
 

 

Извештај о реализацији Дечије недеље 

       Дечија недеља, највећа национална манифестација за заштиту и промоцију дечијих 

права  ове године је одржана  под слоганом  „Шта детету треба да расте до неба.“ На 

нивоу  Основне школе ''Младост'' Врњци, реализовано је низ активности у току трајања 

Дечије недеље. У оквиру Дечије недеље организоване су различите активности за ученике 

од 1 – 4. разреда  матичне школе и ИО Штулац, као и за ученике од 5 – 8. разреда у 

матичној школи. 

      У понедељак, 03.10.2022.године  три представника и модератор Ученичког парламента 

посетили су ОШ „Бранко Радичевић“ у издвојеном одељењу у Грачацу. Сусрет  

представника ученичког парламанта седмог и осмог разреда обухватио је дискусију на 

тему вршњачке подршке у кризним ситуацијама. Поред тога, сусрет је омогућио 

ученицима да се  међусобно упознају, успоставе сарадњу, размене искуства и идеје. 

      Богат програм разноврсних активности које је припремило веће разредне наставе у 

оквиру Дечије недеље је у потпуности реализован. Учесници су били сви ученици млађих 

разреда (од првог до четвртог разреда) а организатори ових активности биле су 

наставници разредне наставе матичне школе и ИО Штулац.  

Све одељењске старешине су први дан   пажњу посветиили  разговору о дечијим правима.  

 

      Друга активност је ликовна радионица на којој  су  ученици цртали радове на тему: 

Шта детету треба да расте до неба. Организована је и изложба  ученичких радова на тему 

слогана на нивоу одељења. 

       Трећа активност у оквиру дечије недеље дечије  је „Књига је најбољи друг“ – размена 

књига на нивоу одељења. 

У уторак, 04.10.2022.године одржана је радионица за родитеље ученика петог разреда 

са темом „ Превазилажење тешкоћа у учењу преласком са разредне на предметну наставу.   

        У четвртак, 06.10.2022.године учитељи су са својим ученицима одржали радионицу 

„Добра играчка + изложба радова.“ Ученици су од јесењих плодова правили животиње а 

затим је реализована изложба. 

       У петак, 07.10.2022. године на школским теренима  реализоване су низ активности са 

циљем да покажу деци шта је све потребно да здраво и срећно расту. Наставник физичког 

и здравственог васпитања Бранко Речевић осмислио је пригодне спортске игре у којима су 

се ученици млађих разреда такмичили једни против других. Такође, дечаци седмог и 

осмог разреда учествовали су у акцији „Уредимо двориште“. Гране орезаних стабала 

преносили су до школске котларнице које ће школски домара користити за ложење.  

      Деца су уживала у Дечијој недељи и показала велико интересовање и залагање у свакој 

организованој активности. 

 



 

 

Ученички парламент ОШ „ Бранко Радичевић“ и „Младост“ 

 

 

 



  

 

 



 

 

 



 

 

 


