
СВЕТСКИ ДАН ЖИВОТИЊА 

Светски дан животиња обележава се 4. октобра још од 

1931. године. Љубитељи и заштитници животиња широм света на 

овај дан организују информативно-едукативне радионице и разне 

друге активности које за циљ имају подизање свести о важности 

заштите и бриге о животињама.  

У ОШ „Степа Степановић“ поводом обележаања Светског 

дана животиња у сарадњи Јадранке Милинковић, наставника биологије, Мирјане Лазовић, 

професора разредне наставе и Марине Чакаревић, библиотекара реализовано је низ 

едукативних и креативних активности које су за циљ имале подизање свести о негативном 

утицају човека, који зарад  профита и забаве доприноси истребљењу многих животињских 

врста. Основни задатак реализатора планираних активности био је да ученике подсети и укаже 

им на то да су животиње равноправни становници наше планете које осећају патњу, страх и 

бол, и да оне као и људи имају подједнако право на живот. Кроз реализоване активности 

обухваћене су како дивље и домаће животиње, тако и кућни љубимци. 

За ученике од првог до четвртог разреда организован је полудневни излет у Овчар Бању. 

Том приликом посетили смо Природњачки центар у коме су ученици имали прилику да кроз 

пригодно предавање праћено презентацијом и разгледањем изложених експоната, сазнају доста 

тога о угроженим животињским врстама у Србији.  

Наредног дана у школској библиотеци за ученике млађих разреда реализована је  

радионица Наша мала сликовница о животињама. Ова радионица праћена је гледањем 

информативних прилога о животињама, прелиставањем и читањем дечијих енциклопедија, 

сликовница и часописа. Задатак ученика био је да одаберу животињу коју ће истражити. По 

одабиру животиње ученици су имали задатак да животињу обоје и залепе на посебан картон, на 

који ће дописати пронађене податке, тј. основне карактеристике и неке занимљивости о 

одабраној животињи. 

За ученике од петог до осмог разреда, као и за запослене у школи организована је 

изложба фотографија под називом „Мој Љубимац“. Ученици, као и запослени у школи радо су 

се одазвали и свакодневно слали фотографије својих љубимаца, које смо и објавили на фејсбук 

страници наше школе. Албум Мој љубимац састављен је од кућних љубимаца и разних 

домаћих животиња. 

 

  


