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Поштовани, 

 

овогодишња Дечија недеља одржаће се под слоганом, чија инспирација су стихови из 

песме „Добар друг“нашег великог песника,Јована Јовановића Змаја: 

 

Подељена срећа, два пута је већа 
 

У  периоду  трајања  Дечије  недеље, значајно  место имаће деца  којима  је највише 

потребна солидарност: деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом, деца са Косова и  

Метохије и из  дијаспоре,  деца  без  родитеља,  деца припадници националних  мањина, 

болесна деца.  С тога  је важно  да ове  категорије  буду  укључене у  активности где год је  то 

могуће. 

 Напомињемо да ће, због мера заштите од Ковид инфекције, у овогодишњу 

манифестацију тј. програм који организује локална самоуправа бити укључена само 

неколицина школа како бисмо избегли већа окупљања деце, а свака школа у оквиру својих 

могућности и мера може да организује Дечју недељу у оквиру своје установе. 

 

1.ОТВАРАЊЕ „Дечје недеље“ -  понедељак 5.10.2020. 

 

Отварање манифестације је у понедељак 5.октобра, у 12.00  у Oсновној школи „Соња 

Маринковић“. 

Манифестацију ће, отворити градоначелник Суботице Стеван Бакић.  

 

 Изјава за медије градоначелника Стевана Бакића и директора школе Пајице Башића 

предвиђена је у 12.15. у дворишту, на уласку у школу. 

 

 

 

 

2.СПОРТСКИ ДАН –  уторак 6.10.2020. 

 

•„КИЗУР ИШТВАН“ рукомет 11.00-12.00  

•„СВЕТИ САВА“  фудбал 11.00-12.00 

•„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ - стони тенис 12.00-13.00 

 

 12.15. Изјава за медије члана Градског већа  за спорт Наташе Алексић у дворишту 

школе „Жарко Зрењанин“. 

 

•„10. ОКТОБАР“ дизање тегова и рукомет   12.00-13.00 

 

 



•„МАЈШАНСКИ ПУТ“ спортско пењање и одбојка 12.00-13.00 

 

 

3.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –  среда 7.10.2020. 

 

 

•Ученици Хемијске школе засадиће саднице у ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ у 

12 часова 

  

•Ђачки парламент Техничке школе „Иван Сарић“ засадиће  саднице у „Јован 

Микић“  12.30-13.00 

 

 12.45. Изјава за медије Јасмине Стевановић, секретара секретаријата за друштвене 

делатности у дворишту школе. 

 

• Политехничка школа засадиће саднице  у ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“ у  

Ђурђину у 12 часова. 

 

 

4.ДЕЦА И ОБРАЗОВАЊЕ – четвртак 8.10.2020 
 

• Ученици „ ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ посетиће „МУЗИЧКУ ШКОЛУ“ у 10.00 и у 10.30 

друга група 

 

• ученици школе „МАТКО ВУКОВИЋ“ иду у посету ДЕЧЈЕМ ПОЗОРИШТУ  у 11 

часова 

 

 Изјава за медије Милоша Николића, члана Градског већа задуженог за област 

образовања и културе, планирана је у Музичкој школи у 10.15. у дворишту школе. 

 

5.ДАН ПОСВЕЋЕН ИНКЛУЗИЈИ – петак  9.10.2020. 

 

 

  

 

•  Дружење са децом из школе „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ (Соња Маринковић) 

 

 У школу „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“  иду ученици школе „Иван Горан Ковачић“ у 

9.00, 10.00 и 11.00 

 

• Школа „ЈОВАН МИКИЋ“ тај дан сакупља донације као помоћ деци којима је та 

помоћ неопходна. 

 

• Школа „МАТКО ВУКОВИЋ“ тог дана ће угостити МИЛОША НИКОЛИЋА 

(инклузија Рома) у 10.30 часова. 

 

 Изјава за медије Милоша Николића, члана Градског већа задуженог за област 

образовања и културе, планирана је у 11.00. у дворишту школе. 

 

 Дневни боравак за одрасле при Дому „Колевка“ (Банијска улица)  посетиће Илија 

Ђукановић, члан Градског већа за социјалну заштиту. 

 



 12.15. Изјава за медије члана Градског већа  Илије Ђукановића предвиђена је у 

дворишту испред Дома у Банијској улици. 

 

6.ЗАВРШЕТАК МАНИФЕСТАЦИЈЕ  -  11.10.2020. (недеља) у 11 часова 

 

Око 30 до 40 ученика посетиће Градску кућу. Градоначелник/представник локалне 

самоуправе  ће их поздравити, а након обиласка и обраћања, деца ће исписати жеље на 

балонима и пустити их у ваздух са Градског трга.   

 

Наглашавамо да све активности морају бити планиране уз спровођење свих мера 

заштите од пандемије корона вируса.  

 

 

 


