
Извештај о реализацији Дечије недеље 

     Ове године Дечија недеља обележена је од понедељка 05.10.2020. до петка 

09.10.2020.године под слоганом "Подељена срећа два пута је већа".  Организована је у 

знаку Године солидарности у циљу подизања свести о важности континуираног ангажовања 

на унапређењу сарадње и солидарности међу грађанима, посебно у условима епидемије која 

нас је задесила у 2020.години. 

     У оквиру Дечије недеље организоване су различите активности за ученике од 1 – 4. 

разреда као и за ученике од 5 – 8. разреда. Ова година је посебна зато што се Дечија недеља 

одржала уз поштовање свих епидемиолошких мера услед пандемије вирусом COVID-19. 

 

Понедељак – уторак 

( 05.10.2020. – 06.10.2020.) 

 

     Прва два дана  посвећена су  упознавању ученика са Конвенцијом о правима детета и 

изражавање њиховог мишљења о истим, цртање кредама у боји на школском терену и на 

хамеру на тему “Заштити себе заштити друге“). 

 

 
 



Среда 07.10.2020. 

     Ученици првог разреда су у сарадњи са својим учитељима правили беџеве и цртали 

симболе Републике Србије. Ученици другог,трећег и четвртог разреда су писали саставе на  

тему„Зашто волим Србију“.  

 



Четвртак – петак 

(08.10.2020. – 09.10.2020.) 

 

     Ученици су правили  маске од платна, креп папира и другог материјала. Ученици маске 

користе као мере заштите услед пандемије вирусом COVID-19.)  

 
 

 
 

 

 

 



      У оквиру обележавања Дечје недеље, дана 08.10.2020. године на седмом часу грађанског 

васпитања  реализована  је  радионица  под називом  „Права и обавезе ученика,“ у којој су 

учествовали  ученици  осмог  разреда. У уводном делу часа кроз песму „Моја права“  аутора  

Николе Чутурила, ученици су имали прилике да се  подсете својих права, а потом су 

урадили пано на којима су написали која права и обавезе имају као ученици. Пано  је 

истакнут у школској библиотеци. У реализацији радионице учествовала су: наставница 

грађанског васпитања, педагог и библиотекарка. 

 



 

      Током трајања Дечије недеље реализована је акција под под слоганом „ Дан посвећен 

инклузији“ у којој су учествовали ученици виших разреда и том приликом је прикупљен 

школски прибор. Циљ акције  је развијање  позитивних људских вредности – неговање 

емпатије, осећања солидарности и способности за разумевање и поштовање права других. 

Ова акција, као и многе друге које организује школа, најбољи су пример како се то ради у 

пракси. Прикупљен прибор уручили су чланови Ученичког парламента „Удружењу 

родитеља деце са сметњама у развоју“ у Врњачкој Бањи. 

 

  

 
 

 

Организацију и реализацију активности Дечје недеље помогли су: учитељи, наставници, 

стручни сарадници, директор школе. Деца су уживала у организованим активностима,  при 

чему су показала велико интересовање и залагање. 

 

 

 


