доручак; 

 ОдлазакдоЦетиња; 

 ПосјетадворуКраљаНиколе, Биљарди и Цетињскомманастиру;  

 Повратак у Будву у хотел, ручак; 

 Обука непливача, слободно вријеме; 

 Вечера, забавно вече; 

Стручни вођа пута и 
разредне старјешине 

ПЕТИ ДАН  Доручак; 

 Раздужење соба и обезбјеђење ланч пакета за ученике;  

 Путовање релацијом Каменари–Лепетане (трајект)–Мељине–Требиње–Мостар; 

 Обилазак Мостара и родне куће Алексе Шантића чије име носи наша школа, те 

литерарни час у парку Алекса Шантића;  

 Разгледање Старог моста и чаршије у Мостару, те православне Саборне цркве; 

 Ручак у ресторану; 

 Краће задржавање и панорамско разгледање моста на ријеци Неретви код 

Јабланице (историјски час); 

 Преко Бугојна и Јајца повратак у Бањалуку у вечерњим часовима (до 22:00 часа). 

Стручни вођа пута и 
разредне старјешине 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

 Програм обухвата четири пуна пансиона (ноћење, доручак, ручак, вечера), плус ручак у ресторану 

у Мостару у повратку, превоз високотуристичким аутобусима, услуге стручног пратиоца групе, љекара 

у мјесту боравка и улазнице за културне знаменитости. 

 Уз разредне старјешине са ученицима путује директор школе . 


