
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ  ПОВОДОМ “ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ“ 

 под мотом: 

„Деце има разне 

Ал свако дете је личност 

Разлике нису казне 

У разликама је наша сличност.“ 

Р.бр.  Садржај програма Динамика Реализатори

1. 

 – Упознавање ученика са 
Конвенцијом о правима детета – 
Буквар дечјих права 
– Израда ликовних и литерарних 
радова на тему: У разликама је 
наша сличност 

03. 10. 
 – учитељи и ученици 
од I до IV разреда 

2. 

 – Спортске активности (турнир у 
малом фудбалу III и IV разред) 
– Дечји шкраб – ученици I и IV 
разреда 

04. 10. 

 – одељењске 
старешине, 

ученици 

3. 

 – Радни простор  
– уређење школског дворишта и 
простора око боравка 
– Сакупљање прибора (свезака, 
бојица, оловака, играчака, гардеробе) 
за угрожену децу: Деца деци 
- Сарадња са Саобраћајном 
полицијом у Земуну – долазак у 
школу саобраћајне полиције и 
демонстрација понашања у 
саобраћају од 10,00 до 12,00 часова

05. 10. 

 - одељењске 
старешине, 

ученици 

 - одељењске 
старешине, 

ученици млађих 
разреда 

4. 

 – Дан за музику и игру – имитација, 
скечеви, рецитовање, плес  
– Уређење учионица и одељењских 
паноа на тему: У разликама је наша 
сличност 

06. 10. 
 – ученици, одељењске 
старешине 

5. 

 – Пријем првака у Дечји савез 
(уручење Добродошлица) 
– Журка поводом завршетка Дечје 
недеље 
– Хуманитарна трка 

07. 10. 

 – учитељи I разреда 

 – учитељи и ученици 
од  I до IV разреда 

наставници физичког 
васпитања, учитељи 



  

   

Буквар дечјих права – Љубивоје Ршумовић 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

KKoo  jjee  MMrrgguudd?? 

 

KKoo  jjee  DDookkttoorr  zzaa  pprroobblleemmee?? 

  

Историјат настанка Конвенције о правима детета 

Конвенција о правима детета – како је све текло  

 

   



Процес доношења Конвенције о правима детета био је доста тежак и дуготрајан 
процес.  

Многе ствари су претходиле као и неки други документи и уговори који су, 
посредно или непосредно, говорили о правима која млади имају.  

Навешћемо неке од основних историјских обележја и дешавања која су довела 
до усвајања овог међународног уговора.  

   

1918. година  

Ове године завршио се Први светски рат. Многи животи изгубљени су у овом 
рату, многе породице су разорене а деца су остала без својих ближњих.  

   

1923. година  

Након ужаса рата нова нада за бољу будућност се појавила. Eglantina Džeb 
оснива прву организацију у свету која се зове Save the Children  (Спасимо 
децу) а која се бави питањима права детета.  

   

1924. година  

На основу предлога Eglantine Džeb настаје прва декларација о правима 
детета коју усваја генерална скупштина Друштва народа. У оквиру овог 
документа садржани су принципи на којима се касније градио систем и 
јачала идеја о правима детета.  

  



 1944. година  

Током Другог светског рата деца поново постају жртве хаоса. Неки од њих 
чак и учествују у самим борбама. 

   

1945. година  

Настају Уједињене нације са циљем промоције међународног мира и 
заштите свих људи. Ова организација је најзаслужнија за развој идеје, 
доношење докумената и унапређење права детета.  

   

1959. година  

У оквиру Уједињених нација усвојена је Декларација о правима детета која 
садржи 10 основних принципа у којима се деца издвајају као посебно 
осетљива група.  

  

1989. година  

После десет година рада, у оквиру организације Уједињених нација, 
усвојена је Конвенција о правима детета, као први међународни 
инструмент који се посебно бави децом и који има обавезујући карактер за 
државе које га ратификују.  



 

1990. година 

Ове године Конвенција ступа на снагу пошто ју је потписало 20 земаља.  

   

1992. година  

СР Југославија преузима обавезе из свих ратификованих међународних 
уговора, а тиме из Конвенције о правима детета.   

   

1998. година  

Конвенцију о правима детета ратификује 191 земља, чиме овај 
међународни уговор постаје најприхваћенији документ. Ниједна друга 
Конвенција није била у толикој мери прихваћена.   

 
    



  

Дечја права – откуд то  

   

 Конвенција о правима детета је документ који је у данашње време  

широко прихваћен и који је у великој мери променио наше погледе на  

схватање права и слобода детета. 

 Конвенција представља документ који признаје специфичне потребе  

које дете има, као и права која му по овом основу припадају. 

 Права детета нису нешто што држава или породица даје детету. Самим  

рођењњем ова права деци припадају и нико не може да им их одузме.  

 Оснвни циљ Конвенције је да мења ставове који постоје према деци и  

да се из заштитничког (а у неким друштвима и негативног) односа  

пређе на идеју једнакости детета са свим другим људским бићима. 
 

 


