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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 
2017/2018. години настава у природи реализована је у току првог полугодишта у 
одељењима 4-3, 4-4 и 4-5; 1-1и 1-4, а у току другог полугодишта у одељењима 2-2, 
2-3 и 3-2; 4-1 и 4-2; 3-3 и 3-4; 1-2, 1-3, 2-1, 2-4 и 2-5.  
 
У следећој табели су дати основни подаци о реализованој настави у природи  
 
Одељење  Место Време реализације Број ученика
4-3 Тара, хотел „Оморика“ 25. 11. до 01. 12. 2017. године 21 
4-4 Тара, хотел „Оморика“ 25. 11. до 01. 12. 2017. године 23 
4-5 Тара, хотел „Оморика“ 25. 11. до 01. 12. 2017. године 21 
1-1 Јавор, хотел „Јавор“ 5.12.2017. до 11.12. 2017. 

године 
23 

1-4 Јавор, хотел „Јавор“ 5.12.2017. до 11.12. 2017. 
године 

22 

2-2 Златибор, одмаралиште 
„Планум“ 

06. 05. 2018. до 12. 05. 2018. 
године 

21 

2-3 Златибор, одмаралиште 
„Планум“ 

06. 05. 2018. до 12. 05. 2018. 
године 

19 

3-2 Златибор, одмаралиште 
„Планум“ 

06. 05. 2018. до 12. 05. 2018. 
године 

17 

4-1 Врњачка Бања, објекат 
„Цептер“ 

07. 05. 2018. до 13. 05. 2018. 
године 

23 

4-2 Врњачка Бања, објекат 
„Цептер“ 

07. 05. 2018. до 13. 05. 2018. 
године 

20 

3-3 Златибор, одмаралиште 
„Планум“ 

12. 5. 2018. до 18. 5. 2018. 
године 

19 

3-4 Златибор, одмаралиште 
„Планум“ 

12. 5. 2018. до 18. 5. 2018. 
године 

17 

1-2 Јавор, хотел „Јавор“ 24. 5. 2018. до 30. 5. 2018. 
године 

25 

1-3 Јавор, хотел „Јавор“ 24. 5. 2018. до 30. 5. 2018. 
године 

27 

2-1 Јавор, хотел „Јавор“ 24. 5. 2018. до 30. 5. 2018. 
године 

19 

2-4 Јавор, хотел „Јавор“ 24. 5. 2018. до 30. 5. 2018. 
године 

22 

2-5 Јавор, хотел „Јавор“ 24. 5. 2018. до 30. 5. 2018. 
године 

19 

 
 
 

А) Одељењa 4-3, 4-4 и 4-5 
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 Настава у природи за ученике четвртог разререда, реализована је на планини 
Копаоник  у одмаралишту” Машинац”, у  периоду од 25. новембра  до 1. децембра  
2017. године а поверена агенцији  РЕКРЕАТИВА. 
Из Ваљева, у осам  часова,поред техничке контроле МУП Ваљеава, на Копаоник су 
кренула одељења четвртог три, четвртог четири и четвртог пет .Учитељица 
Драгица Срећковић, учитељица  Нада Живановић , учитељица Драгана Глигорић и 
доктор Вања Вучетић. 
Укупна цена седмодневног боравка износила је 15150 динара. Кренуло је укупно 65 
ученика (21 из 4-3, 23 из 4-4 и 21 из 4-5) ученика.Добили  смо три гратис ученика. 
На Копаониксмо стигли у пола  један. 
Сместили  смо се у одмаралиште. Ученици су били смештени у четворо креветне 
петокреветне собе.  
Распаковали смо се и упознали објекат. 
Уследила је поподневна  шетња од одмаралишта, дуга 2 км. Прошетали смо кроз 
Конаке и застали код заштитног знака Копаоника-БЕЛОГ МЕДВЕДА. 
Обишли смо  једну  од шума ,која је била покривена, четинаром, смрчом. У њој се 
налазио камен Марка Краљевића. 
 Следећи дан, кренули смо стазом Караман, пешачили скијашком стазом и са ње  
видели највише планинске врхове под снегом. Панчићев врх на висини од 2017 м. 
Одмах испод се налазио музелеј Јосифа Панчића. 
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. 
Поподневне активности су трајале од 19-21.ч. У њих су биле укључене: 
1.Вежбе са луком и стрелом 
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 побринули су се рекреатори. 
У објекту смо имали три оброка, топли напитак и ужину. 
У Ваљево смо стигли у петнаест  часова. 
Са собом смо понели, најлепше пејзаже  Копаоника,лепо дружење, пуно смеха, 
такмичарски дух и слике за незаборав.  
 
 
 

Драгана Глигорић,  
Драгица Срећковић, 

Нада Живановић 
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Б) Одељења 1-1 и 1-4 
 
Ученици 1-1 и 1- 4 разреда  реализовали су наставу у природи на Јавору у хотелу 
„Јавор“, од 5.12.2017. до 11.12. 2017. године у организацији ТА „Балканик“. Цена 
аранжмана износила је 12.875,00 дин .са плаћањем у 6 рата.  
На Јавору је боравило 45 ученика (23 ученика одељења 1-1 и 22 ученика одељења 
1-4) и 3 учитеља. О њиховом здрављу бринуо се др Владимир Пантелић. 
Из Ваљева смо кренули у 9 часова и на одредиште стигли око 13 часова. Пут је 
протекао без проблема. Деца су била смештена у трокреветним и четворокреветним 
собама. На располагању су имали салу за анимацију и спортске активности које им 
је организовао  рекреатор Младен  Врабац. 
Преподневне активности су биле испуњене  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 Јавору уз пуно података.  
Послеподневне и вечерње анимације обиловале су дечјим усхићењем, циком и 
аплаузима. 
Настава је прилагођена боравку на планини и реализована  у потпуности по плану 
и програму, који је приложен пре поласка, управи школе. Током боравка посетили 
смо   цркву и стару основну школу .Ученици су упознали живот и рад  деце првог 
разреда, који бораве и уче у послератној, школској згради .  
Храна је била квалитетна, разноврсна и свако дете је добијало репете колико би 
пожелело.  Особље и управа хотела су излазили у сусрет  свим нашим потребама . 
                                                     

 Севић Виолета 
Биљана Маринковић  

Драгица Ђурић 
  
 

В) Одељења 2-2, 2-3 и 3-2 
 
Одељење 2-2 
 

Дана 06.05.2018. у 9 часова и 30 минута постављен је аутобус у школском 
дворишту који  је прегледан од стране надлежних органа и у 10 часова се кренуло 
на пут ка Златибору.  
Настава у природи је организована преко Агенције Биг-Енекс  по цени од 15990 
дин и за свако одељење по један гратис. На пут је кренуло једно одељење трећег 
разреда и два  одељења другог разреда  распоређених у једном аутобусу у пратњи 
три учитељице и лекара као и представника агенције. 
У одељењу 2-2 укупно 21 ученик (14 девојчица и 7 дечака). 
Путовало се око 3 часа са две  паузе и по доласку ученици су распоређени у собе 
према договору који је усклађен у агенцији према броју ученика. 
Ученици 2-2 одељења распоређени су на првом спрату са учитељицом. 
Одржан је састанак на коме су присуствовали сви учитељи, лекарка, рекреатор, 
претставници агенције и одмаралишта. Изнете су чињенице од стране учитеља о 
првим утисцима.  
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Ресторан одмаралишта је веома простран са изузетном исхраном током свих дана. 
Хигијена ресторана је на завидном нивоу као и исхрана што говори и задовољство 
мојих ученика.  
Организована је настава, шетње,  спортске игре на теренима као и програм 
вечерњих забава по данима и плану и програму. 
Ученици су имали бројне излете кроз шетње и у свакој шетњи стицали нова знања 
од рекреатора Срђана који их је обавештавао о животу, раду, биљном, 
животињском свету, еколошким условима и здравом начину живота. 
Организована су бројна такмичења и негована колективизација међу децом тако да 
су дане проведене на Златибору максимално искористили да много тога науче кроз 
посете споменицима, фарми, дина парку Златиборским језерима уз дугу вожњу 
возићем и лековитим биљкама о којима су и сами доста знали. 
Деца су била здрава и задовољна  а добра исхрана, забава и међусобно дружење  су 
учинили да се осећају  лепо како су и сами навели. 
Лекарка Славица Виторовић је редовно  контролисала здравље деце. 
Наглашавам да је реализован план рада наставе у природи у потпуности и да су 
остварени циљеви и задаци. 
 
 
 
 

                                                          Светлана Лукић 
 
Одељење 2-3 
 

Дана 06.05.2018 у 9 часова и 30 минута постављен је аутобус у школском дворишту 
који  је прегледан од стране надлежних органа и у 10 часова се кренуло на пут ка 
Златибору. 
Настава у природи је организована преко Агенције Биг-Енекс  по цени од 15990 
дин и за свако одељење по један гратис. На пут је кренуло једно одељење трећег 
разреда и два  одељења другог разреда  распоређених у једном аутобусу у пратњи 
три учитељице и лекара као и представника агенције. 
У одељењу 2-3 било је укупно 19 ученика и учитељица (10 девојчица и 9 дечака). 
Путовало се око 3 часа са две  паузе и по доласку ученици су распоређени у собе 
према договору који је усклађен у агенцији према броју ученика. 
Ученици 2-3 одељења распоређени су на другом спрату са учитељицом, а ученици 
2-2 на 1. спрату са учитељицом. Приликом обиласка соба утврдила сам  недостатке  
и на исте обавестила управу одмаралишта како би се одговарајући кварови 
отклонили на време. 
Одржан је састанак на коме су присуствовали сви учитељи, лекарка,рекреатор, 
претставници агенције и одмаралишта. Изнете су чињенице од стране учитеља о 
првим утисцима. 
Наглашавам да су недостатке које сам пријавила већ првог дана отклонили.  
Ресторан одмаралишта је веома простран са изузетном исхраном током свих дана. 
Хигијена ресторана је на завидном нивоу као и исхрана што говори и задовољство 
мојих ученика.  
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Организована је настава, шетње,  спортске игре на теренима као и програм 
вечерњих забава по данима и плану и програму. 
Ученици су имали бројне излете кроз шетње и у свакој шетњи стицали нова знања 
од рекреатора Срђана који их је обавештавао о животу, раду, биљном, 
животињском свету, еколошким условима и здравом начину живота. 
Организована су бројна такмичења и негована колективизација међу децом тако да 
су дане проведене на Златибору максимално искористили да много тога науче кроз 
посете споменицима, фарми, дина парку Златиборским језерима уз дугу вожњу 
возићем и лековитим биљкама о којима су и сами доста знали. 
Деца су била здрава и задовољна  а добра исхрана, забава и међусобно дружење  су 
учинили да се осећају  лепо како су и сами навели. 
Лекарка Славица Виторовић је редовно  контролисала здравље деце. 
Наглашавам да је реализован план рада наставе у природи у потпуности и да су 
остварени циљеви и задаци. 
 
 
 
 

Мирјана Јовановић 
 
 

Одељење 3-2 
 
       У термину од 6.5. 2018. До 12.5.2018.год., у организацији агенције „ Биг 
Енекс“из Ваљева, реализована је настава у природи за ученике III2 одељења "Прве 
основне школе" у одмаралишту "Планум" на Златибору. 
       Цена аранжмана је 15.990,00 динара, који обухвата: трошкове смештаја, 
исхране, ужине, превоза,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, 6.5.2018.године ученици су имали обавезан 
лекарски преглед у Дому здравља. Преглед су извршили изборни лекари сваког 
ученика. Сваки ученик је имао здравствену листу коју је носио са собом.  
       На наставу у природи је пошло 16 ученика III2 одељења са учитељицом 
Јеленом Милинковић. Једна ученица Ана Станковић је због прослављања славе 
Ђурђевдан на наставу у природи дошла дан касније.  

Превоз је организовала агенција „Биг Енекс“ тако што је ангажовала аутобус 
превозника “Алко – турс“  који је уредно прегледан од стране саобраћајне полиције 
пре поласка, где постоји и документација. 
       Пут до Златибора 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 Златибор, ученици су одмах смештени у објекат. Љубазно особље 
хотела је помогло деци да свој пртљаг пренесу до својих соба. Ученици III2 
одељења смештени су на трећем спрату одмаралишта: у  четворокреветну, 
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петокреветну и седмокреветну собу. Све собе су имале своје купатило. Свака соба 
имала је TV са кабловском телевизијом. Пошто је најпре учитељица Јелена 
Милинковић била смештена на спрату испод својих ученика, тражено је да се и њој 
постави кревет у седмокреветну собу код ученица, како би надзор деце био бољи. У 
почетку тај захтев од стране рецепционарке није био испуњен, али на иницијативу 
конобара и осталог особља у хотелу, у току дана је донет лежај тамо где је тражено 
и проблем је био решен. 
  Само одмаралиште је прилагођено деци и њиховим дневним и вечерњим 
активностима: просторије за рад и учење, дискотеку и ресторан. 
        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. 
Реализовано је: 

 СРПСКИ ЈЕЗИК – 5 часа; 
 ПРИРОДА И ДРУШТВО – 2 часа; 
 МАТЕМАТИКА – 5 часова; 
 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – 3 часа; 
 МУЗИЧКА КУЛТУРА – 1 час; 
 ЛИКОВНА КУЛТУРА – 2 часа; 
 НАРОДНА ТРАДИЦИЈА – 1 час. 
 ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА -  1 часа 
 ДОПУНСКА НАСТАВА  -  1 час; 
 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ -  1 час  

       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.      
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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. 

Свакодневне шетње, и посете у околини одмаралишта реализовао је 
рекреатор Срђан, који је врло професионално све урадио и организовао. Деца су 
имала свакодневне шетње пре подне и спортске активности у поподневним 
часовима. Уживање у свежем планинском ваздуху и предивном сунчаном времену 
значајно је утицало на здравље ученика који током боравка нису имали значајних 
здравствених проблема. Посетили смо споменик, фарму, Дино парк, цркву у којој 
смо отпевали химну Светом Сави,возили се возићем до Златиборских језера 
метеролошку станицу, један дан смо се частили у локалној посластичарници 
предивним и укусним палачинкама. Истраживали смо природу и упознали доста 
лековитих биљака и њихову примену у људском лечењу и разне животињске врсте. 
Друштвено – забавне и културне активности су се огледале у:  најлуђе фризуре, 
покажи шта знаш, неизбежни маскембал, представљање школе и одељења, игре без 
граница, такмичење у плесу. 

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.  

       О здравственој зашити бринула је наша докторка - родитељка Славица 
Виторовић која је врло савесно и превентивно све пратила и санирала, 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. 

 
 

Јелена Милинковић 
 
 

 
Г) Одељења 4-1 и 4-2 

 
 У периоду од 7. до 13. маја 2018. године, IV-1 и  IV-2 одељења су реализовали 
наставу у природи у Врњачкој Бањи, са смештајем у објекту „Цептер“.  
Настава је поверена ТА „ Рекреатива“ по цени од 18 750 динара (у цену су 
урачунате, дневнице за учитеља 4 000 динара и манипулативни трошкови за школу 
300 динара). Оба одељења су имали по један гратис. 
Са групом од 43 ученика (23 из IV-1 и 20 из IV-2) и учитељицама ишла је др. Ивана 
Ракић. 
Ова настава у природи је била веома садржана. Преподневни сати су били 
испуњени спортским активностима, шетњама и посетама, а поподневне сате деца 
су проводила у затвореном базену објекта. 
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Ученици су у Бањи посетили: 
-Замак „Бели Марковић“ 
-изворе минералних вода (Снежник, Језеро, Слатина, Топла вода, Џамин извор) 
-Јапански врт 
-пијацу, пошту, цркву, аутобуску станицу , олимпијски базен. 
 Сви циљеви и задаци ове наставе у природи су реализовани. 
                                         
 

 Мирјана Младеновић  
                                          Јасмина Бобовац     

 
 

      
Д) Одељења 3-3 и 3-4 

 
 У термину од 12.5. до 18.5. 2018.год., у организацији агенције "Биг - енекс" из 
Ваљева, реализована је настава у природи за ученике  одељења III-3 и III-4  "Прве 
основне школе" у одмаралишту "Планум" на планини Златибор. 
  Цена аранжмана је 15 990 динара а плаћање је омогућено у осам месечних 
рата. На наставу у природи  кренуло је  19 ученика одељења III - 3 и 17 ученика 
одељења III - 4. 
 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 ч, а на Златибор  смо стигли у 
13 ч, без проблема. Возач  је возио полако и сигурно,тако да је вожња брзо и 
неприметно прошла.  
       По доласку на Златибор, 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 2. и 3. спрат одмаралишта у четворокреветне  и 
петокреветне собе.Свака соба је имала посебно купатило  ,тв и  пешкире који су 
свакодневно мењани.  
 О здравственој зашити бринуо  је лекар  Жељко Војисављевић 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 Бојан који је свој посао обављао одговорно и 
предано. 
 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; 
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 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. 
       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. 
 
 
 

Весна Лукић  
Јелена Мирковић 

 
 
 

Ђ) Одељења 1-1, 1-3, 2-1, 2-4 и 2-5 
 
 
У периоду од 24.5.2018 до 30.5.2018. реализована је Настава у природи за ученике 
I2,I3,II1,II4,II5.На пут је кренуло 112 ученика ,5 учитеља и лекар.Организатор 
путовања и боравка била је ТА“Рекреатива“.Настава је реализована на планини 
Јавор у месту Кушићи,у хотелу „Јавор“,а цена по ученику износила је 15 800 дин. 
Плаћање је омогућено у 8 рата. 
Путовање до Јавора и назад протекло је брзо и сигурно, у удобним и комфорним 
аутобусима.Боравак на планини  је био пријатан, што нам је омогућио удобан 
смештај у пространим собама са тв-ом,укусна храна и љубазност особља. 
Планиране активности су у потпуности реализоване, а томе је допринело лепо 
време,добра сарадња међу колегама и ангажованост рекреатора.У преподневним 
часовима,свакодневно су организоване шетње кроз шуме,преко ливада и сеоским 
путевима.У послеподневним часовима организоване су спортске активности на 
травнатом терену и парку хотела, као и у школском дворишту ОШ “Мајор Илић” у 
Кушићима. 
Вечери смо проводили уз организовани програм ангажованог рекреатораМилоша 
Миловановића, а чинили су га: шиз-фриз, маскенбал, покажи шта знаш, игре без 
граница, журка у пиџамама итд. 
Др Бранка Антић је водила рачуна о здравственом стању ученика,које је током 
боравка на овој планини било задовољавајуће. 
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И за крај,општи утисак учитеља, који подносе овај извештај је, да је ова Настава у 
природи успешно реализована, као и да је ученицима посебно било пријатно и 
интересантно што су боравили и дружили се са ученицима различитог узраста. 

 
 

Борка Обрадовић  
Стана Миловановић  

Ивана Поњавић  
Диана Обрадовић Ђуровић  

Ивана Илић  
 


