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ОДРЕД ИЗВИЂАЧА “КОСМАЈСКИ ОДРЕД”  

МЛАДЕНОВАЦ 
 

Приручник за воднике 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Можда ни један психолог неће умети да објасни зашто су извиђачи добри људи. Ту нема правила, 
нема рецепата, ту постоји клима, нешто што формира свест и савест, нека посебна топлина, нека лепа 
светлост у очима. 

Бити извиђач, то значи бити здрав, обичан, праведан, сањар, поета и друг. У овој свеопштој 
јурњави за егзистенцијом, у овим грчевима које намеће ритам урбаног живота, у овим екцесима који ту и 
тамо захватају младе, извиђачи су бела страна младости. 

 
Чиста страна живота"  

Миролав Антић 
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Увод 

 

Поштовани будући извиђачу, пред тобом се налази приручник школе за воднике у 
извиђачкој организацији, коју ћеш у нареднихх неколико дана завршити и као такав постати 
оспособљен за самостално руковођење водом или јатом у оквиру Одреда извиђача ''Космајски 
одред'' Младеновац. 

 
Савлађујући програам водног течаја на крају би требало да 

 

 познајеш сврху, принципе и метод извиђачке организације; 
 

 познајеш Савез извиђача и његов историјат, традиције и начин организације; 
 

 познајеш  начин овладавања знањима потребним за другу извиђачку звезду; 
 

 познајеш динамику рада вода, распоред дужности, тимски рад и основе 
водног система; 

 

 познајеш и примењују активности које граде специфичан дух отворености, 
срдачности, сарадње и весеља у воду; 

 

 научиш како да преносе знања другим извиђачима; 
 

 будеш способни да самостално планираш, усмераваш, руководиш и 
процењујеш рад свог вода; 

 

 познајеш особине које чине доброг водника; 
 

 будеш способан да планираш, изведеш и процениш излете разних врста са 
својим водом, као и да припремиш вод за учешће на биваку; 

 

 усвојиш основе појмове о раду чете и одреда, као и да познајеш рад и начине 
за сарадњу са јединицама у другим категоријама чланства; 

 

 имаш основна знања о Светском скаутском покрету; 
 

 будеш оспособљен за планирање и извођење једноставних акција у сарадњи 
са организацијама младих и другим чиниоцима из своје средине. 

 
 

Општи програм течаја 
 
 
Програм водног течаја састоји се из три основне области: 
 

 основе извиђаштва 

 методика 

 извиђачка знања 
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ОСНОВЕ ИЗВИЂАШТВА 
 

Основе извиђаштва 
 

Сврха скаутског покрета 
 
По скаутској образовној филозофији свака особа се рађа са јединственим 

потенцијалом који се може развити у конструктивном правцу. 
 
Да би се овај потенцијал претворио у реалност потребно је развити све способности 

појединца – физичке, интелектуалне, емоционалне , друштвене и духовне – у правцу циљева 
које треба достићи. Очигледно, како је образовање животни процес, скаутство не може 
потпуно развити нечији потенцијал на свим пољима.  

 
Скаутство, може пратити скаута, неко време, у делу развојног пута и помоћи свакој 

особи да развије унутрашње изворе који ће јој бити потребни да настави развој без помоћи 
скаутства. На крају, да је скаутство штака на коју ће се људи ослањати читав живот, сигурно не 
би успело у ономе шта покушава да достигне. 

 
Скаутство, просто тежи да допринесе овом процесу самообразовања током година 

када особи заиста може овај систем структурисане образовне подршке користити. 
Охрабрујући младе људе да користе и развијају све своје способности на конструктиван 
начин, данас скаутство тежи да помогне младим људима да схвате да они већ поседују оно 
што је потребно да се направи разлика – у њиховим сопственим животима и свету у којем 
живе.  

 
Пошто постану спремни да прошире своје хоризонте и потраже нове изазове, 

скаутство им помаже да користе своје искуство и даље развијају своје способности, да живе и 
расту као испуњени појединци и као активни и конструктивни чланови друштва. 
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Принципи скаутства 

 
Разумљиво је да је као образовни покрет, скаутство друштвено одговорно: младим 

људима којима служи и породицама које су повериле своју драгу децу да се о њима брине. 
Образовни циљеви су јасни: развој самосталне, пожртвоване, одговорне и посвећене особе и 
члана друштва. Међутим, морају постојати јасне водиље које оријентишу развој младе особе 
ка овим циљевима. 

 
То су скаутски принципи: дужност према себи, према другима и према Богу. Они су 

основа система вредности који управљају покретом као целином. Ови принципи, стога, дају 
правац образовној политици скаутства као покрета, образовном приступу који се користи са 
младим људима и начину на који се елементи скаутског метода користе да би дали 
конструктиван и кохерентан правац развоју младе особе. 

 
Дужност према себи - Свака особа је дужна да развије своју самосталност и преузме 

одговорност.  
 

- преузимање одговорности за сопствени развој: физички, интелектуални, 
емоционални, друштвени и духовни; 
- доношење одлука за које дубоко сматрамо да су праведне, брига о здрављу, борба 
појединца за људска права. 

 
Да би се у овоме успело потребно је себе боље упознати, сво богатство и 

комплексност који карактеришу сваку особу, са страховима и слабостима, надама, 
потребама… 

 
Дужност према другима Свака особа има одговорност према другима.  
 

- поштовање достојанства сваког појединца; 
- вођење активне и конструктивне улоге у друштву; 
- помоћ онима којима је потребна; 
- признавање интегритета природе. 

 
Дужност према Богу Свака особа је дужна да трага, изнад онога што је материјално  

 
- трагање за духовном реалношћу која даје значење и правац у животу појединца и 
- откривање значења духовних вредности и живљење у складу са тим вредностима. 

 
Када су ова три једноставна принципа заиста део нацина живота свака врста 

фундаментализма или фанатизма је искључена. 
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Метод извиђаштва 

 
Метод извиђаштва - скаутства има 7 саставних елемената, који су једнако важни у 

образовању младих и деце и представљају кључни приступ и специфичност извиђаштва , 
насупрот осталим образовани покретима / организацијама , то су:  
 

 Рад у малим групама 

 Учење кроз рад 

 Прогресивна шема 

 Живот у природи 

 Симболички оквир 

 Завет/Обећање и закони 

 Подршка одраслих 
 

Рад у малим групама 
Рад у малим групама кроз добру комуникацију, дружење, подршку и сарадњу, активно 

укључује сваког/ку појединца/ку у рад и води га/је ка увиђању сопствене одговорности у 
оквиру групе. Сваки члан/ица има права и дужности којима доприноси остваривању 
заједничког циља и бољем и ефикаснијем раду групе, тако група делује као јединствена 
целина у остварењу постављених задатака. 
 

Учење кроз рад 
Учење кроз рад је скаутски метод којим се постижу образовни циљеви, стичу нова 

знања, вештине и ставови, до којих се долази активним учешћем у различитим облицима 
рада, при чему чланови/це кроз директна практична искуства и већу мотивацију 
продуктивније и лакше долазе до одређених циљева. 

 
Прогресивна шема 
Прогресивна шема представља развој, односно стални напредак чланова организације 

уз помоћ систематске повезаности програмских целина, које се нуде поступно, путем 
различитих метода рада. Да би били стимулисани, чланови/це испред себе треба да имају 
увек нове изазове. 
 

Живот у природи 
Природа је вечни изазов за људе због тога што пружа бесконачне могућности. Живот 

у природи је значајан пре свега из разлога што се извиђачи уче правим вредностима и имају 
могућности како физичког тако и друштвеног, интелектуалног, духовног развоја, као и развоја 
карактера. У данашње време, овај метод је нарочито значајан, када чланови углавном живе у 
урбаним местима, првенствено ради очувања њиховог здравља, али и развоја еколошке 
свести. 

 
Симболички оквир 
Симболички оквир је метод рада где стварамо систем вредности по узору на културу 

или заједницу (реалну или преузету из романа или филма). По том систему вредности 
чланови/це следе кораке својих идола, дају пример другима, истовремено усвајајући моралне 
кодексе. Битно је да симболички оквир одговара правим потребама деце и младих људи истог 
узраста и да подстиче њихова интересовања и ентузијазам.  

 
Завет/обећање и закони 
Овај метод рада представља неговање система вредности, који доприноси да сваки 

члан буде поносан и доследан завету и законима, градећи свој кодекс понашања и преданост 
Мисији, принципима, циљевима и традицији своје организације. 
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Подршка одраслих 
Одрасли у организацијама младих (волонтери) имају пресудну улогу и заузимају 

значајно место. Сврха укључивања одраслих у организацију је подршка спровођењу програма.  

 
Улога одраслих је: 

 руковођење јединицама - руководећа структура 

 школовање кадрова - организација и реализација облика школовања 

 обављање техничких функција - секретар, благајник, економ, и сл. 

 саветодавна улога 

 разрада и преиспитивање програма, Статута, правилника, система обуке , 
планирање и реализација активности 

 обезбеђивање услова за рад - ресурси, одговорности, техничка подршка, и 
сл. 

 
Одрасли задовољавају своје потребе кроз различите аспекте: 

 учешће на различитим активностима - смотре, табори, излети, и сл. 

 систематска даља обука 

 учешће у међународним активностима. 
 
Волонтери-одрасли у организацији свој рад заснивају на добровољној основи. 
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Историјат извиђачке организације 
 
 

"Истинско знање долази изнутра, као резултат унутрашњег процеса. Душа се образује, тј. сама шири 
изнутра, не може се развијати вештачки применом књишких упутстава и спољним правилима." 

Lord Baden Powell (Girl Guilding, стр.185) 
 
 
 

Мисија извиђаштва треба да допринесе образовању младих људи, кроз систем 
вредности заснован на скаутском Завету и Закону, да помогне изградњи бољег света у 
коме су људи остварени као појединци и имају конструктивну улогу у друштву. 
 
Ово се постиже кроз: 
 

 Укључење младих у процес неформалног образовања током целокупног њиховог 
развоја. 

 
 Примену посебног метода који сваког појединца чини главним носиоцем сопственог 

развоја, особом која се ослања на сопствене снаге, која је одговорна, посвећена и 
спремна да пружи подршку другима. 

 
 Помоћ у процесу успостављања система вредности који се заснива на духовним, 

друштвеним личним приципима, садржаним у Завету и Закону. 
 
 
 
Извиђачи у свету     
 
WOSM          World Organization of the Scout Movement 
 

Као зачетник идеје скаутизма у свету сматра се 
канађанин Ернест Томпсон Ситон који је још 1902. 
године основао групу дечака таборника са задатком да 
се васпитају учећи живот у природи и на принципима 
добровољности и самодисциплине. Тако је и зачета 
организација која се назвала "woodcroft". Оснивач 
скаутизма у свету је Енглез генералмајор Роберт Баден 
Пауел (1857-1941). Он је у енглеско-бурском рату за 
време опсаде тврђаве 1899. године користио дећаке за 
одговорне задатке. После повратка из овог рата у 
Енглеској 1907 ствара организацију скаута. Три године 
касније, ова организација имала је 123 000 чланова. 
Умро је 1941. године и сахрањен је у Нигерији, Кенија, 
а на надгробној плочи је исписано "Робрет Баден 
Пауел, шеф скаута света". Први скаутски међународни 
табор одржан је 1920. године у Олимпији у Лондону, а 
прва међународна конференција о скаутизму одржана је 
1922. у Паризу и од тада је скаутизам постао светски 
покрет. Данас у свету постоји преко 28000000 извиђача, 
а само 6 земаља нема своју извиђачку организацију.                    Роберт Баден Пауел 1857. - 
1941. 
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Извиђачи у Југославији 
 
Оснивачка скупштина савеза извидника и планинки у тадашњој Краљевини Срба, 

Хрвата и Словенаца одржана је 6.V 1923. године. Прва извиђачка организација је формирана 
у Београду (Стег бр.1) 1.X 1920. 1930. ова организација мења назив у Савез скаута Краљевине 
Југославије, који је бројао око 10 000 чланова. У периоду од 1930. - 1940. рад ове организације 
је неколико пута забрањиван. 1940. из савеза иступају неки делови, а почетком 1941. формира 
се Српски савез извидника и планинки. После II светског рата формира се у септембру 1951. 
Иницијативни одбор за формирање савеза извиђачких организација Југославије, а оснивачка 
скупштина савеза одржана је 7-8.II 1953. године. У периоду од ИИ светског рата до 1991. 
одржано је укупно 8 смотри извиђача и то: 

 
 

 Прва смотра од 30.IV до 3.V 1954. на Бановом брду у Београду са 1 200 учесника. 
 Друга смотра од 7 до 16.VIII 1957. на Палама код Сарајева са преко 6 000 учесника. 
 Треца смотра 1961. на подруцју целе Југославије. 
 Цетвета смотра од 1 до 10.VII 1966. на Фрушкој гори са око 10 000 учесника. 
 Пета смотра од 2 до 12.VII 1970. на Лесцу (Блед) са око 7 500 учесника. 
 Шеста смотра од 1 до 14.VII 1975. на Петровој гори са око 6 000 уцесника. 
 Седма смотра од 1 до 10.VII 1983. на Тјентишту са око 9 000 учесника. 
 Осма смотра од 30.VI до 9.VII 1987. на Ади Циганлији у Београду преко 12 000 

учесника. 
 Девета смотра од 02. до 12.07.1997. у Смед. Паланци са око 3500 учесника.  
 Десета смотра од 18. до 28.07.2002. у Никшићу са око 1200 учесника. 

 
Извиђачи у Србији 
 

Прва извидничка организација код нас формирана 1911. у 
оквиру савеза трезвене младежи, која је тада била једина 
организација у Југославији а оснивач је био Милош Ђ. Поповић 
(1876-1954) (види слику). После I Светског рата и стварања 
Југославије организација је једно време радила у саставу соколске 
организације а од 1921. оснива се самостални савез извидника и 
планинки Србије. После II Светског рата прва иницијатива за 
обнављање савеза самосталних извидника и планинки Србије 
јавила се 1944. а први састанак одржан је 21.XI 1944. Први 
воднички течај у Србији одржан је од 19-27.I 1952. у Пионирском 
граду у Београду на којем је учествовало 70 омладинаца са 
територије Србије. Прва шумска школа савеза извидника Србије 
одржана је од 12.VII до 5.VIII 1952. на Копаонику. Прво 
оријентационо такмичење извидника у Србији одржано је 14.V 
1959. на Авали.               Др. Милош Ђ. Поповић  

1876. - 1954. 
Пријем у WОСМ 
 

Може се рећи да је одлучујуће представљање Савеза било на џемборију у Холандији 
1995. када је једна група међународних комесара тражила посебан разговор "о Савезу". С 
обзиром да је разговор био успешан, уследио је 1. септембра 1995. године, без и једног гласа 
против од стране 136 земаља чланица, пријем СИЈ-а у WОСМ. Главне теме око којих су 
настали спорови су биле: 

 
 Духовна димензија  
 Ниво демократичности  
 Однос према националним мањинама  
 Међународни статус државе  
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Историјат нашег одреда 

 
Космајски одред извиђача је основан 15. маја 1956. године. Одред непрекидно ради већ 

51 годину. Кроз његове редове је прошло преко 5.500 младих младеновачке општине који су 
савлађујући извиђачки програм постали корисни чланови локалне заједнице. О успешности 
рада одреда говоре многобројна признања како савеза извиђача , тако и друштвене заједнице 
(“Златни јаворов лист”, одликовање Савеза извиђача Југославије, “Октобарска диплома” СО 
Младеновац, “Златни извиђачки знак” Савеза изавиђзча Србије…). Данас одред броји око 70 
активних чланова, сврстаних не више као некада у клубове и јата већ у тимове из одређених 
области. Тако да одред данас има групу младих за превенцију наркоманије, групу младих за 
превенцију сиде, групу младих за тимски рад... а све обједињене под јединственим програмом  
и једним меном ОI “Космајски одред” Младеновац 

 
 Период који је протекао иза нас као и ситуација у којој се налазила како држава, тако и 
ццелокупно друштво су засигурно оставили дубок траг не само међу младима наше земље већ 
и у самом одреду извиђач нашег града.  Тешка материјална ситуација, лош друштвени 
положај и слаба воља или немогућност локалне самоуправе, довели су наш одред пред само 
питање даље егсистенције. У годинама крајем прошлог века и почетком овог одред је радио у 
имрповизованим условима, лошим просторијама  без грејања где је редовно своје активности, 
у мањем обиму, обављало око 20 чланова. Врхунац проблем био је 2002. године када смо од 
стране локалне власти привремено остали без просторија. Само упорност појединих чланова, 
њихова истрајност и ентузијазам и са знатно смањеним обимо активности и 10-ак чланова су 
нам помогли да пребродимо можда најтежи  период у нашој историји. Коначно, бољи дани 
за нашу организацију, уследили су почетком 2005. године, када је локална ссамоуправа дала 
усмено обећање за добијање нових просторија као и средства за пројекат вршњачке школе за 
30 полазника, док је један страни донатор доделио средства за реализацију пројекта 
рециклаже који је касније захваљујући Скретераијату финансија града Београда, наставио да 
се реализује и у 2006. години. Нове чињенице и развој ситуације убрзо су вратили многе 
старе извиђаче који су упорно и чврсто кренули у нову кампању анимирања младих нашег 
града, као и промовисања идеја наше организације. Потпомогнути нових члановима 
полазницима школе, подржани старијим чланством као и својом већ показаном упорношћу 
одред се коначно уз низ активности и акција враћа на сцену нашег града, где веома брзо 
заузима водећу улогу организације која брине о младима.  
  
 Активан рад, са јасно препознатљивим активностима, нам помаже да у току 2006. 
године добијемо просторије у центру града и одређена средства од стране локалне 
самоуправе. Наставак наших активности са новим и иновативним стварима, усвајање нових 
програма и честа организација семинара трибина и школица нам помажу да веома брзо 
повећамо број чланова на преко 40, углавном средњошколске популације. Обзиром да смо 
једина организација у граду која се активно бави поред извиђачких и програмима младих, ми 
данас редовно спроводимо и програме превецније сиде и наркоманије, програме 
толеранције, и невербалне комуникације, изградње тима, екологије и друго.  
 
 Данас наш одред захваљујући упорности и труду старијих чланова, као и жељи за 
радом и напредком млађих има како је већ речено преко 70 активиста, од којих 30 старијих и 
40-ак млађих чланова. Одред је паметном и логичном финансијском политиком успео да 
обнови део опреме, да реновира просторије од 30 квадрата у центру града, као и да купи плац 
у Голубцу. Данас наш одред сарађује са организацијама из Новог Сада и Београду. У 
садашњем времену у нашем граду одред је јасно преузео иницијативу и улогу водеће, ако не и 
једине организације која спроводи програме за младе.  
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Извиђачка традиција 

 
 

Знак савеза 
 

Знак савеза представља зелени јаворов лист који симболизује 
повезаност са природом, на коме се налази крин са три латице обојене у 
бојама државне заставе. По једна латица симболише: дужност према 
отаџбини, духовну обавезу и обавезу према самом себи. Крајње две 
латице на себи имају звезду петокраку беле боје које симболишу десет 
извиђачких закона. На средини средње латице налази се магнетна игла, 
која показује склоност ка оријентацији. Жути прстен око крина 
симболизује једињтво и блискост организације, тиме што повезује три 
латице које представљају три старосне категорије. 

 
Униформа 

 
Униформа се састоји од: качкета , извиђачке кошуље са ознакама, бермуда, панталона 

или сукње, мараме (извиђачке), кајиша и чарапа. Качкет је плаве боје са знаком СIЈ-е. Кошуља 
је војничког кроја, за поречане и поречанке је плаве боје, за извиђаче и планинке је зелене 
боје, за брђане и брђанке је боје песка док је за полетарце и пчелице трико кроја љубичасте 
боје са копчањем до пола, једним џепом и без еполета. Панталоне су кроја фармерки, од 
памучног платна плаве боје и могу бити до пола бутине без задњих џепова, до колена са 
једним задњим џепом и преко колена такође са једним задњим џепом. Марама је облика 
једнакокраког троугла и за полетарце и пчелице је висином подељена на два дела која су 
различите боје (боје јата или одрда), док је за све остале једнобразна са или без руба у другој 
боји. Кајиш је платнени, плаве боје и на копчи има знак СIЈ-е. Чарапе су доколениц, плаве 
боје са знаком СIЈ-е. 
 

Извиђачки поздрав 
 

Извиђачки поздрав је подигнута десна рука савијена у лакту под правим 
углом. Испружена три средња прста са значењем као крин и палцем преко 
малог прста што симболизује да јачи и већи треба да чува и брани слабијег а 
слабији да поштује јачег. 

 
 

Обележја јединица 
 

Обележја јединица представљају име, застава, традиција, химна, знак, 
печат. летопис, поклич, поздрав, кутак. Застава јата је љубичасте боје облика 
троугла димензија 35x75. Копље треба да буде дугацко 1,5 м ширине (пречника) 

2цм. Са предње стране треба да буде знак републичког савеза, назив јединице и места док са 
задње стране трба да буде назив јата и цртеж маскоте (амблем јата). Четна застава је правоугла 
са усеченим једнакостраничним троуглом. Предња страна је у боји јединице са знаком и 
називом јединице. Водна застава је иста као застава јата само што је предња страна заставе 
друге боје и то обично зелене. Одредска застава је љубичасте боје. Предња страна треба да 
садржи знак одреда, назив одреда и назив места. Задња страна треба да садржи амблем СIЈ-е 
изнад натписа Југославија а испод натписа Србија. Димензије заставе су 120x80 док су 
димензије траке која означава чету или одред орлова 90x15. 
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Значај закона, завета и обећања 

 
Придржавање Завету и Законима 
Скаутски Завет и Закони сматрају се једним елементом метода зато што су веома тесно 

повезани. Међутим, како се њихове специфичне образовне улоге разликују третираћемо их 
појединачно. 
 

Скаутски закони 
Скаутски закони су начин живљења који је заснован на скаутским принципима. То је 

кодекс понашања у јединици али исто тако и начин живљења, скуп вредности, којим се млада 
особа обавезује када положи Завет. Закони, стога, представљају животни идеал сваког члана 
организације, младе особе или одраслог члана, као и средство за испуњење образовног циља–
начин да се науче значења појмова кроз директно искуство. 
 

Скаутски завет је обећање које сваки млади појединац да пред групом вршњака када 
одлучи да постане члан организације. Млади чланови се по својој слободној вољи обавезују 
на утврђени кодекс понашања, извичачке законе, прихватајући одговорност за испуњавање 
датог обећања. Трајна идентификација са овим етичким вредностима и напор да се оне 
задовоље у најбољој могућој мери су, стога, најмоћнији инструмент једне младе особе. 
 
Обећање полетараца: 

 
"Обећавам да цу волети своју отаџбину 

да цу трагати за највећом истином и љубављу, 
да цу добро учити и бити вредан 

и да цу свакога дана учинити нешто корисно". 
 

Закони полетараца гласе: 
 

1. Полетарац је добар друг, праведан и храбар. 
2. Полетарац поштује своје родитеље и старије. 
3. Полетарац добро учи, вредан је и несебичан. 

 
Завет извиђача: 

"Дајем часну реч, 
да ћу волети своју отаџбину, 

да прихватам духовну стварност, 
и да ћу трагати за њеним пуним значењем, 

да ћу помагати другима, 
и да ћу живети и радити по извиђачким законима". 

 
Закони извиђача гласе: 
 

1. Извиђач је добар друг, ведар, друштвен и несебичан. 
2. Извиђач је користан члан заједнице у којој живи. 
3. Извиђач је честит, учтив и клони се штетних навика. 
4. Извиђач цени и развија духовне, физичке и интелектуалне вредности. 
5. Извиђач је искрен, говори истину и бори се за њу. 
6. Извиђач поштује родитеље и старије, а помаже млађим и слабијим. 
7. Извиђач стално учи и примењује стечена знања и вештине. 
8. Извиђач је вредан истрајан и цени рад. 
9. Извиђач воли природу, упознаје је и чува. 
10. Извиђач одговорно извршава заједничке одлуке. 
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Чланство у Савезу извиђача и облици организовања 
 

 
Категорије чланства 

 
 

Према узрасту, чланови извиђачке организације подељени су на четири старосне категорије: 
 

 полетарци и пчелице (од 7 до 11 година) 
 мађи извиђачи и млађе планинке (од 11 до 15 година) 
 извиђачи и планинке (од 15 до 20 година) 
 брђани и брђанке (цланови преко 20 година) 
 

Заједнички назив за све чланове савеза извиђача је извиђач. 

  
Радне, основне и организационе јединице 

 
Чланови савеза извиђача се организују у три врсте јединица: 
 

 Основне јединице (састављене од више радних јединица) 
 Радне јединице 
 Организационе јединице 

 
ОСНОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ - Основне јединице су састављене од више радних 

јединица и оне су најцешце носиоци акција и активности савеза извиђача. Основна јединица, 
за све категорије чланства је чета (коло, посада). Ако је јединица састављена искључиво од 
извиђача назива се чета, од планинки - коло а ако је јединица поречанска зове се посада.  

 
Четом руководе: збор (скупштина чете), штаб, старешина и вођа. Штаб чине вођа 

чете, помоћник вође, водници свих водова или предводници јата који чине чету и чланови 
изабрани за вршење одређених дужности (секретар, благајник, економ). Штаб чете организује 
рад чете, одлуке о текућим питањима и извиђачким акцијама и руководи радом чете. Штаб 
чете одговара збору или скупштини чете. 
 

РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ - Радне јединице представљају мање колективе чланова исте 
категорије окупљене на основу заједниког интересовања. У радним јединицама се практично 
савладује извиђачки програм. Радне јединице су јато (рој), вод и клуб. 

 
Јато чине чланови извиђачке организације узраста до четвртог разреда основне школе 

(приближно 7-11 година) који носе назив полетарци (дечаци) и пчелице (девојчице). Оснони 
метод рада је игра у већим групама. 

 
Вод је радна јединица млађих извиђача и планинки који су подељени (раздвојени) по 

половима, приближно истог узраста уз слична опредељења. Vођа вода назива се водник. Вод 
броји од 6-12 чланова. 

 
Клуб - Постоје две врсте клуба, прва је она код које клуб чине старији извиђачи (15-20 

г.), док код друге клуб чине брђани (преко 20 г.). Клуб је радна јединица састављена од 
старијих извиђача који већ имају неко знање и чине га око двадесетак чланова. Клуб је 
подељен на полове. 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ - Организационе јединице се формирају од 

више основних јединица и имају статус правног лица. Организационе јединице су: одред 
извиђача и самостална чета. 
 

Одред извиђача је организациона јединица извиђача која се формира по 
територијалном принципу организовања од више основних јединица једне или више 
категорија извиђача. Улога одреда је да реализује програм организације, примењује статуте 
савеза извиђача ,да их конструише бирањем својих представника и да доприноси раду и 
развоју извиђачке организације. Одред извиђача има свој статут, печат, седиште а располаже 
материјалним и финансијским средствима. 
 

Самостална чета - Ако у општини не постоје услови за формирање одреда извиђача, 
а ради само једна чета (коло, посада), она се организује и ради као организациона јединица и 
носи назив самостална чета. 
 

ФОРМИРАЊЕ ИЗВИЂАЧКИХ ЈЕДIНIЦА - За формирање извиђачке јединице 
потребно је: 

 заинтересована група деце 
 школовани кадар 
 материјални услови 
 простори 

 

 
Степеновање знања програма 

 
Општи програми су у зависности од категорије чланства, степеновани према следећим 

нивоима: 
 

- за полетарце и пчелице 
лет врапца;  
лет ласте и  
лет орла 

 
 - за млађе извижаче и планинке 
   I звезда 
   II звезда 
   III звезда 
 

- за млађе извижаче и планинке 
   I крин 
   II крин 
   III крин 
 

Посебни програми су у зависности од категорије садржани у  
 

- вештинама за полетарце и пчелице и у  
- вештарствима з аизвиђаче и планинке 
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Методи рада и облици активности 

 
МЕТОДЕ РАДА 
 

Игра је најомиљенија активност полетараца и пчелица и саставни део њиховог 
живота. Игра треба да буде осмишљена тако да код полетараца развије смисао за живот у 
колективу, радне навике и позитивне карактерне особине. Елементе рада у игру треба 
уносити постепено, чиме игра постаје васпитна. 

Такмичење је једна од најбољих метода за проверу стечених знања, а да се то не 
осети. У такмичењу учествују сви чланови без обзира на знање. 

 
Драматизација је одглумљавање одређених ситуација у циљу припрема за неке 

незгоде, изненадне ситуације... То се углавном односи на прву помоћ 
Демонстрација је метода код које искуснији демонстрирају осталима одеђена 

вештине (добра метода за учење сигнализације и прве помоћи). 
Посматрање, овом методом се најбоље учи топографија, али се примењује и за 

остале области. 
Предавање је метода код које се излажу потпуно нова знања. Мора бити кратко и 

занимљиво, да би остали са што више пажње слушали. 
Разговор, међусобном дискусијом се најбоље утврђује колико извиђачи познају 

материју, а може се много тога научити кроз разговор са искуснијима. 
Експеримент, многе извиђачке ствари се уче најбоље кроз практичан рад. Највећа 

примена је у пионирству. 
Литература, ова метода је погодна за проширење већ раније стечених знања. 

 
 
ОБЛИЦИ АКТИВНОСТИ 

 
Излет је полудневни, једнодневни или вишедневни боравак у природи, у излет 

спадају и облици разних обилазака историских споменика, шетње... Кретање на излету мора 
бити што више прилагођено млађима и слабијима при чему се иде у строју. Одмор треба 
бити на сваких сат времена и то од 5 до 10 минута. 

Бивак је вишедневни организовани боравак у природи у трајању од 3 до 7 дана. 
Коначари се шаљу да би средили и обезбедили основне услове и они долазе раније од 
других. На овој активности се спроводе бројни програми (освајање вештарстава...) 

Табор је највиши облик организованог боравка у природи, у трајању од 7 до 21 дан. 
На њему се проверавају стечена знања и освајају вештине и вештарства. На табору се развија 
осећај другарства, водни дух и одговорност. 

Покретни табор је врста табора који се одржава на више места, где се у сваком 
проводи одређено време. Пут се прелази пешке, а спава се у заклонима од шаторских крила. 

Марш је организовано пешачење са већ унапред испланираном рутом и циљем. 
Прелази се од 20 до 25 колиметара дневно, а свака 3 дана се практикује одмор од једног дана. 

Поход је пешачење комбиновано са превозом (неке врсте превозног средства). Циљ 
похода је најчешће обилазак ннеког историског споменика, освајање врхова... 
 
 
Планирање 
 

Да би се одржало чланство у воду и чети потребно је имати план рада за најмање три 
месеца унапред. Сваки састанак мора бити испланиран "тачно у минут" и тога се треба 
придржавати. Већину састанака треба држати у природи уз практичну примену предавање 
мора бити кратко, занимљиво и јасно, уз предавање треба користити литреатуру. 
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Водни систем 
 

 
На почетку постоји група деце која чине вод. После одређеног времена, она ће 

савладати програм прве звезде и биће послата на водни течај, после кога ће постати вод 
водника. Сваки ће преузети дужност водника, али ће и даље постојати као вод, и даље 
савлађивати програм. По освајању друге звезде, моћи ће да заврше шумску школу и постану 
четовође и самим тим и њихов вод постаје вод четовођа. Касније они могу учествовати у раду 
одреда па и основати нови одред. Тиме се постиже да увек постоји школовани кадар и 
постепено ширење извиђачке организације. 
 

Вод је основна васпитна и радна јединица у којој се извиђачи навикавају на 
колективан живот. 

 
Обележја вода представљају: име, застава, традиција, химна, знак, печат, летопис, 

поклич, поздрав, кутак... 
 
Водни дух је развијено осећање за другарство, јединство, и сарадњу по принципу "сви 

за једног, један за све". 
 
Водник мора бити примеран, да својим знањем и понашањем буде пример осталим 

члановима вода, као и да има разумевања за њих и да буде са њима друг. 
 
Психологија вођења чланства  - Чланство је по годинама веома разноврсно па је 

подељено на категорије које имају различите интересе. За најмлађе је потребна игра јер је то 
најбољи начин учења за то доба (полетарци и пчелице). Они су у већим групама јер имају 
потребу за масовним дружењем. Постоји одвојеност полова (стиде се) па их треба навићи на 
супротан пол. Не треба много времена посветити једној теми већ скакати са теме на тему 
(динамика). Не треба дозволити да им досади игра (прекинути када је најзанимљивије па 
наставити неки други пут). Изливи емоција су бурни али краткотрајни. Карактеристике 
полетараца: 

 
 потреба за већом групом (слобода, сигурност) 
 потреба за игром и песмом (разонода) 
 одбојност према супротном полу 
 потреба за променама (иновацијама) 
 честа импулсивност 
 потреба за што више физичких активности 

 
Млађи извиђачи и планинке и даље показују одбојност али је не осећају у толикој 

мери већ имају потребу за индивидуалношћу (да сами нешто постигну), па су и групе мање 
(водови). У игре се убрајају неки нови елементи (да се умно више развијају). Деца чим осете 
обавезу ударају контру па обавезу не треба да осете. Одлике млађих извиђача и планинки: 
 

 мања група (и даље постоји потреба за колективом) 
 у игру се уводе нови елементи 
 одбојност изражена, али не у толикој мери 
 потреба за променом и даље изражена 

 
Код извиђача и планинки (у њиховом узрасту) формирају се сопствене личности. Већ 

поседују своје ставове, и критични су према својој околини (према свему). Потребно је мање 
игре али више спорта. 
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МЕТОДИКА 
 

Церемонијали 
 

Подизање и спуштање заставе 
 

Свечани тренутак којим се означава почетак односно крај дана на извиђачком табору. 
Овом чину присуствују сви учесници табора комплетно униформисани, постројени по 
јединицама по унапред одређеном распореду. Заставу спушта односно подиже најбоља 
планинка или извиђач из дежурне јединице тога дана. У оквиру церемонијала чита се дневна 
заповест и предаје односно прима дежурство табора за наредни дан. Овом приликом се 
проглашавају најбољи за протекли дан. Церемонијалом руководи дежурни табора коме вође 
јединица предају рапорт. Сам церемонијал се одвија на следећи начин: 

После постројавања јединица и после предаје рапорта дежурном табора, дежурни 
командује: "МIРНО! Нек изађе планинка/извиђач (изговори име и презиме) да 
подигне/спусти заставу." Планинка/извиђач излази из строја, прилази застави и стаје три 
корака испред јарбола. Поздравља заставу извиђачким поздравом гледајући у њу, затим 
прилази јарболу и почиње да подиже/спушта заставу. Непосредно пред почетак 
подизања/спуштања заставе, дежурни командује: "Поздрав застави!". По издавању те команде 
сви постројени прате погледом заставу и певају државну химну. Док се застава 
подиже/спушта дежурни и остали чланови штаба који нису вође јединица ако су ван строја 
поздрављају заставу извиђачким поздравом и прате је погледом. Када се застава 
подигне/спусти, планинка/извиђач који је подизао/спуштао заставу одступи од јарбола два 
до три корака, погледа у заставу, поздрави је извиђачким поздравом, окрене се налево-круг и 
прикључи се својој јединици. За то време дежурни командује: "МIРНО!". По спуштању 
заставе чита се дневна заповест за наредни дан, предаје се/преузима дежурство, и нови 
дежурни табора предаје команду над јединицама њиховим вођама. 
 

Предавање рапорта 
 

Приликом постројавања јединица вође предају рапорт дежурном, начелнику акције, и 
сл. Што зависи од сврхе постројавања. На табору се рапорт предаје приликом подизања и 
спуштања заставе дежурном табора. Пре предавања рапорта јединице су постројене, а 
дежурни командује: "Vође рапорт!". Све вође излазе из строја, долазе на три до четири корака 
од дежурног и постројавају се тако да средина њиховог строја буде наспрам дежурног. Рапорт 
почињу да предају слева на десно, тако што излазе из строја и стају на два корака наспрам 
дежурног. Vођа који предаје рапорт поздрави дежурног и сачека отпоздрав. Затим изговара 
рапорт који садржи податке о називу јединице, бројности, и сл. По изговореном рапорту 
дежурни први поздравља а вођа отпоздрави, окрене се налево-круг и врати се на своје место у 
строју вода. Када све воде предају рапорт дежурни командује: "Vође на своја места!". По овој 
команди вође се окрећу налево-круг и враћају на своје место у строју јединице. 
 

Примопредаја дежурства 
 

Примопредаја дежурства се врши приликом спуштања заставе. Дежурни протеклог 
дана командује: "Нека изађе нови главни дежурни да прими дежурство!". По дневној 
заповести за следећи дан, излази нови дежурни из строја своје јединице и стаје наспрам 
главног дежурног на два до три корака. Поздравља дежурног и чека његов отпоздрав. По 
отпоздраву главни дежурни предаје новом главном дежурном рапорт у коме га извештава о 
стању у табору и завршава тај рапорт реченицом: "Главни дежурни предајем ти дежурство у 
наредна 24 часа". Уколико се главни дежурни слаже са стањем у табору он одговара: 
"Дежурство примљено". Затим се изврши смена главног дежурног тако што и стари и нови 
главни дежурни искораче у своју десну страну, затим корак напред, налево-круг и поново 
корак у своју десну страну, тако да се нађу један наспрам другог, али је сада нови дежурни на 
месту старог и обратно. Нови дежурни затим поздравља старог који му отпоздравља и враћа 
се у строј своје јединице. 
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Полагање завета/обећања 
 

Полагање завета/обећања је свечани чин када нови чланови организације дају 
завет/обећање пред свим члановима јединице и када постају званићно извиђачи. Полагање 
завета/обећања се обично везује за неки значајан датум (дан јединице, неки историјски 
датум...). Церемонијал се обавља на сличан начин: у једну врсту се построје униформисани 
чланови који нису полагали завет/обећање, а иза њих чланови који јесу. Они који полажу 
понављају текст завета/обећања које чита руководилац јединице. По завршетку полагања 
завета/обећања нови чланови добијају извиђачке мараме. 
 

Логорска ватра – паљење 
 

Логорска ватра је једна од културно-забавних активности извиђача и она почиње 
својим церемонијалом. Vођа јединице која је спремила програм ватре када се сви учесници 
сместе око ватре, командује: "Мирно! Нека изађу извиђац и планинка одредени да упале 
ватру." Они излазе до ватре поздрављају је извиђачким поздравом, почињу да пале ватру. 
Vођа командује: "поздрав ватри!" и по команди сви почињу да певају химну ватри. Извиђач и 
планинка који су палили ватру поздрављају заједно са водом извиђачким поздравом. За 
јединицу која је организовала програм ватре срамота је ако се ватра угаси после паљења. 
 

Дежурство и пожарство 
 

Дежурство траје 24 часа. Почиње након спуштања заставе предходног дана а завршава 
се након спуштања заставе наредног дана. Дежурни врши послове који су од заједничког 
интереса за све учеснике табора. Пожарне даје дежурна чета, и пожарство траје од повечерја 
до буђења. Пожарни се смењују на свака два сата. Задатак пожарног је да пази и обезбеђује 
табор од крађе, одржавају ватру и сл. У току ноћи они обилазе табор и проверавају да ли је 
све у реду. Предходна смена пожарних може да напусти пожарство тек када га преузме 
следећа смена. 
 

Смотра шатора 
 

Смотра шатора је церемонијал који се обавља свако јутро на табору, пре подизања 
заставе. Њен циљ је одржавање табора, шатора и опреме чистим и уредним као и провера 
стања логора после ноћи. Смотру шатора врши главни дежурни табора. Церемонијал смотре 
шатора тече на сличан начин: када главни дежурни дође до капије логора јединице или до 
првог шатора јединице, вођа јединице командује: "Збор пред шаторима!" По овој команди 
сваки члан јединице стаје испред свог шатора у ставу мирно. Када се цела јединица построји, 
вођа прилази главном дежурном и предаје му рапорт о спремности јединице за смотру 
шатора. По предаји рапорта вођа се окреће налево-круг и комардује: "На месту вољно!" Затим 
стаје са леве стране главног дежурног који обилази шатор по шатор, прегледа хигијену... Они 
чланови јединице чији шатор главни дежурни прегледа стоје у ставу мирно док преглед траје. 
Када је смотра шатора завршена вођа јединица командује: "МIРНО!, VОЉНО!" После чега се 
морају исправити сви недостатци у шаторима и логору које је главни дежурни запазио и вођа 
јединице је дужан да извести дежурног о томе да ли је то урађено. 
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ИЗВИЂАЧКА ЗНАЊА 
 

Излетништво и живот у природи 
 
Излетништво је сваки организовани поход у природу. 
Облици активности 
 

Излет је полудневни, једнодневни, или дводневни боравак у природи, у излет спадају 
и облици разних обилазака историјских споменика, шетње... Кретање на излету мора бити 
што више прилагођено млађима и слабијима при чему се иде у строју. Воду треба што мање 
пити и рационално је користити. Одмор треба бити на сваких сат времена и то од 5 до 10 
минута. Бивак је вишедневни организовани боравак у природи у трајању од 3 до 7 дана. 
Коначари се шаљу да би средили и обезбедили основне услове, и они долазе раније од 
других. На овој активности се спроводе бројни програми (освајање вештарстава...). Табор је 
највиши облик организованог боравка у природи, у трајању од 7 до 21 дан. На њему се 
проверавају стечена знања и освајају вештарства. На табору се развија осећај другарства, 
водни дух и одговорност. Покретни табор је врста табора који се одржава на више места, где 
се у сваком проводи одредено време. Пут се прелази пешке а спава се у заклонима од 
шаторског крила. Марш је организовано пешачење са већ унапред испланираном рутом и 
циљем. Прелази се од 20 до 25 километара дневно а свака 3 дана се практикује одмор од 
једног дана. Поход је пешачење комбиновано са превозом (неке врсте превозног средства). 
Циљ похода је најчешће обилазак неког историјског споменика, освајање врхова... 
 
Излет 

 
Излет је један од најомиљенијих и најмасовнијих облика извиђачке активности. Кроз 

излете се упознају нова места упознају нови људи и стичу нова знања, излет је такоде прилика 
да се провери већ стаечено знање чланова. Излети по дужини трајања могу бити: 

 
 полудневни 
 целодневни 
 вишедневни 

 
Према органозатору излети се деле на: 
 

 водне 
 четне 
 одредске 

 
За излет се треба детаљно припремити. Том приликом треба обратити пажњу на: циљ 

излета, место излета, време поласка, време доласка, време трајања, ко ће понети колективну 
опрему (сви носе личну), задужењима сваког члана, програм рада... 
 

Правила кретања: 
 

 кретати се увече или ујутру 
 уједначен ход 
 учесници старији од 15 година 
 учесници здрави и способни 
 на сваких сат времена пешачења, од 5 до 10 минута одмора 

 
Опасности: 

 сунчаница 
 топлотни удар 
 тотална исцрпљеност 
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Правила за преживљавање у природи 

 
Нико не очекује да ће се изгубити али и такве ствари се дешавају па треба бити 

спреман за тако нешто. Дефиниција преживљавања гласи: "Остани утопљен и сув док чекаш 
да те пронађу!" Правила за преживљавање: 

 
 Останите заједно, не раздвајајте се - уколико си са пријатељем или својим кућним 

љубимцем. (ово правило треба поштовати због телесне температуре јер ако се 
приљубиш уз пријатеља или великог пса задржаћеш своју толпоту, такође не треба се 
раздвајати јер друштво у таквим ситуацијама пуно значи) 

 Остани на једном месту или у једној области, не лутај - (ово је најважније од свих 
правила јер ако луташ не могу те пронаћи а уз то се излажеш и додатним 
опасностима) 

 Угреј се - (што значи да треба да обучеш сву одецу, покриј сву површину коже коју 
можеш и запамти да ти је најважнији део одече капа јер преко 70 процената укупне 
топлоте тела долази преко главе) 

 Пронађи удобно место за чекање, а не место за скривање - (удобно место за чекање је 
топло, заклоњено од ветра и кише али не такво да те трагаци не могу наћи, добро је 
сместити се испод великог дрвета) 

 Обуци нешто светло - (тако ће те трагачи лакше наћи, такође можеш да направиш и 
заставу од приручног материјала али не заборави да не скидаш ни један део одеће или 
можеш написати УПОМОЋ или СОС уз помоћ камења или грана и направити велику 
стрелицу која показује где си) 

 Буди што већи за трагаче - (ако је то могуће твоје место за чекање треба да је близу 
отвореног простора, кад чујеш да неко долази изађи на средиште чистине и зови, ако 
чујеш авион лези на земљу да би пилот имао што већу мету на видику и маши рукама 
и ногама тако да правиш кругова али престани чим авион оде јер тло може бити веома 
хладно) 

 Не лежи на голу земљу - (претходно правило је једини изузетак овог правила, хладна 
земља може ти украсти телесну температуру, направи душек од гранцица, маховине, 
лишћа итд. такав душек треба да буде дебао барем као онај на коме куци спаваш, кад 
израдиш душек остави мало материјала да ти служи као покривач) 
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Оријентација 
 

Оријентисати се значи одредити свој положај или правац кретања у односу на стране 
света и елементе земљишта. Према начину оријентисања, оријентација се дели на: 

 географску (налажење правца севера и осталих страна света) 
 топографску (оријентисање карте, одредивање положаја стајне тачке на карти,  

упоређивање садржаја карте са земљиштем) 
 тактичку (одредивање свог положаја у односу на непријатељев или друге положаје и 

објекте) 
 
Оријентација помоћу небеских тела 
 

Помоћу сунца - на истоку је око 6 часова, на југу око 
12 а на западу око 18 часова. 

Помоћу сунца и сата (слика 1) - малу казаљку сата 
усмеримо према сунцу. Затим угао измеду мале казаљке и 
броја 12 на сату поделимо на пола, односно надемо 
симетралу овог угла, а правац симетрале показује правац југа. 

Помоћу сунца, сата и сенке (слика 2)  - на осу 
казаљки поставимо сламку (шибице) и сат окрецемо док се 
сенка сламке не поклопи са малом казаљком. Угао измеду 
мале казаљке, односно сенке и броја 12 на сату поделимо на 
пола (надемо симетралу). Правац симетрале показује правац 
севера. 

Помоћу месеца - млад месец се види у 18 часова на западу после заласка сунца, прва 
цетврт изази око 12 цасова на истоку, а око 18 цасова је на југу. Пун месец излази на истоку 
око 18 цасова, последња цетврт излази у поноц на истоку, а око 6 цасова је приближно на 
југу. 

Помоћу звезде северњаче - правац севера 
одредујемо на следећи начин: прво уочимо сазвежђе великих 
кола у том сазвежђу нађемо две последње звезде. Корз те 
звезде замислимо праву линију и растојање те две звезде 
преносимо 4 пута на замишљену праву. У делу неба који сада 
гледамо уочићемо једну звезду која је нешто сјајнија од 
осталих и то је звезда северњаца. За проверу нађемо мала 
кола - северњача мора бити на руди. Ако је то стварно 
северњаца, правац севера је у правцу вертикалне пројекције 
звезде северњаце. 
 
Оријентација помоћу објеката на земљи 
 

Помоћу цркава и гробова - код православних цркава олтар се налази на истоку, улаз 
на западу, док крст такоде показује правац север-југ. Код католицких цркава олтар се налази 
на западу, улаз на истоку, док крст такоде показује правац север-југ. Код џамија, минарет се 
налази на југу, а улаз на северу. Православни гробови заузимају правац исток-запад, тако што 
је крст на истоку док је код католицких гробова крст на западу. Муслимански гробови 
заузимају правац север-југ тако што се стећак налази на северу. 

Помоћу годова на пању - на пањевима пресеченог дрвета јасно се виде годови. 
Годови су на северној страни гушћи него на јужној страни због вегетације дрвета. 

Помоћу крошњи дрвећа и коре стабла - тако што су крошње на југу гушће и 
развијеније него на северу. Кора стабла је на северној страни храпавија и тамнија, често и 
пуна гљивица, док је јужна страна глатка и светла. 

Помоћу маховине - која је на северној страни гушћа у односу на јужнију страну 
дрвета, куће, шуме и сл. За одредивање правца севера треба посматрати више стабала или 
објеката. 
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Орјентација помоћу Бусоле М-53 

 
Бусола М-53 састоји се из: 

 постоља 
 тела бусоле 
 тубуса 
 поклопца са огледалом 
 магнетне игле 
 канапа 
 футроле 

 
Ручна бусула М-53 намењена је за оријентисање, мерење хоризонталних и месних 

углова, показивање циљева и одржање правца кретања. Правац севера одређује се и показује 
помоћу ручне бусоле тако што се на бусоли тј. њеној подели у степене или хиљадите, заузме 
према индексу нулти подељак, бусула се узме у леву руку, подигне на висину оцију, на 
одстојању од 30 до 40 цм, нагне поклопац (бусоле) према основици за 60 степени, а затим се у 
месту окрећете док се црна линија и ознаке за север и југ не поклопе са правцем магнетне 
игле, тако да фосфорни део магнетне игле буде наспрам ознаке за север (троугао или Н). На 
тај начин нишанска линија бусоле усмерена је према северу. Преко нишана на бусоли, на 
земљишту, треба уочити некакав оријентир који ће, са те стајне тачке материјализовати 
правац севера. 
 

Азимут - је хоризонтални угао мерен између правца севера и жељеног правца у смеру 
кретања казаљке на сату. 

Контра-азимут - се користи при одредивању тацке на карти и добија се тако што ако је 
азимут мањи од 180 степени, онда је контра-азимут једнак азимут+180 степени, а ако је азимут 
већи од 180 степени, онда је контра азимут једнак азимут-180 степени. 

Хиљадити - је угао под којим се види штап висине 1 метар на удаљености од 1 
километра. Често се користи уместо степена. 
 
Помоћу путних знакова 
 

Планинарска маркација - Приликом кретања у планинама највише потешкоћа 
представља проналажење пута. Због тога у планинама ка већим врховима и другим 
излетничким местима воде означени путеви. Ознаке на овим путевима се састоје од црвеног 
прстена у коме је бели круг, и оне су постављене дуж шуме по стаблима, стенама... 

 
Путни знаци - Путни знаци су ознаке које извиђачи користе у природи да би онима 

који иду иза њих означили правац кретања, дали одређена упутства, скренули пажњу на 
нешто… Цртају се на влажној земљи, песку, снегу, кредом по кори дрвета, асфалту… Могу се 
слагати од гранчица или каменчића. Знакови се најчешће остављају са десне стране пута. Када 
онај коме је намењен знак прочита поруку, треба је уништити. 
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Сигнализација и пренос порука 
 

Сигнализација је начин преноса порука на даљину, где не учествује човеков говор. 
Развија се из потребе да се на веће удаљености, уз коришћење посебних шифри ради 
заштите поруке, пренесе информација која је веома важна. За такве потребе користе се: 
димни сигнали, бубњеви, светлосни зраци, звучни сигнали, морзеова абецеда, поморски 
кодекс, семафор и слично. Најчешће се користи семафор (за слање порука по дану) и 
морзеова абецеда (за слање порука ноћу). 
 
Семафор 

Семафор је врста сигнализације која се изводи помоћу заставица (свако слово има свој 
положај заставица). Семафор се користи до удаљености од 3 километра. Најлакше се учи по 
круговима. 

 
Морзе 

Морзеова абецеда служи за пренос поруке на даљину. Свако слово је замењено 
сигналом који се састоји из тачки и црта односно дугих и кратких звучних или светлосних 
сигнала.   
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Сигнал у помоћ 

Медународни знак за помоћ је С.О.С. односно Q.Р.Р. Сигнал који се шаље морзеовом 
абецедом је С.О.С. и тебе га слати као једно слово. У планини се шаље тако да у току једног 
минута буде 6 удараца (чврсим предметом о чврст предмет). Одзив спасиоца је 3 ударца у 
једном минуту. Са земље сигнал у помоч се шаље паљењем три ватре које представљеју 
темена једнакостраничног троугла. 
 
Криптографија 

Невидљива писма су специјалан начини израде порука при којима нам је основни циљ 
да написани текст учинимо невидљивим, а да га само онај коме је намењена може прочитати. 
Уместо обичног мастила, користи се лимунов сок, млеко и слично, које када се осуши постаје 
невидљиво и може се прочитати тек када се порука (папир) загреје. 
 

Шифрована порука је свака порука за чије читање је потребан 
одредени "кључ". Постоје различите методе шифровања: 

 метода заменом 
 метода таблицом 
 метода замене текста 

 
Поморски кодекс 

Поморским кодексом најчешће се служе (како му и само име каже) поморци то јест 
морнари. Код поморског кодекса свако слово замењује једна заставица, слагањем заставица 
добијају се поруке. Служи за комуникацију измеду бродова као и за комуникацију брода са 
копном. 
 
Путни знаци 

Путни знаци су ознаке које извиђачи користе у природи да би онима који иду иза њих 
означили правац кретања, дали упутства, скренули пажњу... Цртају се на влажној земљи, 
песку, снегу, кредом по кори дрвета, асфалту... Могу се слагати од гранчица или каменчића. 
Знакови се најчешће остављају са десне стране пута. Када онај коме је намењен знак прочита 
поруку, треба је уништити. 
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Пионирство 
 
Пионирство је израда таборних објеката - патената уз помоћ пионирског алата. 
 
Пионирски алат  
Пионирски алат се може поделити на лични и колективни. 

 
Лични алат - нож мора бити у корицама или на склапање. Са њиме се несме ударати 

по металу, нити га користити као секиру. Не забадати га у земљу ни у дрвеће. Приликом 
сечења сећи увек од себе и после сваке употребе очистити сечиво. Повремено мазати нож 
уљем (танким слојем) да би се спречило рђање. Нож другој особи давати дршком према њој. 
Секирица мора бити оштра и добро учвршћена, не забадати је у земљу и не остављати је на 
земљи. Секирицу чувати у футроли и приликом сечења уклонити све предмете у кругу 
испружене руке у којој се држи секира. Канап је средство поред дрвета најважније, служи за 
повезивање и учвршћивање и требало би да га има сваки извидаћ барем 10-15 метара од 5 мм. 
Колективни алат - шумска секира служи за сечење дрвећа већег обима и приликом подизања 
таборних објеката. После употребе треба је очистити и држати на сувом месту. Шумска 
тестера такође служи за сечење већих стабала и користе је два извиђача. Ашов, лопата и 
крамп - служе за копање и подизање таборних објеката. Мора да се одржава и чува на сувом. 
Патенти и таборски објекти 

 
Веома је важан распоред 

подизања таборних објеката. Прво се 
подиже економат који подижу коначари. 
Они долазе пар дана пре осталих да би 
терен припемили и подигли неке од 
објеката. Економат служи за чување 
алата и опреме који не сме бити на 
влажном месту. Потом се подижу 
шатори који служе за смештај, 
преноћиште и као заклон од невремена. 
Латрина и септичка јама се (после 
шатора) подижу обавезно низ ветар у 
односу на логор, удаљен од кухиње 150-
ак метара, а у односу на логор 50-100 
метара. За одржавање латрине користи 
се хлорни креч. Септичка јама се копа 
бар 15-20 метара удаљена од кухиње. 
Отпатци се спаљују свако веће или се 
наноси слој земље дебљине 5-6 цм. 
Кухиња се подиже 30-40 метара низ 
ветар од табора. Затим се приступа 
изради места за обедовање које треба 
бити заштићено одозго. После израде 
основних објеката израђују се слеђећи 
таборни објекти: јарбол се подиже на 
централном делу табора. Његова висина 
зависи од расположиве грађе и укопава се у земљу око 0.5 укупне дужине. Приликом 
укопавања и подизања јарбола у јаму треба ставити летву, постављену дијагонално, и 
ископати канал на страни са које се подиже јарбол. Како не би пукао приликом подизања. На 
самом улазу у логор подиже се капија, која мора бити функционална, и њена величина и 
облик зависе од количине расположиве грађе. Од капије па око табора, подиже се ограда, која 
такође може бити различитих облика. Након тога израђују се лични патенти различите 
намене (патенти за ранац, обућу, ствари и слично). За израду пионирских објеката и патената 
користи се пионирски алат. 
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Чворови и везови 
 

Чворови имају значајну примену у пионирству. За чворове важе следећа правила: 
 да чвор има своју примену 
 да је поуздан и да се неће одвезати сам (да добро држи) 
 да се може лако везати 
 да се може лако одвезати (када то желимо) 
 да се може поновити 
 

Амбулантни употребљава се у првој помоћи (везивање троугле извиђачке мараме, 
учвршћивање приликом имобилизације), за везивање (спајање) канапа различитих материјала 
или дебљина  

Рибарски употребљава се за везивање глатких канапа, најлона или струне и за 
настављање/везивање канапа истих или различитих дебљина. 

Заставни веома је сигуран, служи за везивање заставе или за спајање два канапа од 
којих један има на крају петљу. 

. 

Мртви веома поуздан, служи за повезивање првог и последњег у навезу (приликом 
успона или спуштања стрмине и сл.) 

Скраћиваљка служи за скраћивање канапа и других ужади, без сечења, веома се 
једноставно одвезује и поуздан је. 

Лисице служи за вучу дебала. Поуздан је и јако се лако везује и одвезује. 
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Шатори 
 

Шатори се израђују од чврстог непромочивог материјала - ланено платно, свила... 
Шатор је најбоље поставити на узвишеном терену који би у случају кише омогућио отицање 
воде. Шатор треба да је у близини шуме, али не у њој. Не треба га подизати испод високог 
дрвета, у густој трави, поред мравињака, у кориту исушеног потока, на иловачи, у јаругама и 
вртачама. Шатор мора бити заштићен од ветра, у близини њега довољно воде за пиће и 
суварака за ложење 
ватре. Странице 
шатора морају бити 
затегнуте. 
Конструкција мора 
бити правилно 
постављена, а доњи 
рубови шатора морају 
дотицати земљу. 
Кочићи морају бити 
чврсто забијени у 
земљу (под углом од 60 
степени)  како их ветар 
не би ишчупао. 
 
 
Шаторска правила 
 

 Не дирати кров шатора за време кише, јер у том случају пропушта воду. 
 Шатор мора бити чврсто затегнут. 
 Пред кишу олабавити канапе помоћу жабица. 
 Шатор ујутру обавезно проверавати. 
 Не паковати мокар шатор. 
 Кочиће не умотавати у смотани шатор и добро их оцистити пре паковања 
 Не држати отворен пламен унутар шатора. 
 
 

Употреба шаторског крила 
 

Шаторско крило има веома велику 
примену. Од њега се може направити 
кабаница, носила, врећа, заклон... (зависно 
од броја шаторских крила). 
 

 
 
 
 



 29 

Ватре, ватришта и огњишта 
 

Ватру треба ложити сувим и ситним гранама и не пренатрпавати дрвима јер неће бити 
довољно ваздуха да би ватра добро горела. Гране треба пажљиво слагати И никад не 
остављати ватру да гори сама. 
 
Типови ватре 
 

Зависно од услова, потреба и 
расположиве граде постоје ови типови 
ватре: 

 Пирамида 
 Звездаста 
 Пагода 
 Америки камин 
 Полинезијска 
 На пању 

 
Типови огњишта 
 

Такође постоје и различити типови 
огњишта: 

 Ловачко 
 За печење погачица 
 У земљи 
 Од лима 
 Рефлекторско 
 Од камена 
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Прва помоћ 
 

Прва помоћ је скуп мера и поступака којима се спашава живот и здравље унесрећеног. 
Она мора бити ефикасна, пружена брзо, по правилном поступку. Неправилно пружена прва 
помоћ може више нашкодити, него помоћи унесрећеном. 
 
ВРСТЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 
 

 самопомоћ 
 узајамна помоћ 
 помоц другом лицу 

 
КРВАРЕЊЕ 

 
Крварење може бити спољашње и унутрашње. Спољашње може бити: 
 

 Капиларно - крв се спонтано зауставља и истиче у мањим количинама 
 Венско - крв излази једнако из ране и тамнија је 
 Артеријско - крв излази у млазевима, у ритму рада срца и светлоцрвене је боје 

 
Унутрашње крварење је опасније и тешко га је препознати. Болесник осећа вртоглавицу, 

мука му је, хвата га несвестица, убрзано дише, на месту ране (повреде) види се подлив и оток. 
То је врло озбиљно стање и повређеног треба хитно одвести лекару. 
 
ОГРЕБОТИНЕ 
 

Огреботине су по учесталости на првом месту меду повредама. Код огреботина је 
оштећен само површински слој коже, при чему је пратећа појава капиларно крварење. Крв се 
зауставља спонтано. Мање ране се чисте хидрогеном или раствором јода, а веће ране се 
заустављају лаганијим завојима испод којих је стерилна газа. 
 
НАГЊЕЧЕЊА 
 

Нагњечења су повреде настале тупим предметима код којих кожа није повређена. 
Болови се ублажују хладним облогама, а разним кремама и мастима се постиже убрзано 
повлачење поткожних крварења. 
 
ДУБОКЕ ОТВОРЕНЕ ПОВРЕДЕ 

 
Дубоке отворене повреде могу захватити ткиво све до кости. То су последице 

неопрезног руковања оштрим предметом (нож, секира). Прво треба зауставити крварење и 
дезинфиковати рану, а у слуцају животињског угриза сместа затражити лекарску помоц. Код 
дубоких озледа врата, грудног коша и дебелог меса треба извршити тампонажу ране и 
повређеног сместа пренети у здравствену установу. 
 
СТРАНО ТЕЛО У КОЖИ 
 

Страно тело може бити: трн, каменчић, ивер... Тада се вадење врши стерилном 
пинцетом, али ако је страно тело: нож, секира, колац, клин... не сме се вадити. Рану завити 
компресивним завојем и повређеног хитно одвести у амбуланту. 
 
ПОВРЕДА ОКА - УХА 
 

Код повреде ока - уха, повређени треба да мирује. На око-ухо ставити чисту газу и 
преко ње ставити завој или фластер. Ништа не стављати у око - ухо (масти или креме) и 
повређеног повести лекару. 
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ЗАУСТАВЉАЊЕ КРВАРЕЊА 
 

Крварење се може зауставити притиском на тачке дигиталне компресије и 
компресивним завојем. Крварење се може зауставити и притиском на вену или артерију и то: 
ако крвари артеријска крв притиска се на месту ближе срцу од ране и супротно, ако је 
крварење венско притиска се од ране даље од срца. 
 
ПРЕЛОМИ 
 

Преломи могу бити отворени или затворени. Код отворених прелома прво зауставити 
крварење, а затим имобилисати повредени део. Код имобилизације треба два суседна зглоба 
ставити у непокретан положај. Прелом може да буде: напрсла кост, сломљена кост и најтежи 
прелом је преломљена кост на више места. 
 
ОПЕКОТИНЕ 
 

Опекотине су повреде настале деловањем неког загрејаног тела или неке хемијске 
супстанце (базе, киселине). Опекотине се деле по тежини повреде на: 

 
 I степен: најлакши - јавља се црвенило и свраб 
 II степен: јавља се црвенило са пликовима пуним жућкасте течности 
 III степен: тежа повреда - јављају се живе ране 
 IV степен: ткиво је мртво и угљенисано 

 
Опечену површину треба очистити и прекрити стерилном газом и заштитити од могуцег 

инфицирања лаганим завојем. При тежим опекотинама се обратити лекару. Повреденом 
давати што више течности да пије. 
 
СУНЧАНИЦА 
 

Сунчаница је последица прекомерног излагања сунцу. Унесрећени има главобољу, 
обузима га осецај малаксалости и несвестице. Одговара му лежеци положај у хладовини, са 
раскопчаном одећом и хладним облогама на врату и прсима. Давати му доста течности. 
 
ЗМИЈСКИ УГРИЗ 
 

На месту змијског угриза препознајемо две рупице и оток око њих. Треба под хитно 
зауставити проток крви у том делу тела да се отров не би проширио на цело тело. 
Стерилизованим оштрим предметом (жилетом или сл.) засеци и спојити ранице и исцедити 
рану што је боље могуће. Унесрећеног одмах одвести лекару ради давања противотрова. 
 
КРПЕЉ НА КОЖИ 
 

Крпељ је веома опасан јер може проузроковати тешке болести. Одстрањује се 
пинцетом или иглом и то тако што га вртимо у супротном смеру од кретања казаљке на сату. 
Треба водити рачуна да се крпељ одстрани у целости што се може проверити лупом. 
 
ТОПЛОТНИ УДАР 
 

Топлотни удар настаје код особа које бораве дуже време у прегрејаној просторији или 
терену са високом влажношћу. Помоћ је иста као код сунчанице. Топлотни удар почиње: 

 појачаним знојењем 
 замором 
 отежаним дисањем 
 несвестицом 
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СПАСАВАЊЕ ДАВЉЕНИКА 
 

Прва помоћ се састоји у томе што се дављеник што пре извади из воде. Затим треба 
настојати да се из његовог организма што пре избаци вода (из плућа). Дављеник се поставља 
главом наниже, пресавијен преко особе која пружа помоц (преко колена). Када се дављенику 
избаци вода из плућа, приступа се вештачком дисању и масажи срца, све док дављеник не 
почне да дише или до доласка лекара. После сваког удувавања ваздуха у грудни кош тј. плуца, 
следи пет ритмичких притисака на грудни кош. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СМРЗОТИНЕ 
 

Смрзотине настају када сама хладноћа оштећује ткиво. Најчешће су смрзотинама 
изложени прсти, уши, нос, због слабе циркулације. Према дубини оштећења ткива, деле се на 
три степена: 

 
 I степен - кожа је модрољубичаста или бела, док се повређени жали на бол и утрнуће. 
 II степен - настају пликови испуњени су крвавим садржајем. 
 III степен - оштеђено ткиво одумире, само одпада па настају ране које тешко зарастају. 

 
Прва помоћ се пружа тако што се врши постепено загревање тела. Најбоље је делове тела 

који су промрзли потопити у хладну воду, а затим полако доливати топлу воду све док 
температура воде не буде једнака температури тела. Након максимално пола сата проведених 
у води, промрзле делове осушити, умотати ватом или меким покривачем и полако подићи да 
се спречи развијање отеклине. Ако су настале ране, увити их завојем. Корисно је извршити 
имобилизацију, ако су у питању смрзотине руку или ногу. 
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Културно - забавни програм 
 

1. Логорска ватра 
 

 певају се извиђачке и забавне песме 
 неке од песама 

Химна Космајског одреда 
Химна ватри  
Плаве очи  
Песма јој је име  
Крај ватре  
Кад извиђач воли  
Шума је извиђачу друг  
Водник Баћа  
Жика Мика 

 
 спрема се шоу, скечеви, вицеви... 

 
2. Тематске вечери 
 

 посвећене неком празнику или личности 
 скечеви 
 забавни део 
 родољубиви део 

 
3. Фењер вече 
 

 импровизована логорска ватра у просторији 
 третира се као и логорска ватра 

 
4. Чајанка 
 

 кува се и пије чај 
 разговара се и пева 

 
5. Весела песма 
 

 за полетарце и пчелице (разне игре) 
 
6. Игранка 
 
7. Маскембал 
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Химна Космајског одреда 

 
У камену камени витеже 

На сред млада Младеновца града 
Гордо хрли небу у висине 

Гордо хрли па се са небом грли 
Мој град 

  
Ми смо извиђачи 

Града испод Космаја 
У срцу Шумадије 

Где љубав све нас спаја 
Уз песму наше младеости 

У срцу пуном радости 
Уз песму наше младости 

Живимо ми 
 

Космај планина 
Чува наш мали град 
У њему ми живимо  
Уз песму, смех и рад 

Уз песму наше младости 
У срцу пуном радости 

Уз песму наше младости 
Живимо ми 

 
Чујте за име Космајског одреда 

Ми смо извиђачи  
Младеновца града 

Уз песму наше младости 
У срцу пуном радости 

Уз песму наше младости 
Живимо ми 

 
 

Химна ватри 
Пламен се диже, а искра сипа 

И слушају нас јела и бор 
Док из даљине мирише липа 
Братимских грла чује се пој. 

 
Планино мила лучо слободе 
Ти си нам била вилински гај 
Долине миле ваше су стазе 
борцима биле земаљски рај. 
Закунимо се именом мајке 

Да ћемо братству крчити пут 
Братство другарство нису тек бајке 

Већ челик скован у борби љут. 
Нек искра врца са наше ватре 
Нек пале срца да букне плам' 

Кликнимо клетву нек народ сатре 
Свакога кој' нам наноси срам. 
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Плаве очи 
Волим оци те, оци плаве боје 

Волим као сан покрај Саве моје 
Далеко су сада твоје очи плаве 

Оне табор дижу доле покрај Саве. 
Дани пролазе извиђачког боја 
Самном увек су та два ока твоја 

Ја у срцу носим нежност једног лика 
Та ме љубав носи звезди извидника. 
С' песмом радости и радним еланом 
Земљу градимо славом овенчаном 
Славом пролетера израста бригада 

Ми смо извиђачи града Београда (Младеновца града). 
 
Песма јој је име 

Песма јој је име и чује се дан и ноћ 
И поноси се тиме у томе је њена моћ. 

Иде наступа не боји се акција 
Пуна елана наша генерација. 

 
Ценимо братство за јединство смо сви 
Ценимо другарство извиђачи Чочини. 

Иде наступа не боји се акција 
пуна елана наса генерација. 

 
 Крај ватре 

Од звезде сјајније 
Од тајне тајније 

Очи су планинке вите 
У срцу дубоко скрите. 

 
И нико не зна за тајну 

И нико не зна да волим 
Гледај ме крај ватре 
Ја нечујно молим. 

 
Волим те очи плаве 

Крај ватре у овој ноћи 
Док тихо миришу траве 
Она ће крај мене проћи. 

 
 

Кад извиђач воли 
Док цео табор спава 

Један извиђач је будан 
И чудна му несто трава 
И сав је некако чудан. 

 
И нико не зна за тајну 
Коју он упорно крије 

Да воли планинку Тању 
Која у табору није.   

 
Када извиђач воли 

Он пише две речи слатке 
А срце му куца и гори 
Јаче од логорске ватре. 
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Шума је извиђацу друг 

Шума је извиђачу друг 
И река и нека планина 

И ниједан пут није му дуг 
То може да каже свима. 

 

Извиђач воли зелену боју 
И сунце што сија високо 
Извиђач воли песму своју 

И нечије зелено око. 
 
Водник Баћа 

Водник Баћа седи сам, покрај реке 
А сузе му теку ко слап 

Јер капија је већ срушена 
И јарбол без заставе је сад. 

 

Логору је дошао крај, плаче Баћа 
Ми кући морамо поћ' 

Јер капија је већ срушена 
И јарбол без заставе је сад. 

 

Капија је срушена и јарбол 
И застава не вије се више 

У мом срцу сад је само бол 
Јер другове нећу видет више. 

 

Зашо време није сад за ме стало 
Да могу ја остати ту 

Сад морам чекат' још целу годину дана 
Да опет будем ту. 

 

Река пакра тече сад тихо даље 
Срећа баћина остаје ту 

Но догодине можда нека нова ће река 
Му вратит срећу сву. 

 
Жика Мика 
 

Ситни дечко Жика-Мика дош`о је у јато 
пита њега вођа јата шта би хтео бато? 

Чуо ја сам лет, лет, лет видео игара пет, 
полетарци ох весеља то је моја зеља. 

 

Добро друже, вођа вели а шта други кажу 
полетарци повикаше да се они слажу. 

Полетарци трк у круг викну вођа стари друг, 
ал` то Жика није знао па је на нос пао. 

 

Нос му поста црвен јако ко да му се руга 
па побезе Жика-Мика далеко из круга. 

А за њиме лет, лет, лет потрча дечака пет, 
марамицом нос му вежу па га чврсто стежу. 

 

Дани јуре, три су прошла већ је Жика "старац" 
у круг трчи ко без душе јер је полетарац. 

Смешка му се први лет, сад је његов цео свет, 
Марама му око врата дивне боје јата. 
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Предавања о вештинама у раду са групама 

 
 

АКТИВНО СЛУШАЊЕ 

 
 

У циљу омогућавања боље, ефикасиније и здравије комуникације важно је разумети да 
успешност комуницирања зависи од умешности, јасније комуникација и то добра 
комуникације је вештина, она се учи и вежба. Активно слушање је је саставни део добре 
комуникације и такође се учи и вежба. 
 
 
Невербални знаци активног слушања 
 

Знак    Објашњење 
 

Израз лица Лице показује наше емоције, заинтересованост и спремност да 
разумемо и прихватимо 

 
Гледање у очи Показује интересовање, охрабрује и подржава, остварујемо 

контакт 
 

Покрети На пример климање главом, охрабрује и показује подршку а 
одмахивање руком неверовање и омаловажавање 

 
Раздаљина Просторна дистанца од онога ко нам говори треба да буде 

пријатна. Људи се узнемире када особа са којом нису блиски 
прилази превише близу 

 
Став тела Начин на који стојимо, седимо, држимо тело показује 

интресовање или досаду, опуштеност или напетост... 
 

Начин говора Не шаљемо поруку само речима већ и висином гласа, тоном, 
брзином и начином говора... 

 
Могуће препреке активном слушању 
 

 Лоше окружење – недостатак приватности, бука, прекиди, непријатна околина... 
 

 Просуђивачки став – свеједно да ли га има онај који говори или онај који слуша. 
Негативна критика спречава стварно слушање.  

 

 Тражење решења – ако се трудимо да решимо проблем или се концетришемо на то 
што ћемо рећи не можемо посветити пажњу ономе кога слушамо  

 
Технике активног слушања 
 

Вештина  Објашњење 
 

Сумирање Спајамо неколико ствари које смо чули да од њих направимо 
једну изјаву. Увек проверавамо да ли је сумирање тачно. ” Дакле, 
то што си рекла је да си напустила собу тек после ње а она је 
узела кључ од улаза и ниси могла да закључаш па си морала да је 
тражиш ” 
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Рефлектовање Извлашимо експлицитна или имплицитна осећања онога ко 
говори да покажемо њихово разумевање или прихватање. ” 
Звучи као да је било веома узбудљиво” 

 
Парафразирање Проверавамо да ли смо добро чули тако што понављамо део или 

кажемо својим речима оно што нам је речено. ” Дакле, твој дан је 
био веома напоран” 

 
Питања отвореног типа Постављамо питања која ће подстаћи откривање. ” Како 

је то утицало на тебе” повезујемо ”А тада” ( уместо – да ли си 
тада отишла) 

 
Подстицање Показујемо звуковима да слушамо и разумевамо ” Ммм...мхм... да 

да...мм ” Захваљујемо за допринос ” Хвала, ти што си рекла да је 
веома лепо” 

  
Тишина Чекамо да чујемо пре него што почнемо да говоримо. Тишина 

подстиче некога да говори или оставља вереме за примање онога 
што је речено. 
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ЈА ГОВОР 

 
 

I ОПАЖАЊЕ / насупрот евалуацији 
 

 ПОНАШАЊЕ, ЛИЧНЕ ОСОБИНЕ 
 
Пример:  Кад ти кажеш/ учиниш… 
 
 
 

II ОСЕЋАЊА / није исто што и мисли 
 

 ОСЕЋАМ СЕ ИГНОРИСАНО НИЈЕ ИСТО ШТО И ОСЕЋАМ СЕ 
ТУЖНО ЈЕР МЕ ИГНОРИШЕШ 

 
Пример:  Осећам се… 
 
 
 

III ПОТРЕБЕ / никако  
 

Када говоримо о нашим потребама онда никако не треба тражити од некога да учини 
нешто да задовољи нашу потребу, већ само јасно навести која је то наша конкретна потреба. 
 
Пример:  Зато што имам потребу/желим… 
 
 
 

IV ЗАХТЕВИ / увек навести у позитивном и конкретном облику 
 
Пример: Да ли можеш да… 
 
 Да ли си вољан да… 
 
 Волео/ла бих када би ти… 
 
 Значило би ми када би ти…ђ 
 
 
У ГОРЕ НАВЕДЕНИМ КОРАЦИМА РЕАГУЈЕМО ИЗ: 
 

I  ГЛАВЕ 
II  СРЦА 
III  СТОМАКА 
IV  НОГУ 

 
 
 
 
 
 
 



 40 

ЈОХАРИ  ПРОЗОР 

 
Ова теорија је добар увод за било коју вежбу о повратној информацији. Свака особа јесте 

тајна (мистерија), делом откривена и делом непозната. Прозор, који су дизајнирали Joe Luft и 
Харрy Ингхам, помаже нам да разумемо на који начин можемо да проширимо знање о себи, и 
како да развијемо дубље поверење унутар тимова и заједница, делећи и дајући повратне 
информације. 

 
 
 
Слободно. 

Део твог бића који је познат и теби и другима. То је област обостраног дељења. 
  
Скривено.  

То је део тебе за који ти само знаш, али га ниси поделио са другима. Оно што је 
скривено, треба да остане скривено. Али, такође, тај део, ако се подели, може да рашчисти 
”ваздух”, изгради поверење и олакша рад у тиму, јер ако је што више од тебе познато 
околини, много је лакше радити.  
 
Невидљиво. Слепо.  

То је део тебе који остали познају, али ти га ниси свестан. Тон твога гласа, конфликт у 
који си укључен и сличне ствари којих ниси свестан, све се оне могу налазити у овом прозору. 
  
Тамно.  

Овај део је непознат и теби и другима. Овде се налазе неки таленти, способности за 
које не знаш да их поседујеш, нити су други тога свесни. Али тај део јесте део твог бића, и 
постоји могућност да се те ствари открију и да их се постанеш свестан. 
  
Повратна информација.   

Ово је један начин да други око тебе отворе слепа (невидљива) подручја твог бића за 
које ниси свестан тако што ће ти отворено рећи шта виде у том делу који је теби још увек 
непознат. 

 

СЛОБОДНО 

ТАМНО СКРИВЕНО 

НЕВИДЉИВО 

Оно што је познато 
себи 

Непознато другима 

Познато другима 

Оно што је непознато 
себи 

Дељење Откривање 

  Повратна 

информација 
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Дељење.  

Ово је један од начина да се више отвориш другима.  
 
Откривање.  

Ово је искуство током којег се део тамне области наједном открива. Оно долази 
спонтано и не може се планирати 

АСЕРТИВНОСТ 

 
 
 
АСЕРТАЦИЈА је (према Lange&Jakubowski, 1976.) изражавање мисли, осећањаи 

уверења на директан, поштен (искрен) и адекватан начин уз уважавање права других људи.  
 
Асертивна порука изражава, описује особу и изречена је без доминирања, понижавања 

или деградирања друге особе. Она укључује уважавање , али не и снисходљивост која води у 
сервилно понашање из уверења да друга особа има већа права јер је у улози моћи, искуснија, 
ученија, другог пола, националности или расе. Асертација укључује самопоштовање,  једнако 
поштовању права друге особе. 

 
Људи који се асертивно понашају чешће од других добијају оно што желе, поштују 

сами себе и своју енергију, знају да се контролишу, знају како да санирају стрес, верују у 
могућност разрешења конфликта и добро се сналазе у конфликтим ситуацијама, не боје се да 
искажу своје неслагање, имају више поверења у себе и друге, развијају већи степен 
одговорности, отворени су за нова решења, позивају се на међусобно поштовање чак и у 
конфликтим ситуацијама. 

 
У интеракцији са другим људима можемо да издвојимо три врсте понашања и пратеће 

емоције: 
 
1. АСЕРТИВНО ПОНАШАЊЕ (осећање задовољства или незадовољства) 
 
2. ПАСИВНО ПОНАШАЊЕ (анксиозност) 
 
3. АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ (бес) 
 
ПАСИВНОСТ подразумева немогућност изражавања својих мисли, уверења и осећања 

на асертиван начин. Због тога особа која се понаша пасивно нарушава своја права, не поштује 
своје потребе, не поставља границе у односу на друге људе, у комуникацији је несигурна, 
често није у стању да преузме одговорност за своје поступке, њен циљ је да задовољи друге и 
по сваку цену избегне конфликт. 

 
АГРЕСИВНОСТ подразумева директно залагање за своја рпава и изражавање својих 

мисли, осећања и уверења на начин који је често неискрен, обично неадекватан и увек 
угрожава права друге особе. Циљ агресије је успостављање контроле над ситуацијом и 
људима, демонстрација моћи, доминација и постизање победе над другом особом. 

 
 

Заблуде о асертивности или шта асертивност НИЈЕ 
 

 
 

1. АСЕРТИВНОСТ ≠ дођох, видех, победих (успех по сваку цену) 
 
Циљ асертивног понашања није да друга особа „попусти“. Асертација је облик 
комуникације са другом особом где је циљ изражавање себе, својих жеља, остваривање 
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једнакости, остваривање фер-плеја и својих циљева, али она не гарантује 100% остварење 
циљева, намера или жеља. Особа иступа са својом ЖЕЉОМ, а не ЗАХТЕВОМ. 
 
 
 
 
 
2. АСЕРТИВНОСТ ≠ што на уму то на друму (отвореност по сваку цену) 
 
Асертивност не подразумева изражавање свега што мислимо и по сваку цену. Важан 
сегмент асертације је степен асертације и њена увремењеност, при чему не заборављамо да 
вољно одлагање асертације није избегавање асертивног понашања, тј. није пасивност. 
 
3. АСЕРТИВНОСТ ≠баба шумом, деда друмом (доследност или истрајност по 

сваку цену) 
 
Иако асертација подразумева борбу за своја права и неодустајање од онога што нам је 
важно или потребно, важно је имати на уму да током комуникације можемо чути 
аргументе друге стране, стећи више увида у потребе и жеље нашег саговорника и у складу 
са тим редефинисати своје потребе, жеље, виђење неке ситуације или мишљење. То није 
одустајање или предаја услед наше пасивности, већ вољни чин, одлука. 
 

 
 
 

Базична (основна) порука у асертацији је: 
 

ЈА (ОВАКО) МИСЛИМ, ЈА ОСЕЋАМ, ЈА ЖЕЛИМ 
 
 
 

АСЕРТИВНА ПРАВА 
 
1. ПРАВО НА ОДГОВОРНОСТ -  имаш право да самостално процењујеш сопствено 
понашање, мисли и емоције и да преузмеш одговорност за њихово јављање и последице које 
оне имају по тебе 
 
2. ПРАВО НА НЕПРАВДАЊЕ – имаш право да не дајеш разлоге или изговоре којима би 
оправдао своје понашање 
 
3. ПРАВО ДА ПОСТАВИШ ГРАНИЦУ– имаш право да сам судиш о томе да ли си 
одговоран за решавање проблема других људи 
 
4. ПРАВО ДА СЕ ПРЕДОМИСЛИШ  
 
5. ПРАВО НА ГРЕШКУ – имаш право да правиш грешке и будеш одговоран за њих 
 
6. ПРАВО НА „НЕ ЗНАМ“  
 
7. ПРАВО ДА СЕ НЕ ДОПАДНЕШ – имаш право да не комуницираш са људима 
руководећи се искључиво тиме како се они осећају или ће се осећати, да не зависиш од 
наклоности других људи 
 
8. ПРАВО НА СОПСТВЕНУ ЛОГИКУ – имаш право да будеш нелогичан при доношењу 
одлука 
 
9. ПРАВО ДА НЕ РАЗУМЕШ – имаш право да кажеш „Не разумем“ 
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10. ПРАВО ДА БУДЕШ СОПСТВЕНИ СУДИЈА – имаш право да кажеш „Баш ме брига“ 
 
 
 
 
 

Упутство за употребу права 
 
 

1. право = одговорност 
 

Право није „џабе“, оно вреди и употребљиво је само уколико смо спремни да 
преузмемо одговорност (не и осећање кривице) за нашу одлуку. Право је ПОДСЕТНИК 
на одговорност према себи и другима 
 
2. моје право = право друге особе 
 

Нисмо асертивни ако научимо да користимо своја права, а заборавимо да уважавамо 
туђа. Важан сегмент асертације је дати или признати право друге особе, научити делити 
одговорност или позивати на одговорност, уместо приписивања кривице другом.  

 
ПРАВА СА ДРУГЕ СТРАНЕ ОГЛЕДАЛА 
 
1. ПРАВО ДРУГОГ НА САМООДГОВОРНОСТ - Дозволи другима да буду 

самоодговорни 
 
2. ПРАВО ДРУГОГ НА НЕПРАВДАЊЕ - Не тражи од других да ти се правдају због 

сопствених избора 
 

3. ПРАВО ДРУГОГ ДА ПОСТАВИ ГРАНИЦЕ – Дозволи другима да сами поставе 
границе у односу на тебе 

 
4. ПРАВО ДРУГОГ ДА СЕ ПРЕДОМИСЛИ 

 
5. ПРАВО ДРУГОГ ДА ПОГРЕШИ – Дозволи другом да је погрешив и да је сам 

одговоран за то 
 

6. ПРАВО ДРУГОГ ДА НЕ ЗНА – Дозволи другом да не зна и да није видовит 
 

7. ПРАВО ДРУГОГ ДА СЕ НЕ ДОПАДНЕ – Не манипулиши одбацивањем и 
наклоношћу како би контролисао туђе понашање 

 
8. ПРАВО ДРУГОГ НА СОПСТВЕНУ ЛОГИКУ – Не инсистирај да се други понашају 

логично или према твојој логици 
 

9. ПРАВО ДРУГОГ ДА НЕ РАЗУМЕ – Не тражи од других, ма колико се познавали, да 
ти читају мисли 

 
10. ПРАВО ДРУГОГ ДА БУДЕ СОПСТВЕНИ СУДИЈА – Допусти другом да сам прави 

изборе, суди о себи и рсте по својој мери и да га је баш брига за твоју дефиницију 
савршенства 
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НЕВЕРБАЛНЕ КОМПОНЕНТЕ АСЕРТИВНОГ, ПАСИВНОГ И 
АГРЕСИВНОГ ПОНАШАЊА 

 
 
 
 
Канали комуникације могу бити  
 

1. вербални (текст, садржај реченог) 
2. невербални (глас, фацијална експресија – мимика, израз лица, покрети – гестови, 

положај тела) 
 

Код асертивног понашања невербално понашање је у складу са вербалном поруком, 
подржава је, јача и наглашава важност онога што је речено. Контакт очима је постојан, али не 
упоран и дрзак, гестови прате садржај реченог и висину гласа, особа говори течно, без 
неодлучности, изражајно, гласно, уз истицање кључних речи, телесни став је отворен. 
 

Код пасивног понашања особа избегава контакт очима, говор је неодлучан, са паузама, 
глас монотон, мимика указује на „згрченост“, несигурност и узнемиреност, телесни став је 
одбрамбен (прекрштене руке и ноге, скупљена рамена...) 
 

Код агресивног понашања невербалним понашањем се изражава доминација над другом 
особом или наглашава супериорност – уношење у лице, угрожавање личног простора друге 
особе.... Особа која се понаша агресивно, упорно и оштро гледа саговорника у очи, глас јој је 
јак и продоран, тон је саркастичан, подругљив, снисходљив или „родитељски“..... 
 
 

ВАЖНО ЈЕ ДА ПОРУКА У ЦЕЛОСТИ (И ВЕРБАЛНИ И НЕВЕРБАЛНИ ДЕО) 
БУДЕ АСЕРТИВНА!!!!! 
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ОСНОВНЕ РАДИОНИЦЕ 
 
 
 

Класификација радионица 
 

РАДИОНИЦЕ ЗА ПОЧЕТАК И 
РАЗВОЈ ИНДИВИДУАЛНОГ И 

ГРУПНОГ РАДА 

 
Игре упознавања 

Увођење основних правила рада у групи 
Очекивања учесника 

Вртлог идеја 
30 секунди 

Играње улога на тему из "вртлога идеја 
Да ли те је стид? 

Играње улога – Брза имена 
 

РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ТИМА 

 
Пролаз до острва 
Најдужа линија 

Цртање 
Слепо бројање 

Трт 
Пренеси стисак 
Потонули брод 
Река крокодила 

 

РАДИОНИЦЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
ОДЛУКА 

 
Фабрика 

Пусто острво 
Копча на каишу 

 

РАДИОНИЦЕ ЗА РЕШАВАЊЕ 
КОНФЛИКТА 

 
Вежба са рукама 

Снови 

РАДИОНИЦЕ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈУ 
 

Балони 
 

РАДИОНИЦЕ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ И 
РАЗМРДАВАЊЕ 

 
Симон каже 

Пррр и пукуту 
Плима и осека 

Мемел у муштиклама 
Краљ је мртаав 

Игра са флашом 
Реп змаја 

Хоки коки 
Мафија 

Шта би ти... Ја би 
Одлазак на пусто острво 

Рецепционар 
Што мањи простор 
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Атом 
Вежите се у чвор 

Талас 
 

 



 47 

 

Белешке 
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Белешке 
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Белешке 
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Утисци тренера 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тренер:    _________________________________ 

 

 

Место: ___________________ 

Датум: ___________________ 

 
 
 

 


