
 

 

ОШ „Иво Лола Рибар“  Рума – План и програм реализације Дечије недеље  
/04 - 10. октобра/ 

 
Ученици првог циклуса 
 
Понедељак 

➢ Почиње конкурс – Видео снимци, фотографије, ликовни и летерарни радови на тему: „Мостови међу 
генерацијама“, „Стручњак за новотарије“ 

➢ Форма 1.:  Деца у слободној форми – (видео снимци, фотографије, ликовни или литерарни радови) 
израђују поруке за баке и деке  и старије суграђане и поклањају их или им шаљу.     

➢ Форма 2.:  Деца креирају кратке видео материјале на којима објашњавају савремене феномене 
(интернет, јутјуб, вајбер, воцап, стикери, сленг, видео позиви, претрага на интернету) старима. Овом 
„заменом улога“ показује се да су деца компетентна да своја знања, вештине и вредности пренесу 
одраслима, поготово старијима који су масовно искључени из савремених трендова.  
Презентације, увод  и реализација на часовима ликовне културе, српског језика, дигиталне 
писмености. 
Учитељи прикупљају материјале у дигиталној и осталим формама за жирирање и награђивање 
радова. 

 
Уторак 
- Радионички дан -      

➢ 1. разред :  „Сва деца .... прича о ружном пачету“ /стереотипи и предрасуде/   
➢ 2. разред: “Џони кошаркаш, Милица фудбалер-Предрасуде и стереотипи....“ 
➢ 3. разред: „Врсте права – Конвенција о дечијим правима“ 
➢ 4. разред: ”Реагуј на насиље“ 

 
Среда 

➢ Промоција онлајн интернет кампање „Желим да разумеш“ коју покрећу Пријатељи деце Србије 
током Дечије недеље која се ове године одржава под слоганом: „Дете је дете – да га волите и 
разумете“ и у оквиру које се одрасли /родитељи, учитељи и наставници и др./ као и деца  позивају  да 
фотографијама, видео материјалима и постовима на друштвеним мрежама прикажу све оно што је 
деци важно из њихове перспективе и за шта им треба разумевање или оно што је одраслима било 
важно и за шта им је требало разумевање када су били деца. 
Учитељи са ученицима праве поруке, постове, фотографије и снимке које родитељи и ученици 
постављају на мреже са хештегом #zelimdarazumes. 

➢ Спортски дан – међуодељењске спортске активности  
 
Четвртак 

➢ Радионице :  
▪ „Улога школе у мом животу“ /1.разред/ 
▪ „Заштита деце од занемаривања, злоупотребе и злостављања - Упознајте Елија“/3. 

разред/ 
➢ Маскенбал : „Циркус“  

 
Петак 

➢ Дечији вашар 
➢ Хуманитарна акција - „Деца – деци“ /прикупљање школског прибора, играчка, одеће  и обуће за 

другове којима је потребна/  
➢ Жирирање радова и јавна презентација током следеће недеље 

 
 
 
 



 

 

Ученици другог циклуса 
 
 Од понедељка 
 

➢ Почиње конкурс – Видео снимци, фотографије, ликовни и летерарни радови на тему: „Мостови међу 
генерацијама“, „Стручњак за новотарије“ 

Ученици креирају кратке видео материјале на којима објашњавају савремене феномене (интернет, јутјуб, 
вајбер, воцап, стикери, сленг, видео позиви, претрага на интернету) старима. Овом „заменом улога“ показује 
се да су деца компетентна  да своја знања, вештинеи вредности пренесу одраслима, поготово старијима  који 
су масовно искључени из савремених трендова.  
Презентације, увод и реализација на часовима: информатике и рачунарства, технике и технологије, ликовне 
културе, српског језика и ЧОС-у. 
Наставници прикупљају материјале у дигиталној и осталим формама за жирирање и награђивање радова, као 
и објављивање на сајту школе и др. мрежама. 

➢ За све ученике у оквиру ЧОС-а: 
Промоција  онлајн интернет кампање „Желим да разумеш“ коју покрећу Пријатељи деце Србије током 
Дечије недеље која  се ове године одржава под слоганом : „Дете је дете – да га волите и разумете“  и у оквиру 
које се одрасли /родитељи, учитељи и наставници и др./као и деца и адолесценти позивају да фотографијама, 
видео материјалима и постовима на друштвеним мрежама прикажу све оно што је деци и адолесцентима 
важно из њихове перспективе и за шта им треба разумевање  или оно што је одраслима било важно и за шта 
им је требало разумевање када су били деца. 
Наставници са ученицима праве поруке, постове, фотографије и снимке које родитељи и ученици 
постављају на мреже са хештегом #zelimdarazumes. 
 
Радионице 
За све ученике у оквиру наставе информатике – Заштита од електронског насиља: 

➢ „Мере заштите на друштвеним мрежама“; „Трагови које остављамо на интернету“ и „Реаговање у 
случајевима дигиталног насиља“ /од 04-30.10.2021./ 

 

Уторак 

Радионице     
➢ 5. разред – „Разговарајмо о насилништву“  
➢ 6. разред – „Образовање за све – Различита мишљења“ 
➢ 7. разред – Предрасуде и стереотипи –„Европска железница“  
➢ 8. разред – Стереотипи, предрасуде, дискриминација и насиље – „Леила и Мухамед“  

    

Среда  
➢ Кахут квиз – „Дете је дете – да га волите и разумете“ /ученици 5-7. разреда/  

 
Четвртак    

➢ Радионица за ученике петог разреда  - Сукоб права /Форум театар/ 
➢ Хуманитарна акција - „Деца – деци“ – /прикупљање школског прибора, играчка, одеће и обуће за 

другове којима је потребна   
   

Петак 
➢ Рециклијада – еколошко - спортски дан (спортска радионица за ученике у којој су сви реквизити  

направљени од рециклажних материјала,  а активности су усмерене  промоцији рециклаже)  
Реализатори: Наставница технике и технологије, наставници физичког и здравственог васпитања. 
 
Жирирање радова и јавна презентација током наредне две седмице – по окончању активности. 


