НЕДЈЕЉА ДЈЕТЕТА

Недјеља дјетета обиљежава се сваке године у првој седмици октобра, а циљ ове
манифестације је промоција права дјетета, побољшање друштвене бриге за дјецу и
јачање одговорности свих субјеката заштите, као и упознавање шире јавности са
потребама дјеце. Ова манифестација је и начин скретања пажње и указивања на
одговорност породице, државе, школе, здравствених, социјалних и других институција
према дјеци.
Активности у овој школској години организоване су под слоганом „Вјерујем у себе”,
односно усмјерене су на јачање самопоуздања дјеце, побољшање њиховог социјалног
положаја и развој свијести о значају самопоуздања, што је обавеза свих који су
укључени у процес васпитања и образовања дјеце. У ту сврху израђени су и пригодни
леци за ученике под овогодишњим слоганом, а закључили смо да то најбоље илуструје
„Прича о жабици“ коју можете прочитати у наставку:

Била једном једна група жабица
које су се жељеле попети на врло високу кулу.

Много гледаоца је дошло гледати такмичење
и дати подршку жабицама пењачицама.

Такмичење је почело...

Сви су пажљиво гледали и пљескали, али нико од присутних гледаоца
није вјеровао да ће нека жабица успјети доћи до врха куле.
Климали су главама и говорили:
"Јој, то је врло напорно!“, „Никад неће успјети!“, „Кула је превисока!"
Жабице су почеле заостајати...

Гледаоци су и даље викали:
"То је врло напорно!“, „Нико се не може попети на врх!“, „Превисоко је!“

Једна по једна, жабице су одустајале и враћала се назад...
осим једне која је ишла напријед и није се хтјела предати!

На крају су све жабице одустале, осим оне једне,
која се сама попела на врх куле.

Остале жабице, као и гледаоци,
жељели су сазнати како је баш она успјела у ономе
што су остали сматрали немогућим.
Један гледаоц је пришао задиханој жабици
и упитао је откуд јој толико снаге да издржи до самог врха.
Жабица га је зачуђено гледала.

Тада се показало...
Побједничка жабица је ГЛУХА!

Никад се немој предати песимизму
и немој одустајати од својих циљева!
Гледај на животне догађаје позитивно,
чак и оне негативне, настојећи видјети у њима оно позитивно!
Не слушај оне који на свијет гледају песимистички,
него слиједи свој пут!
Једноставно буди глух кад ти неко каже
да не можеш остварити своје снове!
Кре-кре-кре!
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