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АНЕКС II ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Циљ организовања наставе у природи је савладавање и усвајање дела наставног програма 
непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 
културног наслеђа и привредних достигнућа, као и здравствено-рекреативни опоравак ученика.                                                            

Задаци наставе у природи су :                                                                                                                                          
- уочавање објеката и феномена у природи;                                                                                                                                   
- уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним и друштвеним условима;                                         
- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;                                                                     
- упознавање живота и рада људи у појединим крајевима;                                                                                              
- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима;                                                
- изграђивање позитивних социјалних односа;                                                                                                                  
- схватање значаја здравља и здравих стилова живота;                                                                                                      
- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја;                                              

ДЕСТИНАЦИЈА ОРАШАЦ 

Село Орашац, надомак Аранђеловца, припада Шумадији,  географској  регији Средње  Србије. 
Богатство шумама по којима је ова регија и добила има представља посебну предност за извођење 
наставе у природи. Преовлађујући рељеф у облику површи изнад који се налазе ниске острвске 
планине и широке долине усечене у ове површи, као и изразита умереноконтинентална клима чине 
је повољним подручјем за боравак деце млађег школског узраста и спровођење свих предвиђених 
задатака наставе у природи. Само село Орашац, од 1979.године категорисано као непокретно 
културно добро од изузетног значаја за историју и културу Србије, богатом културно-историјском 
понудом задовољава и критеријуме за развијање позитивног односа према националним, 
културним и естетским вредностима. Непосредна близина Аранђеловца, Буковичке бање и 
Рисовачке пећине нуди додатне садржаје који могу употпунити програм. Од културно-историјских 
споменика посебно су значајни:  

СПОМЕН - ШКОЛА, саграђена је 1932.год. чини грађевину која по чистоти архитектонске замисли 
и солидности грађења спада међу најлепша здања ове врсте у унутрашњости Србије. Није познат 
пројектант ове зграде, али је, свакако, припадао оном кругу архитеката који су тежили ка обнови 
старог српског стила. За изградњу школе био је 1929.год. основан одбор под називом "Одбор за 
подизање спомен – школе  Првом  Карађорђевом устанку у Орашцу ". Изнад улазних врата, на 
белој мермерној плочи уклесан је текст који гласи: НАРОДНА ШКОЛА – СПОМЕН НА 
УСТАНАК ПОД КАРАЂОРЂЕМ У ОРАШЦУ. ЗАХВАЛНА ШУМАДИЈА ПОДИЖЕ ОВАЈ ДОМ 
ЗА СПОМЕН И СЛАВУ ВЕЛИКОМ КАРАЂОРЂУ И ОСТАЛИМ МНОГО ЗАСЛУЖНИМ 
ПРЕЦИМА КОЈИ 1804. ГОДИНЕ НА ОВОМ СВЕТОМ МЕСТУ ДИГОШЕ УСТАНАК И 
ОТПОЧЕШЕ ВЕЛИКО ДЕЛО НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА И УЈЕДИЊЕЊА. 

СПОМЕН – ЧЕСМА се налази на локацији "Марићевића јаруга" недалеко од цркве. Подигнута је 
1954.год. поводом 150 – годишњице првог српског устанка. Чесма је део веће целине у виду 
подзида саграђеног од камених блокова. На средишњем делу овог меморијала налазе се три лучно 
засведене мермерне плоче. На средњој је уклесан текст: НА ОВОМ МЕСТУ 15. ФЕБРУАРА 1804. 
ГОДИНЕ ПОДИГНУТ ЈЕ ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК. На левој и десној плочи уклесано је по 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0


четири стиха из познате песме "Почетак буне на дахије". Бронзану плочу са ликом Карађорђа у 
високом рељефу, уоквиреним текстом ВЕРХОВНИ ВОЖД НАРОДА СЕРБСКОГ моделовао је Раја 
Николић, скулптор из Аранђеловца. Рељеф "Заклетва устаника" З. Миладиновића и М. Рашића 
поводом два века востаниа сербског поставило је Задужбинско друштво "Први српски устанак". 

СПОМЕНИК КАРАЂОРЂУ - Поводом двестагодишњице од подизања Првог српског устанка 
општина Аранђеловац подигла је споменик Карађорђу у белом венчачком мермеру, висине 3.40м, 
рад вајара Дринке Радовановић.  

 


