
 План рада Дечјег савеза Пријатељи деце Србије 
 Координатор : Биљана Штерлеман 

 

Организација Дечијег савеза формираће се као интересна организација и на 

добровољном принципу. Све активности у школи биће организоване под окриљем Дечијег 

савеза, а обухватиће целокупан ваннаставни рад. 

 

Активности организације односиће се на: 

 

o организовање приредби (Завршна школска приредба и Академија поводом 

Светог Саве, приредбе поводом празника: Пријем првака, 8.март, Нова 

година, завршетак 4. разреда...), 

o такмичења (такмичења из наставних области, спортска такмичења, 

такмичења  у организацији Дечијег савеза других школа, квиз такмичења и 

такмичења у спретности, забавна такмичења), 

o учешће у конкурсима ученичког стваралаштва (ликовна, литерарна, 

музичка), 

o организовање радних акција и акција друштвено-корисног рада ( уређење 

школског дворишта, игралишта, прикупљање уџбеника и школског 

прибора), 

o излети и посете, 

o обележавања (Дечје недеље, Светски дан детета, Нове године, Дана пролећа, 

еколошке недеље,Светски дан Исхране), 

o организовање хуманитарних и акција солидарности, 

o сарадња са организацијама Дечијег савеза других школа, итд. 

 

 

 

 

 
 Подмладак Црвеног крста 
 

   Координатори: Гордана Дурмиши и Даница Вејновић 

 

Подмладак Црвеног крста ће обухватити све ученике од I - VIII разреда, а 

специфичност организације ће се огледати преко садржаја здравствено - васпитних и 

социјалних активности ученика.   

Основни задаци на чијој реализацији ће се радити у организацији су следећи: 

o унапређење здравља и подизање здравствене културе ученика, 

o ублажавање последица елементарних непогода , 

o успостављање и развијање међусобне искрене сарадње, 



o међусобна солидарност и разумевање међу ученицима,  

o учествовање на такмичењима и смотрама у организацији Црвеног краста. 

 

Најзначајније и најзабавније активности Подмлатка Црвеног крста: 

 прикупљање чланарине 

 учествовање у Трци за срећније детињство у оквиру Новембарских дана 

 учествовање ученика у едукацијама које организује Црвени крст 

( Едукација едукатора) 

 одлазак на море ученика из подручних одељења у организацији Црвеног 

крста 

 учествовање на такмичењима: Прва помоћ и Шта знаш о здрављу 

 учествовање на ликовним и литерарним конкурсима: Крв живот значи... 

 

 


