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ГИБАРАЦ      ФЕБРУАР  2019. 

У оквиру пројекта “Основи безбедности деце” одељење за ванредне ситуације Сремска 

Митровица, ватрогасно одељење Шид, ватрогасац Горан Ромић реализовао је наставну 

јединицу за ученике четвртог разреда “Заштита од техничко-технолошких опасности и 

елементарних непогода”. 

  

Службеник ПУ Сремска Митровица, ПС Шид, Александра Новаковић реализовала је 

наставну јединицу за ученике четвртог разреда на тему “Полиција у служби грађана”у 

трајању једног школског часа.  

 

ПУБЕРТЕТ И БРИГА О ЗДРАВЉУ   Лекар опште праксе, Наташа Кутларевић, одржала је 

предавање ученицима четвртог разреда у трајању једног школског часа. Ученици су са 

великом пажњом слушали и учествовали у предавању. 

                                                     

 

ЦВРЧАК И МРАВ     Театар Додир из Београда приказао је ученицима издвојеног 

одељења Гибарац едукативно забавни програм кроз позоришну представу за децу, који је 

сем забаве и смеха деци пружио и потребну едукацију о важним друштвено одговорним 

темама. Циљ представе је да кроз позоришно стваралаштво подстакнемо децу на значај 

правих, а данас, често заборављених вредности попут пријатељства, неговања животне 

средине, племенитости, рада и образовања. Представа ЦВРЧАК И МРАВ писана по 

мотивима Езопове басне, донела нам је причу о важности пријатељства, поштења, доброти 

и љубави према раду и другим људима као најузвишенијим људским особинама. 
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ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ   Ученици другог и четвртог разреда посетили су библиотеку 

матичне школе у Шиду. У пријатном амбијенту, библиотекарка Биљана Миланковић 

Видић,  пружила нам је информације о новитетима којима библиотека располаже и који су 

ученицима на располагању. Кроз пријатан разговор, разгледање, листање и читање књига 

ова посета пробудила је жељу за новим сусретом. 

 

 

“ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА”  У оквиру ове акције у току месеца фебруара скупили смо и 

послали значајну количину чепова.Сваког месеца бирамо најхуманије одељење издвојеног 

одељења Гибарац, који у току месец дана прикупи највећи број чепова. Најхуманији 

ученици месеца фебруара су ученици четвртог разреда. Похваљујемо их за уложен труд, 

исказану племенитост, хуманост, љубав, посвећеност, великодушну  помоћ. 

 


