ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
ВАЉЕВО

И З В Е Ш Т А Ј
О РЕАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ У ПРИРОДИ У
ШКОЛСКОЈ 2016-2017. ГОДИНИ

Ваљево, септембар 2017. године
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Годишњим планом рада школе предвиђено је да се одређени наставни
садржаји реализују путем наставе у природи у млађим разредима. У школској
2016/2017. години настава у природи реализована је у току првог полугодишта у
следећим одељењима 2-1, 2-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 и 4-5, а у току 2. полугодишта у
одељењима 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5.
У следећој табели су дати основни подаци о реализованој настави у природи
Одељење
4-3
4-1
4-2
4-4
4-5
2-1
2-5
3-3
3-4
3-5
3-1
3-2
1-1
1-2
1-3
1-4

Место
Тара,
хотел
„Оморика“
Копаоник, објекат
“Машинац”
Копаоник, објекат
“Машинац”
Копаоник, објекат
“Машинац”
Копаоник, објекат
“Машинац”
Тара, одмаралиште
"Mитровац
на
Тари"
Тара, одмаралиште
"Mитровац
на
Тари"
Јавор,
одмаралиште
„Кушићи“
Јавор,
одмаралиште
„Кушићи“
Јавор,
одмаралиште
„Кушићи“
Јавор,
објекат
„Јавор“
Јавор,
објекат
„Јавор“
Тара, хотел „Бели
бор“
Тара, хотел „Бели
бор“
Тара, хотел „Бели
бор“
Тара, хотел „Бели
бор“

Време реализације
10. до 16. 12. 2016.
године
11. до 17. 12. 2016.
године
11. до 17. 12. 2016.
године
11. до 17. 12. 2016.
године
11. до 17. 12. 2016.
године
18. до 24. 01. 2017.
године

Број ученика
19
27
23
20
20
15

18. до 24. 01. 2017. 18
године
10. до 16. 03. 2017. 18
године
10. до 16. 03. 2017. 22
године
10. до 16. 03. 2017. 23
године
10. до 16. 05. 2017.
године
10. до 16. 05. 2017.
године
28. 05. до 03. 06.
2017. године
28. 05. до 03. 06.
2017. године
28. 05. до 03. 06.
2017. године
28. 05. до 03. 06.
2017. године
2

19
29
18
21
19
19

1-5
2-3

Тара, хотел „Бели 28. 05. до 03. 06. 15
бор“
2017. године
Тара, хотел „Бели 28. 05. до 03. 06. 13
бор“
2017. године
А) Одељење 4-3

Ученици одељења IV-3 реализовали су наставу у природи на планини Тара у
хотелу ,,Оморика“ од 10-16.децембра 2016.године.
Цена пансиона износила је 14.925,00 динара, а плаћање је у 6 месечних рата.
На Тари је боравило 19 ученика у пратњи учитељице Снежане Гримани. Из
Ваљева се кренуло у 9 часова 10. децембра. Деца су била смештена у апартманима
и пространим двокреветним собама. Поподневне активности су биле испуњене
дугим шетњама и упознавањем околине планине Таре уз пуно података.
Поподневне сате проводили смо у поподневном пливању. Вечерње анимације
обиловале су дечјим усхићењем и аплаузима. Хигијена хотела била је на завидном
нивоу, од беспрекорно чисте постељине до пешкира. Храна је била разноврсна и
квалитетна уз репету коју су тражили.
Посебну захвалност имамо за директорку Драгану Стојмановић и изузетног
и способног рекреатора, којег до сада нисмо имали, Младена Томовића - Врапца.
За ову врсту наставе у природи имали смо само речи хвале.
Снежана Гримани
Б) Одељења 4-1, 4-2, 4-4 и 4-5
Ученици четвртог разреда (индекси 1,2,4, и 5) реализовали су наставу у
природи на Копаонику у објекту „Машинац“ од 11. до 17.12. 2016. године у
организацији ТА „Бигенекс“. Цена аранжмана износила је 14250,00 дин са
плаћањем у 6 рата. На Копаонику је боравило 90 ученика и 5 учитеља. О њиховом
здрављу бринуо се др Владимир Пантелић.
Кренувши из Ваљева у 8:00h, 11. децембра понели смо прегршт очекивања и
нaда да нам ова настава у природи остане у лепој успомени. Све време боравка у
објекту осећала се права породична атмосфера која је владала између нас и особља.
Позитивна атмосфера испуњена насмејаним лицем управнице Љубинке и
духовитим досеткама наших 5 рекреатора испуњавала нам је свакодневницу.
Преподневне активности су биле испуњене часовима скијања, клискањем и
играма на снегу, а поподневна су била резервисана за шетње прилагођене узрасту
ученика уз приче рекреатора о сваком дрвету, камену и животињи на Копаонику уз
пуно података. Вечерње анимације обиловале су дечјим усхићењем, циком и
аплаузима.
Хигијена објекта је на високом нивоу. Обућа и скафандери се остављају на
местима предвиђеним за то и у собе се одлази у сувим папучама или патикама.
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Свакодневно, по два пута су се усисавале собе, ходници и сређивала купатила.
Чисти пешкири, миришљава купатила и беспрекорно чисте постељине доказ су
савршене хигијене.
Храна је била квалитетна, разноврсна. Свако дете је добијало реперте
колико би пожелело. Оброци су сервирани посебно за свако дете. Кухиња је
беспрекорно чиста , све је на свом месту, а особље је имало снежно беле униформе.
Због свега наведеног, мишљења смо да овај објекат заслужује високе оцене
и верујемо да ће постати водећи за организовање овакве врсте наставе. Уосталом,
филм који су наши рекреатори направили током нашег боравка у Машинцу
довољан је доказ родитељима правог боравка на планини са којег су деца понела
дивне успомене.
Смештај, исхрана, хигијена, анимација , рекреација, посвећеност особља
деци и њиховим потребама, као и цена аранжмана заслужују високу оцену.
Виолета Севић
Борка Обрадовић
Стана Миловановић
Драгица Ђурић
Биљана Маринковић
В) Одељења 2-1 и 2-5
У термину од 18.01. до 24.01.2017.год., у организацији агенције
"БАЛКАНИК" из Ваљева, реализована је настава у природи за ученике II5, II1
одељења "Прве основне школе" у одмаралишту "Mитровац на Тари".
Цена аранжмана је 13,980.00 динара, који обухвата: трошкове смештаја,
исхране, ужине, превоза, хотелског лекара, боравишне таксе, рекреатора и
дневнице учитеља. Плаћање је омогућено у осам месечних рата. Одељење је имало
право на један гратис, који смо поделили на два ученика.
Пре поласка на наставу у природи, ученици су имали обавезан лекарски
преглед у Дому здравља код свог лекара. Сваки ученик је имао здравствену листу
коју је носио са собом.
На наставу у природи је пошло 18 ученика II5 одељења са учитељима:
Катарином ЋОСИЋ и Драганом ВИЛОТИЋ. Одељење 2/1је имало 15 ученика са
учитељицом Слађаном Хаџић. Један ученик из 2/5 и три ученика из 2/1 нису
кренула због болести.
Превоз је организовала агенција "БАЛКАНИК" удобним аутбусима
саобраћајног предузећа
"Balkanika" који је уредно прегледан од стране
саобраћајне полиције пре поласка, где постоји и документација.
Пут до Taре и натраг је протекао без проблема. Возач одличног аутобуса, возио
је полако и сигурно, испуњавајући музичке жеље деце, тако да је вожња брзо и
неприметно прошла.
По доласку на Тару, ученици су смештени у централни објекат који је
испуњавао све прописане норме. Љубазно особље хотела је помогло деци да свој
пртљаг пренесу до својих соба. Ученици II5 одељења смештени су на другом
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спрату, а 2/1 на првом спрату павиљона „ у четворокреветне, трокреветне и
двокреветне собе. Свака соба је имала посебно купатило.
Само одмаралиште је прилагођено деци и њиховим дневним и вечерњим
активностима: просторије за рад и учење, дискотеку и TВ салу.
На основу постављеног циља наставе у природи, реализовани су и остварени
следећи задаци:
 Побољшање здравља, физичких и функционалних способности, здравствене
културе и хигијенских навика ученика;
 Проширивање, проверавање и стицање нових знања и искустава и основних
законитости развоја природе, непосредним посматрањем и доживљавањем;
 Развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања
природне и животне средине и развијање љубави према њој;
 Развој потреба и навика за потребом боравка у природи и културним
провођењем слободног времена;
 Да се обогате дечја социјална искуства и знања у условима интензивније
интеракције и комуникације између ученика и наставника током
заједничког живота и рада у настави у природи.
Наставни садржаји су реализовани према планираном програму који је
прилагођен конкретним природним и географско – историјским условима средине
у којој се налази школа у природи.
Реализовање и самосталан рад ученика, који се огледао у довршавању и
изради радних задатака, постављеним на часовима редовне наставе.
Слободно време, ученици су проводили по слободној жељи, за одмор,
разоноду, слушање музике, гледање филма, цртање по слободном избору, играње
друштвених игара: шах, не љути се човече, монопол, игра памћења, карте, итд.
Полазећи од чињенице да је побољшање здравља, физичких активности и
функционалних способности, један од основних задатака наставе у природи,
посебан значај смо дали физичко – рекреативним и спортским активностима.
На планини је било лепо време и доста снега, чему су се деца највише радовала.
Свакодневне шетње, и посете у околини одмаралишта реализовала је
рекреаторка Гоца, која је врло професионално све урадила и организовала.
Посетили смо: Хранилицу за Срне, Тепих ливаду, Чеку за медведе, биљне врсте
Таре и расадник Панчићеве оморике. Организовали смо и спортове: фудбал,
кошарка, такмичење у издржљивости пешачења кроз шуму, штафетне игре,...
Посетили смо етно ресторан "Качара", где смо јели палачинке и у коме је била
поставка предмета у етно стилу и препариране животиње.
Поред ових активности, ученици су имали и јутарње вежбање, које се
организовало непосредно после устајања, који је имао за циљ да се изазову
физиолошки ефекти који треба да подстакну радну способност и олакшају прелазак
организма из стања мировања у активно стање. То вежбање се организовало у
ходнику одмаралишта, играњем уз музику и уз њу правили кореографију.
Друштвено – забавне и културне активности су се огледале у: гледању
цртаних филмова, најлуђе фризуре, покажи шта знаш, неизбежни маскембал, квиз
знања, представљање школе и одељења, игре без граница које су им се и највише
свиделе, као и еколошке радионице које им је организовала рекреаторка где су
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имали задатак да одговоре на 20 питања везаних за оно што су чули од ње и што
смо обишли за ових 7 дана.
Исхрана је била разноврсна, укусна – домаћа, уз довољно количине за свако
дете, организована у четири оброка, састављана унапред по жељи ученика. Било је
додатка колико су хтели. По доласку из шетње, чекао нас је припремљен чај са
лимуном.
О здравственој зашити бринула су два хотелска педијатра, који су врло
савесно и превентивно све пратили и санирали, да не би дошло до већих
здравствених проблема. Захваљујући томе, деца су нам била здрава.
Сви планирани циљеви и задаци ове наставе у природи, у потпуности су
остварени, на велику радост и задовољство деце и учитеља.
Наравно, за овако добро дружење, заслужно је врло љубазно и гостопримљиво
особље одмаралишта.
Слађана Хаџић
Катарина Ћосић
Драган Вилотић
Г) Одељења 3-3-, 3-4 и 3-5
Настава у природи, за ученике одељења 3-3, 3-4 и 3-5, реализована је на
планини ЈАВОР у одмаралишту ”Кушићи”, периоду од 10. марта до 16. марта 2017.
године а поверена агенцији “БАЛКАНИК”.
Из Ваљева, у осам и десет часова, поред техничке контроле МУП Ваљеава,
на Јавор су кренули ученици ова три одељења (18 ученика из 3-3, 22 ученика из 3-4
и 23 ученика из 3-5), учитељице Драгица Срећковић, Нада Живановић и Драгана
Глигорић и доктор Бранислав Јовановић. Из школског дворишта нас је испратила
директор школе Милева Мојић.
Укупна цена седмодневног боравка износила је 14065 динара. Добили смо
гратис за три ученика.
На Јавор смо стигли у пола дванаест.
Сместили смо се у одмаралиште. Девојчице су биле у четворо креветним
собома и трокреветним собама. Дечаци су смештени у четворокреветне собе.
Распаковали смо се и упознали објекат.
Уследила је преподневна шетња од одмаралишта, дуга 2 км.
Обишли смо насеље Кушићи, скијалиште и све то пешачком стазом од 4.5
км.
Следећи дан, кренули смо од хотела, обишли цркву Света Богородица и
видели највише планинске врхове под снегом.
Посетили смо сеоску школу „Мајор Илић“ и упознали њихове ученике.
Пешачили смо боровом шумом, клискали се, грудвали се, правлили снешка
и све то у такмичарском духу игара на снегу.
Планине које су нас окруживале су Гоч и Голија, а највиши врх Јавора је
Василијин врх на 1519м. Место Кушићи су добили име по једној породици, која се
тако презивала.
Поподневне активности су трајале од 15-18. ч. У њих су биле укључене:
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1. Вежбе обликовања
2. Игре без граница
3. Између две ватре, девојчице и дечаци
4. Шиз-фриз
5. Маскембал
6. Додела диплома.
Сви васпитно образовани задаци су реализовани кроз часове: математике,
српског језика, природе и друштва, ликовне културе и чувара природе.
За рекреацију и анимацију побринула се аниматор, рекреатор Тамара.
У објекту смо имали три оброка, топли напитак и ужину.
У Ваљево смо стигли у седамнаест часова.
Са собом смо понели најлепше пејзаже Јавора, лепо дружење, пуно смеха,
такмичарски дух и слике за незаборав.
Драгана Глигорић,
Драгица Срећковић,
Нада Живановић
Д) Одељења 3-1 и 3-2
У периоду од 10. до 16. маја 2017. године, ученици III-1 и III-2 са
учитељицама Мирјана Младеновић и Јасмина Бобовац су реализовали наставу у
природи, на планини Јавор, у Кушићима, у објекту ,,Јавор“. Настава у природи је
организована преко ТА ,,Балканик“, по цени од 15.490 динара (11. 340 дин. + 4. 000
дин. + 150 дин.) и плаћање је омогућено у 9 месечних рата. Из III-1 одељења је
ишло деветнаест, а из III-2 двадесет и три ученика. Свако одељење је добило по
један гратис. Са групом је ишла и др Ивана Ракић.
План и програм наставе у природи је у потпуности реализован. Остварени
су планирани циљеви и задаци наставе.
Садржаји су били везани за преподневне шетње (,,Трим“ стаза, стаза ,,Ружа
ветрова“ и друге), посете (ОШ ,,Мајор Илић“, противградна станица, Ботаничка
башта, пољопривредно добро ,,Маријанин завичај“, локална црква и др.),
поподневне спортске активости и вечерњи програм анимације.
Све услуге објекта су биле на веома високом нивоу, од хигијене, исхране,
као и смештаја. Учитељице желе овом приликом посебно да похвале Милоша
Дамњановића, рекреатора, јер до сада нису имале искуства са овако креативним и
преданим радом са децом.
Осим пар ученика са једнодневном главобољом и благо повишеном
температуром, сви ученици су били здрави.
На основу свега наведеног лако је закључити да су ученици и учитељице
веома задовољни са организацијом и реализацијом ове наставе у природи.
Мирјана Младеновић,
Јасмина Бобовац
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Ђ) Одељења 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5
Настава у природи за ученике првог разреда је уговорена са Агенцијом Bigenex по цени од 16930 динара уз пуних шест пансиона у хотелу Бели бор на Тари.
На пут се кренуло 28.05.2017. из школског дворишта где су била постављена
два аутобуса у 10 часова и уредно прегледана од стране надлежних органа.
У 10 часова и 30 минута распоређени у аутобусима кренули смо пут Таре. Пут је
трајао око три сата уз паузу за одмор како би ученици појели ужину и предахнули.
По доласку у хотел, љубазно особље је унело дечје кофере по спратовима
како смо претходно и добили распоред соба ради лакше организације и
функционисања. На рецепцији смо задужили кљулеве од соба и распоредили децу.
Непосредно по доласку одржан је састанак где је са шефом кухиње утврђен мени за
дане боравка а са рекреатором договор о сатницу дневних активности. Групу је
пратио лекар специјалиста Влада Пантелић хирург који се представио и дао нам
свој број телефона.
У самом објекту је боравило по одељењима I/1 - 18 ученика, I/2 - 21 ученика
I/3 - 18 ученика I/4 - 19 ученика i I/5 - 15 ученика што је укупно 91 ученик и пет
учитељица.
Боравак на Тари био је испуњн активностима. Сваки дан у раним јутарњим
часовима деца су имала спортске вежбе у трајању од 30 минута а након тога следио
је доручак. После доручка се организовано кретало у шетње које су планиране по
данима и које су пратиле наставне садржаје како би се остварили циљеви и задаци.
Прва посета је била Етно село затим посета манастиру и обилазак спортске стазе,
посета Јеремичка , малог видиковаца великиог видиковца у и хотел Оморика.
Приликом посета ученици су научили према њиховом узрасту доста о флори
и фауни
као и некадашњем а и садашњем начину живота на Тари.
У поподневним сатима имали су свакодневне спортске активности као и
међуодељенска такмичења а у вечерњим сатима су се организовале вечерње забаве
са разноликим програмом. Рекреатор их је веома вешто анимирао у свакој
ситуацији и одржавао им пажњу.
На завршној вечери ученицима су додељене дипломе за остварене резултате.
Сви ученици су били здрави осим једне повреде - прелома руке код ученика I/1
који је на време уз помођ лекара и особља хотела био збринут у болници Ужице.
Морам да нагласим да се лекар Влада није одвајао од групе и да је све време био уз
децу и реаговао на спорадичне тегобе које су на срећу биле безазлене.
Деца су се у Ваљево вратила пуна лепих утисака 03.06. 2017. у 16 часова где
су их сачекали родитељи.
Ивана Поњавић,
Светлана Лукић,
Мирјана Јовановић,
Диана Обрадовић Ђуровић,
Ивана Илић
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Е) Одељење 2-3
У термину од 28.5. до 3.6. 2017.год., у организацији агенције "Биг - енекс" из
Ваљева, реализована је настава у природи за ученике одељења II-3 "Прве основне
школе" у хотелу "Бели бор" на планини Тари.
Цена аранжмана је 16 930,00 динара а плаћање је омогућено у осам
месечних рата. На наставу у природи кренуло је 13 ученика .
Превоз је организовала агенција "Биг - енекс" удобним аутобусом који је
уредно прегледан од стране саобраћајне полиције пре поласка.
На пут се кренуло у планираној сатници, у 10.30 ч, а на Тару смо стигли у
13.30ч, без проблема. Возач је возио полако и сигурно,тако да је вожња брзо и
неприметно прошла.
По доласку на Тару, ученици су смештени у објекат који је испуњавао све
прописане норме. Љубазно и професионално особље хотела је помогло деци да
свој пртљаг пренесу до својих соба.
Ученици су смештени на 3. спрат хотела у трокреветне и четворокреветне
собе. Свака соба је имала посебно купатило, тв и пешкире који су свакодневно
мењани. Рецепција, диско клуб и сала за вечерњи програм употпунили су боравак
деце чији је сваки тренутак током дана био добро програмиран и поштован.
О здравственој зашити бринуо је лекар Влада Пантелић који је заједно са
нама кренуо из Ваљева и свакодневно проверавао здравствено стање деце. Срећом,
услуге лекара нису биле потребне јер су сва деца била здрава.
Свакодневне шетње, посете у околини, спортска такмичења и вечерње
анимације реализовао је рекреатор Младен који је свој посао обављао на завидном
нивоу, одговорно и предано.
Друштвено – забавне и културне активности су обухватале следеће активности:
звездице Таре, најлуђе фризуре, покажи шта знаш, неизбежни маскенбал, игре без
граница. У њима су деца врло радо учествовала и радовала се припреми за сваку
наредну.
На основу постављеног циља наставе у природи, реализовани су и остварени
следећи задаци:
 Побољшање здравља, физичких и функционалних способности, здравствене
културе и хигијенских навика ученика;
 Проширивање, проверавање и стицање нових знања и искустава и основних
законитости развоја природе, непосредним посматрањем и доживљавањем;
 Развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања
природне и животне средине и развијање љубави према њој;
 Развој потреба и навика за потребом боравка у природи и културним
провођењем слободног времена;
 Да се обогате дечја социјална искуства и знања у условима интензивније
интеракције и комуникације између ученика и наставника током заједничког
живота и рада у настави у природи.
Наставни садржаји су реализовани према планираном програму који је
прилагођен конкретним природним и географско – историјским условима средине
у којој се налази школа у природи.
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Полазећи од чињенице да је побољшање здравља, физичких активности и
функционалних способности, један од основних задатака наставе у природи,
посебан значај смо дали физичко – рекреативним и спортским активностима. На
планини је било лепо време и доста сунца, чему су се деца највише радовала и
максимално искористила.
Сви планирани циљеви и задаци ове наставе у природи, у потпуности су
остварени, на велику радост и задовољство деце и учитеља.
Јелена Мирковић
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