
Дечија недеља на часовима српског језика у ИО Злодол- наставница Драгана Васић 

 Ученици 5. разреда су имали говорну вежбу на тему: Моје одељење и на том часу 

смо разговарали о томе како су се ученици уклопили у ново одељење и како је на неке од 

њих утицала промена средине и ново окружење. Ученици су се сложили да се заиста сви 

лепо слажу, помажу једни другима, заједнички решавају све проблеме и да ће се трудити 

да буду још бољи и ђаци и другари. Поента овог часа је била да ученици схвате да су сви у 

школи једнаки и да имају иста права, а да се у сваком тренутку одељењском старешини 

могу обратити ако им треба нека помоћ или једноставно савет и разговор.  

 Пошто је психолог ученицима у оквиру Дечије недеље пуштала филм Једнаки на 

часовима српског језика смо разговарали о утисцима које је на њих оставио поменути 

филм и о томе колико је важно да се увек могу обратити одељењском старешини, педагогу 

или психологу уколико имају било какав проблем. 

 Ученици 7. разреда у оквиру Дечије недеље имали су задатак да напишу састав на 

тему: Дани мог детињства. У саставима је на врло леп начин описано то колико је за децу 

важно да родитељи и баке и деке проведу време са њима, истакнута је важност игре и 

другарства за пријатно одрастање детета. 

 Свим ученицима Основне школе Душан Јерковић презентовани су важни детаљи са 

семинара који је одржан у Тршићу под називом Негујмо српски језик. Наставница српског 

језика Драгана Васић је истакла да су сви ученици ове школе подједнако важни и 

заслужују да добију све информације јер нису сви имали прилику да присуствују 

семинару. 

 Наставница Драгана Васић и учитељице Љиљана Јанковић и Тамара Стефановић за 

све ученике ИО Злодол организовале су маскенбал. Ученици су били јако креативни. Тако 

маскирани из чаробног шешира извлачили су поруке о правима деце које су затим лепили 

на хамер, а и сами дописали неку поруку уколико су желели. Након израде хамера 

ученици су глумили у скечу и кроз разне игрице учили како да буду добри и толерантни. 

Уз смех, слаткише, сокиће и дружење уживали су и ученици и њихови наставници који су 

се такође маскирали. 

 


