
Програма за тридневна екскурзија за учениците од  IX одделение за 

учебната 2022/2023 година 
 

Регион: Западна Македонија 

Време на реализација: Месец април 

1. ВОСПИТНО–ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ 

● да ги запознаат  убавините на Западна Македонија; 

● да се запознаат со Националниот  парк „Маврово“ и  Бигорски манастир „Св. 

Јован Крстител“, Дебар - Кањонот на Радика, Вевчани, Вевчански извори, 

Струга – Природнонаучен музеј; Охрид – Лихнидос, Стари град, Плаошник, 

Самоилова тврдина, Антички театар, црква „Св. Софија“, црква „Св. Јован 

Богослов“ - Канео, манастир „Св. Наум Охридски“, Битола, Хераклеа, 

природно научен музеј во Битола,  

● да се оспособат за  набљудување, опишување, истражувачки активности и 

логичко мислење преку конкретни доживувања и искуства; 

● да ја зајакнат самостојноста и самодовербата во планирањето, 

организирањето и реализирањето на разновидните активности; 

● да воспостават, развиваат и негуваат пријателство; 

● да го почитуваат природното, културното  и историското наследство на 

Западна Македонија; 

● да ја развиваат и негуваат еколошката свест; 

● да се запознаат со културата и начинот на живеење на луѓето во Охридско-

струшкиот регион, со природните убавини на планината Бистра како и 

живописните предели на Дебарскиот  и Битолскиот регион. 

● да изградат чувство на патриотизам, толеранција и соживот; 

● да развиваат позитивен однос кон локалитетите од нашето минато- 

Плаошник, Самоилова тврдина, Антички театар, со нашето културно 

богатство: Шарена џамија во Тетово, Бигорски манастир „Св.Јован 

Крстител“, Црква „Св. Софија“, Црква  „Св. Јован Богослов“ – Канео во 

Охрид; 

● да развијат интерес за природата и градење еколошки навики. 

  

2. СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ 

    Проширување на знаења од природните и општествените науки за: 

● природните убавини на Западна Македонија; 

● релјефот  и климата на Западна Македонија; 



● историските локалитети и споменици од подалечното минато во регионот на 

западна Македонија; 

● стари градби и архитектурата во Западна Македонија; 

● животот и работата на луѓето во Западна Македонија 

3. РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ,  УЧЕНИЦИ 
 
⮚ Оливија Жежова – раководител на екскурзијата и одделенски раководител на 

IXб; 

⮚ Христина Герасимовски - одделенски раководител на IXа; 

⮚ учениците од IX- те одделенија. 

 

4. ВРЕМЕТРАЕЊЕ  

 Тридневна екскурзија со две ноќевања. 

5. 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 Наставничкиот совет и советот на родителите, а го 

усвојува Училишниот 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. 

6. ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

 

● Прв ден:  Скoпје –  Маврoвo - Дебар – Вевчани - Струга - Охрид 

 

07:00 Поаѓање пред училиштето  за манастирот Св. Јован Бигорски со попатно 

панорамско разгледување на Националниот Парк  Маврово, посета на 

манастирот, запознавање на учениците со историјата на манастирот. 

12:00 Поаѓање за Вевчани со попатен панорамски разглед на ХЕЦ Шпиље и 

кањонот на реката Радика. 

14:00 Пристигнување во Вевчани, разгледување на местото и Вевчанските 

извори. 

16:00 Пристигнување во Струга. Посета на природно-научниот музеј и вливот на 

реката Црни Дрим во Охридското езеро. Прошетка низ Струга. 

17:30 Поаѓање за Охрид. Пристигнување и сместување во хотел. 

19:00 Вечера ( пилешко со ориз, салата, леб, десерт) 



21:00 Забава - дискотека 

  23:00 Ноќевање 

  

● Втор ден: Охрид 

 

08:00 Појадок (јајце, сирење, путер, виршла, леб), 

09:00 Поаѓање за Св. Наум. Посета на манастирот, запознавање на учениците 

со историјата на манастирот, слободно време за прошетка, враќање во 

хотелот, 

13:00 Ручек (гулаш со пире, салата, леб, десерт), 

14:00 Разгледување на градот Охрид и неговите знаменитости: Антички 

театар, црквата Св.Софија, Самоиловата тврдина, Старата чаршија, црквата 

Св.Јован – Канео, црквата Св.Климент – Плаошник, 

19:00 Вечера (макарони со сирење и јајца, јогурт), 

20:00 Активности: Записник во дневникот на екскурзијата, 

21:00 Забава – дискотека, 

23:00 Ноќевање. 

 

● Трет ден:  Охрид- Битола - Скопје 

 

09:00 Појадок (пржени лепчиња со јогурт), 

10:00 Поаѓање за Битола, разгледување и прошетка низ градот, посета на 

Хераклеа и  Природо-научниот музеј, 

14:30 Организиран ручек во Битола ( плескавица со помфрит или печен 

компир, салата, леб), 

16:00 Поаѓање за Скопје, 

19:00 Планирано пристигнување во Скопје пред училиштето. 

 

7. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 

Екскурзијата ја организира ООУ „Димитар Македонски“ со барање за 

прибирање понуди за организирање екскурзии, со објавување јавен оглас  во 

најмалку два  дневни весника. Постапката ја спроведува Комисија, составена 

од пет члена, формирана со одлука на Училишниот одбор. Комисијата ги 

разгледува понудите, прави евалуација и предлага агенција, која смета дека 

ги задоволува критериумите за изведување на екскурзијата според член 19 од 

Правилникот за изведување ученички екскурзии и други слободни активности. 

Училишниот одбор, во рок од пет работни дена, донесува одлука за избор или 

за поништување на постапката. 

8. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: 



Екскурзијата ја финансираат родителите на учениците. 

Стручен тим: 

 Маја Буклеска, В.Д. Директор 

 Оливија Жежова-раководител на екскурзијата и одделенски раководител на 

Ixб одделение 

 Христина Герасимовски-одделенски раководител на IXа одделение 

 

 

 


