
Програм обележавања Дечје недеље 
Школска 2019/2020. година 

Датум Разред/ 
Одељење 

Опис активности 

Понедељак  
7.20.2019. 

1. разред Спортске игре (заборављене игре) 

2. разред Посета Добровољном ватрогасном друштву-Ковин 

3.разред Плакат ,,Да право свако-дете ужива лако“ 

3.разред Квиз на српском језику-Оља Новокмет 

Ученици виших 
разреда 

Књижевни матине; посета библиотеци 

5. и 7. разред Спортски сусрети 

Уторак  
8.20.2019. 

1. разред Посета пољопривредног домаћинства 

2. разред Уређење учионице- плакат 

3. разред Посета Православном храму и Светосавском дому 

6. разред Будући да је слоган овогодишње дечје недеље „Да право свако – дете 
ужива лако“ и да се ове године обележава 30. година од усвајања 
Конвенције уједињених нација о правима детета, ученици ће имати 
задатак да текстом, цртежом или глумом прикажу једно дечје право, 
односно један члан конвенције. 

Ученици виших 
разреда 

Посета Дому пензионера 

Ученици виших 
разреда 

Игра „Покрени причу“ на српском и немачком језику 

6. разред Спортски сусрети 

Среда  
9.10.2019. 

1. разред Представа ,,Фрозен” у градској библиотеци 

2. разред Спортске и музичке игре 

3. разред Музичко-спортске игре 

5. разред Музички квиз (часови провере знања, рад у групи, практични рад, метода 
демонстрације, игровне активности, наставна средства: аудио-визуелна, 
лаптоп, пројектор, видео бим, звучници) 

6. разред Музички квиз (часови провере знања, рад у групи, практични рад, метода 
демонстрације, игровне активности, наставна средства: аудио-визуелна, 
лаптоп, пројектор, видео бим, звучници)  

3 члана Ученичког 
парламента 

Посета Општини; пријем код предсењднице општине; Округли сто на тему 
права на изражавање и информисање и заштите од злоупотребе у 
традиционалним и новим медијима 

Ученици виших 
разреда 

Игра „Spooky Science“ 

Четвртак  
10.10.2019. 

1. разред „Tрка за срећније детињство“ 

3.разред Цртање кредама у боји испред школе 

3.разред ,,Трка за срећније детињство“ 

Петак 
11.10.2019. 

1, 2, 3 и 4. разред Представа за децу ,,Пинокио” у Центру за културу Ковин 

Ученици виших 
разреда  

Представа за децу ,,Покондирена тиква” у Центру за културу Ковин 

7-1 одељење Музичка укрштеница (часови провере знања, рад у групи, практични рад, 
метода демонстрације, игровне активности, наставна средства: аудио-
визуелна: лаптоп, пројектор, видео бим) 

7. разред Ученици ће гледати кратак филм о људским правима. Видео приказује 
историјат људских права и објашњава њихов значај. 

8. разред Спортски сусрети 

 


