
ФЕБРУАР  2018.  ШИД 

12.02.18. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА Предавање у оквиру пројекта "Основи безбедности 

деце" на тему "Заштита од пожара" одржано је у одељењима IV-3 и IV-4. 

     
БЕЛЕ ПОКЛАДЕ – МАСЛЕНИЦА У оквиру манифестације Беле покладе - Масленица, 

ученица одељења IV-1 Милица Полетан је награђена за маску "Дама".  

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА  Ученици одељења I-1 су на часу 

слободних активности обележили Међународни дан матерњег језика  као и ученици 

виших разреда већ традиционално наступом ученика који изучавају русински језик. 

 

 Као и сваке године пригодни плакати су обележили и значајни дан наше историје—

ДАН  ДРЖАВНОСТИ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ. 

  
 

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ  ИЗ  ФИЗИКЕ  одржано 18.02.2018.године у 

Адашевцима. Детаљније о такмичењима у посебном поглављу где су и одговарајуће 

слике. 



Обележени су  празници пригодним плакатима: Св. Трифун  и  Св. Валентино     

  

За ученике који примају социјалну помоћ или су лошијег материјалног стања, 

припремљени су и подељени пакети са спортском опремом.                           

 

МАРТ 2018. ШИД        МАТЕМАТИКА—Одржан је  састанак Окружне комисије где 

су одређене квоте за пролаз на Окружно такмичење  за ученике основних школа.  На 

слици актив наставника математике 2017/18.   и пласирани  ученици на окружно 

такмичење. 

      



ПРИРЕДБА "ВЕСЕЛИ СРЕМ" Ученици одељења IV-2.  (учит. Љиљана Радовановић) 

  

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ  РЕЦИТАТОРА  одржано  у сали Културно образовног 

центра у Шиду. Лена Шуваковић, ученица одељења IV-1 и Матеј Леро, 2/1 су се  

пласирали  на Окружно такмичење рецитатора-млађи узраст  као и ученици од 5.-

8.разреда.  СРНА АНИЧИЋ – 5/2, АЊА ВЕЈНОВИЋ – 7/3.  Књигама су награђене: 

ЈОВАНА БОЖИЋ 8/4  и   ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВ – одељење VI разреда у Бачинцима. 

  

Предавање "Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола". 

Ученици одељења IV-1 и IV-2. У оквиру програма МУП  "Основи безбедности деце", 

службеница полиције из Шида одржала је предавање  на ЧОС-е сви  IV и  VI разред   

 .  

  



У четвртак, 8. марта 2018. одржано је математичко такмичење "Мислиша". На 

такмичење се пријавило укупно 118 ученика од 2. до 8. разреда.  

У четвртак, 15.марта  у 10 часова у школи је  одржано  Међународно математичко 

такмичење  "Кенгур без граница" у Шиду, Гибарцу, Бачинцима и Кукујевцима. Заједно 

са милионима деце широм света, ученици наше школе решавали су исте задатке и 

размишљали о истим математичко-логичким  проблемима.  

  

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ  ТИО  ТИТ 10.03.17. одржано у нашој школи / на слици/  

Наши ученици који су се пласирали после  школског такмичења. 

          

ИЗЛОЖБА—ПРОЛЕЋЕ – БИОЛОГИЈА – ИЗЛОЖБА  ЗБИРКА СЕМЕНА              

радови ученика V разреда у холу- професорка  биологије   Данијела Бранковић 

  



ГЕОГРАФИЈА    ЕКСПЕРИМЕНТ   НА  ЧАСУ УЧЕНИЦИ  ПЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ 

КУКУЈЕВАЦА  Ученици: Бојан Шеовић, Јасна Чича, Анђела Софиа Личина и Ања 

Ћулибрк урадили су  макету вулканске купе и за време наставе географије, дочарали  

ерупцију вулкана помоћу црвене прехрамбене боје, соде бикарбоне и сирћета. 

Приликом посете вртићу, малишанима је симулирана ерупција вулкана. 

  

   

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ У суботу, 3. марта 2018. у ОШ "Сремски 

фронт" у Шиду, одржано је Општинско такмичење у шаху за ученике основних школа. 

Наши ученици су постигли значајне  резултате и пласмане на окружно такмичење 

22. МАРТ - СВЕТСКИ ДАН ВОДА  Изложба радова ученика. и  28.03.18. ОДРЖАНО 

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ "ШТА ЗНАШ О ЗДРАВЉУ"настав.Башић Валентина    

      



ПРИПРЕМЕ ЗА ВАСКРШЊИ БАЗАР – РАДИОНИЦА  Ученици одељења I-1,  

учествовали су на Васкршњем базару, одржаном 31. марта 2018. у дворишту цркве 

Светог Оца Николаја у Шиду.(учитељица Драгица Болманац),  

   
 
као и у школи у Гибарцу. 

  
 

Ученици  4/4 одељења су правили ускршње зеке-/учитељица Нада Дураковић/ 

  
 

БАЧИНЦИ    29.III 2018. Предавање на тему "Лична хигијена и здрава исхрана" , 

ученицима IV разреда одржала је ЛЕКАР Наташа Кутларевић  /учитељица Светлана 

Жанплонг/  што је предвиђено ГПРШ.  



 
 

АПРИЛ 2018. ШИД 

 
На Државно такмичење из математике, које je  одржанo  од 20-22. априла 2018. године 

у Јагодини на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу пласирао се 

ЖИВКО БЈЕЛИЋ, ученик VIII разреда наше школе, менторкa: Душана Дупало, 

наставница математике.  

 

Живко је на Окружном такмичењу из математике, одржаном у Руми 25. марта ове 

године, освојио ПРВУ НАГРАДУ и највишe бодова међу својим вршњацима у Срему. 

На Државно такмичење пласирао се и МАТИЈА ШЕРЕМЕТ, бивши ученик наше 

школе, а сада ученик VIII разреда Митровачке гимназије.   

   

 Организација Црвеног крста Шид реализовала наградни конкурс на тему "Крв живот 

значи". На конкурс је пристигло 137 ликовних и 7 литерарних радова из основних 

школа и прихватних центара. /Детаљније и резултати са именима у ТАКМИЧЕЊИМА/. 

 

ОПЕРА ЗА ДЕЦУ "СНЕЖАНА"    Удружење оперских уметника "Високо це", из Новог 

Сада, које има за циљ промовисање оперске музике за децу, извело је оперу за децу 

"Снежана", по Дизнијевим мотивима.  

  

22. АПРИЛА широм света се обележава Међународни дан планете. Тим поводом је 

еколошка секција ученика наше школе са својом професорком Башић Валентином 

уредила еколошки кутак и дала изјаву за телевизију. У склопу обележавања овог 



датума одржано је и  окружно такмичење из биологије у Ердевику на које су се 

пласирали и наши ученици – укупно њих деветоро и постигли значајне резултате. 

  

                

Природно-математички факултет, тј. Департман за биологију је тим поводом 

организовао НОЋ БИОЛОГИЈЕ, фестивал коме је присуствовала и делегација наше 

школе. Млади еколози су учествовали на квизу и поделили треће место. 

  
МОДЕЛ ЋЕЛИЈЕ—Необичо практично решење—ЋЕЛИЈА ОД ПУДИНГ ЖЕЛЕА -- 

Експонат који је привукао велику пажњу посетилаца на НОЋИ БИОЛОГИЈЕ на 

Институту за биологију Новосадског универзитета. Посебно је било интересантно што 



су мала деца могла додати коју „органелу― од пезића или желе бомбона, ратлука или 

сличног материјала. Упоредите школски модел и јестиви модел ђелије. ПРИЈАТНО! 

  

АКТИВНИ ГЕОГРАФИ  Ученици коју похађају Географску секцију, у холу матичне 

школе приредили су занимљиву изложбу плаката и својих радова, која привлачи велику 

пажњу свих ученика у холу на спрату. 

      

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП—и даље ради са видним резултатима, судећи по слици. 

Прикупљено укупно је  52,8 килограма чепова, ученици одељења VIII-1 са одељењским 

старешином Гораном Гњидић. 

НА МЕЂУОКРУЖНОМ  ТАКМИЧЕЊУ  У ФУДБАЛУ-- Заузели смо треће место, што 

је  велики успех за нашу школу и општину и друго место на окружном такмичењу у 

малом фудбалу (наставник   Драган Мудринић) .  

       



Заштита од техничко-технолошких опасности и елементарних непогода-предавање 

службеника МУП из Шида за ученике четвртог  и  шестог разреда у школи. 

    

 

 

 

 

 

 


