
 Ј У Н И  2018. МАТУРСКО ВЕЧЕ  МАТУРАНАТА ОСМАКА–МАЛА МАТУРА      

У суботу, 02. јуна 2018. године, осмаци су организовали прославу матуре у школи. 

Родитељи и многи најближи, као и сваке године, дошли су да виде лепоту младости у 

преломном тренутку њиховог живота. 

                    

Одељењске  старешине осмака школске  2017/18. са директором Фарбаш мр Далибором 

и помоћн.директора Дупало мр Вером. 

                       

Ђак генерације Живко Бјелић  и  спортиста генерације Стефан Пекић са директором.   

За најбољег ученика/ученицу у одељењу 8/1 проглашена  је     СЛАВУЈЕВИЋ ИВА      

За најбољег ученика/ученицу у одељењу 8/2 проглашена  је     ЛОВРИЋ ТЕОДОРА      

За најбољу ученика/ученицу у одељењу 8/3  проглашена  је            КЛАДУШИЋ  КРИСТИНА 

За најбољег ученика/ученицу у одељењу 8/4 проглашена  је     БОЖИЋ  ЈОВАНА       



За најбољег ученика/ученицу у одељењу 8/Б проглашен  је      ЈОВИЋ  МИКА               

За најбољег ученика/ученицу у одељењу 8/К  проглашена  је   КРАСНИЋ  ОЛИВЕРА 

 

Ученици 8Б – добитници специјалних диплома са  разредницом   Лалић Мирјаном. 

 

Одељење 8Б са својом разредницом Мирјаном Лалић, бившом разредницом Иваном 

Марковић и учитељицом Снежаном Тодоровић. 



 

Ученици 8К – добитници специјалних диплома са  разредницом   Лазић Маром. 

 

Одељење 8К  са својом разредницом Маром  Лазић и учитељицом Зором Стјепановић. 



 

Ученици 8/1 – добитници специјалних диплома са  разредницом   Гораном Гњидић. 

 

Одељење 8/1  са својом разредницом Гњидић Гораном. 



 

Ученици 8/2 – добитници специјалних диплома са  разредницом   Милицом Смиљанић. 

 

Одељење 82  са својом разредницом Смиљанић Милицом. 



 

Ученици 8/3 – добитници специјалних диплома са  разредницом   Јадранком 

Радивојшић. 

 

Одељење 8/3  са својом разредницом Радивојшић Јадранком. 



 

Ученици 8/4 – добитници специјалних диплома са  разредницом  Раданов мр Љиљаном. 

 

Одељење 8/4  са својом разредницом  Раданов мр Љиљаном. 



Пошто су завршена сва такмичења, освојени многи  пласмани на окружна и републичка 

такмичења, стигле све дипломе, заказана је свечана седница Наставничког већа на којој 

су уручене  награде свим ученицима који су освојили прва три места на окружном  

такмичењу и постигли пласман или награду на републичком такмичењу. Награде су 

добили и наставници који су уложили труд и знање да би што боље спремили  своје 

ученике. Честитке ученицима, наставницима и родитељима који су подржавали  своју 

децу и наставнике  и дошли да уживају у овом свечаном  догађају. На сликама  које 

следе  су најуспешнији  са такмичења из разних наставних предмета.                                                                                                                                                        
Ученик генерације, Живко Бјелић, је најуспешнији од свих ученика у генерацији која  је  

завршила осми разред. Освојио је прегршт награда на окружним такмичењима из 

математике и физике, пласирао се на републичка такмичења,  где је освајао награде. 

Био је члан спортске екипе школе, полазник научне школе у Петници, добитник 

Светосавске општинске награде,... На фотографији је са својом наставницом – 

професорком  Дупало Душаном која га прати већ три године /математика/. Спортисти и 

спортисткиње из матичне школе у Шиду и издвојених одељења  Гибарца, Бачинаца и 

Кукујеваца, достојанствено представљају школу на свим такмичењима и освајају 

пласмане на окружна такмичења, али и награде. По броју екипних наступа и освојеним 

наградама, издвојио се Пекић Стефан и проглашен је за спортисту генерације. 

  

   

    



  

Ученици одељења IV-2 са својом учитељицом Љиљаном Радовановић, припремили су 

приредбу, својеврсни рецитал, којом су показали и своју зрелост, али и поштовање 

према својим старијим друговима,  у чију част је и уприличена ова свечана седница. 

  

 Ученици IV разреда из Кукујеваца су припремили опроштај од учитељице и приредбу 

за будуће ђаке прваке. Уз глуму, игру, плес и скромну закуску,  сви су уживали. 

  

Ученици  IV-2 у посети ОШ "Вук Караџић" у Адашевцима-Традиционални сусрети. 

                   



БИБИЋЕВИ ДАНИ ИЗВИЂАЧА  Екипа ученика IV-1 под називом "МУЊЕ", освојила 

је ПРВО место на Олимпијади заборављених дечјих игара која је одржана 22.06. 18. у 

Шиду на простору испред  храма Руски двор. 

   

       

Сваке године, најбољи ученици генерације  имају  пријем код председника Општине.  

 

Посета ГАЛЕРИЈИ-тематска ПЕЈЗАЖИ  И СЛАДОЛЕД  4/1  за крај и растанак . 

    



ЗАВРШНИ    ИСПИТ    МАТУРАНТИ   Деведесет девет ученика  је изашло на 

полагање завршног испита и успешно га положили. Једна ученица је због болести 

завршни испит полагала у августу 2018.године. На сликама је „уваћен“ тренутак 

полагања у холу школе. 

  

СЕМИНАР-ПРОГРАМИ НАСТАВЕ УЧЕЊА   За рад у првом разреду, по новом плану 

и програму  / пројектна  и  тематска настава /, наставнице разредне наставе и 

наставнице енглеског језика у првом разреду су упознате и прошле обуку 2. и 3. јуна 

2018. године. 

 

 


