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-

Нашим ђацима првацима уручене су Ђачке заклетве и беџеви са овогодишњом сликом
Дечје недеље и логом школе ОШ “Светислав Голубовић Митраљета”. Ступање у
Дечји савез обележен је у свим првим разредима, а ове године их имамо пет.

-

Деца су у својим ликовним радовима покушала да дају одговор “Шта детету треба да
расте до неба”. Радионице о другарству, љубави и свом замишљеном свету из очију
деце, реализоване су у свим разредима млађе смене, од другог до четвртог. Њихови
цртежи дали су најбољи одговор шта им треба да овај свет буде по њиховој мери.

-

Организован је спортски дан са циљем промовисања пријатељства, поштене игре, али
и поштовање правила који су спремање за даљи живот. Тимски рад је био један од
главних циљева јер без њега нема успеха. Мото нашег спортског дана био је “У
здравом телу, здрав дух!”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LWSgMRU4NqdcELbzo3VesHMboF
nxH3844q39KJ2EEUtvZTPrzujsTqCvSb2SSvNTl&id=100077055805262

-

У 4/2 осмишљена је активност под називом „У туђим ципелама“, замена животних
улога, када деца постају учитељица, доприноси освешћивању одговорности, али и
добром тимском раду. Тај дан је учитељица била само посматрач, а на ученицима је
било да организују дан и школске активности. Урађена и радионица о дечјим
потребама и правима.

-

У четвртим разредима, конкретно 4/1 и 4/3, одржане су радионице „Свако дете има
право...“. Учитељице Дуња Трајковић и Катарина Павловић су са својим ученицима
направиле Дрво дечјих права. Сваки лист дрвета носи поруку о правима деце. Поруке
су осмишљавала деца сама.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Xcg6zBYkGGTGr87oWzRoazLCs76e
paLLTv6uxvVfAdaSqz6zN1nsYdAPAg2ijY1xl&id=100077055805262

-

У оквиру Дечје недеље организована је и посета Месној заједници Батајница. Тамо су
ученике 2/2 , њихову учитељицу Бојану Јањанин, школску библиотекарку Ингрид
Граорац и директора школе Игора Војновића, дочекали председник месне заједнице,
Никола Арнаут и члан већа ГО Земун, Бошко Радовановић. Ученици су за ту прилику
направили плакате са својим жељама о томе шта би волели да имају у Батајници и
какво да им буде окружење у коме расту. Други део дана протекао је у посети
ученицима из ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, 2/1, учитељица Татјана Даниловић.
Ту су ученици две школе, први пут имали прилику да се сретну, упознају једни друге
и одиграју старинске дечје игре јелечкиње-барјачкиње. То је традиционална

колетивна дечја игра, популарна још од 19. века у Србији. Посета је била таква да су
ученици желели да се овакав сусрет понови.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fyZsCnvzPASNnH6BHaTJpAaqWkeY
6dtGFpXBF8FLrEW4Vf9FZTKe1GsBHToazTQfl&id=100077055805262

-

За крај посете сазнали смо да је Никола Арнаут, председник месне заједнице
Батајница, био један од првих ђака „Митраљете“, те давне 1969. године.

-

Дечја недеља у ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ прошла је и у литерарним
часовима које је одржала школска библиотекарка у сарадњи са учитељима. Часови су
били посвећени књигама „Чаробњак из Оза“ и „Мулан“, као и румунској бајци Харап
Алб, аутора Иона Креанга. Ови литерарни часови су у оквиру Еразмус+ пројекта
T.A.L.E.S, али су се својом тематиком уклопили у реализацију активности у Дечјој
недељи. Шта нас то чини бољим, колико је другарство битно, како љубав према
породици и пријатељима чини чуда. Све су то биле теме о којима смо разговарали
анализирајући ова дела.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iQEJFq2i87z9HWu44TauY5RCBhSe7
RjKU8Y9mmpztoeGfbqRAUdw9fTEqkuEjP8ol&id=100077055805262

-

За ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ Дечја недеља још није завршена.

