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 Гибарац  септембар 2018. 
 

    

Први разеред, учитељица Нада Дураковић                 Други разред, учитељица Красанка Ивковић 

   
Трећи разред, учитељ Петар Стефановић                     Четврти разред, учитељица мср Тања Матијаш 

Ученици 4.разреда са учитељицом мср Тањом Матијаш 8.септембра обележили су 

Међународни дан писмености.  Циљ обележавања је да се укаже на важност писмености, 

како за појединца, тако и за заједницу и цело друштво. Кроз примерене активности дошли 

смо до закључка да језик није само средство за споразумевање, оно по чему се 

припадници једног народа препознају, већ и оруђе националне културе, израз народног 

духа и идентитета. 



ЛЕТОПИС  ОШ „Бранко Радичевић“  Шид      Школска  2018/19.година 

 

 
 
 

 

 

 

Школа је оно кад волиш што си у њој, што имаш другаре из одељења са којима све делиш 

и што можеш да кажеш шта волиш и ко ти се свиђа и оно кад би најрадије да не мењаш 

баш ништа само да увек буде овако како је.  
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Ове школске године наш избор су Чувари природе, наставу из овог предмета почели смо 

обиласком природе у нашој околини- ученици четвртог разреда. 

   

Новина у овој школској години је е-дневник.Ово смо ми, е-дневник и прве е- оцене. 

 Ученици  4.разреда--Гибарац 
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Удружење жена ”Мајчин загрљај“ из Гибарца донаторском активношћу  у току месеца 

септембра допринела је побољшању услова рада у издвојеном одељењу Гибарац. Ово 

удружење је донирало два клима уређаја за учионице наше школе.  

 

У циљу промовисања савремених европских токова у оквирима толеранције и поштовања 

језичке и културне шароликости ученици четвртог разреда са наставницом Татјаном 

Баришић 26.септембра обележавају  Европски дан језика. 

      

 

У оквиру хуманитарне акције “Чепом до осмеха” сваког месеца 

бирамо најхуманијег ученика издвојеног одељења Гибарац, а то 

је ученик који у току месец дана прикупи највећи број чепова. 

Најхуманији ученик месеца септембра је Илијана Цветић,  

ученица четвртог разреда.  

                                               

 Илијана Цветић 


