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ШИД,   ЈАНУАР   2020. 

Као и сваке школске  године, тако и ове, спремају се изложбе поводом Нове године, 
Божића, школске славе Светог Саве  и зиме уопште. Изложбе су високог квалитета у свим 
нашим школама, матичној и издвојеним одељењима. Наставници ликовне културе и 
наставници разредне наставе доста часова ликовне културе  посвете изради изложбених 
радова. У Бачинцима је реализована радионица.  Ученици су посебно мотивисани када 
праве изложбе у холовима и ходницима школе. Следи мала изложба радова из целе школе.  
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СВЕТИ САВА--Приредбе су одржане у издвојеним одељењима у Гибарцу, Бачинцима и 
Кукујевцима. У Шиду  је школска слава за  матичну школу обележена службом у цркви,  
ломљењем славског колача и освећењем кољива. Прилог о прослави школске славе 
посвећене Светом Сави,      дат је  у посебном тексту као прилог јануарском летопису.  
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„СВЕТОСАВСКА ЛИТУРГИЈА” У понедељак, 27. јануара, сви ученици подручног одељења 
Бачинци, присуствовали су Литургији у Цркви Светог Николе у селу. Након Литургије, 
ученици млађег узраста рецитовали су светосавске песме и добили пригодне пакетиће. 

   

„ПРОЈЕКТНА НАСТАВА” У Бачинцима је реализована  информативна радионица у сарадњи 
са Црвеним крстом Шид, под називом „У знању је моћ, када треба помоћ”. Циљ овог 
пројекта било је упознавање  ученика другог разреда са пружањем прве  помоћи. 
Предавање  одржала је волонтер Црвеног крста Шид,  др Живадинка Павловић Каштелан.  

                         
У оквиру пројекта „Основи безбедности деце”, одржано је предавање ватрогасаца у 
четвртом и шестом разреду и у матичној школи и у свим издвојеним одељењима. Тема 
предавања била је „Заштита од пожара”. Одржао га је ватрогасац  ДВД Шид, Горан Ромић. 
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Ротари клуб Сремска Митровица уручио је дрон  нашој школи у едукативне сврхе. Ученици 
8/4 који иду на техничку секцију -  електротехника први су упознати са карактеристикама 
дрона и испробали  његово контролисано летење помоћу мобилне апликације у кабинету ТИТ.   

  
 

„СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА” Ученици II и III разреда ИО Бачинци учествовали су на ликовном 
конкурсу у оквиру обележавања „Сунчане јесени живота” под називом „Моја бака и мој дека”. На 
конкурс је пристигло 389 ликовних радова. У категорији ученика II разреда ученик Милош 
Јелић освојио је 2. место, а ученица Емилија Павловић 3. место. У категорији ученика III разреда 
ученица Теодора Хнатко освојила је 1. место, а ученица Нађа Налчић 2. место. Тим поводом 
представници Црвеног крста Шид,  посетили су нашу школу и уручили награде добитницима. 

                   

У току јануара реализована је друга фаза пројекта “У свету слика”. У овој радионици 
учествовали су ученици првог  разреда из Бачинаца и Кукујеваца, кустос Галерије слика “Сава 
Шумановић”, Анђелка Радосављевић и учитељице Тања Ракић и Тања Матијаш.Тема-портрети. 
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Ученици 2., 3. и 4. разреда Кукујевци су од зарађеног новца са новогодишњег вашара купили 
озвучење које ће у тренуцима када буде било потребно олакшати рад у школи /СЛИКА ГОРЕ/. 
 
ИГРА “СКОЧИ И ДОСКОЧИ”  Деца су обично више активна напољу него у затвореном 
простору. Како би се дечија физичка активност повећала у овим зимским данима на часовима 
физичког и здравственог васпитања ученици 2К. и 4К. разреда уживају у игрици коју су 
направиле њихове учитељице Биљана Димитров и Бојана Карличић  /СЛИКА ГОРЕ/. 
  
“ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА”  Ученици 1.-4. разреда у Кукујевцима,  са својим учитељицама веома су 
активни и посвећени у акцији прикупљања пластичних чепова, чиме  исказују своју  
племенитост, хуманост, посвећеност, великодушну и племениту помоћ и љубав према човеку. 

     

      
 
 
Архијерејско намесништво шидско у сарадњи са Општином Шид је на јединствен и 
величанствен начин уочи Светог Саве, првог српског Архиепископа и утемељивача Српске 
Цркве и државе, у недељу, 26. јануара 2020. године, организовало Духовну академију 
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посвећену великим јубилејима: Осам векова самосталности Српске Православне Цркве и сто 
година од уједињења Српске Православне Цркве у Сремским Карловцима. Приредбу су 
спремали ученици свих школа из општине у режији еминентног   Цветина Аничића.  Ученици 
наше школе су по броју  и квалитетом интерпретације својих улога  били на завидном нивоу. 
 

   
 
АКДЕМИЈА  КОЦ  одржана 27.01.2020. на којој су уручене  СВЕТОСАВСКЕ  ПОВЕЉЕ  ученицима 
и наставницима из шидске општине. Овом наградом су награђени наши ученици Филип 
Мајхер  и  Аладровић Марко као и наставници: Мудринић Драган,  Дупало  мр  Вера  и  
Љиљана Радовановић. 
 

  
 

  


