
             ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2019. 

 

Да право свако- дете ужива лако 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ-предметна настава 

Током дечије недеље дежурају наставници као и обично 

Од понедељка до среде пријаве за такмичење -What I really do meme 

Током целе недеље ученици прикупљају хартију, ПВЦ амбалажу  и чепове 

 ПОНЕДЕЉАК 

Назив Време Место 

Мој тајни пријатељ Први час  учионица 

Мој освеживач 

просторија 

Током дана Кабинет за ТИО 

 Одговорни наставник за прву активност  наставница Јелене 

 Учесници-сви ученици од 5-8.разреда 

 Одговорни наставници- Тим за предузетништво 

 

 УТОРАК 

Назив Време Место 

Квиз - Kahoot Od 12:30 Свечана сала 

   

 Квиз је у свечаној сали, позвани су сви  ученици, а детаљи програма код наставнице Јелене 

 Одговорни наставници Миодраг,  Јелена, Јован, Дарко 

 УЧЕНИЦИ НЕМАЈУ 6.ЧАС 

СРЕДА 

Назив Време Место 

Замена наставника 

7-8 разреди 

1 час  учионице 

Осликавање канти 

за смеће, гума и 

кућица за птице 

Спортски дан 

Фудбал, одбојка 

 

Током часова 

ликовне културе 

 

Tоком целог дана 

 Двориште 

 

двориште 

 Одговорни наставници-наставница Јелена (ликовно), Моника  

 Одговорни наставници-наставница Мила и наставник Игор 



 

                                       ЧЕТВРТАК 

Назив Време Место 

   

ЕКО-ДАН 

Завршетак акције 

рециклаже, 

амбалаже и чепова 

 двориште 

 

ПЕТАК 

Назив Време Место 

Проглашење 

победника-Најбољи 

меме 

Током дана Разглас, књига 

обавештења 

Поклон за тајног 

пријатеља 

Током великог 

одмора 

Школско двориште 

Школски вашар- 

Финансијска 

писменост- 

Од 15:00-17:00 учионице 

Журка  20.00 – 23.00 Свечана сала 

 Жири за најбољи меме наствници Миодраг, Јован, Дарко 

 Распоред доношења хартије, пластике и чепова код наставнице Јелене и дежурног ученика 

 Дежурство на журци и детаљи о томе код наставнице Јелене 

 Одговорни наставник-наставница Јован, Марија, Маја, Јелена 

 Дежурство на вашару- Тим за финансијску писменост 

Toкoм целе недеље у време чос-а ће се одржавати психолошке радионице за ученике шестих 

разреда-ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 

Радионице воде и реализују-психолог и педагог школе, Јована и Бранка 

Програм саставили ученици чланови Ученичког парламента и наставница Јелена 

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА НИЖИХ РАЗРЕДА 

 

Понедељак – Дан посвећен обележавању тридесетогодишњице доношења Конвенције Уједињених 

нација о правима детета – разговори и цртање 

Уторак – Спортски дан 

Среда – Игра „Тајни пријатељ“ – размена и поклањање књига 

Четвртак – Пријем првака у Дечји савез, одношење прикупљене хартије (15:00) 

Петак – Школски вашар (15:30-17:00) 

 

 


