ПЛAН ПOСEТA, ИЗЛEТA, EKСKУРЗИJA
За ученике од првог до четвртог разреда планирано је:
а) посета „Упознај Београд од А до Ш“, крајем септембра 2013.године и у марту
2014.год.
-циљеви: подстаћи децу на маштање и едукативну игру на оригиналан
начин – позоришном радионицом; развијање љубави према свом граду, његовој
историји
-задаци: посете Студентском тргу, Музеју Вука и Доситеја, Саборној
цркви, Калемегдану и вожња бродом;
б) једнодневна екскурзија:Тршић и манастир Троноша, у мају 2014. године
-циљеви: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним
упознавањем културног наслеђа, упознавање ученика са Мачвом и Лозницом,
крајем где је рођен Вук Ст.Караџић и одакле потиче и Јован Цвијић, творца
савремене српске ћирилице и великог географа по коме наша школа носи
име.Упознавање ученика са етно селом, развијати код ученика љубав према
природи, заштити природе и народној традицији; успостављање позитивне
атмосфере и добре комуникације
-задаци:1. упознавање природних карактеристика, културе и историје,
2. развијање љубави према отаџбини, култури, историји...
3.повезивање и примењивање знања о Вуку Ст.Караџићу и
Ј.Цвијићу
4.обогаћивање знања, продубљивање и проширивање,
5. неговање заједништва и другарства,
6. развијање способности оријентације у простору,
в) рекреативна настава: Рудник, у марту 2014.године,
- циљеви:остварити наставу из планираних обавезних и изборних
предмета у климатским погодном месту из здравствено-рекреативних, образовноваспитних и социјалних разлога,
- задаци:1. упознавање са природним богатствима,планина на 100км
удаљености
2.развијање љубави према природи,
3. интердисциплинарно повезивање садржаја различитих
предмета,
4.обогаћивање знања, продубљивање и проширивање,
5. неговање заједништва и другарства,
6. развијање способности оријентације у простору,
За ученике петог и шестог разреда планирана је једнодневна
екскурзија:Топола, Опленац, Аранђеловац у мају 2014. године.

- Циљеви су:- упознавање ученика са природним лепотама и
повезивање са историјским чињеницама наше земље, као и упознавање ученика са
задужбинским комплексом краља Петра Карађорђевића.
-Задаци:1. развијање позитивног односа према националним, културним
и естетским вредностима,
- задаци су:
1. упознавање са природним, културно-историјским знаменитостима
2.
интердисциплинарно повезивање садржаја различитих предмета,
3.
обогаћивање знања, продубљивање и проширивање
За ученике седмог и осмог разреда планиранo је:
а) дводневна екскурзија:Палић, Суботица, дворац Дунђерски у мају 2014. године.
Циљеви су: упознавање природних лепота Србије и значајних природно
географских објеката, културних и историјских споменика, ради бољег
упознавања културно-историјског и духовног наслеђа као и услова живота људи и
природне искоришћености ове регије Србије.
Задаци су:1. стицати знања из историје, географије кроз упознавање СрбијеВојводине,
2.неговање солидарности, хуманизма и заједништва,
3. успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и
ученика
4. развијање еколошких навика и заштите животне средине
б) посете: Сајму образовања, Националној служби за запошљавање (НСЗ), посете
разним предузећима.
Циљеви су: упознавање ученика са светом рада и образовања (предности и мане
различитих професија, могућност запослења, неопходни здравствени и физички
услови за одређене врсте послова, могућност даљег школовања), као и
олакшавање доношења одлуке о упису у неку од средњих школа.
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