
ДАН  ЖЕНА  8.МАРТ



8.Март Дан жена

• 8.март је Међународни дан жена. Обележава се у читавом свету и слави 

се као дан борбе жена за економску, социјалну и политичку 

равноправност са мушкарцима.

• Пре једног века жене су се побуниле зато што нису имале једнака права 

као мушкарци. Нису имале право да се образују, да гласају, да раде и 

живе као мушкарци.

• Захваљујући женама, које су пре сто и више година кренуле у борбу за 

женска права, ваше мајке, сестре, тетке, ујне,  наставнице и професорке 

данас могу да раде, да зарађују, да се образују, да гласају...

• Осми март је прихваћен као Међународни дан жена 1917. године

• Осмог марта се широм света одигравају манифестације, на којима се 

говори о успесима жена у науци, уметности, бизнису, политици и другим 

областима. Мушкарци и деца поклањају мајкама, бакама, супругама, 

колегиницама цвеће или други знак пажње.



Песме о мајци

МАМА

Мама пере, мама кува,

мама своју децу чува.

Мама меси, мама храни,

мама своју децу брани.

Мама прича, мама теши,

мама сваки проблем реши.

Мама чека, мама брине,

и са неба звезду скине.

Мама сија, мама греје,

у животу мама све је!

СВЕ НА СВЕТУ РОДИЛА ЈЕ МАЈКА

Одакле нам очи?

- Родила их мајка!

Одакле нам уши?

- Родила их мајка!

Одакле нам руке?

- Родила их мајка!

Све на свету

родила је мајка!

Лети песма око света,

лепа, лепша него бајка,

нема детета ни цвета,

нема док не роди мајка.

У свом животу ја сам срела

многе, многе добре жене,

ал` је само једна мајка,

хтела да роди баш МЕНЕ.

Добра мама!

Лепа мама!

Само једна,

наша мама!

Благо нама!

Благо вама!

Благо свима

са мамама!

Душан Радовић



Можеш написати писмо мами, али и баки, тетки или некој другој жени коју 

волиш



Обој



Нацртај нешто мами за њен дан



Честитке за 8.март  

• Можеш направити од картона, папира у боји, користи дугмад, прстиће...


