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УВОД  
 

 Екскурзија је својеврстан облик наставе који се реализује изван школског 

простора ради непосредног проучавања оних наставних садржаја који се не могу 

демонстрирати и успјешно тумачити у учионици, упознавања садржаја предмета, права 

и односа у природној и друштвеној средини, упознавања културног насљеђа и 

привредних достигнућа која су у вези са дјелатношћу школе  и остваривањем циљева  

из области моралног, емоционалног, професионалног, социјалног, естетског и физичког 

васпитања. 

 Поучени досадашњим позитивним искуством у извођењу вишедневне екскурзије 

за ученике 8. разреда сачињен је и овај план и програм извођења екскурзије. 
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ПЛАНИРАЊЕ 

 
 

 Планирању екскурзије, као и протеклих година, приступиће се максимално 

озбиљно, темељито и професионално. 

 Успјешна организација и реализација садржаја екскурзије зависи од квалитетног 

планирања и припремања. 

 Због сложености извођења овог вида наставе нема мјеста ни најмањој 

импровизацији. Планирање ће се извршити у складу са Правилником о извођењу 

излета, екскурзија и школе у природи (Сл. гласник РС,бр.67/09). 

 

План активности: 
1. Састанак резредних старјешина, помоћника директора и директора-разговор о  

плану активности и маршрути (септембар 2014)  

2. Провођење анкете са родитељима (септембар 2014)  

3. Формирање комисије за израду Програма (септембар 2014) 

4. Израда Програма (септембар 2014) 

  5.    Разматрање Програма на сједници школског одбора и доношење одлуке о       

        објављивању обавјештења о јавној набавци (септембар 2014) 
5. Усвајање програма у оквиру ГПРШ на Првој сједници НВ и на сједници одјељењског           

вијећа осмог разреда (септембар 2014) 
6. Упућивање дописа Министарству просвјете и културе у Влади РС за добијање    

сагласности, члан 5. Правилника (новембар 2014) 
7. Разматрање Програма на сједници Савјета ученика (до краја октобра 2014) 

8. Сагласност Савјета родитеља на Програм  (до краја октобра2014) 

9.    Упућивање Програма на одобрење у РПЗ у Бањој Луци (новембар 2014)    

   10.     Именовање вође пута (октобар 2014)    

   11.     Рад Комисије за избор најбољег понуђача (новембар-децембар 2014) 
   12.      Одлука школског одбора о избору најбољег понуђача (децембар 2014) 
   13.     Писмена сагласност родитеља за Програм и опште услове извођења (октобар-фебруар   

              2014) 

   14.     Родитељски састанци- упознавање родитеља са активностима (септембар 2014,         

             март-април-мај 2015) 

   16.     Обрада маршруте са ученицима на часовима ВРОЗ-а (током школске године) 

17.     Свакодневне консултације директора и сарадника са одјељенским      

          старјешинама, родитељима и ученицима (током школске године) 

   18.     Упознавање родитеља са Програмом путовања и осталим условима (мај 2014) 

   19.     Обавјештење СЈБ-Лакташи о мјесту и времену поласка (мај-јун 2014) 

   20.      Екскурзија- извођење (мај-јуни 2014) 

   21.      Вредновање (јуни 2014) 

   22.     Упознавање родитеља о реализацији екскурзије (јуни-септембар, 2014) 

   23.     Усвајање извјештаја од стране ШО и НВ-22.члан Правилника (јуни,септ. 2015)            

   24.      Достављање потребних извјештаја Министарству просвјете и културе и РПЗ 

(до краја новембра 2015) 
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ПРИПРЕМАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

ИЗВОЂЕЊЕ 

 

 
У припреми, организацији и извођењу плана екскурзије учествују: директор 

шоле, помоћник директора, педагог, стручни вођа пута, одјељенске старјешине, 

ученици, родитељи и изабрана агенција. 

 

а)Циљеви и задаци 
 

 Полазну основу за утврђивање циљева и задатака екскурзије чине НПП за 

основну школу и специфични услови у којима  се организује овај вид васпитно-

образовне дјелатности школе. 

 

 Циљеви екскурзије: 

- ширим педагошким дјеловањем утицати на  проширење образовних видика, 

васпитног и културног понашања, побољшање здравља, психо-социјалног и 

физичког развоја ученика. 

 

Задаци екскурзије: 

- проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-посљедичних 

односа  у конкретним природним и друштвеним условима, 

- стицање нових сазнања, 

- упознавање са процесом рада, 

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика, 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних  доживљавања, 

- упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве, 

- развијање позитивног односа према националним, умјетничким и културним 

вриједностима, 

- изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика, као и 

позитивних  социјалних односа међу ученицима, као и ученицима и 

професорима и др. 

-  

б) План и програм вишедневне екскурзије ученика осмог разреда са       

дестинацијама 

 
              У току планирања, припремања и организовања научно-рекреативне екскурзије 

ученици ће бити упознати са многобројним културним, историјским и природним 

обичајима Републике Српске и Републике и Србије. У овом програму наводимо 

садржаје који ће бити реализовани на часовима ВРОЗ-а  и током самог извођења 

вишедневне екскурзије. У наставку текста издвојили смо образовне и васпитне циљеве 

који се оставарују кроз кључне наставне предмете с циљем јасне презентације 

најбитнијих  елемената едуктивног и мотивационог типа. 
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СРПСКИ  ЈЕЗИК 

 

Основни васпитни задаци су: 

 Развијање љубави према љепоти и значају српског језика и књижевности, 

 Развијање поштовања српске културе и традиције. 

Основни образовни задаци су: 

 Стицање знања о Требињу и Мостару као српским књижевним средиштима 

с почетка ХХ вијека у Босни и Херцеговини, 

 Систематизација и понављање знања о животу и дјелима Алексе Шантића, 

Јована Дучића, Петра Петровића Његоша и Стефана Митрова Љубише. 

Стара Херцеговина са Требињем и Мостаром одувијек је била расадник 

изванредних приповједача и писаца који су својим дјелима обиљежили српску 

књижевност, културу и умјетност уопште. 

Јован Дучић, Алекса Шантић и Светозар Ћоровић нису само обиљежили 

српску књижевност својим дјелима, већ су постали синоними по којима се 

препознају Требиње и Мостар.  

Дучић је својом поезијом постао параметар у српској књижевности за 

одмјереност, модернистички поступак и аристократизам. 

Алекса Шантић и данас живи својом поезијом као и прије једног вијека. 

„Емина“ , “Претпразничко вече“ , „Моја отаџбина“… пјесме су које не губе 

на актуелности и свјежини, а својом поетичношћу и тоналним осјећањима 

надахњују генерације новог вијека. 

 

Трећи велики Херцеговац у нашој књижевности Светозар Ћоровић, Шантићев и 

Дучићев савременик и сарадник, својим романима Стојан Мутикаша и Коже ударио 

је темеље модерног српског романа писаног српским језиком на тлу Босне и 

Херцеговине, а приповијетка Богојављенска ноћ  спада у ред најбољих и 

најпотреснијих икада написаних нашим језиком. Данас је свремена српска књижевност 

незамислива без писаца поријеклом из старе Херцеговине. Перо Зубац, Момо Капор, 

Гојко Ђого, Радослав Братић и Рајко Петров Ного стубови су ововремене књижевности, 

а у својим дјелима тематски носе завичај, његова обиљежја, традицију, и духовност. 

Ловћен, Цетиње и Црна Гора обиљежени су суштином дјела Петра Петровића 

Његоша.“Горски вијенац“,  дјело непроцјењиве вриједности и извориште филозофских 

промишљања, граничник је не само наше књижевности , већ нашег постојања уопште. 

Незаборавним стиховима Његош је изразио суштину нашег човјека, његовог 

историјског трајања на балканској вјетрометини, али и пут којим се треба ићи: 

    

   „Јаки зуби и тврд орах сломе; 

  добра сабља топуз иза врата, 

  а камоли главу од купуса. 

  Шта би било одучити трске  

  да не чине поклон пред .....? 

  Ко потоке може уставити  

  да к сињему мору  

„Коме закон лежу у топузу,трагови му смрде   

нечовјештвом.“ 
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АЛЕКСА ШАНТИЋ 

Алекса Шантић је један од најпознатијих пјесника новије српске лирике. Рођен је 1868. 

године у Мостару , граду у срцу Херцеговине, гдје је провео већи дио свог живота. 

Отац Ристо му је рано умро па је старање над њим преузео стриц. Имао је 

два брата, Перу и Јакова, и сестру Радојку која се удала за пјесника и 

Алексиног пријатеља Светозара Ћоровића. Живио је у трговачкој породици 

у којој нису имали разумјевања за његов таленат, па се, послије завршетка 

трговачке школе у Трсту и Љубљани враћа у родни Мостар. 

Стварао је на размеђу два вијека и више него други пјесници свог 

нараштаја повезивао је идејне и пјесничке патнње XИX и XX вијека. У 

његовом пјесничком стасавању највише удјела су имали српски пјесници Војислав 

Илић и Јован Јовановић-Змај, а од страних најважнији утицај је имао Хајнрих Хајне 

кога је и преводио. Своју највећу пјесничку зрелост Шантић достиже између 1905. и 

1910. године када су и настале његове најљепше пјесме. Шантићева поезија је пуна 

снажних емоција , љубавне туге, а и бола и пркоса за социјално и национално 

обесправљен народ коме је и сам припадао. Његова муза је на размеђу љубави и 

родољубља, идеалне драге и напаћеног народа. Родољубива поезија је поезија родне 

груде и домаћег огњишта ("Моја отаџбина"). У неким од својих најпотреснијих пјесама 

Шантић пјева о патњи оних који заувијек напуштају домовину и одлазе у туђи свијет    

("Остајте овдје" , "Хљеб" ). Шантић наглашава патњу и мучеништво као најважније 

моменте у историјској судбини српског народа („Ми знамо судбу“). 

Љубавна поезија мостарског пјесника развила се под јаким утицајем муслиманске 

љубавне пјесме, севдалинке. Амбијент његових љубавних пјесама је амбијент башта, 

бехара, хамама, шедрвана,... дјевојке које се у њима појављују су окићене ђерданима, 

бајне су и изазовне али ипак скривене љепоте. Таква је пјесма "Емина", а дух те пјесме 

је толико погођен да је пјесма ушла у народ и пјева се као севдалинка а само ријетки 

знају да ју је Шантић написао. У љубавним пјесмама најчешћи мотив је чежња. Пјесник 

све своје драге посматра из прикрајка па чежња најчешће прераста у тугу због 

неостварене љубави и промашености мушког живота. 

Шантић је био један од оснивача културног листа "Зора" као и предсједник Српског 

Пјевачког Друштва "Гусле". Ту је упознао и дружио се са познатим пјесницима тог 

доба: Светозаром Ћоровићем, Јованом Дучићем, Османом Ђикићем...  

Познати пјесник је умро 2. фебруара 1924. године у родном Мостару од, тада 

неизљечиве болести, туберкулозе. Ову биографију завршавам стиховима непознатог 

пјеснИка који се надовезују на Шантићеву пјесму "Емина" : 

Умро стари пјесник,  

Умрла Емина 

Остала је тужна 

Башта од јасмина 

Разбио се ибрик  

Увенуло цвијеће  

Пјесма о Емини 

НИКАД умријет неће 

 

 

http://galeb.etf.bg.ac.yu/~nele/mostar.html
http://www.santic.org.yu/santic.org.yu/otadzbina.html
http://www.santic.org.yu/santic.org.yu/ostajte.html
http://www.santic.org.yu/santic.org.yu/hljeb.html
http://www.santic.org.yu/santic.org.yu/emina.html
http://www.trebinje.com/
http://www.santic.org.yu/santic.org.yu/emina.html
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ЈОВАН ДУЧИЋ (1871-1943) 

 

Рођен је у Требињу 1871. године. Послије завршене учитељске школе 

радио је као учитељ у Мостару. 

Ту са Алексом Шантићем и Светозаром Ћоровићем покреће и уређује 

књижевни лист “Зора“. 

Године 1899.одлази у Женеву на студије. По дипломирању се       враћа у Србију и 

постаје службеник Министарства иностраних дијела. У дипломатској служби остаје све 

до 1941. године када се из Лисабона сели у САД. 

Умро је 1943. у Либертвилу у Америци. Године 2000. послије 57 година изгнанства, 

тијело Јована Дучића је пренесено и сахрањено у његовом родном Требињу. Тим чином 

потомство је испунило његову посљедњу жељу. 

Књижевни рад Дучићев почиње врло рано: 

                  За живота је објавио:- „Песме“1901.г. 

                           - „Песме“1908.г. 

                           - „Плаве легенде“ 1908.г. 

                           - „Песме“ 1911.г. 

                           - „Сабрана дела“ 1932.г. 

                                       - „Лирика“ 1943.г. 

 

Он је у основи пјесник, али је писао и есеје о многим нашим писцима:  

А. Шантићу, И. Ћипику, Б. Станковићу, П. Кочићу, И. Секулићу, М. Ракићу. 

Дипломатска служба водила га је у Цариград, Софију, Атину, Каиро, Рим, 

Букурешт, Лисабон. Са многих његових путовања настала је путописна проза 

“Градови и химере“ 1940.г. Поред тога, објавио је и књигу филозофијских есеја 

“Благо цара Радована“ 1932.г. 

Студије у Женеви и чести боравци у Паризу увели су Дучића у токове европске 

модерне, чије ће основне тековине и квалитете промовисати својом поезијом и 

заступати до краја живота. 

Дучић је први наш прави европски пјесник по схватањима, тематици, стилу и 

версификацији. Напустио је фолклорну тематику и амбијент и увео у поезију култ 

градова и градске културе. 

Највише домете остварио је у циклусима „Јутарње песме“ , „Сунчане песме“ , 

„Вечерње песме“ , „Песме љубави и смрти“ , и путописној прози „Градови и 

химере“.Све пјесме из наведених циклуса имају антологијску вриједност, а 

неколико пјесама (Песма сутона, Песма тишине , Песма жени и  Последња 

песма ) иду у врх европског пјесништва. 

...Ниједан песник није веровао да је написао оно што је хтео; 

А прави песник чак мисли да је написао нешто баш противно од онога што је 

сам хтео да напише... 

Отуда мучење највећих и најискренијих писаца,њихова стална тражења да једну 

исту ствар, мисао, сваки пут кажу друкчије. 

Отуд и њихово стално преправљање својих сопствених текстова...  

Јован Дучић 
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ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ (1813-1851) 
 

 

 Његош потиче из породице која је преко двије стотине година давала владике и 

владаре Црној Гори. Дјетињство је провео у родном селу Његуши до 1825 г. када га je 

стриц, владика Петар I , узео у цетински манастир и ријешио да га васпита за 

насљедника. Школовање му је било кратко и нередовно. Једно вријеме му је васпитач 

био Сима Милутиновић, књижевник. 

 Након смрти стрица (1830) дошао је на власт. Као владика и владар Његош је 

створио прве органе државне власти у земљи и од савеза 

племена, каква је Црна Гора била до тада, створио модерну 

државу. Заокупљен напорима да заведе ред у земљи и да јој 

избори међународно признање, он је у својој цетињској 

осами ипак, налазио времена и начина да се образује, па 

пише и ради на подизању народне просвjете. Научио је 

руски, италијански, француски, читао слободоумне 

филозофе и пјеснике, заносио се револуционарним идејама 

епохе и сањао о општенародном устанку против Турака. 

 У раздобљу између 1844.г. до 1848.г. достигао је 

пуну стваралачку зрелост и као пјесник и као политичар. 

 Послије1848 године дошле су суморне године 

разочарања и тешке, неизљечиве болести, и на крају, прерана смрт (1851.г). Сахрањен 

је на Цетињу, а четири године касније његове кости су пренесене на Ловћен, у 

гробницу коју је себи за живота подигао. 

Иза себе је оставио дјела трајне умјетничке вриједности: 

- опсежан класицистички еп „Свободијада“ 1835.г. 

- збирку народних пјесама „Огледало српско“ 1846.г. 

- велике пјесничке синтезе „Луча Микрокозма“ 1845.г, „Горски вијенац“ 

1847.г. и „Лажни цар Шћепан Мали“1851.г. 

Његош није тематски разноврстан и у његовом стварању 

издвајају се два главна тока, која иду паралелно: једном је у 

основи космичка судбина човјека, а у другоме историјска 

судбина Црне Горе. Остале теме којима је пјевао подређене су 

тим двјема основним. 

Његово дјело „Горски вијенац“ написано је у 2819 

стихова, сажима у себи три свијета, три цивилизације које  су се 

додиривале и преплитале на нашем тлу. Његови ликови 

израстају из историјске идеје чији је непосредан израз дат у 

казивањима народа приказанаог кроз епизоду кола. Ово је и 

историjско и пјесничко и филозофско дјело непроцјењиве и непролазне књижевне 

вриједности. 
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СТЕФАН МИТРОВ ЉУБИША (1824-1878) 

 
 Рођен у Будви, по образовању углавном самоук, са 19 година општински 

биљежник у Будви, рано је ушао у политику и посљедњих година живота био је један 

од најистакнутијих српских првака у Далмацији, посланик у Бечком парламенту и једно 

вријеме предсједник Далматинског покраjинског сабора. Умро је у Бечу,а сахрањен у 

Будви. 

 Љубиша је рано почео писати, али се приповједачким радом стао бавити тек у 

зрелим годинама, од 1868.г. када му је изашла прва приповјетка па до смрти био је 

један од најистакнутијих и најцјењенијих приповједача. 

Објавио је двије збирке приповједака:  

„Приповести црногорске и приморске“ 1875.г. и 

„Причања Вука Дојчевића“(1877-1879)од којих је друга остала 

недовршена. 

С.М.Љубиша је назван „Његошем у прози“ и то јер је 

прозом приказивао народну историју, народни живот и 

обичаје. 

У својим приповјеткама он приказује два периода из 

историје Боке и Црне Горе, и то XV вијек и XVIII вијек. У 

његовим причама  и приповијеткама стапају се епска легенда и 

реализам. 

Најпознатија приповијетка Ц.М.Љубише је  „Кањош Мацедоновић“. 
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БИОЛОГИЈА 

 
Основни васпитни задаци су: 

допринос еколошком, здравственом и радно-стваралачком васпитању, хуманизација и 

виши степен комуникативности међу ученицима. 

Основни образовни задаци су: 

Утврђивање,систематизација и проширење знања о природним љепотама, врстама 

биљног и животињског свијета, природна љечилишта и одмаралишта, значај мора. 

На путу од Лакташа до Врњачке Бање: 

Ученици би упознали, посматрали, фотографисали, забиљежили, сакупили и научили 

много из биологије, обновили стечена знања и уживали у љепотама природе.  

Екосистеми: лишћарска шума, четинарска шума, брдско-планинске ливаде, крш, 

макије, акумулационо поље, текућица, понорница, језеро, бара и море. 

Мноштво агроекосистема: виногради, плантаже воћа, дувана, поврћа. 

Примјер деградације:  

На кршу оскудан биљни свијет-макија- због неповољних услова за 

живот : љековита кадуља, вријесак, бјелушина, смиље, ковиље, 

рђобрада, драча. 

Животиње:гуштери, блавори, шарка, поскок, сврачак, сиви мунгос, 

шкорпија.  

Лишћарске зимзелене шуме са:алепски бор, далматински црни бор, 

храст црника, бршљан, а грмови:клека, драча,мирта, планика, 

ловор, а од животиња ту се срећу:приморска гуштерица, поскок, 

пуж, дивљи кунић, обични зец, чагаљ и др. 

На макију се наставља приобалн појас гдје се срећу биљне 

слануше: петровац, мрижица и трпутац. 

Каменита морска обала: (На Св.Николи, дивља плажа) 

- морска салата (зелена) алга 

- брачић (смеђа) алга 

- морски јеж, приљепак, дагња, острига, власуља смеђа 

и црвена, раковица, краба, рак самац. 

Пјесковита морска обала, дно:Сипа, трп, периска, морска 

звијезда,a од биљака морска трава.  

- планктон (лебдећи организми) фито и зоопланктон. 

- нектон: слободно-пливајући организми-рибе 

- птице: везане исхраном за море:галебови 

- далека морска пространства -морска пучина (ајкула, 

делфин, кит) 

- да ученици сагледају колијевку живота – МОРЕ 

а) особине воде:укус, мирис, боју, густину, 

провидност, кретања морске воде; 

б) море и туризам; 

в) море и саобраћај;  

г) море и здравље; 

д) море и клима; 

ђ) море и будућа храна (алге),  
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ФИЗИКА 
 

 Вишедневна екскурзија ученик има вишеструк значај за ученике са становишта 

физике, као фундаменталне природне науке. 

 Задатака екскурзије има више, а основни је да се теоријска знања стечена на 

редовним часовима физике увиде и примијете у пракси и свакодневном животу, да се 

виде достигнућа човјека настала на знањима и примјени физике у пракси, односно да се 

физика примјети и осјети свуд око нас. 

 Истаћи ћемо само неке циљеве. Од оних једноставних, да се примјети и у пракси 

примјени проблем механичког кретања, пута, путање као и релативности кретања. 

Ученици ће видјети, а и присјетиће се статике и конструктивних рјешења за израду 

тунела и мостова. Једну од најзначајних посјета коју ће ученици извести је посјета 

хидроелектранама на ријекама Неретва и Требишњица. Имаће прилику да на лицу 

мјеста виде добијање електричне енергије помоћу снаге воде. На једном мјесту ће 

видјети најзначајнија достигнућа Николе Тесле, Србина, научника свијетског гласа.  

  

 

 

 

 

 

Извор ријеке Требишњице прије изградње ХЕ Требиње  и акумулације Билећа. 

 

ХЕ ТРЕБИЊЕ  I 

 

ХЕ Требиње I је прибранска хидроелектрана која 

користи воде акумулационог базена Билећа, укупне 

запремине 1277.610
6
м

3
. Акумулација Билећа 

омогућава годишње изравнавање протицаја ријеке 

Требишњице. Брана Гранчарево се налази на 18 км 

низводно од извора ријеке, а 17 км узводно од Требиња. 

Брана је лучно гравитациона двоструке закривљености, грађевинске висине 123 м, и 

дужине по круни бране 439 м. Њена дебљина у дну је 26.91 м, а на врху 4.60 м. Тијело 

бране чини бетонска маса од 377 000 м
3
 бетона. Кроз тијело бране под углом од 15

о
 

пролазе 3 тлачна цјевовода израђена од челичног лима међусобно удаљена15м.  

Два агрегата су пуштена у погон 1968. године, а трећи агрегат 1975. године, када је 

извршено и повећавање коте успора акумулације Билећа за 2м, чиме се енергетска 

вриједност акумулације повећала за 60 милиона кWх. Машинска хала ХЕ Требиње се 

налази 35 м низводно од бране од које је дијели само плато 220 КВ извода из 

електране. Машинска хала се састоји од турбинског и генераторског простора, 
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просторија за дифузорске затвараче, команде, монтажног платоа, као и помоћних 

просторија.  

Евакуација великих вода у току погона врши се отвореним бочним преливом који је 

смјештен на лијевом боку бране. Постоје 2 преливна поља са 2 сегментна затварача. За 

евентуалну потребу хитног пражњења акумулације може се користити и обилазни 

тунел на дну десног бока бране. Кроз тијело бране пролазе 2 темељна испуста, сваки 

промјера 2.5м симетрично постављена на осовину бране.  

 

 

 

 

                                                          ХЕ ТРЕБИЊЕ II 

                                                  

 

Хидроелектрана Требиње  је лоцирана непосредно 

испод бране Горица која је чвориште расподјеле вода у 

систему, тј. на овом објекту је предвиђена 

оптимизација искоришћења расположивих вода. 

Акумулација Горица користи воде Требишњице са 

узводне електране  Требиње  и њене акумулације 

Билећа. Доња вода  Требиње је  и уједно горња вода 

ове хидроелектране, односно њеног  компензационог 

базена Горица који је настао изградњом бране 

Требиње  II на преградном мјесту 13.5 км низводно од ХЕ Требиње I . Компензациони 

базен Горица укупне запремине 15.74 x 10 6м 3, омогућава дневно изравнавање воде 

ХЕ Требиње I и притоке Сушице. Бетонска гравитациона 

брана Горица је висине 33.5 м и дужине 185 м. Објекту организационо припада канал, 

тј. регулисано бетонско корито дужине 67.8 км, које је бетонирано на 61 км 

дужине. Овим каналом се дио вода одводи према П ХЕ Чапљина и тунел којим вода 

одлази према ХЕ Дубровник. На брани Горица постоје два темељна испуста на лијевој 

страни бране и два преливна поља у средини бране којима се омогућава евакуација 

великих вода. На лијевој страни непосредно уз брану Горица изграђене су двије улазне 

грађевине за доводне тунеле. Од два предвиђена доводна тунела изграђен је један тунел 

према ХЕ Дубровник. Електрана је прикључена на напонску мрежу 35 КВ и има 

локални карактер јер је просјечна годишња производња мања од потреба града 

Требиња. Пуштена је у погон 1981. године.  

 

ХЕ  

ЧАПЉИНА 

П ХЕ Чапљина је реверзибилна пумпно-акумулациона хидроелектрана са властитим 

природним дотоком у горњи компензациони базен Хутово. Електрана користи воде 

властитог сливног подручја низводно од бране Горица до горњег компензационог 

базена Хутово и преливне воде међудотока између бране Гранчарево и бране Горица 

као и испуштене воде из акумулације Билећа. Осим властите производње у турбинском 

раду ПХЕ Чапљина моҗе да обавља и друге функције важне за електроенергетски 

систем. ПХЕ Чапљина поред пумпног погона може да ради и као компензатор, тј. да 

производи или узима из мреже реактивну енергију и то како у турбинском тако и у 

пумпном раду (2 x 160 МВАр); ±32 КВ односно за ±1 КВ 10МВАр). Све те врсте погона 

су могуће, јер је електрана опремљена реверзибилним агрегатима са пумпним 

турбинама директно спојеним синхроним мотор-генераторима. У турбинском погону 
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вратила агрегата ротирају у једном смјеру пропуштајући при нето паду од 213 м сваки 

по 112.5 м
3
/с воде и дајући у енергетски систем по 210 МW. У пумпном, обрнутом 

смјеру окретања узимају из доњег компензационог базена Свитава сваки по 85 м
3
/с 

воде коју пумпањем пребацују у горњи компензациони базен Хутово, узимајући при 

томе из енергетског система сваки по 210 МW. За режим пумпног рада потребно је 

преузети из електроенергетског система 1.35 кWх да би се у турбинском раду од те 

препумпане воде произвео 1кWх. Електрана је пуштена у погон 1979. године. Тренутно 

је електрана у систему Електропривреде ХЗХБ Мостар.  

ХЕ  ДУБРОВНИК 

 

Хидроелектрана је изграђена као деривационо 

високотлачно постројење, лоцирано уз саму морску обалу 

код мјеста Плат, а користи воде Требишњице са узводне 

електране ХЕ Требиње  и њене акумулације Билећа. Доња 

вода ХЕ Требиње  је уједно горња вода ове 

хидроелектране, односно њеног компензационог базена 

Горица који је настао изградњом бране Горица на 

преградном мјесту 13.5 км низводно од ХЕ Требиње . 

Компензациони базен Горица укупне запремине 15.74 x  10
6
м

3
, омогу}ује дневно 

изравнавање воде ХЕ Требиње I и притоке Сушице. Бетонска гравитациона брана 

Горица је висине 33.5 м и дужине 185 м. Главни објекти хидроелектране Дубровник су: 

брана Горица, улазна грађевина, доводни тунел са армирано - бетонским цјевоводом 

пречника 6 м и дужине 16.5 км, водостан са два вертикална тлачна цјевовода, подземна 

машинска хала, одводни тунел и лукобран. Инсталисана снага електране је 2 x 120МВА 

/ 14.4кВ. Електрана је пуштена у погон 1965. године.  

Пошто се хидроелектрана налази на 

територији Републике Хрватске врши се 

расподјела произведене електричне 

енергије између електропривреда Хрватске 

и Републике Српске. 

 

Извор ријеке Требишњице прије изградње 

ХЕ Требиње I и акумулације Билећа. 
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ИСТОРИЈА   И   ГЕОГРАФИЈА 
 

           Тешко је процијенити значај екскурзије у настави историје. 

Оригинални споменици прошлости, свједоци свега што је било, остављају неизбрисив 

траг у машти и сјећању ученика. Грађа са екскурзије конкретизује историјска знања, 

појачава интерес за предмет, буди стваралачку иницијативу ученика. 

            У примјени екскурзије најважније је како је припремљена и изведена. Послије 

разраде маршруте, разрађује се и садржај екскурзије. 

По карактеру маршруте грађе и начину обраде историјске екскурзије могу се условно 

подијелити на два типа: 

демонстрационе - гдје је тежиште на показивању и анализи ствари: оруђа рада, 

умјетничка дјела, споменика архиктетуре и других објеката;  

и наративне када се живом рјечју репродукују слике живота, сцене из културе и обичаја 

и крупни историјски догађаји. 

            У оба случаја задатак се састоји у томе да се на основу материјалних споменика 

репродукују слике живота људи и људских односа. 

При извођењу ове екскурзије циљ је да ученици непосредним запажањем и потпуним 

доживљајем стварности освјеже и систематизују, али и прошире стечена знања из 

историје, те да се упознају са мјестима и догађајима из НОБ-а која ће изучавати у VIII и 

IX разреду, а првенствено се односе на српску националну историју. 

               Специфични васпитно-образовни задаци за предмет  Историју : 

Основни васпитни задаци су: 

- развијање љубави према традицији српског народа, као и његовом културном 

богатству; 

- поштовање властите вјере и културе,националне припадности и слободе; 

- уважавањее права свих људи на њихову властиту културу и вјеру. 

Основни образовни задаци су: 

       -   освјежење и систематизација стечених знања из историје ( 8. и 9. разреда ), те да 

се упознају са мјестима, споменицима и догађајима из НОБ-а која ће се изучавати у 

VIII и IX разреду, са посебним акцентом црногорске династије Петровића .                                           

     -    проширење знања у контакту са непосредном стварношћу, односно мјестима      

која имају изузетан историјски значај за српски народ. 

 

 С друге стране, циљ ове ђачке екскурзије је да се ученици практично, 

непосредним доживљајем стварности упознају са садржајима које ће изучавати на 

часовима географије наредне школске године (9. разред). Истовремено ученици ће 

освјежити и систематизовати раније стечена знања из ових области па и из предмета 

Географија. Садржај екскурзије пружа могућности да се ученици упознају са природно-

географским, друштвено-географским, историјским и културним обиљежјима мјеста и 

крајева (РС, односно БиХ, као и сусједне Црне Горе) кроз које пролазе или ће их 

посјетити. На тај начин ученици ће увидјети географску повезаност, упућеност и 

међузависност геопросторних цјелина у којима живимо и који нас окружују.  

Циљеви и задаци се преплићу са истим из других предмета, ипак, још једном ће бити 

истакнути циљеви и задаци везани за предмет Географија. 
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Основни васпитни задаци су: 

 развијање љубави и поштовања према РС односно БиХ, али и према другим 

земљама; 

 развијање еколошке свјести код ученика у циљу заштите и унапређења и 

очувања природне и друштвене средине; 

 потицење и развијање интересовања ученика за изучавање географске науке. 

 

Основни образовни задаци су: 

 практично стицање нових знања из географије која ће помоћи ученицима у 

обради нових наставних садржаја из овог предмета у 9. разреду; 

 проширивање и систематизовање раније стечених знања у оквиру различитих 

предмета, те  упознавање са туристичким могућностима крајева кроз које ће 

проћи или ће их посјетити. 

 

НАПОМЕНА : 

     -    Вишедневне екскурзије упоредо са ограниченим образовним знањем, имају 

изузетан утицај на формирање карактера: изграђује се и јача другарство, способност да 

се колективно ради, развија ведрина и способност да се савлађују тешкоће на путовању. 

Такви подухвати стварају чвршћи колектив, подстичу  интерес за историјску прошлост, 

способност читања историјских споменика, поред којих су раније пролазили не видјећи 

у њима ништа занимљиво.         
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ФИЗИЧКО   ВАСПИТАЊЕ 

 

Наставом  физичког васпитања, на вишедневној екскурзији ученика, остварују се 

бројни циљеви и задаци, и она је стални и битни пратилац свих активности на оваквим 

путовањима. Овдје издвајамо најосновније и најбитније циљеве  и  задатке. 

 

 

Васпитни  задаци: 

 

Од самог поласка , па до повратка са петодневне  екскурзије потребно је 

развијати колективни дух, дух заједништва, припадности, међусобне толеранције и 

одговорности. 

Приликом посјета  споменицима и објектима од историјске, културне  и 

образовне важности , спортским теренима неопходно је истицати  степен уважавања и 

поштовања. 

Неопходно је , при организацији мале школе пливања , говорити о уважавању 

колега, наставника, о важности поштовања договора  везаних за организацију школе и 

такмичења. 

У припреми и самом извођењу  екскурзије истицати значај кретања-шетње за 

развој  организма и значај здравља. 

 

Образовни  задаци: 

 

Неопходно је посебно обратити пажњу на обуку непливача, настојати анимирати 

што већи број ученика и с њима по програму  школе пливања  извршити почетну обуку. 

С апливачима организовати такмичење у пливању, роњењу и скоковима. 

Током боравка на екскурзији неопходно је развијати хигијенске навике 

(туширање, прање руку, хигијена усне шупљине. . .). 

Зависно од могућности организовати јутарњу гимнастику( вјежбе истезања, 

лабављења, корективне вјежбе). 
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ОСНОВНИ  ПОДАЦИ  О  МАРШРУТИ 

 

 
                 У оквиру планирања, припремања и организовања екскурзије ученици ће 

бити упознати с многобројним културним, историјским и природним обиљежјима 

Републике Српске и Републике Црне Горе. У овом програму наводимо само дио 

садржаја који ће бити реализовани на часовима ВРОЗ-а и током путовања. 

                Путоваће се кроз Републику Српску, Федерацију БиХ и Црну Гору.Маршрута 

иде долинама и кањонима ријека Врбаса, Неретве , планинским падинама и превојима 

(Макљен, Његош и Ловћен), крашким пољем ( Попово) и обалом Јадранског мора. 

Све планине припадају млађим вјеначним планинама, динарском систему, кроз њих су 

поменуте ријеке усјекле своја корита. 

 

                 ВРБАС је највећа ријека у Крајини дуга 240 км. Извире испод планине 

Вранице и улива се у Саву код Српца. Значајне притоке ријеке Врбас су: Врбања, Угар 

и Плива. Цијелим током Врбас не протиче кроз Републику Српску. Већа  мјеста кроз 

која протиче Врбас на територији Републике Српске су : Баљевине, Бочац гдје је 

створено вјештачко језеро тј. хидроцентрала " Бочац " ,Крупа, Бања Лука, Лакташи и 

Србац. На релацији Крупа - Бочац која води долином Врбаса издижу се вјеначне 

планине Осмача и Чемерница. Даље пут води преко Федерације, тако|е долином Врбаса 

преко Јајца, Доњег Вакуфа, Бугојна (планина Рудина ), Горњег Вакуфа ( Ускопље, 

планина Враница). Ту се завршава наше путовање долином Врбаса. 

Напуштајући долину Врбаса пролазимо кроз легендарни Прозор (наређење Тита 

борцима III дивизије : " Прозор ноћас мора пасти!") . Даље пут води долином ријеке 

Раме на којој је изграђена хидроцентрала " Рама " . 

 

                  ЈАЈЦЕ  савремени град смјештен је у 

централном дијелу Босне и Херцеговине на 

обалама ријека Пливе и Врбаса. На том је мјесту 

босански племић, војвода од Сплита Хрвоје 

Вукчић Хрватинић крајем XIV вијека подигао 

утврђени град и назвао га Јајце. Град је изграђен на 

самом ушћу ријеке Пливе, која се својом 

посљедном и највеличенственијом каскадом, 

водопадом улијева у ријеку Врбас. Као урбана 

цјелина према предратној валоризацији и 

категоризацији Јајце је било заштићено највишим степеном који одређује заштиту 

културне баштине у изворном облику. 

Двије велике империје, Турска и Аустроугарска, које су овим градом господариле од 

1528. до 1918.г. наметале су начин живота и стил градње тако да су из тога периода 

сачувани бројни објекти од културно-историјског значаја. Током Другог свјетског рата 

Јајце је било мјесто значајних политичких догађања.У згради бившег Соколског дома 

29.11.1943. године одржано је Друго засједање Антифашистичког вијећа народног 

ослобођења Југославије ( АВНОЈ ) на којем су донесене историјске одлуке и 

постављени су први темељи социјалистичке Југославије. 

 

                  МАКЉЕН -  превој између планина Вранице и Радуше. Превој је 

удубљење на планинском вијенцу између појединих врхова или гребена, преко кога 

обично води пут. 
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ЈАБЛАНИЦА ( мост на Неретви )  

                 Битка на Неретви  или Четвтрта непријатељска офанзива, била је њемачки 

стратешки план о зајдничком нападу Сила осовине започет 

почетком 1943. године против партизана широм окупиране 

Југославије, у фашистичкој марионетској Независној 

држави Хрватској, током Другог свјетског рата. Офанзива је 

трајала од јануара до априла 1943.године. Нијемци су хтјели 

уништити средишње заповједништво Партизана, Централни 

комитет Комунистичке партије Југославије и главну 

Партизанску болницу. Силе Осовине су окупиле девет 

дивизија,шест њемачких, три италијанске те двије хрватске 

дивизије и велик број четничких и усташких формација. 

Процјењује се да је преко 150 000 војника сила Осовине 

напало знатно малобројније партизанске одреде уз које су 

били и рањеници. Тито је са циљем да завара непријатеље 

наредио да се поруше мостови на Неретви, а двије дивизије 

да се врате према Горњем Вакуфу. Комадант њемачке војске одмах је пребацио своју 

војску на сектор Горњег Вакуфа како би пресјекао одступницу партизанима. Када је 

њемачка војска напустила кањон Неретве, партизани су поправили порушени мост и 

прешли на њену лијеву обалу. У мају су партизани стигли на тромеђу Босне и 

Херцеговине, Србије и Црне Горе. 

 

                  НЕРЕТВА је најдужа  и водом најбогатија притока јадранског мора. На 

прелазу Неретве из њеног правца ји-јз у правцу сј подигнута је 70 м висока брана и 

створено вјештачко језеро дуго 26 км. Тиме је ранији рељеф средње Неретве и Раме 

постао веома привлачан, туристички атрактиван и друштвено-економски вишеструко 

користан. 

 

 

МОСТАР, стари град на Неретви. Родно мјесто 

српских пјесника Алексе Шантића и Светозара 

Ћоровића. 

Мостар је највећи индустријски, саобраћајни и 

образовни центар Херцеговине. У граду је подигнута 

фабрика авиона, расхладних уређаја, алуминијски 

комбинат, а развијена је и индустрија дувана. У 

близини града су рудници угља и бокситне руде. 

Долином Неретве продиру утицаји мора тако да Мостар има измјењену средоземну 

климу. 

 

ТРЕБИЊЕ је стари град у Поповом пољу, на ријеци Требишњици близу Јадранског 

мора. Највећи је град Српске Херцеговине. Примаран значај има металопрерађивачка и 

текстилна индустрија, а секундарни дрвна и прехрамбена индустрија. Требиње је родно 

мјесто великог српског пјесника Јована Дучића. 

 

 

ТРЕБИШЊИЦА (94км) најдужа је 

понорница Динарског краса и Европе. Настаје 

као Мушница у Гацком пољу. Понире на 
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другој страни тог поља и јавqља се као Кључка ријека у Церкнишком пољу. Она понире 

и јавља се као Фатница у Фатничком пољу. 

Фатница понире и код Билећа извире као Требишњица и понире на западном ободу 

Поповог поља. Бојењем је утврђено да се воде Требишњице јављају у врелу Дубровачке 

ријеке, на изворима Свитовског блата, у Доњој Неретви и на дну мора у вруљама 

Стонског залива.                                                                                                                                                           

Искориштава се за наводњавање и производњу електричне енергије. До сада су 

изграђене двије хидроцентрале "Дубровник" у Млинима и"Грнчарево" код Требиња.                                                                                                                                

 

МАНАСТИР  ТВРДОШ  се налази недалеко од 

Требиња у Републици  Српској. Средиште је 

Херцеговачко-Захумске епархије. Манастир 

Тврдош је подигнут на темељу једне црквице која 

датира још из 4. вијека послије Христа, прије 

времена када су Срби као народ примили 

хришћанство, што само говори о традицији и 

дуговјечности Хришћанства на просторима 

Херцеговине. Темељи те цркве се могу видјети у 

манастиру, јер је дио пода манастира одрађен у 

стаклу тако да се кроз те прозоре на поду виде 

темељи прастаре цркве. Тврдош са рушевинама старог манастира лежи на кршевитој 

узвисини тик до цесте која из Требиња води у Љубиње. Манастир Тврдош подигнут је 

око 1509. год. а 1517. украсио га је фреско-сликама дубровачки живописац Вице 

Ловров. У другој половини 16. и 17. вијека живјели су у Тврдошу херцеговачки 

митрополити. Одатле потиче име Требињској епархији. 

   У сукобу са Турцима, разориће Тврдош, Млечани 1694.године. Одмах првих година 

18. вијека било је неколико покушаја да се обнови разорени манастир. У том настојању 

истакао се митрополит Нектарије и игуман Исаије. По остацима манастира се види да је 

Тврдош био спреман и за одбрану од нападача. Зато је био изграђен чврст зид око 

манастира. У унутрашњости могу се у рушевинама разабрати темељи старе цркве.То је 

била базилика са три брода. Данашња цркава је направљена 1924.године.  

 

  ДУЧИЋЕВА ГРАЧАНИЦА    по његовој жељи коју је исказао у тестаменту саграђен 

је храм Пресвете Богородице на брду Црквина изнад Требиња у коме је Дучић 

сахрањен.   У склопу комплекса су звоник, галерија, икона, парохијски дом, црквена 

књижара, музеј, љетна башта. Храм се може видјети са сваке тачке у Требињу и то је 

најљепша сакрална грађевина у цијелој Херцеговини. Пјесникова жеља да буде 

сахрањен у Требињу испуњена је , тако да су његови посмртни остаци пренесени из 

Америке у Херцеговачку Грачаницу у октобру,  2000. године. 

 

ИГАЛО  се налази на Јадранској обали на удаљености 

од 2 км од Херцег Новог. Одликује се бујном 

вегетацијом. Зима је веома блага са великим бројем 

сунчаних дана. Игало је пријатно мало љетовалиште и 

љечилиште са дугом пјесковитом плажом. Бањско 

купалиште је познато због свог савременог 

опремљеног Центра за физикалну терапију и лијечење 

радиоактивним блатом "Др. Сима Милошевић". Игало 

је погодно љечилиште за хронична реуматска 

обољења, запаљење зглобова и мишића. 
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Под стручним надзором љекара и физиотерапеута проводи се лијечење помоћу 

кинезитерапије (медицинска гимнастика у виду групних  или индивидуалних вјежби, уз 

стручно вођство физиотерапеута. Јача снагу мишића, побољшава покретљивост 

зглобова те повећава укупну кондицију тијела.), хидрокинезитерапија (групна или 

индивидуална терапија у базену, у топлој минералној води са комплексним 

минералним својствима), подводна туш масажа ( смањује напетост мишића, опушта и 

побољшава циркулацију), бисерна купка (комбинација компримованог ваздуха и топле 

минералне воде, побољшава циркулацију, опушта и релаксира), хидроколатор (блато) 

локалне топле апликације , користе се код лијечења запаљењског  или дегенеративног 

реуматизма, четвероћелијска купка (комбинација воде са једносмјерном галванском 

струјом-побољшава циркулацију), електротерапија (краткоталасна дијатермија, 

ултразвук и соно солукс, комбинована инфрацрвена и ултраљубичаста зрачења, 

галванизација, фарадизација, модулиране  галванске струје. Смањује бол, отицање и 

напетост у мишићима, побољшава општи имунитет), инхалације (минералном водом 

или у комбинацији са лијековима, користи се у лијечењу астме, бронхитиса, упале 

синуса и грла).   

Игалски пелоид је минерално-органски морски муљ који се вади са дна плитког залива 

а налази се на морском дну у широком појасу дуж обале од Игала до Њивица. 

Настаје седиментирањем неорганских честица које доноси ријека Суторина са 

неорганским и органским састојцима морске воде, при чему се ствара фини талог муља. 

Блато је масно, црне боје, са слабим мирисом на сумпорводоник. Састоји се од 61.20% 

минералних материја, 10.32% органских материја, а остатак сачињава вода. Најчешће 

материје које се налазе у блату су калцијум, алуминијум, гвожђе , магнезијум, хлор и 

др. 

Пелоид је фино гранулиран, масан, пластичне конзистенције, пријања за кожу, 

добро везује воду, а како лош проводник топлоте има велики топлотни  капацитет па се 

добро подноси загријан  и на 45 
0
 Ц. 

На свим овим особинама заснива се и његова терапијска примјена. Има 

изражено хипермизирајуће, респираторно и аналгетичко дејство, па се примјењује у 

лијечењу многих обољења, прије свега реуматичких. 

Користи се загријан у виду локалних или општих пелоидних облога, а измјешан са 

минералном водом као пелоидна купка или полукупка. 

Блатне апликације се ријеђе примјењују свакодневно, као једна терапија. 

Најчешће се користе у комплексној, комбинованој терапији с другим природним и 

класичним физикалним чиниоцима и методама. 

Апликује се најчешће сваки дан а може и два пута недјељно. Облоге се примјењују на 

температури од 42 
0
 Ц до 44 

0
 Ц, а купке на температури од 38 

0
 Ц до 39 

0
 Ц. 

Захваљујући свему овоме, Игало се развило у највеће пелоидно лијечиште у 

некадашњој бившој држави Југославији и једно од највећих у Европи. 

 

ХЕРЦЕГНОВСКА ТВРЂАВА  позната под именом Канли-кула, у преводу са турског 

"крвава кула" налази се на крајњој сјеверној тачки Старог Херцегновског града и 

представља дио његовог сложеног фортификационог система. Већим дијелом је 

подигнута на чврстој кречњачкој стијени, на висини од око 85 м над морем и својом 

величином и положајем доминира градом. Канли-кула се први пут у писаним 

документима помиње средином 17. вијека код турског путописца Евлије Челебије. 

Временом је претрпјела знатне измјене и разарања па је данас тешко утврдити вријеме 

њеног настанка. Свој данашњи облик тврђава је добила у вријеме турске доминације 

Херцег Новим, могуће средином 16.вијека. Првобитно је Канли-кула имала само једну 

капију, са јужне стране, која је водила у град. Касније, могуће за вријеме Млечана, 

након рушења дијела сјеверног зида, у њему је формиран нов улаз који и данас служи. 
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У унутрашњости тврђаве мало је објеката сачувано. Посебно занимљива посве добро 

очувана цистерна која се налази у западном дијелу комплекса. Очито да је цистерна у 

неком времену изгубила своју првобитну намјену и претворена је у затворску ћелију. 

На свим зидовима цистерне налазе се бројни цртежи различитих типова галија, 

представе риба, грбови, крстови, имена и датуми. Данас је Канли-кула адаптирана у 

модерну љетну позорницу. 

 

 БОКА КОТОРСКА  италијански bocche di cattaro, 

залив Јадранског мора у јужној Далмацији, попут 

фјорда разгранао се испод црногорских и херцеговачких 

планина  Ловћен 1753 м, одасвуд ограђен горама отвара 

се ка западу код Оштра-Јужни рт. Уздужни правац од 

Оштра до краја Боке код Котора дуг је 20 км. Већи 

затони су: Предњи или Луштички , Топалски, Тиватски, 

Рисански  и Которски, везани међусобно тјеснацима од 

којих је најдуђи онај што води из Тиватског затона на 

лијево у Рисански, а на десној у Которски затон само 300 м широк. Бока Которска спада 

у најљепше крајеве у Европи с правом се упоређује са Фирвалдштетским језером у 

Швајцарској. Једна трећина тла је родна док су остале двије голети. Из тог разлога 

Бокељи су одавнина врсни морнари и рибари. 

                

РИСАНСКИ  ЗАЛИВ  је један од четири залива Боке Которске.Налази се на 

сјеверозападном дијелу Боке.Већа мјеста су : Рисан, Пераст и Морињ.Заједно са 

Которским заливом, стављен је на UNESCO-ву листу свјетске културне баштине. 

Тјеснацем Вериге одвојен је од Тиватског залива. Рисански залив је на улазу дубок 39 

метара, а дубина се смањује постепено према Рисну тако да је у његовој непосредној 

близини дубок 13 м. Захваљујући присуству подземних извора слатке воде, салинитет 

је нижи него у осталим дијеловима Боке. Током ведрих дана љети, послије суша, боја 

мора је плава, а најчешће је плавозелена. 

 

 

МАНАСТИР  САВИНА  се налази 2 км источно од Херцег Новог у јединственом 

амбијенту медитеранске вегетације. Један од најљепших примјера архитектуре  барока 

на Јадрану. Састоји се од три цркве : мале цркве Св. 

Саве  (15 вијек), мале цркве Успења Богородице коју је 

саградио архитекта Никола Форетић - Корчуланин у 18. 

вијеку, велике цркве Успења Богородице, грађене од 

1777. до 1799.године. 

Највећу вриједност ове цркве представља иконостас 

који су 1797. године изградили мајстор Симеон Лазовић 

и његов син Алексије из Бијелог Поља.У Ризници 

Манастира налазе се изузетно вриједни предмети и 

експонати од којих треба издвојити: кристални крст 

Св.Саве из 13. вијека, плаштаницу из 1642. године, 

сребрну петохљебницу из 1648. године, 

кивот Манастира Тврдош из 1615. године, 

један путир из 1650. године, јеван|ђеље из 

1685. године, јединствен портрет руског 

цара Петра Великог.        
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ЦЕТИЊЕ је историјска престоница Црне Горе, смјештена у истоименом крашком 

пољу (Цетињско поље) које се налази у јужном дијелу Републике ЦГ, подно планине 

Ловћен, на просјечној надморској висини од 670м. Због своје аутентичне архитектуре и 

великог броја историјских грађевина, манастира, цркви и музеја, овој град је добио 

назив “Град-музеј”. Интересантан је податак да, иако је један од најкишовитијих 

градова у Европи, сам град нема површинских водотокова. 

Настанак данашњег Цетиња веже се за 15. вијек и владара Зете Ивана Црнојевића. 

Изгубивши од Турака дотадашњу престоницу Жабљак саградио је 1482. године нову 

престоницу названу по Цетини која је кроз њу пролазила.  

Непрестане борбе против Турака доводе до стагнације у развоју Цетиња. Поновни 

развој почиње тек крајем 17. вијека доласком династије Петровића на власт, а 

значајнији напредак доласком на власт Петра II Петровића (1830-1851) .За вријеме 

његове владавине изграђена је и чувена Биљарда, а Његош је познат по културној 

дјелатности и књижевним дјелима велике вриједности међу којима се посебно истиче 

“Горски вијенац”. На мјесту на коме се, могуће, налазио двор Ивана Црнојевића, 

владика Данило је 1701. године обновио Цетињски манастир, смјештен у непосредној 

близини Биљарде (Његошев двор) и двора краља Николе. Манастир је посвећен 

рођењу Богородице. 

 

Срушен је до темеља  1692.год. од стране Турака,а 

приликом обнове у нови манастир је уграђено 

камење из старог, а пренесена је и плоча са грбом 

Црнојевића и посветом Ивана Црнојевића. Прије 

1714. године манастир је био спаљен,а обновио га 

је око 1743. године црногорски митрополот Сава 

Ивановић Његош. Више пута је дограђиван, а 

садашњи изглед датира из 1927. године. У 

манастиру се налази црква рођења Богородице у 

којој се налазе мошти Светог Петра Цетињског. 

За вријеме владавине Николе I (1860-1918) 

посљедњег владара династије Петровић-Његош подигнут је нови двор, први хотел, 

болница, Дјевојачки институт, многобројне амбасаде итд. 

У некадашњем двору краља Николе I данас је смјештен Државни музеј Црне Горе. 

Сачувана је реконструкција резиденције краља, са аутентичним примјерцима 

намјештаја, те другим предметима кориштеним од стране краљевске породице. 

Међутим, Цетиње није познато само по својим грађевинама и историјским 

споменицима, већ по својој вјековно дугој штампарској традицији. Прву штампарију 

основали су Црнојевићи (1493-1496). Пад социјализма и транзиција узроковали су пад 

окосница Цетињске привреде. Развојем сектора високог образовања као и јачањем 

туристичких потенцијала цетињске и црногорске власти надају се да ће Цетињу 

вратити барем дио сјаја који је овај град имао. 

 

СВЕТИ СТЕФАН је полуострво-хотел,недалеко од Будве, чије поријекло имена лежи 

у имену Светог Стефана Првомученика. 

Свети Стефан је данас повезан са копном уском превлаком. Ово острво представља 

најлуксузније љетовалиште у Црној Гори и једно од 

луксузнијих љетовалишта на Јадранском мору. 

Према предању, на острву Свети Стефан саграђено је 

утврђење 1442. године да би се у њему могле 

склањати породице из околних мјеста пред најездом 

Турака и гусара. 
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По легенди,насеље је настало након побједе Пештровића над посадама турских галија. 

На острву се налазе три мање цркве:црква Свети Стефан налази се на најузвишенијем 

дијелу острва, црква Александра Невског и најмања посвећена Преображењу на самом 

улазу у градић. 

Посједовао је велики стратегијско-трговачки значај у вријеме Млетачке Републике и 

живо је трговао са Венецијом. Мјесто је почело лагано губити на значају крајем 19. 

вијека, када се становништво почело исељавати. Потпуно исељавање завршено је 1955. 

године, када је острво потпуно адаптирано и претворено у град-хотел. 

На овом острву боравили су многобројни државници и познате личности из свијета 

књижевности, науке, филма, спорта итд. 

 

БУДВА- град на Црногорском приморју. Помиње се у IV вијеку п.н.е. као римско 

насеље. Има једну од најљепших и најдужих плажа на Јадранском мору. 

Стари Град у Будви је градска тврђава у данашњем истоименом насељу. 

Тврђава је првобитно подигнута на острву недалеко од обале, а касније је превлаком 

спојен са копном тако да је данас то обалско утврђење, иако је првобитно било 

острвско. Град је очуван и дан данас. Његове куће се користе за живот. 

У Старом граду налази се катедрала из XIV вијека, а у порти православне цркве налази 

се гроб великог српског приповиједача Стјепана Митрова Љубише. 

Град је тешко страдао у великом земљотресу 1979. године, али су зидине и куће 

успјешно саниране. 

Цитадела или Мали Град представља термин који се користи у фортификационој  

архитектури да би се означио најјачи дио утврде односно посљедња линија одбране 

неког утврђења. Састоји се од донжона опасаног бедемима који су ојачани кулама. 

У његовом склопу се налази двор владара или управитеља града (утврђења) и бараке за 

војну посаду. Овај општи термин је код неких градских утврђења добио значење 

личног назива за утврђења, као што је случај са термином кастел. 

 

КОТОР – град и општина на обали Бококоторског залива у Црној Гори. Према попису 

из 2003. у граду је живјело 1331 становник, док је општина имала 23481 становника. 

Котор лежи на крају Бококоторског залива над којим се дижу 1749 м висок Штировник 

и Пестинград (1100м). Стара медитеранска которска лука, окружена градским 

зидинама, врло добро сачувана и под заштитом је UNESKO-а, као свјетска културна 

баштина. Которски залив (Бока Которска) један је од најдубљих и најдужих залива у 

Јадранском мору па се често назива најјужнијим фјордом Европе. Уствари то је 

потопљени кањон ријеке. Од Котора води атрактиван серпентински пут уз Ловћен ка 

Цетињу.  

 Котор је први пут био насељен у вријеме 

античког Рима када је био познат као Ацрувиум, и био дио римске провинције 

Далмације. Ацрувиум се први пут спомиње  168. п.н.е. Котор је био утврђен још у 

раном средњем вијеку када је император Јустинијан I сазидао тврђаву изнад Ацрувиума 

535.године. Град су 840. године похарали Сараћани, а 1002. опљачкали су га Бугари. За 

вријеме династије Немањића, Котор је 



24 

уживао велику аутономију и повластице. Пад Србије 1389. оставио је град без заштите 

и пошто је наизмјенице падао у руке Млечана и Мађара, коначно је 1420. дошао под 

млетачку власт. Град је 1572. похарала куга, а готово је уништен у земљотресима 1563. 

и 1667. Године 1810. Котор постаје дио француског царства. Послије Бечког конгреса 

1814, град је враћен Аустрији. У Првом свјетском рату Котор је био поприште 

жестоких сукоба између Црне Горе и Аустро-Угарске. Послије 1918. године Котор је 

постао дио Југославије, а послије 1945. дио Социјалистичке Републике Црне горе у 

оквиру социјалистичке Југославије. До почетка 20. вијека Хрвати су у Котору и у 

другим мјестима Боке Которске чинили већину, док су другу велику етничку групу 

чинили Срби. У протеклом вијеку је проценат Хрвата на овом подручју нагло опадао, 

тако да данас већину становништва чине Црногорци (47,33%) и Срби (23,21%). 15. 

априла 1979. године Котор је доживио ужасан земљотрес у којем је, као и већина 

других градова јадранске обале, претрпио велика оштећења чија је реконструкција 

трајала више од 10 година. 

 

КОТОР – СТАРИ ГРАД – најпознатији дио Котора, гдје се чува которска историја 

култура и традиција. Стари град Котор одликује велики број споменика средњовјековне 

архитектуре: цркава, катедрала, палата и музеја. Његову љепоту употпуњује и велики 

број узаних улица и тргова. Стари град Котор издваја се и по великом броју стилски 

грађених капија, палата имућних породица, те велики број степеништа или скалина. 

Старо језгро Котора данас спада међу најочуваније средњовјековне урбане цјелине на 

Средоземљу. Најимпозантнији су ипак, градски бедеми који окружују град. Дуги су око 

5 км, високи око 20 и широки до 10 метара. Пошто су потпуно очувани јединствени су 

примјерак фортифакционе архитектуре у Европи. Почетак њихове изградње почео је у 

9. вијеку да би се дограђивали и уређивали наредних 10 вјекова. Бедеми имају троја 

врата којима се кроз вијекове улазило и излазило. Најпознатија грађевина у граду је 

катедрала Светог Трипуна из 12. вијека, посвећена заштитнику града Светом Трипуну. 

У граду има и неколико тргова од којих је највећи, уједно и главни градски трг – Трг од 

оружја. Тај трг је био и остао главно мјесто окупљања. Од осталих културних 

знаменитости истичу се и Сат кула (8. вијек), Црква Светог Луке (7. вијек), Кнежева 

палата (8. вијек), Црква Свете Марије (12.вијек) и Наполеоново позориште (19. вијек). 

У Старом граду у Котору смјештен је и први црногорски факултет за туризам и 

хотелијерство, многобројне музичке дворане, Центар за културу... 

Од 1979. године Стари град Котор налази се на листи UNESCO свјетске културне 

баштине. Од исте институције недавно је проглашен и свјетском културном баштином 

у опасности. 

  

КОТОР – ПОМОРСКИ МУЗЕЈ – поморство је у Котору почело да се развија још за 

вријеме средњег вијека. Успомене на те давне дане, на успјехе которских морепловаца 

данас се чувају у поморском музеју града Котора, једином музеју те врсте у Црној 

Гори. Музеј је смјештен у барокној палати Гргурина у Старом граду. У музеју се поред 

осталог чувају и портрети знаменитих капетана, модели старих галија и једрењака, 

навигациони инструменти и други веома вриједни експонати. У холу музеја могу се 

видјети шест бронзаних табли у рељефу, на којима су приказани најзначајнији догађаји 

и личности из бурне историје Котора. Ту је и историјско-етнографска збирка која 

свједочи о златној доби которског поморства од 16. до 18. вијека. У Музеју се чува и 

копија најстаријег документа о поморству на просторима Боке из 1168.године 
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 Програм обухвата четири пуна  пансиона (ноћење, доручак, ручак, вечера), 

превоз високо туристичким аутобусима, услуге стручног пратиоца групе, љекара и 

улазнице за културне знаменитости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРИЈЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

САДРЖАЈ  ЕКСКУРЗИЈЕ 

( ПОСЈЕТЕ, ИЗЛЕТИ И СЛИЧНО ) 

 

 

НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 

 

ПРВИ ДАН 

 

  -Полазак у 5 часова испред школе; 

-Путовање до Макљена, задржавање у Јабланици (мост 

на Неретви) и посјета музеју;наставак пута ка Мостару, 

задржавање на старом мосту по договору затим посјета 

манастиру Твдош код Требиња. Долаѕак у хотел Леотар 

у касним поподневним сатима, смјештај и вечера у 

хотелу 

 

 

 

Стручни вођа пута 

и разредне 

старјешине 

ДРУГИ ДАН 

 

 

-Доручак: 

у Требињу посјета Дучићевој Грачаници; 

по повратку посјета музеју херццеговине и задржавање 

у граду до ручка, ручак и полазак према Будви., 

упропутовању посјета манастиру Савина код Херцег 

Новог, долазак у Будву у поподневним часовима, 

смјештај вечера и ноћење 

 

Стручни вођа пута 

и разредне 

старјешине 

ТРЕћИ ДАН 

 

-Доручак; 

-Одлазак до Цетиња (посјета Двору Краља Николе и 

Цетињском манастиру и Биљарде); 

-Повратак у хотел, ручак;слободне активности 

-Вечера, одлазак до старог града, ноћење. 

Стручни вођа пута 

и разредне 

старјешине 

ЧЕТВРТИ ДАН 

 

-Доручак 

Одлазак до Рисна и посјета римским мозаицима 

Након тога повратак и ручак, слободне активности, 

вечера и ноћење 

 

 

Стручни вођа пута 

и разредне 

старјешине 

ПЕТИ ДАН 

 

Доручак, узимање ланч пакета и повратак релацијом  

-У Требињу посјета ХЕ на Требишњици и ручак; 

 

-Долазак у Лакташе у вечерњим часовима. 

Стручни вођа пута 

и разредне 

старјешине 
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в) Евалуација 
 

Евалуација-вредновање тока и реализације Програма екскурзије вршиће се на више 

начина и нивоа од стране: ученика, разредника, родитеља,стручних сарадника и 

директора у завршном извјештају према Министарству и РПЗ-у. 

 

Ученици: 

Ученици, учесници екскурзије, по завршетку екскурзије, у року од три дана,попуниће 

анкетне листиће, који ће садржавати питања. 

Питања: 

Колико сте задовољни екскурзијом? 

 

a) незадовољан                    b) задовољан            c) презадовољан 

(заокружити један одговор) 

Однос разредника према ученицима? 

 

a) слаба одговорност и b) добра одговорност и c) одлична   

                               одговорност и  

брига о ученицима брига о ученицима                      брига о ученицима 

(заокружи један од понуђених одговора) 

 

Шта би мјењао-ла или поправио-ла? 

 

 

Мој најснажнији утисак? 

 

 

Примједбе? 

 

 

Разредници: 

Писани извјештај о току и реализацији Програма екскурзије са процјеном о успјеху, 

оствареним циљевима и задацима, са препорукама и сугестијама. 

 

Родитељи: 

На родитељским састанцима-усвајањем или неусвајањем реализације Програма. 

Образложење написати у виду закључка са родитељског састанка у одјељењску књигу-

дневник. 

 

Стручни сарадници и директор: 

На основу анкете ученика, извјештаја разредника, вође пута и родитеља, сачинити 

збирни извјештај са процјеном успјешности изведене екскурзије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

г)    Начин финансирања 

 
Вишедневна екскурзија ученика осмог разреда финансира се: 

- средствима родитеља, 

- средствима донатора, 

- средствима локалне заједнице и школе, 

- средствима туристичке организације. 

 

- Средства родитеqа  уплаћују се на рачун агенције 

- Средства донатора  обезбје|ују разредници, директор школе, ученици и 

њихови родитељи.; 

 

- Средства локалне заједнице школе обезбјеђују се за ученике скромног 

материјалног стања, близанце, за ученике чији су родитељи инвалиди IV и ниже 

категорије и чији су очеви погинули  као припадници ВРС; 

 

- Туристичке агенције  у понуди наглашавају колико гратиса одобравају на 

одређен број ученика или на други начин учествују у финансирању. 

 

д) Начин избора услова превоза и услова боравка на изабраним 

дестинацијама 
- Расписивањем обавјештења о јавној набавци услуга у складу са Законом о 

јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 49/04.) и у складу са 

Правилником о извођењу излета, екскурзија и школе у природи ("Службени 

гласник  Републике Српске", број 67/09.); 

- Упућивање захтјева Министарству просвјете и културе у Влади Републике 

Српске за одобравање путовања у Републику Црну Гору; 

- Комисија за јавне набавке и одлука школског одбора (члан 18. Правилника). 

 

    ђ)  Маршрута, детаљно упознавање ученика и родитеља са  

         Програмом, понашањем и обавезама ученика, разредника и    

         родитеља. 
Маршрута:Лакташи-Јајце-Јабланица-Мостар-Требиње- -Будва-Цетиње-Будва-        

-Требиње-Лакташи. 

На часовима ВРОЗ-а разредне старјешине  су дужне да са ученицима обраде 

маршруту, циљеве и задатке екскурзије, те историјске и географске карактеристике 

крајева путовања и предвиђених дестинација. Разговараће се и  о условима живота и 

рада у објектима у којима се организује боравак, затим садржајима и активностима 

током једног дана.  

Обавезно ће се упознати ученици са њиховим обавезама и дужностима на 

екскурзији (понашање у аутобусу, хотелу, граду, музеју и забави). 

На родитељским састанцима детаљно упознати родитеље са маршрутом и 

Програмом. 

 

Од родитеља прибавити обавјештење о навикама и евентуалним здравственим 

проблемима ученика (алергије, болести и слично). 

Родитељи су дужни дати разредницима потребна  обавјештења и тражити од 

своје дјеце  да уважавају своје разреднике и вођу пута те поштују предвиђена правила 

понашања. 
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е) Именовање одговорних лица и пратилаца 

 
Одговорно лице  за вријеме боравка дјеце на екскурзији је стручни вођа пута. 

Пратиоци дјеце на екскурзији су разредне старјешине. Разредне старјешине одговарају 

за дјецу свога одјељења. У сваком моменту дужни су знати гдје се дјеца налазе. 

Обавезни су имати овјерени списак ученика за које одговарају. 

За безбједно путовање, смјештај, исхрану и обилазак предвиђених дестинација и 

садржаја из Програма одговорна је изабрана туристичка агенција.  

Са ученицима и наставницима  обавезно путује и љекар, којег обезбјеђује 

туристичка агенција. 

Вођа пута је, уз наведено, дужан, заједно са разредницима обезбједити основне 

медикаменте и санитетски материјал који ће бити равномјерно распоређени у 

аутобусима. 

 

ж) Линије комуникације и начин обавјештења родитеља 

 
 Родитељи дјеце која су на екскурзији биће обавјештавани о дјеци,  њиховом 

кретању, поласку и повратку, путем: Радио станице Лакташи, путем мобилних и 

фиксних телефона (разредници су дужни имати бројеве телефона родитеља дјеце која 

су на екскурзији). Разредници, школа и туристичка агенција биће у свакодневном 

телефонском контакту. У случају  потребе , родитељи ученика биће обавјештени 

телефоном или директним одласком до мјеста становања, о специфичностима везаним 

за њихово дијете. 
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АНАЛИЗА И ВРЕДНОВАЊЕ 

   
 

По завршетку екскурзије, одјељењска вијећа и одјељењске заједнице 

анализирају и вреднују реализацију Програма екскурзије. 

На основу извјештаја вођа пута и директор школе сачињавају збирни извјештај  

и  дају оцјену реализације Програма. 

Извјештај разматрају и усвајају  Наставничко вијеће и школски одбор. 

Директор школе комплетан извјештај доставља Министарству просвјете и 

културе и Републичком педагошком заводу. 

Разредници на родитељском састанку упознају родитеље са извјештајем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе: 

 

Зоран Смиљанић 


