
                                                                                                                                                                                               
                                            

ДЕЧЈА НЕДЕЉА НА ЗВЕЗДАРИ 
            6 – 12. октобар 2014.г. 
 

„СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА ЧУВА ЈЕДНА  ПОРОДИЦА” 
 

 
П Р О Г Р А М  

Понедељак, 6. октобар  

ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

11,00 – Библиотека-галерија “Бранко Миљковић”, Булевар краља Александра 298 
ЕВО ДОБРЕ КЊИГЕ! – сусрети деце са књигама и писцима Издавачке куће „Креативни центар“ 
Весна Алексић – „Ловац на маслачке“ (за млађе основце) 
 
-Група представника из наше школе присуствоваће овом догађају – Према договору   
 ОС млађих разреда (деца која изузетно воле да читају и воле књиге). 
 

12,00 – Библиотека-галерија “Бранко Миљковић”, Булевар краља Александра 298 
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ РАДОВА СА ЛИКОВНОГ КОНКУРСА „МОЈА ПОРОДИЦА“ 
проглашење победника конкурса и додела награда 
Изложбу и Дечју недељу отвара Едип Шерифов, председник Градске општине Звездара 
 
-Група представника из наше школе присуствоваће и овом догађају – Према  
 договору  са ОС и наставником ликовне културе (деца која имају дара за ликовно  
 изражавње и уметност). 
 
Уторак, 7. октобар     
11,00 – Библиотека-галерија “Бранко Миљковић”, Булевар краља Александра 298 
ЕВО ДОБРЕ КЊИГЕ! – сусрети деце са књигама и писцима Издавачке куће „Креативни центар“ 
Добрица Ерић – „Прича дуга три ланца из ловачког ранца“ (за предшколце) 
 
-Обавестити предшколце.  
 
12,30 -  Трг испред  Градске општине Звездара, Београд, Булевар краља Александра 77 
ДОБРОДОШЛИЦА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНУ ТРКУ МИРА  
културно-уметнички програм и дружење са спортистима учесницима Трке мира 
 
 
 



 
Среда, 8. октобар 
11,00 – Библиотека-галерија “Бранко Миљковић”, Булевар краља Александра 298 
ЕВО ДОБРЕ КЊИГЕ! – сусрети деце са књигама и писцима Издавачке куће „Креативни центар“ 
Виолета Бабић – „365 језичких цртица“ (за тинејџере) 
 
 -Група представника из наше школе присуствоваће овом догађају – Према 
договору  са ОС 7. и 8. разреда и наставником матерњег језика (деца која изузетно 
воле да читају и воле књиге). 
 
12,00 -  Музичка школа "Владимир Ђорђевић", Јагићева 5 
„МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ“ - музичкa радионица за предшколце и основце 
  
-Обавестити предшколце. -Група представника из наше школе присуствоваће овом 
догађају – Према договору  ОС млађих разреда (деца која изузетно воле музику и 
имају таленат). 
 
 
Четвртак, 9. oктобар 
10,00 – Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33 
ТРИБИНА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ  - сусрет за представнике ученичких парламената 
основних и средњих школа 
 
-Група ученика, чланова УП, присуствоваће овој трибини – Према договору са 
координатором УП. Иста група, проширена љубитељима плеса, присуствоваће и 
ФЕСТИВАЛУ ПЛЕСА у 12 сати. 
 
12,00 -  Трг испред  Градске општине Звездара, Београд, Булевар краља Александра 77 
ФЕСТИВАЛ  ПЛЕСА  
презентација стваралаштва деце и младих Звездаре, у сарадњи са Плесним клубом „Спин“ 
 
 
Петак, 10. октобар 
9,00 – Дом за стара лица „Вождовац“, Качерска 6-12 
ЈУТАРЊА ЧАЈАНКА СА БАКАМА И ДЕКАМА – посета и дружење деце и младих са старима у 
Дому „Вождовац“ уз музички програм ученика МШ „Владимир Ђорђевић 
 
12,00 – ОШ „Бошко Буха“, 21. дивизије 31 
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ НЕНАДА ГАЛИЋА и дружење са ђацима првацима  
 

13,00 – ОШ „Владислав Петковић Дис“, Велики Мокри Луг, Радослава Љумовића 20 
ВЕЛИКА ЖУРКА У ВЕЛИКОМ МОКРОМ ЛУГУ 
Креативна радионица и дружење за ученике ОШ „Владислав Петковић Дис“ и „Драгојло Дудић"  
 
 
Субота, 11. октобар 
17,00 – Месна заједница „Миријево“, Школски трг 2 
СТВАРАЈМО ЗАЈЕДНО – креативна радионица за децу и родитеље 
Радионицу води Мина Симић, мастер примењене уметности 
 
 



 
 
-Радионици ће, према жељама, присуствовати ученици и њихови родитељи... 
 
 
 
Недеља, 12. октобар  
 
17,00 – Месна заједница „Миријево“, Школски трг 2 
СТВАРАЈМО ЗАЈЕДНО – креативна радионица за децу и родитеље 
Радионицу води Мина Симић, мастер примењене уметности 
-Радионици ће, према жељама, присуствовати ученици и њихови родитељи... 
-И наша школа учествује у акцији „ДЕЦА ДЕЦИ“ – која се спроводи у свим 
школама 
-У циклусу плесних радионица такође, учествоваће наши ученици, њихови 
родитељи, баке и деке... 
 
 

СВАКОГ ДАНА од 6. до 12. октобра, са почетком у 17 сати 
Дечје игралиште на СЦ „Олимп-Звездара“, Вјекослава Ковача 11 

ЗАПЛЕШИМО ЗАЈЕДНО – циклус плесних радионица за децу и родитеље, баке, деке 
у сарадњи са Плесном школом „Салса Примера“  

 
Током целе Дечје недеље: 

Акција солидарности „ДЕЦА ДЕЦИ“ – у свим школама 
 

Организатор задржава право измене програма 
Сви програми су бесплатни 

 
Организатори програма:  

 
Пријатељи деце општине Звездара, Библиотека „Вук Караџић“,  

СЦ „Олимп-Звездара“, Канцеларија за младе ГО Звездара 
 

Покровитељ програма:  
Градска општина Звездара 

 


