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КАМПОВАЊЕ

један од најбољих начина за бег од свакодневног живота

рекреативна активност у којој учесници - кампери уживају у
благодетима природе проводећи више дана и ноћи под
отвореним небом, најчешће под шаторима, у модерним
приколицама - камперима и импровизованим склоништима

ученицима омогућава упознавање природе и њених
лепота

стеченa знања у учионицама и школским салама могу да
провере, допуне и обнове у природи

најлепше успомене код ученика остају управо са
камповања, логоровања, летовања и зимовања
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Садржај и значај камповања

радно – практични
одмор, туризам и рекреација

спортско – рекреативни
на води – пливање, роњење, веслање, једрење на

дасци, скијање на води, риболов
на копну – активности на трим стази, елементарне

игре, спортске игре, игре за забаву и разоноду – голф,
боћање

на снегу – скијање, snowbord, санкање, клизање
културно – социолошки

културно забавни живот у кампу
(логорска ватра, штафетне игре, шаљиве игре, квиз,
знаменитости краја)
биолошко – социолошки аспект

у градовима – дим, прашина, смог
у шумама – чист ваздух, кисеоник, зеленило, сунце
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Правила у кампу

пријава на улазу
лична документа

плаћање дневне надокнаде
поштовање дневног реда и сатнице

правилно коришћење простора
у природи не уништавати природна блага

не остављати отпад за собом
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Припреме за спровођење камповања

ускладити жеље са могућностима
опрема и материјалне могућности диктирају место и

дужину боравка
припреме почињу око месец дана пре поласка
треба знати број учесника (породично, групно или

индивидуално)
одредити начин превоза (резервација карата и

обезбеђивање попуста на групу)
сопствени превоз захтева претходну проверу на

поласку
проверити комплетну опрему камп приколице и

шатора (увежбати постављање, проверити
кочиће и конопце за затезање)

саставити списак опреме коју треба понети на камповање
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ОПРЕМА ЗА КАМПОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА
Лична опрема

ранац
одећа
обућа
спортска опрема
прибор за личну хигијену
чутурица (боца за воду)
прибор за јело
упаљач, шибица
батеријска лампа
наочаре
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Неопходан прибор за шатор
(металне шипке, држачи, кочићи, жабице, канапи и затезачи)

Остала опрема
(душеци на надувавање, подметачи, вреће за спавање,

ћебад, плинске и батеријске лампе)
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Кухињска опрема
прибор за кување

прибор за јело
посуде за намирнице и воду

импровизовано ложиште
плинске боце са горионицима

роштиљ



Неопходан алат
секирица

чекић
тестера

ашов
уже



Спортски реквизити

лопте
бадминтон

фризби

Остала пропратна опрема

књиге
транзистор

фото апарат
камера

телефон
телевизор

лаптоп

Санитетски материјал

алкохол
завоји

ханзапласт
дезинфекциона средства

маказице
лекови

серум против уједа отровница
јекодерм
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Општа опрема

Шатор

пољски - пешачко камповање
(опрема се носи на леђима)
канадски са дуплим кровом

(за групно камповање)
шатор за породично туристичко камповање (доста тежак)
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планинка шатор игло

дуриндурин санитетски



ПОДЕЛА САВРЕМЕНОГ КАМПОВАЊА

Камповање у слободној природи
одговара првобитном духу камповања
изолована и усамљена места са нетакнутом

природом
потребна издржљивост, храброст, способност

прилагођавања



Туристичко камповање
комплетно уређени кампови
кампови на импровизованом и слободном простору
најпопуларније за велики број младих

Породично туристичко камповање
за читаве породице
шатори средње величине
превоз аутомобилом у организованом кампу



Камповање за време годишњег одмора или за
празнике са дужим задржавањем у организованом
кампу

упражњава га највећи број људи
релативно јефтин одмор и боравак на мору, планини,

језеру или реци
породице са више деце у великим шаторима



Спортско камповање повезано са алпинизмом,
излетништвом, ловом, риболовом и научним
истраживањима

ноћења у природи
једноставна и лакша опрема
алпинистичке и планинарске експедиције



Слободно (дивље) породично или групно камповање
један од најчешћих видова камповања када су

организовани кампови били реткост
шатори се постављају где могу сметати, па је

забрањено



Кампинг хотели, туристичка насеља и слично
шаторе су замениле - колибе, бунгалови и мале

зидане кућице
спортски објекти са базенима и аниматорима

(задужени за организацију забавног живота
насеља)



Подела камповања у односу на пределе (дестинације)

Камповање на планини

Добре стране
боравак на чистом планинском ваздуху
планинском сунцу
трим стазе
импровизовани терени
знање, умеће и сналажљивост

Слабе стране
удаљеност од већих насеља (здравствене установе,

поште)
спроводи се углавном лети, јер је камповање у

зимским условима скупо и није доступно
сваком појединцу
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Камповање на мору
Најзаступљеније активности на води
Добре стране

инхалације испарљивих састојака из морске воде и
саланитета

благотворно дејство на дисајне органе
боравак на морској обали омогућава постављање

шатора, камп приколица
Слабе стране

често претерани комфор (сличан хотелском)
веома велике гужве у шпицу туристиичке сезоне

Камповање у равници, на обалама река и језера
Добре стране

велике могућности бављења активностима на води и
на копну

спроводи се од касног пролећа, лети и у рану јесен
Слаба страна

присуство инсеката (крпеља, комараца)
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АКТИВНОСТИ НА КАМПОВАЊУ






