
ОСНОВНА ШКОЛА ,, ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ,, 

БАБУШНИЦА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

од 7. до 13.октобра 2019.године 
 

„Да право свако – дете ужива лако“ 

 

 Дечја недеља се традиционално обележава сваке године и има мото којим се фокусира пажња и 

означава актуелна тема којој се посвећује манифестација. Ове године акценат је наскретању пажње најшире 

јавности на права и потребе деце и указивање одговорности коју породица, школа, држава и њене 

институције имају у заштити деце и остваривању њихових права.  Дечја недеља, као најзначајнији празник 

дечјих права за развој, дружење, игру и стваралаштво, организована је од 7. до 13. октобра 2019. године.  

 Активности које су се према сачињеном плану и програму одвијале поводом  Дечје недеље у 

Школи, носили су директор, Ученички парламент, одељењске старешине, наставници физичког васпитања, 

српског језика и ликовне културе, сви ученици, педагошки асистент, стручни сарадници, спољни сарадници 

и локална заједница. 

Понедељак, 7.10.2019.год. 

Јавна и медијска промоција Дечје недеље, информисање деце о Конвенцији о правима детета,  

договор са децом о реализацији Дечје недеље, истицање програма на пано Школе, отварање креативних 

радионица литерарног и ликовног стваралаштва на тему „Да право свако – дете ужива лако“ и најава акције 

„Деца-деци“ током које ће бити сакупљен школски прибор, слаткиши, одећа и обућа за ученике наше 

школе и школе у  Стрелцу.  
Гост песник Виолета Јовић одржала је креативну радионицу литерарног стваралаштваза ученике 3-8. 

разреда.                                                   

Уторак, 8.10.2019.год. 

Сусрет чланова УП наше школе и Средње школе, уз подршку Канцеларије за младе, на тему „Ми и меидји, 

моје право на изражавање“. 

Јавни час физичког васпитања – вежбе обликовања за наставнике и ученике од 1-8. разреда у школском 

дворишту уз музику и дружење. 

Сусрет са песником за ученике 1-4. разреда, гост песник Вера Цветановић. 

Представа за ученике 1-4. разреда Бајка о плавом зец у (дар општине Бабушница и Дома културе најмлађим 

суграђанима).  

Среда,9.10.2019.год. 

Представници ученика од 1-4. разреда и УП посетили су председника општине Бабушница, представили се 

пригодним програмом  и скренули  пажњу шире јавности на права и потребе деце и одговорности коју 

породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права.  . 
Четвртак, 10.10.2019.год. 

У сарадњи са  ОШ „Добринка Богдановић“ Стрелац организован је Дечји вашар у дворишту наше школе. 

Отворена је изложба ликовних и литерарних радова . За најуспешније радове ученици ће добити пригодне 

награде. 

Петак, 11.10.2019.год. 

У оквиру акције „Деца-деци“ представници УП и ученика млађих разреда наше школе посетили су ОШ 

“Добринка Богдановић“ у Стрелцу и уручили прикупљену обућу, одећу и слаткише вршњацима и на тај 

начин промовисали вршњачку солидарност.  

Хуманитарни крос – Трка за срећније детињство „Имамо циљ! Дођи на старт!“ одржао се у 16 трка за 

ученике 1-8. разреда. Крос је проведен у сарадњи са Црвеним крстом. За освојено прво место у појединим 

тркама ученицима су уручене дипломе и мајице, а за освојено друго и треће место дипломе. Ове школске 

године ученици су ослобођени куповине маркица, а финансирање је извршено из општинског буџета. 

        Планом и програмом активности обележавања Дечје недеље проведена је сабирна акција у 

којој је прикупљено 2270 килограма старог папира, финансијски ефекат је 8989,20 динара.Ученици 

и одељења који су се истакли у акцији, добиће пригодне награде. 

        Издвојена одељења реализовала су своје програме активности у складу са условима, а активно су се 

укључила и у реализацију програма матичне школе. 

       Све активности проведене на обележавању Дечје недеље забележене су фотографијама и ведео 

снимцима. 
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