
Важни дани у октобру 
 

Дечија недеља 
 

Ове године, Дечија недеља ће бити још једна прилика да се, поштујући 

одговарајућа међународна и национална документа као и позитивне прописе, створе још 

бољи услови за остваривање права детета на живот у породици1. Због тога, Програм 

активности у 2015. години одвијаће се под мотом: 

 

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ! 

 

Дечија недеља указује на стварни положаја детета и младих у друштву, скреће 

пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима у породици, локалној 

заједници и друштву у целини. На тај начин сензибилише јавност на потребу за 

континуинирано остваривање дечјих права у нашем друштву и доприноси амбијенту који 

пружа једнаке шансе за развој и остварење пуног потенцијала деце, као и њихово учешће 

у друштвеном животу. 

Дечија недеља препознатљиво и видљиво указује на важна и актуелна питања, 

истичући потребу даљег развоја савременог националног система за промоцију и заштиту 

дечијих права. Такође, подстиче унапређење положаја детета у нашем друштву кроз 

континуинирани развој свих услова и пружање финансијске, социјалне, здравствене, 

културне и образовне подршке за остварење ових циљева. 

У нашој школи ће бити обележена низом активности од 5. до 9. октобра. Са 

ученицима ће наставници, педагог и библиотекар разговарати о дечијим правима, али и 

обавезама. Педагог ће одржати радионици за ученике петог разреда. Предвиђен је и 

састанак Ђачког парламента. 

За ученике нижих разреда наставници организују културне, забавне и спортске 

активности у којима учествују и родитељи. Ђаци прваци ће бити примљени у Дечији савез, 

а програм за ту свечану прилику за њих ће припремити страији другари, ученици другог, 

трећег и четвртог разреда. 

 

 

Светски дан здраве хране, 16 октобар 
 

Обележавање Светског дана хране, 16. октобра, установила је Организација за 

храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО). Слоган овогодишњег Светског дана 

хране: „Социјална заштита и пољопривреда: прекините круг руралног сиромаштва“. Ова 

тема је изабрана да би се нагласила важност смањења сиромаштва у руралним срединама 

и омогућио приступ храни и средствима за куповину хране2.  

Социјална заштита подразумева различита решења као што су могућности 

запошљавања, обезбеђивање хране, новца и услуга. Циљ активности је подршка слабима 

и сиромашнима у настојању да се искорене глад и сиромаштво. 

 

 

Светски дан јабуке, 21. октобар 
 

Традицију одржавања Дана јабуке започела је године 1990. у Лондону 

организација Common Ground (Заједничко тло), с циљем да се покажу многобројне сорте 

јабука које се у Енглеској узгајају и промовише њихова улога у очувању здравља. 

С временом су традицију обележавања Дана јабуке и другде у свету прихватиле 

бројне школе и удружења чиме се истиче важност јабуке у исхрани људи. 

 

                                                 
1 http://roditeljsrbija.com/decija-nedelja/ 
2 http://www.fao.org/world-food-day/contest/2015/en/ 



Дан школских библиотека и Месец школских библиотека 
 

Сваке године у октобру од 1999. године Међународно удружење школских 

библиотекара (International Association of School Librarianship – IASL) обележава Дан 

школских библиотека (последњи понедељак у октобру), сваке године са другачијом темом 

око које се организују активности прославе. 

Од 2008. године Међународни дан школских библиотека почиње да се обележава 

као Месец школских библиотека (International School Library Month – ISLM). Тако је 

омогућено да библиотекари широм света изаберу најбоље време (један дан, недељу или 

чак цео месец) у оквиру својих активности да би указали на важност школских 

библиотека.3 

У Србији Друштво школских библиотекара обележава Дан школских библиотека 

скупом и доделом награда најбољем школском библиотекару за претходну школску годину.  

Месец школских библиотека се обележава у школској библиотеци и у оквиру 

локалне заједнице у току октобра и новембра и треба да се повеже са Месецом књиге. 

Активности треба да буду и у вези са темом обележавања ISLM. 

 

Ове године тема је Школска библиотека је закон (The School Library Rocks). 

 

Обележавање на нивоу школе: 
- планирање активности школске библиотеке и библиотекара и указивање 

школској и широј јавности на њихову важну улогу у остваривању циљева образовања и 

васпитања, 

- заједничке активности наставника и школског библиотекара ради подстицања 

читања код деце  

- заједнички часови са наставницима историје, српског језика, информатике и 

рачунарства и ликовне културе на теме: Историја књига и библиотека, Дигитална 

библиотека, Информације у 21. веку, ... 

- часови у учионици и библиотеци: Моја омиљена књига – ученици препоручују 

вршњацима шта да читају,  

- читања текста у вези са предметом наглас на сваком часу и провера разумевања 

прочитаног  

- израда постера ради промоције библиотеке, књиге и читања (ликовна култура). 

 

Обележавање на нивоу локалне заједнице: 
- организација скупова у библиотекама и другим институцијама и указивање на 

важну улогу школске библиотеке и библиотекара у остваривању циљева образовања и 

васпитања, 

- посета јавној библиотеци да ученици виде како раде друге библиотеке и 

библиотекари, упис ученика и наставника у Библиотеку града Београда, 

- посета Сајму књига,  

- организовање акција за прикупљање књига за школску библкиотеку, 

- сарадња са родитељима и наставницима на промовисању књиге као поклона деци 

за рођендан; ученици купују својим друговима књиге за рођендан,а онда их током године 

размењују, читају и о њима разговарају, 

- часови библиотекара у општинској библиотеци и упознавање са новим књигама,  

- заједнички часови наставника и библиотекара у општинској библиотеци, 

подстицање наставника и ученика на коришћење стручне литературе,  

- изложба ликовних радова ученика у општинској библиотеци на тему писмености, 

рада библиотеке, Месеца књига... 

- израда чланака за часопис „Школски библиотекар“ и друге штампане и 

електронске медије у вези са важном улогом школске библиотеке и библиотекара у 

остваривању циљева образовања и васпитања. 

 

                                                 
3 http://www.iasl-online.org/page-1863166 


