
ОШ „Иво Лола Рибар“ Рума – План и програм реализације

Дечије недеље (7-12. октобра)

Ученици првог циклуса (1-4. разреда)

Понедељак:

❖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: ”Летећа Ана”

Уторак:

❖Маскенбал - „Шта желим да будем кад порастем“

Среда:

❖Радионице: „Улога школе у мом животу“ (1.разред)

Спортски дан – међуодељењске спортске активности

Четвртак:

❖Ликовни и летрарни конкурс - тема: 

„Имам право, имам слободу“

„ Моја права, моје обавезе“

„Слабић је онај ко мисли да је јачи“

Презентације и увод у теме на часовима ликовне културе и српског језика

Петак:

❖Дечији вашар

❖Хуманитарна акција -„Деца – деци“ – сарадња са АДРА-ом (прикупљање

садржаја за „пакетиће“ /дистрибуција у сарадњи са АДРА-ом/ школски

прибор, играчке и ситнија одећа као и одећа и обућа за другове којима је

потребна).

Жирирање радова и јавна презентација током следеће недеље

Ученици који су у школи у природи активности ће прилагодити тамошњим

активностима.

Пријем првака у Градску библиотеку и позоришна представа у КЦ у –

04.10.2019.



ОШ „Иво Лола Рибар“ Рума – План и програм реализације

Дечије недеље (7-12. октобра)

Ученици другог циклуса (5-8. разреда)

Од понедељка:

❖ За све ученике ликовни и литерарни конкурс на тему: „Имам право,

имам слободу“; „Моја права, моје обавезе“; „Слабић је онај ко мисли да

је јачи“; „Друг није мета“; „Не буди овца, не тражи две исте“; „Како да се

заштитимо од насилника“

Презентације и увод у теме на часовима ликовне културе и српског језика.

❖ 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 7-30.10).

ПО активности за ученике 7. и 8. разреда – видети листу радионица и

план за ову недељу.

Радионица за ученике од 5-8. разреда - Сукоб права (Форум театар)

Уторак: 

❖ Радионице:

5. разред – „Наш сваки дан –ромска деца – наше „Рупе“ и блок 71“

Оба одељења на другом и трећем часу (српски језик, историја, ликовна

култура)

6. разред – „Образовање за све – Различита мишљења“

7. разред – Предрасуде и стереотипи – „Европска железница“

8. разред - Стереотипи, предрасуде, дискриминација и насиље „Леила и

Мухамед“ – урађено у септембру

Среда: 

❖ Кахут квиз – „Да право свако – уживам лако“ (ученици 5-7. разреда)

Четвртак:

❖ Музичка радионица - „Певајмо, свирајмо“ – караоке такмичење

❖ Хуманитарна акција - „Деца – деци“ – сарадња са АДРА-ом

(прикупљање садржаја за „пакетиће“ /дистрибуција у сарадњи са АДРА-

ом/ школски прибор, играчке и ситнија одећа као и одећа и обућа за

другове којима је потребна.

Петак: 

❖ Спортски дан – међуодељењске спортске активности

Жирирање радова на конкурсима, избор и презентација најбољих радова

(петак или понедељак наредне недеље)


