
                                                           И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј
                                                                       ТИМА ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ

            о реализацији активности у току Дечје недеље од 5. до 11. октобра 2015. год.

                                                                  Дечја недеља има дугу и богату традицију. И поред тога
                                                             што се на нашим просторима обележава од 1934. год., Зако-
                                                             ном о друштвеној бризи о деци, уведена је 1987. на предлог
                                                             организације Пријатељи деце Србије. Одржава  се  сваке го-
                                                             дине у месецу октобру са  циљем  да  скрене  пажњу  на  дете
                                                             као носиоца права да одраста у што бољим условима како у
                                                             породици и локалној заједници, тако и у друштву у целини,
                                                             у амбијенту који пружа једнаке шансе за развој и остварење
пуних потенцијала деце, као и њихово учешће у друштвеном животу.
     Дечја недеља се мењала у годинама и деценијама иза нас али није губила смисао и карактер,
те је постала и остала права прилика да се о овој теми говори и изврши анализа  постојећег  ста-
ња, јер се њена суштина видела и види кроз опште циљеве Дечје недеље:
     -   скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,
     -   указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене
институције имају у заштити деце и остваривању њихових права,
     -   презентација до сада постигнутих резултата,
     -   указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању
права деце,
     -   подстицање интерресорне и интерсекторске сарадње у стварању
услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета,
     -   промоција активног учешћа саме деце у доношењу одлука које се на њих односе и
     -   покретање  инијацитива  и  нових  акција које доприносе побољшању  положаја деце  у  Ре-
публици Србији и остваривању њихових права.
                                                                           Уз покровитељство Министарства за рад, запошља-
                                                                      вање, социјална и борачка питања и у сарадњи са орга-
                                                                      низацијом  Пријатељи  деце  Србије  донет  је Програм
                                                                      Дечје недеље за ову годину, а све активности обележа-
                                                                      вања се одвијају под мотом:
                                                                                          Подршка породици - 
                                                                                        најбоља подршка деци!

                                                  Тим Пријатеља деце у нашој школи је  пре  почетка  Дечје  недеље
                                             осмислио начин обележавања  и  направио  план  активности  (које су
                                             одштампане преко веће слике, постера). Те активности  чине  низ  до-
                                             гађања где су могућност учествовања имали сви ученици.
     Тако смо, и ове школске године, с пуно радости и пажње, реализовали следеће активности:



Понедељак,  5. октобар 2015. г.
     Пожурили смо са почетком обележавања Дечје недеље због најаве кише у наредним данима.
Зато је прва активност била Јавни час физичког васпитања „У здравом телу - здрав дух” у орга-
низацији Мирољуба Богдановића, наставника физ. васпитања и учитеља млађих разреда.

     Такмичарски дух је постојао, али - сви смо били победници!

Уторак,  6. октобар 2015. г.

     За данас је било планирано предавање о Дечјој недељи и по нека пропратна манифестација у
зависности од идеја самих учитеља. Једна  од  тих  идеја  је  била и организовање Дрангулијаде у
одељењима трећег разреда. Ево пар фотографија:

Интересантно, зар не. Могли би да то уврстимо у програм за догодине.

Среда,  7. октобар 2015. г.
     И, најзад оно најважније, традиционални пријем првака у организацију Пријатељи деце Срби-
је, традиционална приредба поводом тог дешавања и традиционално су је припремили учитељи
 и учениции трећег разреда. Они су разноликим програмом; песмом, игром и шалом прихватили
своје најмлађе другаре, а прваци су се обрадовали „Добродошлици” коју смо усликали, као и још
понеки тренутак са тог дешавања.



Четвртак,  8. октобар 2015. г.
     Као што смо, по начину прихватања, прошле године претпоставили, Олимпијада толеранци-
је за ученике првог разреда, коју је и ове године извео учитељ Ненад Марковић, постаје већ тра-

сиционална. Ученици су били одушевљени играма, али  на  жалост,  пуно  фотографија  нам  није
успело. Нехат.
     И ту смо, наравно, сви били победници!

Петак,  9. октобар 2015. г.
     Осликавање школског дворишта је омела киша и мокар асфалт и бетон, на жалост свих нас.
     Ликовно-литерарни конкурс је данас затворен, а изложбу ћемо поставити наредних дана у ве-
ликом холу школе. Учествовали су ученици од првог до четвртог разреда.
     До следеће Дечје недеље.

                                                                                                                         Извештај припремио:
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