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ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА – ПЕШАЧКЕ ТУРЕ

Физичко васпитање кроз програм наставе и

ваннаставних активности

(излети, пешачке туре, логоровања,

камповања, летовања, зимовања, једнодневне

активности на снегу, кросеви, такмичења итд.)

повезује јединство утицаја са животом и радом

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА – ПЕШАЧКЕ ТУРЕ

Физичко васпитање кроз програм наставе и

ваннаставних активности

(излети, пешачке туре, логоровања,

камповања, летовања, зимовања, једнодневне

активности на снегу, кросеви, такмичења итд.)

повезује јединство утицаја са животом и радом



ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА

Елаборат излета садржи сатницу у писаној форми

Програм извођења излета треба да садржи:

име наставника (вође пута)

назив одељења (групе)

број ученика

датум извођења и место боравка

време одласка и повратка

време и место окупљања

превозно средство и ред вожње

(ако се иде превозом) и цену превоза
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трошкове за обилазак

(музеја, тврђаве, сајма књига, рачунарства и технологије

садржај рада на излету

списак личне и заједничке (колективне) опреме

питање хране и воде и могућност снабдевања на самом

излетишту где ће деца боравити

мере прве помоћи

oбезбедити везе комуникације

(мобилни телефон, воки-токи, радио станице)

повратак
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повратак



ОПРЕМА ЗА ИЗЛЕТ

ЛИЧНА ОПРЕМА

Садржај ранца:

резервна одећа - панталоне, мајица, дукс,

кошуља, шортс, тренерке,

ветровка, кишни мантил (кабаница)

дебље чарапе

планинарске ципеле

капа (качкет)

наочаре за сунце (снег)

крема са заштитним фактором

рукавице (зими)
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ПАКОВАЊЕ РАНЦА Најтеже ствари паковати уз леђа

Затим паковати средње тешке
ствари

Најлакше ствари неконзервирану
храну и кабаницу паковати на врху
ранца

У ’’капу’’ ранца стављати ситнице
које су често неопходне - мобилни
телефон, наочаре, апотеку

У спољне џепове са мрежицом
спаковати воду, воће, чоколадице,
чеону лампу

Све ствари паковати у кесе
збијено и

тешко
лагано и

савитљиво

Најтеже ствари паковати уз леђа

Затим паковати средње тешке
ствари

Најлакше ствари неконзервирану
храну и кабаницу паковати на врху
ранца

У ’’капу’’ ранца стављати ситнице
које су често неопходне - мобилни
телефон, наочаре, апотеку

У спољне џепове са мрежицом
спаковати воду, воће, чоколадице,
чеону лампу

Све ствари паковати у кесе



КОЛЕКТИВНА ОПРЕМА

музички инструменти

радио, фото апарат, камера

спортски реквизити

секирица, ашов, нож

шаторска крила за подизање заклона и шатора

прва помоћ
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ИСХРАНА

на дан поласка свако треба доручковати код куће, не
треба јести грицкалице и слаткише у аутобусу

понети храну која се не квари
хлеб, сир, кувана јаја, сендвиче, конзерве, кекс

воће (јабука, поморанџа, лимун, суво грожђе и
коштуњаво воће

шећер у коцкама, жути шећер, декстроза, тврде
ментол бомбоне

негазирани бистри сок

вода (боца или термос) ОБАВЕЗНА

ИСХРАНА

на дан поласка свако треба доручковати код куће, не
треба јести грицкалице и слаткише у аутобусу

понети храну која се не квари
хлеб, сир, кувана јаја, сендвиче, конзерве, кекс

воће (јабука, поморанџа, лимун, суво грожђе и
коштуњаво воће

шећер у коцкама, жути шећер, декстроза, тврде
ментол бомбоне

негазирани бистри сок

вода (боца или термос) ОБАВЕЗНА



РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА

кретање у организованој колони

на чело иде наставник као вођа и ученици који су
физички слабији, а на зачељу су издржљивији и јачи

ако се креће путем на коме се одвија саобраћај,
колона увек иде у сусрет возилима левом страном

најбржи прелазак преко пута је фронтални, тј.
окренути се ка другој страни пута и на дати знак сви

заједно претрчавају, док вође на челу и зачељу
заустављају саобраћај
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заустављају саобраћај



брзина кретања треба бити прилагођена узрасту и
психофизичким способностима деце, као и

најслабијем у групи

одмор се планира у хладовини испод дрвета, поред
неког извора, чесме

за време одмора деци се не сме дозволити да одмах
пију хладну воду, јер су уморна и ознојена

деци треба скренути пажњу да не седе на мокру
земљу

за време одмора треба проверити како се деца
осећају, да нису преморена или да није дошло

случајно до повреда приликом кретања уколико је
терен био нераван, стрм и клизав
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пију хладну воду, јер су уморна и ознојена
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за време одмора треба проверити како се деца
осећају, да нису преморена или да није дошло

случајно до повреда приликом кретања уколико је
терен био нераван, стрм и клизав



АКТИВНОСТИ НА ИЗЛЕТУ

сваки ученик треба да узме учешће у некој од
активности

сврха излета је да се деца забаве и да се осећају лепо и
задовољно

са собом треба понети сав отпад који се ставља у
пластичне кесе и почистити иза себе, како би излетиште

остало чисто и уредно

ако је ложена ватра треба све добро угасити и прекрити
земљом, да ветар не би поново распалио жар и изазвао

пожар

одлазак са места боравка и повратак мора бити такође
организован и у колони
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подизање шатора - такмичење се изводи у брзини
подизања шатора

шатори од шаторских крила - подижу се шатори од 2, 4
и 6 шаторских крила као заклона

чворологија - приказ везивања претходно савладаних
чворова

израда ложишта - сакупљање сувих гранчица-на дати
знак свака екипа треба на направи одређено

ложиште и на крају запали ватру

израда моста и лестви - задатак је да се сакупе гране
и од добијеног ужета направити мост и лестве

израда патената - за обућу, за сушење веша, за
сушење посуда за храну
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АКТИВНОСТИ НА ИЗЛЕТУ

оријентација - одређивање азимута, кретање по
топографској карти

кретање по путним знацима
(сваки ученик добија скицу по којој се креће

појединац или екипа са објашњењима путних
знака и проналажењем скривених предмета које

треба сакупити и донети на циљ за одређено
време
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сакупљање лековитог биља - сремуш, шумске
јагоде, камилица, нана, мajчина душица, хајдучка

трава (припрема чаја на лицу места)
боквица (за зарастање рана и превијање -

примена прве помоћи

израда хербаријума - сваки ученик треба да
понети са собом једну стару свеску (може бити

исписана, а не нова) у коју се на лицу места слажу и
пресују сакупљене биљке и записивати називе
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АКТИВНОСТИ НА ИЗЛЕТУ

спортска такмичења - одбојка, мали фудбал,
кошарка, баскет на спортским теренима

весела олимпијада - надвлачење ужета, преношење
воде у пластичној чаши, ко ће пре обући мајицу
(флуоресцентни прслук), бацање бомбе, ношење
лоптице у кашици, трка у џаковима, скок у даљ из
места, фудбал са три ноге, трка гусеница,
провлачење испод препрека, пренос лопте кроз
тунел, трка у пузању, трка четвороношке унапред
и уназад

игре на снегу - санкање (клиско, санке), трке санки,
трка спретности, гурање санки, грудвање у мету,
чија грудва дуже лети, скок у даљ у снегу, ко ће
пре да направи већег Снешка Белића
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ОПАСНОСТИ НА ИЗЛЕТУ
Удар грома

Мере опреза
пратити временску прогнозу

На самом излету упозоравајући знаци су:
спаран ваздух, купасти облаци (кумулонимбуси),
нагли пад притиска, затишје ветра, удаљена
грмљавина, наелектрисање у ваздуху - коса се
диже, пуцкетање ваздуха

У случају удара грома
правовремено отрчати на безбедније место
(сигуран заклон)
избегавати врхове планина, гребене, усамљена
стабла, подножја превисних и вертикалних
стена, окапине, далеководе
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Шта урадити у случају удара грома
Позвати помоћ што пре
Проценити да ли још увек постоји опасност и да ли је

могуће прићи повређеном
Ако је повређени у несвести и нормално дише

поставити га у бочни положај
Започети давање прве помоћи ако повређени не дише
Проверити све дисајне путеве и ослободити их
Започети масажу срца
Ако не дише обема рукама (једном на другој) 10 пута

притискати прса у размаку од 1 секунде толико
снажно да му се грудни кош спусти до 5цм

Уколико унесрећени није почео дисати, поновити
поступак или почети са оживљавањем уста на
уста

Збринути ране и опекотине
Повређеног што пре пребацити у болницу уз сталну
контролу животних функција

Шта урадити у случају удара грома
Позвати помоћ што пре
Проценити да ли још увек постоји опасност и да ли је

могуће прићи повређеном
Ако је повређени у несвести и нормално дише

поставити га у бочни положај
Започети давање прве помоћи ако повређени не дише
Проверити све дисајне путеве и ослободити их
Започети масажу срца
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контролу животних функција



ПОВРЕДЕ НА ИЗЛЕТУ
Повреде коштано-зглобних структура екстремитета

Преломи (потпуни или непотпуни - бол, оток,
деформација)
Ишчашења (најчешће су у рамену и колену - бол и
деформитет)
Уганућа (најчешће скочног зглоба - бол и оток)

Ране и крварење
Посекотина, раздеротина, одеротина, убодна рана

МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ:
1. зауставити крварење
2. не дирати прстима
3. ничим не посипати
4. не испирати
5. не вадити страна тела
6. стерилно прекрити рану
7. по потреби и ако има времена рану превити и
обезбедити
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Уједи и убоди инсеката
Пчела - не вадити жаоку већ је само ноктом истрљати,
уколико долази до отока и алергије одмах кренути до лекара
Крпељ - не третирати хемијским средствима, јер може да
изазове повраћање код крпеља и уколико је заражен
преноси Лајмску болест, па га треба извадити у целости и
посетити лекара
Паук - уколико је црна удовица, женка убризгава јак отров
који утиче на нервни систем и одмах треба отићи до
лекара
Змије - код уједа само истискати рану до појава сукрвице и
имобилисати екстремитет, рану подвезати тканином, давати
унесрећеном што више воде
Жуљеви - задебљање на месту трења, најчешће на ногама
од неудобне обуће, када је нога влажна, заштитити
ханзапластом или стерилном газом
Сунчаница - излагање главе (потиљка) високој
температури. Унесрећеног положити у хоризонтални
положај, раскомотити и давати доста течности
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ПЛАНИНАРСТВО – АЛПИНИЗАМ

Кретање по одређеном терену пешачењем где имамо
обележене и необележене стазе

Планинарство се дели на три основне гране:
Високогорство

Боравак у планини са пешачењем и освајањем
планинских врхова

Алпинизам: летњи и зимски
Представља границу између високогорства и
спортског пењања

Спортско пењање
Вештачка стена
(тежинско пењање, брзинско пењање и

болдеринг)
Природна стена
(тежинско пењање, болдеринг и deep water

soloing - стене изнад воде)
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Опрема за спортско пењање


