
 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

ОД 4. ДО 10. ОКТОБРА 2021. 

ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ  ЗАДУЖЕЊА НАПОМЕНА 

04.10.понедељак  

Отварања Дечје недеље 

 
први час у обе смене 

 

Усмено обавештење ученика седмог и 

осмог разреда о значају, смислу и 

историјату обележавања Дечје 

недеље за ученике млађих разреда. 

За ученике старијих разреда 

обавештење преко разгласа 

 
 

Педагог, психолог, 

 тим за Ђачки парламент 

и Ђачки парламент 

медијска промоција тим 

за маркетинг 

 

препоручује се да се 

одељењске старешине и 

предметни наставници 

надовежу у остатку часа 

како би упознали ученике 

са значајем ове 

манифестације која се 

обалежава у целом свету 

04.10.понедељак 

Маскембал 

Ученици првог разреда учествоваће у 

маскембалу.Тема :  

 

 

 

Кад порастем бићу ... 

Актив учитеља првог 

разреда, , психолог, 

 тим за Ђачки парламент 

 

05.10.уторак  

Свечана седница ђачког 

парламента 

Доношење плана и програма  

План активности за целу годину 

 

 

 

 

 

 

Наставници задужени за 

Ђачки парламент 

 

 

 

 

 

 



 
06.10.среда 

РАДОСТ ДЕЉЕЊА 

 ДРУГ - ДРУГУ 
 

 

Друг другу, колега колеги 

СВИ На нивоу свих одељења, 

показивање солидарности, 

колегијалности кроз 

симболичне поклоне 

Часови по избору 

одељењских старешина 

 

07.10. 

четвртак 

 

 

Посета ученика ТРЕЋЕГ  Разреда  

ученицима ДРУГОГ разреда 

Тема :  

Како се учи ... 

Актив учитеља другог  и 

трећег разреда, школски 

психолог 

Вршњачка едукација. 

Посете часовима су у 

договору са учитељима 

08.10. петак 

 

 
 

Посета ученика ЧЕТВРТОГ Разреда  

ученицима ПРВОГ разреда 

Тема :  

Кад сам био ђак првак ... 

Актив учитеља првог и 

четвртог разреда, 

школски психолог 

Упознавање са Кућним 

редом школе- вршњачка 

едукација 

Посете часовима су у 

договору са учитељима 



 

Посета ученика ПЕТОГ Разреда  

ученицима ЧЕТВРТОГ  разреда 

Тема :  

Припремите се за пети разред ... 

Разредне старешине 

петог разреда и актив 

ученитеља ЧЕТВРТОГ 

разреда, школски 

психолог 

Посете часовима су у 

договору са учитељима 

Током целе недеље  ШЕСТИ разред – тема : 

 

САВЕТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ИНТЕРНЕТА 

 

СЕДМИ разред – тема : 

 

УПОРЕДИ НАСТАВУ УЖИВО И 

ONLINE НАСТАВУ 

 

ОСМИ разред – тема : 

 

ПО ЧЕМУ ЗНАМ ДА МЕ 

РАЗУМЕЈУ РОДИТЕЉИ 

 

 

 

Разредне старешине од 

ШЕСТОГ ДО ОСМОГ 

разреда, школски 

психолог 

Ове активности су 

планиране као рад на 

часовима одељењске 

заједнице.Писана форма 

ових активности биће као 

прилог е БИЛТЕНУ. 

 

 


