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Да би деца живела у подстицајном и сигурном окружењу у коме могу 

да остваре максимум својих потенцијала неопходно је да сви 

друштвени актери раде заједно на подршци породици и родитељству, 

укључујући алтернативне облике, чиме се обезбеђује достојанствен 

живот и подстицај породици и деци која у њој одрастају. 

 

Стога ће ове године , Дечија недеља бити обележена под слоганом: 

Шта детету треба да расте до неба!? 

Првог дана Дечије недеље реализоване су следеће активности: 

 

Ученици првог и другог разреда цртали су кредама у боји поруке пријатељства по асфалту 
на школском дворишту.  



За ученике осмог разреда организовано је предавање у школској библиотеци на тему “Развој 

српског језика” у организацији наставница српског језика Весне Коларски и Драгане Чугаљ. 

Предвање је одржала проф.др Наташа Половина , ванредни професор на Филозофском 

факултету у Новом Саду. 





Другог дана Дечије недеље реализоване су следеће активности: 
 
На ревији костима направљених од јесењих плодова, под називом “Јесен шета нашим 
градом”, ученици од I до IV разреда, заједно са својим другарима из ОШ „ Киш Ференц“ 
из Свилојева, показали су своју креативност и маштовитост. Своје умеће показали су и 
рецитовањем и певањем дечјих песмица у програму који је организован на градском тргу. 
Програм су на крају улепшали и “ Апатински шарени певачки таленатии” под вођством 
проф. Милорада Басте. 







Ученици седмог и осмог разреда су са предметним наставницима имали прилику да у Дому 

културе погледају позоришну представу “Балкански шпијун” у изведби ЦЕКОС-а  из 

Сонте . 



Трећег дана Дечије недеље реализоване су следеће активности: 

 

Изложба радова и плаката “Шта детету треба да расте до неба!?” ученика од петог до 

осмог разреда у холу школе,a у сарадњи са наставницима ликовне културе Јеленом 

Поповић, Данијелом Цветковић и наставницом српског језика и књижевности Милком 

Гајић. 



Изложбу радова приредили су и ученици од 1—4. разреда са својим учитељицама. 





Ученици седмог и осмог разреда, чланови Ученичког парламента, су заједно са ученицима, 

такође члановима Ученичког парламента Гимназије “Никола Тесла” организовали  дебату 

у библиотеци наше школе. Ученици су у оквиру теме „ Шта детету треба да порасте до 

неба!?“ обрадили четири дечја права: право на мир, на образовање, на слободно време и 

безбедност, а у оквиру права не безбедност посебан нагласак су ставили на трговину 

људима и насиље. Дебата је вођена уз сарадњу специјалног педагога Марије Рапајић. 



У вишенаменској сали Школе одржано је предавање “Специјални резерват природе Горње 

Подунавље” за ученике осмог разреда. Предавање је одржано у сарадњи са Војводина 

шумама, ШУ Апатин. Ученици су имали прилику да се упознају са заштићеним подручјима у 

Војводини, а посебно са биљним и животињским врстама Горњег Подунавља. 



Ученици првог разреда су у сарадњи са ШУ Апатин посадили “Дрво генерације” у 

школском дворишту. 

   

 



Четвртог дана Дечије недеље реализоване су следеће активности: 

 

Одржана је Дечија пијаца, школска манифестација која се одржава сваке године у циљу 

побољшања положаја детета.  Ученици трећег и четвртог разреда представили су се 

као трговци уУлици српских владара, док су остали ученици и грађани били добродошли 

да  допринесу овом догађају. 

Ученици другог разреда су направили плакате којима су обавестили 
грађане о термину Дечје пијаце. 











На главној улици одржан је „Сајам спорта“ у сарадњи са локалном самоуправом, 

Спортским савезом и Туристичком организацијом општине Апатин. Свим ученицима 

школе представили су се спортски клубови нашег града. Учествовали су кајакаши, 

атлетичари, шахисти, скијаши, рукометаши, одбојкаши, каратисти, кошаркаши, 

фудбалери… Демонстрацијама свог спорта и разговором са ученицима представили су 

важност бављења спортским активностима и здравим стиловима живота. 







Петог дана Дечије недеље реализоване су следеће активности: 

 

У петак, 7. октобра , одржан је на стадиону „ Младост“ Јесењи крос за све ученике од    

1 - 8. разреда.  

Реализацијом ових активности допринели смо обележавању Дечје недеље која има дугу 

традицију, а која је од 1987. године код нас уведена Законом о друштвеној бризи о деци. 








