
Важни дани у априлу 
 

 

Међународни дан дечије књиге, 2. април 
 

Међународни дан дечије књиге у целом свету се обележава 2. априла од 1967. године 

у спомен на рођење писца Ханса Кристијана Андерсена. Дански књижевник, рођен 2. 

априла 1805. године, данас је познат као краљ бајки.  
Сва деца света знају за његове приче: Ружно паче, Снежна краљица, Принцеза на 

зрну грашка, Девојчица са шибицама... 

Андерсенова дела су преведена на више од 80 језика и била су надахнуће за 

стварање многих позоришних и балетских представа, филмова, скулптура и слика. Више од 

150 прича за децу означили су га као једну од највећих фигура светске књижевности.   

Међународни одбор за дечију књигу, The International Board on Books for Young People 

(IBBY), обележава овај дан широм света да би се деца и одрасли подстакли на читање. 

Међународни одбор за дечију књигу је међународна непрофитна организација институција 

и појединаца из целог света који спајају децу и књиге. Ова организација је основана у 

Цириху, 1953. године, а њена мисија је: 

- промоција међународног разумевања кроз дечије књиге, 

- пружање прилике свој деци света да имају приступ књигама високих литерарних и 

уметничких стандарда, 

- објављивање и дистрибуција квалитетних дечијих књига, нарочито у земљама у 

развоју, 

- подстицање истраживачког и научног рада у области дечије књижевности. 

 

Сваке године једна од чланица IBBY-

ја је спонзор и одређује тему и постер за 

обележавање Дана. Ове године је то 

Бразил, а тема је „Било једном....“. 

Више о програму можете прочитати на 

веб страни IBBY-ја1. 

 

Међународни дан дечије књиге може 

се обележити у школској и општинској 

библиотеци током априла кроз различите 

активности: 

- часови у библиотеци на тему 

„Бајке“, 

- читање бајки, прича и романа, 

израда приказа и илустрација, 

- читање литераних радова ученика у 

вези са прочитаним књижевним делима 

- прављење изложбе ликовних 

радова, 

- драматизација књижевог текста и 

извођење представе, 

- ликовне и креативне радионице - 

израда сликовница и писање бајки, 

- писање чланка за школски лист о 

обележавању Међународног дана дечије 

књиге 

- одржавање јавног часа - разговор о 

Међународномн дану дечије књиге и 

књигама које деца читају. 

                                                 
1 IBBY, www.ibby.org/1494.0.html 



Светски дан књиге и ауторских права, 23. април 

 

Светски дан књиге и ауторских права обележава се 23. априла сваке године. Одлука 

о обележавању Светског дана књиге и ауторских права донета је на Генералној 

конференцији УНЕСКО-а одржаној у Паризу 1995. године. 

У Шпанији је овај дан празник још од 1923. године у част писца Мигела де 

Сервантеса који је умро на тај дан. Ово је такође и део прославе дана Светог Ђорђа у 

Каталонији, где је традиција од средњег века да мушкарци доносе руже својим вољеним, а 

од 1925. да жене дају књигу у замену. Половина годишње продаје књига у Каталонији је у 

ово време са преко 400.000 продатих и размењених књига за преко четири милиона ружа. 

Године 1995, на Генералној конференцији УНЕСКО-а је одлучено да се Светски дан 

књиге и ауторских права слави се на овај датум, јер је тада каталонски фестивал, као и 

датум годишњице рођења и смрти Вилијама Шекспира, смрти Мигела де Сервантеса, Инке 

Гарсиласо де ла Веге и Жозепа Пла, рођења Мориса Друона, Владимира Набокова... 

Обележавање Светског дана књиге и ауторских права указује на поштовање књига и 

аутора и подсећа људе да пронађу уживање у читању. УНЕСКО обележава овај дан уз 

помоћ бројних издавача, књижара, наставника и стручњака за комуникације. Жели да 

сваког, а посебно младе, подстакне на читање, промовише издаваштво и заштиту 

интелектуалног власништва путем заштите ауторских права. 

Предлог активности у 

школи: 

1. Часови посвећени 

читању и разговору о књигама 

и важности читања. 

2. Разговор са ученицима 

о поштовању ауторских права и 

упућивање ученика у 

библиографско цитирање. 

 

 

Светски дан здравља, 7. април 
 

Сваке године 7. априла се обележава Светски дан здравља као годишњица оснивања 

Светске здравствене организације (СЗО). Светски дан здравља је глобална кампања која 

позива лидере свих земаља да се сваке године фокусирају на један од здравствених 

проблема од глобалног значаја и пружа могућност да се започне удружена акција у циљу 

заштите и унапређења здравља и благостања људи. Овегодине тема обележавања је 

„Победи дијабетес“.  
Једна од начина да се победи 

дијабетес је редован физичка актив-

ност, јер она доприноси одржавању 

оптималне телесне тежине, доприноси 

регулисању крвног притиска, одмара 

срце, повећава осетљивост на инсулин, 

побољшава физички изглед и психичко 

благостање. 

Препоручује се 30 до 60 минута 

умерене физичке активности сваког 

дана у недељи. 

Више о значају теме и саветима за 

здрав живот може се прочитати на веб 

страни Градског завода за јавно 

здравље Београда2. 

 

                                                 
2 Градски завод за јавно здравље Београд, www.zdravlje.org.rs/index.php/aktuelne-vesti/368-svetski-

dan-zdravl-a-7-april-2016-pobedi-dijabetes 



Дан планете Земље, 22. април 
 

Међународни Дан планете Земље обележава се од када је, 1969. године, угинуо сав 

живи свет у заливу близу обала Санта Барбаре у САД због изливања неколико хиљада тона 

нафте у море. Активностима широм САД први пут је обележен Дан планете земље 22. 

априла 1970. године. Наредних година обележавање овог дана се ширило све више, тако 

да се сада Дан планете обележава широм света са циљем да се шира јавност упозна са 

горућим еколошким питањима и проблемима 

као последице људског деловања на природу. 

Дан планете Земље службено се 

обележава од 1992. године када је током 

Конференције УН-а о околини и развоју у Рио 

де Жанеиру на којој је учествовао велики број 

представника влада и невладиних организација 

усклађен далекосежни програм за промоцију 

одрживог развоја.  

Овај датум су Уједињене нације одредиле 

као дан борбе против нарушавања животне 

средине. Као највећи празник планете Земље 

требао би да утиче на све државе, а и 

појединце да се укључе у глобалну акцију 

ширање еколошке свести. Циљ је да људи 

поново успоставе контакт с природом, односно 

да се укаже на загађивање ваздуха и воде, 

радиоактивно зрачење, исцрпљивање ненадо-

кнадивих енергената и друго. 

Ове године тема је „Дрвеће за планету 

Земљу“. Дрвеће је важно, јер апсорбује угљен 

диоксид из атмосфере што помаже борбу 

против климатских промена. Дрвеће помаже 

свакој заједници и друштву да постигне 

економски и одржив развој и обезбеди храну, 

енергију и приход. 
 

Више о програму обележавања можете 

прочитати на веб страни Earth Day Network, 

Earth Day 20163. 

 
 
Предлог активности у школи (април, мај): 

- Заједнички часови наставника и стручних сарадника који ће промовисати здрав стил 

живота, 

- Заједнички часови наставника и стручних сарадника који ће промовисати одржив 

развој и развијати еколошку свест. 

Ови часови треба да популаришу коришћење литературе из разних научних области, 

у папирној и у електронској форми и побољшају информациону писменост ученика. 

Ученици могу да користе веб стране Градског завода за јавно здравље Београд , Earth Day 

Network и EcoKids
4
 да би пронашли (уз помоћ наставника) текстове, фотографије и друге 

материјале које ће користити на часовима. 

Тиме ће остварити и део Школског програма (Здравствена заштита ученика у школи и 

Заштита животне средине) и Развојног плана у вези са промоцијом здравих стилова живота 

развијањем еколошке свести ученика. 

 
 

                                                 
3 Earth Day Network, www.earthday.org/earth-day/earth-day-theme 
4
 EcoKids, www.ecokids.ca/pub 


