ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „22.ОКТОБАР“
БАЧКИ МОНОШТОР
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ

Дечија недеља у нашој школи била је прожета активностима које су за циљ имале
неговање солидарности, сарадње, емпатије и бриге за друге, у складу са слоганом
овогодишње Дечије недеље: „Подељена срећа, два пута је већа“.
Ученици нижих разреда са својим учитељицама и у сарадњи са дефектологом Маријом
Голуб израђивали су дидактичке играчке за свог другара коме је потребна додатна
подршка. На иницијативу Ученичког парламента наше школе, овој акцији придружили
су се и остали ученици и запослени у школи који су прикупљали новчана средства за
набавку асистивне технологије за дечака како би му боравак у школи био што
пријатнији, интересантнији и кориснији за његов развој.
Основну идеју слогана „Подељена срећа, два пута је већа“ пратиле су и активности
израде ликовних и литерарних радова ученика виших разреда.
8. 10. 2020. организована је литерарна радионица на тему Помогао сам другу у невољи.
Након читања, дискутовало се о достављеним радовима. Јасном поруком и
језгровитошћу издвојили су се текстови Милане Мијић, као појединачни, те Ање
Ђурин и Срђана Ђина као групни рад (ученици из 7.а разреда).
Истакнути су ликовни радови следећих ученика: Милица Балаж (6.б), Љиљана
Громовић (6.а), Ивана Ђипанов и Марко Брдар (5.а), Борис Плавшић (5.б).
Поред наведених активности током Дечије недеље реализоване су и: игре у учионици,
„Луде фризуре“, пријем првака у Дечији савез, крос, шаховски турнир. Успешно је
реализована и ролеријада као сегмент интегративне наставе на тему „Кретање“, у
6.разреду (наставници-организатори су били: Срђан Плавшић за Физику, Ирис
Стојшић Одри за Технику и технологију, Дамир Шимунов за Физичко и здравствено
васпитање).
Ученици који су били најуспешнији на шаховском турниру су: Данило Терзић, Бруно
Плавшић, Филип Перишкић (7.разред) и Марин Шомођварац (8.б одељење).
У два дана, подељени у групе, волонтери Црвеног крста успешно су реализовали
радионице за ученике од првог до осмог разреда на различите теме.
Све активности реализоване су у безбедном окружењу, у складу са свим препорученим
мерама заштите у тренутно важећим епидемиолошким условима.
Ученици који су били најактивнији и најуспешнији биће награђени.

Снежана Стаматовић, педагог школе
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Израда играчака за другара

Пријем ђака првака у Дечји савез

Пројекција анимираног филма „Бамби“
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Креативне радионице

Ролеријада и полигон спретности
Интегративна настава коју су заједно реализовали
наставница Технике и технологије – Ирис Одри
Стојшић, наставник Физике – Срђан Плавшић и
наставник Физичког и здравственог васпитања –
Дамир Шимунов.

Ликовни конкурс на тему
„Подељена срећа два пута је већа“

И наравно, ЛУДЕ ФРИЗУРЕ

Литерарна радионица „Помогао сам другу у невољи“

