
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ОСНОВНА ШКОЛА « ДР ДРАГИША МИШОВИЋ « -

ЧАЧАК





Основна школа « Др Драгиша Мишовић « реализовала је
наставу у природи у периоду од 29 . новембра до 13 . 
децембра 2008.године , у две смене , у Хотелу ''Бели бор'' 
на Тари за ученике од првог до трећег разреда.



Национални парк Тара који се простире на површини од 19 200 
хектара и заштитном зоном од 37. 585 хектара , са највишим врхом
1591 метара надморске висине , са великим бројем сунчаних дана
у години, бујном вегетацијом и бројним животињским врстама
представља изузетно погодно место за реализацију наставе у
природи

Национални парк Тара који се простире на површини од 19 200 хектара и
заштитном зоном од 37. 585 хектара , са највишим врхом 1591 метара
надморске висине , са великим бројем сунчаних дана у години, бујном
вегетацијом и бројним животињским врстама представља изузетно

погодно место за реализацију наставе у природи











У великом Националном парку Тара срећу се шуме бора, јеле, 
смрче , букве , монументалне Панчићеве оморике , тисе , као и
ретке биљне врсте божиковине, јеремичка и златне папрати. 











Хотел ''Бели бор'' смештен на висоравни планине Таре на надморској
висини од 1057 м , са умерено- континентална климом, окружен

комплексом четинарских шума,својом архитектуром пружа повољне
могуђности за организовање наставе у природи.

Хотел ''Бели бор'' смештен на висоравни планине Таре на
надморској висини од 1057 м , са умерено- континентална
климом, окружен комплексом четинарских шума,својом

архитектуром пружа повољне могуђности за организовање
наставе у природи.



Објекат располаже двоктеветним , троктеветним и
четвороктеветним собама са купатилом, простором за културно-

забавни живот, учионички простор за реализацију редовне
наставе, спортским теренима, ски стазе.







Настава у природи реализована је на предлог актива наставника разредне
наставе и уз сагласност Школског одбора у аранжману агенције

''Аутопревозтурист'' из Чачка у трајању од седам дана ( седам пуних
пансиона )  у две смене :прва смена од 29. 11. до 6. 12. 2008.г и друга смена од

6. 12. до 13. 12 2008.г. 

Настава у природи реализована је на предлог актива наставника
разредне наставе и уз сагласност Школског одбора у аранжману
агенције ''Аутопревозтурист'' из Чачка у трајању од седам дана ( 
седам пуних пансиона )  у две смене :прва смена од 29. 11. до 6. 12. 

2008.г и друга смена од 6. 12. до 13. 12 2008.г. 



УУ реализацијиреализацији наставенаставе уу природиприроди учествовалиучествовали сусу
сладећисладећи наставницинаставници ии сарадницисарадници : : 
ПрваПрва групагрупа ( ( непарнанепарна сменасмена )  )  уу хотелухотелу ''''БелиБели борбор''''одод
29. 11.29. 11.додо 6. 12.2008.6. 12.2008.гг : : МаријаМарија ПавловићПавловић НаташаНаташа
ПротићПротић, , МирјанаМирјана АрсенијевићАрсенијевић, , СнежанаСнежана ОцокољићОцокољић, , 
ЉиљанаЉиљана ПлазинићПлазинић, , СветланаСветлана РадоњићРадоњић, , координаторкоординатор
СтанаСтана ШипетићШипетић--педагогпедагог ии лекарлекар дрдр СветланаСветлана
ДрманацДрманац..
ДругаДруга групагрупа ((парнапарна сменасмена ) ) уу хотелухотелу ''''БелиБели борбор'' '' одод. . 
12. 12. додо 13. 12. 2008.13. 12. 2008.гг.: .: СофијаСофија МилаћевићМилаћевић, , МираМира
ГлишићГлишић, , ВераВера СимовићСимовић, , ЈеленаЈелена ИвковићИвковић, , МилицаМилица
ГрујанацГрујанац, , координаторкоординатор СнежанаСнежана РафаиловићРафаиловић--
психологпсихолог ии лекарлекар дрдр ОливераОливера АнђелићАнђелић..









Прва смена реализована је са 126 ученика, 
друга смена 114 на Тари











У хотел “Бели бор” ученици друге смене су стигли 6. децембра у 11 
часова. Радници хотела су изнели дечји пртљаг до њихових соба.

У хотел “Бели бор” ученици друге смене су стигли 6. децембра у
11 часова. Радници хотела су изнели дечји пртљаг до њихових

соба.



МЕНИ
ДОРУЧАК   8h РУЧАК          12h УЖИНА 1530 ВЕЧЕРА      19h

Паштета,зденка,бела 
кафа 

Супа,шпикован јунећи 
бут, поврће 
прилог,салата,колач 

грисине Вешалица на жару, 
салата,воће 

Прженице,сир, млеко Супа,јунећи гулаш, 
прилог,салата,колач 

смоки Фаширана шницла, 
помфрит,салата,воће 

Виршле, зденка сир, 
бела кафа 

Чорба,мусака од 
кромпира,салата,колач 

сок Телећи рижото, воће 

Шунка,качкаваљ,млек
о 

Супа,кувана 
пилетина,поврће,колач 

тако ролат Похована пилетина на 
бечки начин, воће 

Паштета,кувано јаје, 
бела кафа 

Супа,ћуфте у парадајз 
сосу,пире,колач 

смоки Пита са 
месом,јогурт,воће 

Шунка,трапист,бела 
кафа 

Супа,пилеће 
печење,помфрит,салат
а,колач 

тако ролат Домаћа 
кобасица,помфрит,воћ
е 

 



После доручка ученици су имали наставу.
После доручка ученици су имали наставу.



А онда шетња



Први дан до Видиковца



Видиковац



После подне клискање



Увече-Представи се,покажи шта умеш и знаш.



Сутрадан је посећено Етно село-Мећавник



Увече-Шиз фриз









Посетили смо манастир “Свих светаца”.



У дворишту манастира.





А увече маскенбал.























И одрасли су дали свој допринос.



Посетили смо “Јеремичак”.



Треба стићи до “Јеремичка”.







Увече-Игре без граница.





Ко ће пре појести мармеладу.



Наћи пару у брашну.



Попити сок.



Свуци,обуци,пресвуци.



Остати заједно.



Посетили смо фарму коња-ергелу.





Дуг пут пред нама.









На фарми смо видели...











Они смелији су јахали коња.



Повратак са фарме.



Увече-Квиз знања.





Помоћ публике.



До “Оморике”-5км.



Стигли смо.





Свако вече смо могли да играмо билијар или да идемо у диско клуб.



Преко дана да правимо Деда Мраза.



Да се клискамо.



Ваљамо у снегу.











Одмарамо!



На крају су сви дипломирали.





Уз обећање да ће наша земља... бити



ОД НАС ЗА ВАС

ХВАЛА


