
Понедељак 
28.11. 

Уторак 
29.11. 

Среда 
30.11. 

Четвртак 
1.12. 

Петак 
2.12. 

Субота 
3.12. 

11.40 
 Долазак гостију из 
Холандије 
(на аеродрому ће их 
дочекати  директор 
школе и неколико 
наставника, превоз 
аутобусом до школе) 
13.00  
Дочек у школи; 
Окупљање свих 
ученика  у 
библиотеци; 
добродошлица, 
упознавање са 
програмом посете и 
формирање група за 
рад на пројектима  
13.30   
Ручак (школска 
трпезарија) 
"Фестивал српске 
кухиње"  (ученици - 
домаћини доносе 
традиционална јела 
српске кухиње, 
припремљена код 
куће) 
14.15  
Група 1: Кабинет  
Информатике -
истраживачки рад за 
пројекте  на  задате 
теме 

8.00  
Окупљање у школском 
дворишту;  
Обилазак Београда 
аутобусом у пратњи 
два водича 
10.50 
 Долазак на 
Калемегдан 
(волонтери одлазе на 
своја места) 
11.00  
Група 1: 
 Квиз- Калемегдан 
(прво добијају 
упутства) 
Група 2: Обилазак 
Калемегдана у 
организацији и 
пратњи наставника 
историје 
12.00  
Промена група:  
Група 2: 
Квиз -Калемегдан 
Група 1: Обилазак 
Калемегдана у 
организацији и 
пратњи наставника 
историје 
13.00 - 14.20/30 
Слободно време у 
центру града 
(ручак/куповина) 

9.00  
Окупљање у школском 
дворишту, полазак за 
Нови Сад 
10.15 Сремски 
Карловци 
(шетња,обилазак 
цркве,слободно време 
за ужину) 
12.30 - 13.15 
Обилазак 
Петроварадинске 
тврђаве 
13.15 - 14.45 
Активности са 
координаторима НТЦ-
а 
(локација ће зависити 
од временских 
прилика)- 
прецизно време ових 
активности тек треба 
дефинисати  
14.45 - 15.15 
Панорамско 
разгледање Новог 
Сада аутобусом и тура 
у пратњи водича 
15.15 - 17.15 
Слободно време у 
Новом Саду 
 
17.15 
Повратак у Београд 

8.00- 8.45  1. час 
8.50-9.35   2. час 
Два часа наставе у 
школи. Биће 
обухваћена три 
предмета: историја, 
математика и физика 
(ученици ће бити 
подељени у три групе, 
а свака група ће 
похађати два школска 
часа - још треба 
порадити на 
детаљима) 
9.35- 10.15 
Одмор и слободно 
време у школском 
дворишту 
10.15 
Одлазак у СЦ "Хала 
Пионир", 
изнајмљивање 
клизаљки 
11.00- 12.00 
Клизање на леду 
12.15- 13.00 
Повратак у школу 
13.00- 15.00  
Ручак и слободно 
време у породицама 
домаћина 
15.00 
Окупљање у школском 
дворишту, 

9.00 - 11.00 
Долазак у школу и рад 
на пројектима  у 
групама (теме су 
додељене првог дана 
размене) 
- кабинет 
Информатике 
(припрема ПП 
презентација уз 
усмено излагање свих 
чланова групе) 
11.00 - 11.20 
Одмор - ужина 
11.20 - 12.30 
Презентације свих 
пројеката у 
библиотеци школе 
12.30 - 13.30 
Презентације које су 
припремили гости из 
Холандије 
(*можда ће ове 
презентације бити 
приказане првог дана- 
треба прецизирати) 
13.30 -14.30 
Спортске активности у 
школској фискултурној 
сали  
 
 
 
 

Дан са породицама 
домаћина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 
Окупљање у школи 
 
15.45 
Долазак на 
аеродром,  
пријављивање за лет 
и предаја пртљага 
 
17.45 Лет за  
Холандију 
 



Група2: Драмска 
радионица (мала сала) 
15.10  
 Промена група 
- Група 2: Кабинет  
Информатике -
истраживачки рад за 
пројекте  на  задате 
теме 
Група1: Драмска 
радионица (мала сала) 
 16.10 
 Крај  програма – 
родитељи домаћина 
долазе по децу;  
вече са породицом 
домаћина 
 
 
̴20.00  
Вечера добродошлице 
са колегама из 
Холандије 
*** 
-Треба понети УСБ  
меморију - за 
истраживачки рад на 
задате теме 
 
- Припремљена јела 
од куће за "Фестивал 
српске кухиње" 

По истеку паузе, једна 
група ученика ће ићи 
пешке право у Музеј 
'Никола Тесла', а друга 
група до 
Ташмајданског парка 
15.00-15.50  
Група 1: Посета Музеја 
'Никола Тесла' 
Група 2: Обилазак 
Ташмајданског парка 
и Цркве Светог Марка 
16.00 - 16.50  
Промена група- 
Група 2: Посета Музеја 
'Никола Тесла' 
Група 1: Обилазак 
Ташмајданског парка 
и Цркве Светог Марка 
 
17.00 
Повратак у школу; 
 вече са породицама 
домаћина  
 
*** 
-Понети 
ручак/воду/сок 
(џепарац) 
-Обући гардеробу 
прикладну 
временским 
приликама/евентуалн
о кишобран 

18.30  
Повратак породицама 
домаћина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
-Понети: 
- ручак/воду/сок 
- џепарац 
- гардероба прикладна 
временским 
приликама 
-удобна обућа 
(патике) 

Одлазак у ДКЦ 
15.30- 16.45 
Ликовне радионице: 
Група 1: радионица - 
вајање глином 
Група2: Израда 
новогодишњих 
честитки 
16.45 - 17.00 
Пауза за ужину 
17.00 - 18.15 
Промена група 
Група 2: радионица - 
вајање глином 
Група1: Израда 
новогодишњих 
честитки 
18.30 
Повратак  у школу и 
породицама 
домаћина 
*** 
-Понети ужину/воду/сок  
- понети ручак/воду ако 
не планирате да се 
враћате кући на ручак, 
мада је то препорука 
- Џепарац 
- Одговарајућа 
гардероба за клизање  
- Папир и оловке за 
часове у школи (ако буде 
потребе за додатним 
материјалом, 
организатори ће на 
време најавити) 
-ужина (можда воће) за 
поподневну паузу 

21.00 -23.00 
Диско вече 
(додела награда за 
победнике квиза на 
Калемегдану ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
-Понети 
ручак/воду/сок 
(џепарац, по потреби) 
- УСБ меморију и 
прикупљени 
материјал 
(фотографије, снимке, 
анкете..) за 
презентације тема 
које су додељене свим 
групама првог дана 
размене 
- Понети опрему за 
физичко (патике, 
мајица, 
шортс/тренерка) 



 
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ: 
 

- Током целе посете радни језик је енглески! 
- Немој да касниш (пре и после сваке активности, као и по истеку слободног времена)! 
- Немој да се удаљаваш од групе током планираног  слободног времена у центру града (у Београду, Новом Саду, Сремским Карловцима)  

сви ученици треба да буду у мањим групама-нпр. по четворо; мораш да будеш са својом групом све време! 
- Пази да не одеш предалеко од договореног места окупљања  током слободног времена : можда ћеш закаснити да се вратиш! 
- Пажљиво слушај упутства:веома су важна! 
- За неке активности ће бити формиране групе: бићеш обавештен у којој си групи у датом тренутку , није дозвољено мењати групе! 
- Носи удобну одећу и обућу (патике) јер ће се пуно ходати. 
- Понеси кишобран, за сваки случај!  
- Када причају водичи или наставници, слушај их.  
- Поведи рачуна  да сваког дана напуниш батерију мобилног телефона! 

 


