
Извештај о реализацији наставе у природи Кушићи 

             

Годишњим планом рада за школску 2015/2016.г. Школа је предвидела реализацију 

наставе у природи за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда уколико се обезбеде 

организациони и безбедносни услови.  Наставничко веће и Савет родитеља усвојили су 

предлог Стручног актива наставника разредне наставе да се ове школске године настава у 

природи реализује на планини Јавор, у селу Кушићи, у  хотелу Јавор у периоду од 

29.марта до 02.априла 2016.г. за ученике првог,  другог , трећег и четвртог разреда. Савет 

родитеља дао је саглсност за оглашавање за избор извођача за наставу у природи и 

предложио чланове Савета родитеља који су учествовали у избору туристичке агенције. 

Комисијаје  изабрала  Туристичку агенцију ''Сербико травел'' као најповољнијег понуђача 

за реализацију наставе у природи. 

Поред  9  пријављених ученика рекреативну наставу је реализовало три наставника 

дефектолога и једна медицинска сестра: Данијела Николић, Радивојевић Марија, Љиља 

Милутивновић и  Снежана Бабовић Димитријевић –вођа пута. 

На рекреативну наставу  смо кренули  у 8.15  часова  комфорним минибусом који је 

предходно преконтролисала саобраћајна полиција. 

           



Уз  две паузе ради  одласка у таолет и освежење, стигли смо око 13.40 часова у 

хотел,,Јавор,, 

                      

Деца су према предвиђеном распореду  са  пратиоцем  смештена  у  трокреветне  

собе и у један апартман. Свака соба је имала своје купатило са туш кабином.  Хигијена 

соба и купатила одржавана је једном дневно. 

Исхрана деце била је разноврсна, богата. Деца на посебном режиму исхране имала 

су све услове и добијала су своју одговарајућу храну.  Особље трпезарије је било веома 

љубазно, испуњавали су нам сваку жељу и додавали потребну храну. 

   

Активности на рекреативној настави базиране су  на рекреативним и спортским 

активностима у циљу подизања или опуштања тонуса мускулатуре, јачања мускулатуре и 

стицања физичке кондиције кроз шетње различитих дужина и успона , структуираног 

вежбања у сали . Наставни садржаји су реализовани кроз тематске радионице.  

Водило се рачуна да кроз све активности буде заступљен развој самосталности 

деце у обављању свакодневних животних активности: облачење, одржавање личне 

хигијене и хигијене простора-намештање кревета, сређивање собе,  самосталности 

приликом узимања оброка, понашања у ресторану, дружењу са децом, организовању 

слободног времена, функционалној примени знања стечених учењем. 

Сваки дан  је био искоришћен за шетњу, игру и дружење. Шетали смо по прелепим 

пределима планине Јавор која је богата  пашњацима и изворима,  листопадним шумама и 

позната је по честим изворима чисте воде. Село Кушић, у којем смо били смештени,  има 



идеалну надморску висину око 1000 м, борове шуме, велику концентрацију јона и руже 

ветрова и као такво представља погодно место за лечење бронхитиса и астме. 

 

Околина ХотелаЈавор са својим природним лепотама веома је живописна и најбоље 

се може упознати и доживети у шетњама. Шетње у преподневним часовима су 

реализоване уз помоћ мапе стаза здравља и постојале су 2 групе деце за шетњу узимајући 

у обзир физичку спремност деце-краће и дуже. Једно  дете је шетало са медицинском 

сестром  краће стазе док су остала  деца ишла у дуже шетње. 

Стазе које смо прелазили су: Бројне стазе здравља (40км уређених стаза) кроз 

нетакнуту природу (која обилује ретким врстама лековитих биља, дивљих купина, 

шипурка, јагода и боровница)  богате су свежим и чистим ваздухом и прелепим 

пејзажима: 

   

  



Садржаји из  наставних предмета су се реализовали  кроз разне тематске радионице 

како у затвореном простору тако и у отвореној учионици,  у којима су деца уживала и где 

су израђивала прелепе радове. 

   

У вечерњим часовима организована је дискотека са разним играма и такмичењима 

као и  маскенбал где смо се лепо дружили (тематске вечери: маскенбал, спортски програм, 

физичке активности у играоници). 

  

   

Током боравка у природи ученици су се међу собом ближе упознали, упознали су 

своје наставнике и они њих а то је од великог значаја за васпитну улогу школе. Поред тога 

код ученика су се створиле навике да се колико је у њиховој могућности што самосталније 



брину о својим потребама и о потребама људи око себе.Значајан васпитни моменат је и 

одвајање од родитеља који је деци пријао а на који су добро реаговали( деца која су се по 

први пут одвајала). 

 

Циљ и садржај програма наставе у природи реализован је у потпуности. 
 

 


