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ПЛАН РАДА ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ

У наредној школској 2016/2017 години у раду Планинарске секције Земунске 
гимназије се очекује још веће омасовљење чланства тј. све већи број младих који се 
"враћају природи, упознају и истражују  природне лепоте Републике Србије и њеног 
окружења". 

Планинарска секција је од свог реактивирања па до данас изводећи једнодневне, 
дводневне као и вишедневне излете/акције, са мањим и већим успехом остваривала 
План и програм рада. На основу броја реализованих излета и укупног броја учесника, 
може се рећи да смо оправдали постојање Секције. Као и до сада, тежиште рада 
Планинарске секције ће и у наредној школској години бити на повезивању актуелног 
градива из предмета географија (I разред- физичка географија; II разред –
картографија, становништво, насеља; III разред – национална географија) и практичне 
наставе и обуке у природи тј. терену.

Као и претходних година биће извршена корелација градива између географије и 
сродних наука (биологија – еколошка секција; историја – историјска секција) уз 
неизоставно прикључење фискултурне секције која је изузетно важна због својих 
специфичности за успешно извођење планинарских акција. 

АВГУСТ
∑ Стручно предавање: Успон на Олимп (Ћ. Ћирковић, ПСК "Железничар"),
∑ Олимпијска регија, успон на Олимп (Митикас 20917 мнв.), четвородневни 

поход на највишу планину Грчке (стари/нови чланови).
СЕПТЕМБАР

∑ Пријем нових чланова, 
∑ Доњи Срем, планинарско - еколошка акција (полазници – једнодневни излет),
∑ Авала, једнодневни излет посвећен "дану чистих планина" (стари/нови 

чланови).
ОКТОБАР

∑ Венчац-Рудник (Цвијићев врх 1134 мнв.) дводневни излет посвећен 
обелешавању јубилеја Земунске гимназије, Цвијићевим данима и Дану 
пешачења у садејству са ПСК Копаоник и Авала.

НОВЕМБАР
∑ Рајац – Равна гора, планинарско – еколошка акција (једнодневни излет; 

нови/стари чланови).
ДЕЦЕМБАР

∑ Предавање „Освајање крова света“, Д. Јаћимовић (ПС Србија) посвећено 
међународном дану планина,

∑ Копаоник -СКИ ОПЕНИНГ, тродневни излет, зимски спортови, обука, 
рекреација (стари/нови чланови).
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ФЕБРУАР
∑ Равни Копаоник, седмодневни боравак у суорганизацији ПСК Копаоник, зимски 

спортови, обука, рекреација (нови/стари чланови),
∑ Курс из ОРЈЕНТИРИНГА.
МАРТ

∑ Кањон Рибнице, Дивчибаре, Петница, једнодневни излет, планинарско -
еколошка акција,

∑ Равни Копаоник - успон на Панчићев врх 2017 мнв., тродневни излет, зимски 
спортови, обука, рекреација (стари/нови чланови).

АПРИЛ
∑ Стручно предавање посвећено Дану здравља и Дану планете Земље.
МАЈ

∑ Тара - НАТУР ФЕСТ II, тродневна планинарско - еколошка акција, 
суорганизатори Serbian4youth (стари/нови чланови).

ЈУН
∑ Предавање (ученичка презентација), "Тара - најлепша србијанска планина".

Руководство Планинарске секције задржава право измене утврђеног плана и 
програма, а у вези узимања учешћа у активностима других планинарских друштава и 
клубова (ПСК Копаоник и ПСК Авала) са циљем омасовљења покрета и проширења 
сарадње са истима.y

Као и претходних година члановима друштва ће бити омогућено похађање 
курсева тј. обуке из: алпинизма, орјентиринга, исхране из природе, зимских спортова, 
спортова на води итд. Такође ће бити организована стручна предавања из различитих 
области а у циљу повратка омладине природи – ПЛАНИНАМА, уз ширење еколошке 
свести и формирања здравог духа и тела.

Организатор рада  Планинарске секције
Млађан Јанковић, професор


