
 

Програма за дводневна екскурзија за VI одделение во учебната 2022/2023 
година 

 
Регион:Источна Македонија 
 
Време на реализација: Втората половина на април 2023 година. 

 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:  
 
 Запознавање со убавините на Источна Македонија; 
 Запознавање со значењето и убавината на локалитетот Стоби;  
 Запознавање со работата на термоцентралата Неготино која 

претставува втор електроенергетски објект по големина со расположива 
производствена моќност;   

 Запознавање со значењето на македонскиот 
средновековен православен христијански  Манастир Свети Леонтиј и 
археолошко наоѓалиште кое се наоѓа во селото Водоча близу Струмица;  

 Запознавање со културата, архитектурата на Кратово и начинот на 
живеење на луѓето во  Кратово; 

 Посета на Колешинските водопади и Дојран и развивање интерес 
кон природата и градење на еколошките навики. 

 
СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ 
 
      Проширување на знаења по предметот  географија, нашата татковина и 
истражување на родниот крај: 

 релјеф и клима на Република Македонија; 
 природни езера-Дојранско Езеро; 
 историски локалитети и споменици од подалечното минато; 
 музеи; 
 стари градови и градби-Водоча; 
 набљудувања и посети. 

 
 
РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ,  УЧЕНИЦИ 

 Виолета Здравковска-Ташевски-одделенски раководител на VIа одделение; 
 Елизабета Матиќ-одделенски раководител на VIб одделение; 
 Јулијана Тодоровска-одделенски раководител на VIв одделение; 
 ученици од  VIa, VIб, VIв одделение.  

 
ВРЕМЕТРАЕЊЕ  
 
    Дводневна екскурзија  со едно ноќевање ( втората половина на  април 2023 година). 
 
 



СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА 
 
Непосредно по реализирањето на екскурзијата, а во рок од 7 дена, стручниот тим 
поднесува извештај со оценка за реализацијата и квалитетот на дадените услуги.  
Извештајот го разгледуваат Наставнички совет и Совет на родители, а го усвојува 
Училиштнен одбор. 
 
Доколку при разгледување на извештајот за реализација на екскурзијата се оцени дека 
извршителите на услугите не ги испочитувале договорените обврски, училиштето е 
должно за тоа да ја извести општината. 
 
ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

 
1.  ДЕН 

 
 Тргнување од Скопје и попатно разгледување на Скопската Котлина; 

 Посета на Стоби, разгледување на ТЕЦ Неготино,  посета на винаријата 

Попова кула; 

 Пристигнување во Дојран, разгледување на градот и Дојранско Езеро; 

 Посета на манастирот  Водоча;  

 Пристигнување во Струмица, сместување во хотелот во Струмица;  

 Вечера, организирана забава и ноќевање. 

 

2.  ДЕН 

 Појадок, посета на Колешински водопади; 

 Тргнување од Струмица по ручекот,  пристигнување во  Кратово и разгледување 

на градот и специфичната архитектура; 

 Пристигнување во Скопје во доцните  попладневни часови, не подоцна од 22 
часот. 

 
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
Екскурзијата ја организира ООУ „Димитар Македонски“ општина Аеродром-Скопје со 
барање за прибирање на понуди за организирање на екскурзии, со објавување на 
јавен оглас  во дневни весници. 
 
НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Екскурзијата ја финансираат родителите на учениците со плаќање на повеќе месечни 
рати во договор со агенцијата. 



Стручен тим: 
Маја Буклеска-в.д. директор; 
Виолета Здравковска Ташевски- одделенски раководител на VIa одделение; 
Елизабета Матиќ- одделенски раководител на VIб одделение; 
Јулијана Тодоровска- одделенски раководител на VIв одделение. 
 
 
Напомена: Реализацијата на програмата може да претрпи промени, согласно условите 
предизвикани од пандемијата и насоките и протоколите за работа на училиштето. 
 
 

 

 

 
 


