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Владимир МИЛЕТИЋ



Планирање, организација
и реализација излетa



___

“организовани боравак у природи са унапред одређеним циљем 
(најчешће решавање опште образовног програма) уз јасно истакнут 

активан физички одмор.”

ИЗЛЕТ



ВРСТЕ ИЗЛЕТА

Према 
дужини трајања

Према 
начину одласка

Полудневни Пешачки

Целодневни
Непешачки 

(транспорт се врши транспортним или 
помоћним средствима)

Вишедневни Комбиновани



Реализација школских излета
Школски излети се реализују као:

полудневни / за млађе разреде и
целодневни / за више разреде и средње школе

јесењи и пролећни период реализације излета.

Краћи излети могу се реализовати за време боравка на логоровањима, камповима, 
летовањима, рекреативној настави као активност у програмима.

Излети и у слободним данима према календару школе - ванчасовни васпитно-
образовни садржаји.

2 излета са пешачењем према наставним програмима основних школа.



Одласци у природу подразумевају и друга 
наставна подручја и с’тим у вези решавају 
се координисано са задацима осталих 
предмета.



Одговорно лице - наставник са искуством

Сатница - Итинерер
• Време и место окупљања,
• Време поласка и начин одласка,
• Оријентационо време доласка на циљ,
• Распоред активности,
• Предвидети време за оброке и одмор,
• Прикуплјање за повратак и евиденција учесника,
• Време поласка са излетишта,
• Оријентационо време повратка,
• Комуникација у случају кашњења или непредвиђених ситуација!

Организација излета



Када су у питању ученици млађих разреда, обавезан детаљ је присуство родитеља 
којима се дају следеће информације о:

• Опреми,
• Одећи и обући,
• Посетама и активностима на излетишту,
• Врсти хране и хидрирању и начину конзумирања.

Поред усменог излагања пожељно је да организатор у писаној форми изнесе 
информације и излету.

Организација излета



ОПРЕМА ЗА ИЗЛЕТ

Лична Колективна
заједничка, користе је сви учесници излета

Обућа Спортски реквизити

Одећа
(панталоне, јакна, пресвлака, ранац…) Прибор прве помоћи

Техничка
(ТК, компас, ГПС…) Други едукативни материјал



• Пре поласка на пут конзумирати оброк,
• да не заузима много места,
• пакује се одвојен од робе,
• вода се депонује у пластичним флашама,
• конзумација на погодним местима,
• након оброка прави се пауза,
• код напорних излета препоручује се топли и течни оброк,
• планом се може предвидети набавка хране у току пута,
• једна од активности на излету може бити сакупљање одређених врста 
намирница (исхрана),

• прибор за јело,
• водити рачуна о употреби ватре и уклањању отпада!

Исхрана на излету



• Благајнички послови,
• Секретарски послови,
• Израда пропагандног материјала (веб, социјалне мреже, штампани материјал, 
панои…),

• Спортско-рекреативни програми,
• Културно-забавни програми,
• Реферати,
• Информације о месту посете (флора, фауна, културна баштина…)

Подела задужења за излет
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