
 

Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Стапар 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о реализованим активностима 

током Дечје недеље од 5. до 9.октобра 2020. године 

 

Традиционална ,,Дечја недеља“ ове школске године реализовала се у нашој школи у 

нешто другачијем стилу но што смо то чинили до сада, водећи рачуна о социјалној 

дистанци и забрани окупљања већег броја ученика на једном месту, а у складу са 

ванредном епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом Ковид-19. 

И упркос томе, Дечја недеља је и ове године донела са собом радост, смех и весеље у 

нашу школу. Програм Дечје недеље за 2020. годину, одвијао се под мотом: „Подељена 

срећа, два пута је већа“. 

 

Активности за Дечју недељу су реализоване према унапред осмишљеном плану 

наставника и ученика који је ове године био изузетно богат активностима. 

 

Реализован програм у нижим разредима 

 

Првог дана Дечје недеље, реализоване су следеће активности:  

  

1. Смајли за мог друга/другарицу (пано)- 1.разред 

2. Права и потребе деце-2.разред 

3. Гледање филма о пријатељству – 3.разред 

4. Шта је срећа?-ученици цртају шта их чини срећним-4.разред 

 

 

 Другог дана реализоване су следеће активности: 

1. Наши дланови(пано)- 1.разред 

2. Писање песме на нивоу одељења на тему :“Подељена срећа, два пута је већа“-

2.разред 

3. Размена играчака-3.разред 

4. Правимо пано на задату тему:“Подељена срећа два пута је већа“ – 4.разред 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трећег дана реализоване су следеће активности: 

 

1. Врт другарства (сакција)-1.разред 

2. Цртање по плочнику кредама у боји-2.разред 

3. Правимо поклоне од природних материјала-3.разред 

4. За мене је срећа...цртање по бетону_4.разред 

 

 

 

 Четвртог дана реализоване су следеће активности: 

 

1. „У свету постоји једно царство“-текла врлина-1-1.и  1-2.разред 

2. Размена играчака на нивоу група у одељењу-2.разред 

3. Радионица:Како неговати пријатељство -3.разред; Радионица -Немачки језик-

Табла пријатељства- 3.разред 

4. 4.Поклонићу другу/другарици-4.разред 

 

 

 

Петог дана успешно су реализоване следеће активности: 

 

1. Изложба радова-1.разред 

2. Цртање и уређење паноа на задату тему-2.разред 

3. Одељенска изложба ликовних радова-3.разред 

4. Игралица 

 

 
Цртање и уређење паноа на задату тему 



 

 
 
 
 



 
Продужени боравак активности: 

1.Шта је за тебе срећа и како се осећаш када си срећан 

2.Прављење играчака 

3.Размена играчака 

4.Цртање по плочнику 

Цртање и прављење pаноа на задату тему 

 
 

 
 
 

 
 

 

Овогодишње  активности у „Дечијој недељи“ ученици и учитељи школе процењују 

веома успешно реализованим. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализован програм у вишим разредима 

 

1. ,,Табла пријатељства“ на Техници и технологијиса наставницом Исидором 

Климпф  – ученици 5. разреда 

 

Поводом Дечје недеље од 5.10. до 11. 10. 2020. године на часу из предмета 

Tехника и технологија, ученици 5-1 и 5-2 су правили плакат пријатељства на тему 

„Подељена срећа, два пута је већа“. Сваки ученик је направио и обојио своју коверту, те 

на њу написао своје име и презиме и залепио је на плакат. Плакат пријатељства 

доприноси развоју позитивне социјализације, усвајању образаца понашања и 

самосвести код ученика.  С обзиром да је ово плакат пријатељства, на њој нема места за 

ружне и неприкладне поруке, те су ученици исказивали захвалност, извињење или 

честитке, тако што су поруку написали на папир и оставили свом другару у коверту, 

залепљену на плакату пријатељства. 

 

2. ,,Мини Физи-бизи“ – ученици 6. разреда и наставник Срђан Плавшић 

 

У оквиру припрема за наступајући јубиларни 10. фестивалнауке "ФИЗИ-БИЗИ" у 

Сомбору који ће се ове школске године реализовати на даљину (онлине), ученици 

шестoг разреда наше школе су у току Дечије недеље имали "МИНИ ФИЗИ-БИЗИ" 

презентацију на тему МАГНЕТИЗАМ. 

Презентација је одржана у четвртак 8. 10. у 12 ч. у кабинету физике. 

Извођени су следећи огледи: 

1. Које материјале привлачи магнет? 

2. Како се одређују полови магнета? 

3. Како се оријентише слободни магнет? 

4. Може ли магнет деловати кроз воду и картон? 

5. Каква је магнетна сила по свом деловању? 

6. Ексер који лебди 

7. Како направити компас? 

8. Раздвајање смеше гвоздених опиљалка из песка и пиљевине 

9. Линије силе магнетног поља (накартону и графоскопу) 

10. Електромагнет 

 

3. Презентација филма са биолошком тематиком – ученици 8. разреда са 

наставницом Лидијом Чорак  

Поштујући све безбедоносне мере, часове посвећене разговору и активностима деце 

везано за овогодишњи слоган наставница Лидија Чорак реализовала је у свом одељењу 

6-1 на часу одељењског старешине. С обзиромна то да је Влада Србије прогласила 

2020. годину годином сарадње и солидарности, на ЧОС-у ученици су разговарали                                     

о међугенерацијској солидарности и пријатељству који су важнији више него икада 



 

 у време ове кризе изазване корона-вирусом. Разговор и дискусија били су усмерили у 

правцу наглашавања важности социјалне инклузије. Поред свега деца су своје 

инспирације на тему овогодишњегслогана пренели и н апапир, правећи плакате којима 

смо украсили хол наше школе. 

У одељењима осмог разреда у оквиру активности везаних за дечју недељу, а уједно 

повезујући тако наставне садржаје биологије и географије, ученици су имали прилике 

одгледати научнопопуларни филм из серијала BBC-eвих остварења под називом 

„Створења из дубина“. 

4. Children and their rights – енглески на ЧОС-у, ученици 5-1 одељења са 

наставницом Милицом Милашиновић 

 

Поводом обележавања Дечије недеље чији мото гласи ,,Подељена срећа два пута је 

већа'', одржана је радионица са ученицима 5-1 одељења на часу одељењског старешине. 

Направљен је плакат на енглеском језику уз помоћ одељењског старешине (наставника 

енглеског језика). Питање је било на шта све деца имају право? Children have the right 

to… Одговора је било много, а ми смо изабрали најважније ствари и истакли их (неки 

од одговара су: health-здравље, education-образовање, play-игра, итд.)Сваки ученик је 

опцртао своју шаку и на средину се потписао уз наведено једно дечје право. Ученици 

су се забавили, а кроз размену мишљења нешто ново и научили.  

5. ,,Изложба цртежа познатих математичара, филозофа и физичара“, 5, 6, 7. 

разред – Зора Симеуновић, Силвиа Ковачевић, Растко Стоканов, Невена 

Бајић, Кристина Ђуришић, Срђан Плавшић 

 

Цртежи су  урађени  техником по сопственом избору, а у оквиру следећих наставних 

области :ликовна култура, хемије, математике, физике и историје. Сваку област 

представио је по један разред портретом  и карикатуром научника значајног за ту 

област.Тако су ученици петих разреда били задужени за научнике значајне заисторију, 

ученици шестих разреда за научнике значајне за физику, ученици седмих разреда за 

научнике значајне за математику и хемију. 

Ни овај пут креативност ученика није изостала. Прелепи ученички радови украсили су 

школски хол, а потом је извршен и избор – најбољи рад Алексе Плужарев 5/1. 

 

Циљ ове активности  је остваривање пуне слободе дечјег ликовног израза и подстицање 

креативности и афирмација деце у овим  специфичним  областима  ликовне уметности, 

афирмација ликовног образовања и васпитања у целини 

 

 

 



 

6. Корелација српског језика и књижевности и ликовне културе у 8. разреду, 

тема: ,,Знак – симбол (Вук С. Караџић – његова дела) – Пишемо, а цртамо“  

- Невена Бајић и Тамара Бањац 

Поводом Дечје недеље, са ученицима осмог разреда реализовали смо пројекат „Пишем, 

а цртам“ , у којем су ученице осмог разреда цртале симболе (наставна јединица у осмом 

разреду), портрет Вука С.Караџића, иницијале овог писца као и предмете које је 

користио у свом раду: књигу и прибор за писање. 

На један сасвим нов начин обележили смо ову недељу,не изостављајући  Караџићева  

дела из обраде на часовима српског језика и књижевности. 

Цртајући словима ћирилице и исписујући биографске податке на цртежима, ови радови 

имају двојаку улогу и као такви су креативни и интересантни.Поставка ученичких 

радова налази се у холу школе. 

У пројекту су учествовале Николина Лукић, Емилија Мрђанов, Милица Стамболија, 

ИванаЂурђев, ученице осмог разреда. 

Пројекат осмислиле наставнице Невена Бајић (ликовно) и Тамара Бањац (српски језик и 

књижевност). 

 

7. Хемичарење с наставницом Кристином Ђуришић – 8. разреди  

Активности које су се реализовале из предмета хемија су следеће: 

- извођење огледа 

- ученик у улози наставника 

Ученици заједно са наставницом су извели огледе који су ефектни и занимљиви свим 

ученицима.То су били следећи огледи: Хемијски вулкан, Дух из боце, Уљана лампа, 

Надуван балон, Свеће и сл. 

Нпр. Ученици су у пластичну флашицу сипали сирће до петине запремине, у надувен 

балон су сипали четири до пет кашика соде бикарбоне, затим су навукли балон на 

отвор пластичне флашице и сипали соду бикарбону из балона у пластичну флашицу. 

Ученицима је пуштен снимак огледа који нису могли да се реализују у поменутим 

условима. Такође, једна од активности је била решавање осмосмерке и укрштенице од 

хемијских симбола. 

8. Вршњачка едукација на часу математике са наставницом Зором 

Симеуновић, где су ученице 8. разреда држале наставну јединицу на тему: 

Тачка, права, раван  

 

9. ЧОС на тему: Солидарност, 7-2 – старешина Зора Симеуновић   

Дечја недеља је први пут обележена 1934. године на предлог организације Пријатељи 

деце Србије, а 1987. године  дефинисана је  Законом о друштвеној бризи о деци. 

Манифестација Дечја недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем 

скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у 

породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим 

условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 



 

 

10. Излет на водицу са наставником географије – ученици 5-8. разреда (7. и 

8.10) – Влада Ђурковић 

Због временских прилика, планиран излет на Водицу с наставником Владом 

Ђурковићем је отказан...  

 

11. ЧОС на тему: ,,Подељена срећа два пута је већа“, 5-2 – старешина Сашка 

Бодирожић и Акција прикупљања књига и поклањање истих, у складу са 

темом Дечје недеље – ученици 5-2, 7-1, 7-2  

 

У току Дечје недеље, ученици 5-2 одељења са одељењским старешином Сашком 

Бодирожић разговарали су о дечјим правима, али и обавезама, осврћући се на мото 

овогодишњи – Подељена срећа два пута је већа. Посебну пажњу током разговора 

усмерили смо на тему образовања, те права на исто, али и наше обавезе да се 

образујемо. Истакнуто је да немају сва деца подједнака права на образовања, те да нека 

уопште немају услова да се образују. Зато је важно бити захвалан јер имамо прилику да 

свакодневно идемо у школи и учимо, те да постанемо све што замислимо и остваримо 

своје снове. С тим у вези, из ове теме је произашла идеја да оно што имамо поделимо и 

са другима који имају мање. Дошли смо на замисао да прикупимо књиге које смо 

прочитали, а које бисмо желели да и други, они који немају ту могућност, прочитају. 

Акцију смо спровели на нивоу одељења где наставница, одељењски старешина 5-2, 

предаје српски језик и књижевност. Ученици су се радо одазвали, а прикупљене књиге 

биће дониране. Јер – подељена срећа, два пута је већа!  

 

Овогодишње  активности у „Дечјој недељи“ ученици и наставници школе процењују 

веома успешно реализованим. 

 

 

 

 

У Стапару,  13.10.2020. године                        

 

 

   Координатори у организацији активности: 

Марија Мандић (за ниже разреде) 

Сашка Бодирожић (за више разреде) 

 

                   

 


