
 Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур
              смер: туристички техничар

Дан пешачења "Србија хода"
 
Комбинујемо часове праксе и теорије и 
придружујемо се манифестацији "Дан 
пешачења"! 
 
Наиме, 12.09.2020. године у Србији се 
организује "Дан пешачења", а ми ћемо га 
обележити у нашем туристичком
 
Знамо колико је развој локалног туризма 
важан за регију али и читаву државу. Ова 
година нас је непредвиђеним околностима 
окренула домаћем туризму и откривању 
природних и друштвених знамени
нашег поднебља. Сада ћемо једни друге 
упознати са знаменитостима наших места 
становања и то у пешачкој тури.
 
 
Обзиром да нам је петак дан практичне наставе д
породице или пријатеља, прошетајте
пожељно је више) знаменитост/локалитет
направите извештај своје путање кретања
 
Сам извештај-приказ путање кретања може бити у форми:

 текста у word-у,  
 презентације или  
 приказ путање у Google мапама

Који год од начина изаберете потребно је да: 
1. прикажете путању (и назначите дужину туре у м/км/броју корака који можете измерити 

неким од апликација на телефону
2. изабрани/е  локалитет/е 
3. да напишете опис локалитета и укратко нас упознате са њим
4. дајте назив вашој пешачкој тури (и назив туре и ваша имена ставите и као назив фајла 

или уз линк ка мапама који постављате у учионици)
 
Рад можете радити сами, у пару са неким из одељења или у групи од вас троје из одељења 
(уколико радите са још неким из одељења радите заједнички и нека свако да свој допринос 
раду). Будите креативни у избору локалитета и изради рада. 
Када урадите рад, као одговор/поруку на овај задатак јавите да сте га урадили, а накнадно ћете 
добити упутство где да пошаљете сам документ/линк. Крајњи рок за израду рада је
 
*Водите рачуна о свом и туђем здрављу, поштујте прописане мере заштите од ширења вируса.

                                                 
1 Google мапе смо израђивали прошле школске године на часовима Агенцијског и хотелијерског пословања. Код 
израђивања путање у мапама код тачке локалитета убаците текст и слике
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Дан пешачења "Србија хода" 

Комбинујемо часове праксе и теорије и 
придружујемо се манифестацији "Дан 

Наиме, 12.09.2020. године у Србији се 
"Дан пешачења", а ми ћемо га 

туристичком стилу. 

Знамо колико је развој локалног туризма 
важан за регију али и читаву државу. Ова 
година нас је непредвиђеним околностима 
окренула домаћем туризму и откривању 
природних и друштвених знаменитости 
нашег поднебља. Сада ћемо једни друге 

наших места 
становања и то у пешачкој тури. 

Обзиром да нам је петак дан практичне наставе данас или сутра, сами или са члановима 
ородице или пријатеља, прошетајте својим местом становања. У шетњи обиђите барем једну

знаменитост/локалитет (природни или друштвени), фотографишите га а затим
направите извештај своје путање кретања. 

приказ путање кретања може бити у форми: 

приказ путање у Google мапама1.  
Који год од начина изаберете потребно је да:  

назначите дужину туре у м/км/броју корака који можете измерити 
неким од апликација на телефону- мапе ово саме приказују),  

 (фотографијама које сте сами усликали) и  
да напишете опис локалитета и укратко нас упознате са њим, 
дајте назив вашој пешачкој тури (и назив туре и ваша имена ставите и као назив фајла 
или уз линк ка мапама који постављате у учионици) 

Рад можете радити сами, у пару са неким из одељења или у групи од вас троје из одељења 
(уколико радите са још неким из одељења радите заједнички и нека свако да свој допринос 

Будите креативни у избору локалитета и изради рада.  
одговор/поруку на овај задатак јавите да сте га урадили, а накнадно ћете 

добити упутство где да пошаљете сам документ/линк. Крајњи рок за израду рада је

*Водите рачуна о свом и туђем здрављу, поштујте прописане мере заштите од ширења вируса.
 

Срећан рад! 
 

Google мапе смо израђивали прошле школске године на часовима Агенцијског и хотелијерског пословања. Код 
израђивања путање у мапама код тачке локалитета убаците текст и слике. 
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анас или сутра, сами или са члановима 
обиђите барем једну (а 

фотографишите га а затим 

назначите дужину туре у м/км/броју корака који можете измерити 

дајте назив вашој пешачкој тури (и назив туре и ваша имена ставите и као назив фајла 

Рад можете радити сами, у пару са неким из одељења или у групи од вас троје из одељења 
(уколико радите са још неким из одељења радите заједнички и нека свако да свој допринос 

одговор/поруку на овај задатак јавите да сте га урадили, а накнадно ћете 
добити упутство где да пошаљете сам документ/линк. Крајњи рок за израду рада је 21.09.2020.  

*Водите рачуна о свом и туђем здрављу, поштујте прописане мере заштите од ширења вируса.* 

Google мапе смо израђивали прошле школске године на часовима Агенцијског и хотелијерског пословања. Код 
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Радови ученика презентовани у оквиру вежби путем Лино интерактивне онлајн табле могу се 
видети на линку Лино табла "Дан пешачења"
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Радови ученика 

Радови ученика презентовани у оквиру вежби путем Лино интерактивне онлајн табле могу се 
Лино табла "Дан пешачења"  
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Радови ученика презентовани у оквиру вежби путем Лино интерактивне онлајн табле могу се 

 

 


