
ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

        АКТИВНОСТИ  ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА  ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

 
Прве недеље у октобру обележава се Дечја недеља. Њено обележавање има дугу традицију и 

у нашој земљи се обележава од 1934. године.  

Мото ове Дечје недеље је Свако дете срећног лица чува једна породица и на тај начин се посебно 

посвећује пажња оснаживању породице. 

У току целе недеље организоване су активности за све разреде. Најмлађи су Дечју недељу 

обележили маскенбалом. 

 

 
 

 Ученици првог разреда, уз помоћ својих родитеља, направили су јесење маске и представили се на 

Јесењем маскенбалу.  

        
 

Одабране су најбоље јесење маске из сваког одељења првог разреда, а победницима су додељене 

дипломе за освојена три места. 

 

     
 



Ученици другог разреда су осликавали школско двориште кредама. 

Ученици трећег разреда, заједно са учитељицом Горданом Рајић, приредили су програм 

добродошлице ученицима првог разреда. Глумом, рецитацијама, игром и песмом пожелели су 

најмлађим ђацима срећан почетак и поручили им да буду вредни и да се лепо друже. 

 

   
 

Потом су се ученици првог разреда, заједно са својом учитељицом  Оливером Јанковић, 

представили својим старијим другарима путем рецитала и песме. 

 

    
 

Ученици трећег и четвртог разреда су наступили на модној ревији где су, одабиром жирија, 

додељене дипломе ученицима који су освојили прва три места. 

 

   



   
 

Такође, за четврте разреде председница општине Весна Шаловић је организовала дружење са 

књижевником Урошем Петровићем, а за старије је био организован Ђачки парламент на тему 

Школа као породица. 

 

   
 

Сви су уживали у својим активностима, тако да су се у току ове недеље могла видети многа срећна 

и задовољна лица наших ђака.  

 

Ученици четвртог разреда и старији уживали су у својим активностима, поготово што су 

дружењу са књижевником присуствовали и ученици из свих шест школа из наше општине, а старији 

ђаци су такође могли да размене своја мишљења са ученицима других школа.  

 

У току Дечје недеље, наша школа се представила на Ревији стваралаштва деце и младих Београда у 

,,Сава центру“. Поред многобројних средњих и основних школа, наша школа је презентовала 

практичне ученичке радове, из области технике и уметности.  Наставници Весна Шимшић, Жељен 

Шимшић и професор разредне наставе Сања Колешан са ученицима оправдали су сва очекивања и 

представили нашу школу у најбољем сјају.   

 

      


