
Основна школа ,,Павле Поповић“

Вранић, Мељак и Шиљаковац



ОРГАНИЗАЦИЈА  ДЕЦА  БАРАЈЕВА

ОШ ,,ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“

ЦРВЕНИ КРСТ БАРАЈЕВА

ОПШТИНА БАРАЈЕВО

Д Е Ч И Ј А    Н Е Д Е Љ А      

„Шта детету треба да расте до неба!“  

Понедељак, 3.  октобар 2022. године

- Упознавање деце на часовима са Конвенцијом УН о правима детета (свим

учитељима и разредним старешинама биће подељене скраћене верзије Конвенције са

најважнијим члановима).

- 09.00  часова  - Деца  деле  летке  о  дечјим  правима (400 летака) 

- 12.30   часова - традиционални пријем  школске  деце (Ученички парламент) код  

Председника  Општине - Упознавање  деце  са  радом  СО  Барајево – деца постављају

питања везана  за  проблеме  у  школи  и месту у  коме  живе, а  затим  следи  послужење. 

- ,,Круна за принца и принцезу“ јер свако понекад воли да се осећа посебно...

Уторак  4.  октобар 2022. године

- Деца–деци, акција  прикупљања  помоћи  у  школском  прибору  за  социјално угрожену

децу (поделити  учитељима  и  наставницима  летке о  акцији  са  којом  ће  упознати  

децу).

- Дан животиња (обележити кроз тематску наставу)

- ,,Трка за срећније детињство“, традиционална хуманитарно-рекреативна активност

- ,,Безбедно у саобраћају“, едукативна игрица у сарадњи са Црвеним крстом Барајева

Среда, 5. октобар 2022. године

13.15-14.30 – Јубиларни 10. маскенбал у матичној школи у Вранићу (за децу од 1–4.

разреда, дипломе за свако одељење сваког разреда, а за сву децу ће бити обезбеђено

послужење- сокови и слаткиши)

- ,,Другарство“, подручна одељења Мељак и Шиљаковац

Четвртак  6. октобар 2022. године

- Спортске активности у природи, развијање моторичких способности ученика

- ,,Школарци-школарцима“, размена лепих порука 

Петак  7. октобар 2022. године

- Карневал у Шиљаковцу и Мељаку 

- Спортски  сусрети - за  узраст  од  5-8  разреда  (одбојка и фудбал)



„Не одређујте људима како 
да одраде свој посао.

Само им дајте задатак, они 
Вас могу изненадити својом 

генијалношћу“







Дан животиња
Уз њих је свет лепши и 
сјајнији, 
а наши животи постају 
бајнији!
Чувајмо наше пријатеље 
праве, 
наше мале животињске 
другаре!
Њихов поглед вреди више
Од речи бројних као капи 
кише.
Искрена срећа да буде већа, 
волимо и чувамо 
животињице нашеее!



Акција Црвеног крста 

,,Безбедност деце у саобраћају" 

где су ученици кроз игру у 

учионици сазнали још нешто о 

безбедности у саобраћају.

,,Tрка за срећније 

детињство`` је једна од 

традиционалних, 

најмасовнијих и најшире 

прихваћених рекреативно-

хуманитарних активности 

Црвеног крста намењена 

подмлатку и омладини. 

Масовним учешћем у трци 

деца и млади показују своје 

опредељење ка здравом начину 

живота и највишим хуманим 

вредностима. 



Јубиларни 10. маскенбал у 

матичној школи у Вранићу









Јела Стевановић, директор

Основна школа ,,Павле Поповић“

Више  фотографија на: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016935640712

https://ospavlepopovic.edu.rs/?page_id=370

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016935640712
https://ospavlepopovic.edu.rs/?page_id=370

