
Програм 8. Недеље ненасиља 
(Пројекат „Моја школа – школа без насиља“) 

 
ТЕМА: МОЈА ОМИЉЕНА КЊИГА 

18. – 22. априла2016. године 
18.04.2016. 
понедељак  

19.04.2016. 
уторак 

20.04.2016. 
среда 

21.04.2016. 
четвртак 

22.04.2016. 
петак 

*8,00    Промотери свечано 
отварају Недељу ненасиља 
у свим одељењима 
I-VIII разреда 
 
*Музичка смотра: „Хајде  да 
свирамо и певамо!“ (музички 
кабинет) 
3.час II,III, V 
4. час VIи VII разред и 
ученици ОШ „Вељко 
Рамадановић 
5.час -IV разред 
*12,30 Отварање ликовне 
изложбеИване Јаћимовић,VI2 
„Свет кроз моје очи“-слике  и 
цртежи 
 
 
 

 
*8,50  Ликовна радионица 
– I разредтема: Моја 
омиљена књига (учионица 
I-3) 
 
*9,50  Ликовна радионица 
– IIразр. 
Тема: Моја омиљена 
књига(учионица I-3) 
 
*10,50  Ликовна радионица 
– IIIразред 
Тема: Моја омиљена 
књига/обележивачи 
прочитаних 
страница(учионица I-3)  
 
*12,30-13,15 Песнички 
сусрет за уч. I-VIII 
разргости ученици ОШ 
„Вељко 

 
*Недеља школског 
спорта за ученике 
I-VIII разреда 
 
*16,30Креативна 
ликовна радионица са 
ученицима IV разреда; 
тема: Моја омиљена 
књига/  обележивачи 
прочитаних страница 
 
Турнири у игрању 
друштвених игара: 
Лепо је кад се играмо 
заједно! 
(ученици I-IVр. на ЧОС-

у) 
 
 

 

 
11,40   „Имам таленат 
за...“(мала сала) 
 
 
16,00 Тијанина ликовна 
радионица-
кабинетруског/немачког 
 
*Недеља школског спорта 
за ученика од I-VIII 
разреда  
 
*Спортска надметања  
(слободна бацања, 
пимповање лопте и 
прескакање вијаче) 
 
Турнири у игрању 
друштвених игара:Лепо је 
кад се играмо заједно! 
(ученици I-IVр. на ЧОС-у) 

Дан ненасиља 
 

10,50    Свечана приредба у 
великој сали за физичко 
 
Teма ревије: Моја омиљена 
књига 
Ученици који желе да 
учествују на ревији, нека 
понесу на приредбу своје 
књиге! 
 
Приредби ће присуствовати 
само ученици млађе смене! 
(Чланови Вршњачког тима 
старије смене, Ученичког 
парламента и волонтери, 
добиће похвале и награде у 
својим  одељењима након 
завршене Недеље ненасиља). 
 



* 13,30 Инклузивна вајарска 
радионица са ученицима ОШ 
„В. Рамадановић“ 
 
*Недеља школског спорта за 
ученике I-VIII разреда 
 
*Турнири у игрању 
друштвених игара:Лепо је кад 
се играмо заједно! 
(ученици I-IVр. на ЧОС-у) 

Рамадановић“(библиотека) 
 
*13,30-15,00Шаховски 
турнир: („Шах, а не 
насиље!“)ученициII-VII р. 
 
*Недеља школског спорта 
за ученике 
I-VIII разреда 
 
*Турнири у игрању 
друштвених игара:  Лепо 
је кад се играмо 
заједно!(ученици I-IVр. на 
ЧОС-у) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


