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ШИД  ЈУНИ  2019. 

 
ПРОМОЦИЈА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ФИЛИП ВИШЊИЋ" ШИД   

Представници ОМШ "Филип Вишњић" из Шида  су се  промовисали  пред упис нових 

полазника. Свирали  су наставници кларинета , флауте, саксофона,  хармонике  и 

клавира изводећи нумере класичне и народне музике. Презентацију су гледали сви  

ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда  разреда, у Шиду и подручним 

одељењима. 

Још једна генерација матураната осмака је весело завршила похађање  редовне наставе 

31. маја 2019. године музиком и песмом у холу школе. Преостаје им припремна 

настава, завршни испит и упис у средњу школу. Желимо им да се сви упишу по првој 

заокруженој жељи и успех у даљем школовању. 

  

 

Ученице географске секције својим плакатима -- ПАНОИМА -- оплемениле су простор 

хола матичне школе. Тематика су, од нас далеко на исток,  јужне земље. 

  

 

У оквиру пројекта"Упознајмо се са културним наслеђем нашег града", ученици првог 

разреда из Шида, посетили су Галерију и Спомен кућу Саве Шумановића. 
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У оквиру пројектне наставе, ученици I-1, I-2 и I-3 пoсетили су изложбу дечјих ликовних 

радова у школи ,,ART START". Ликовни уметник и професор Милош Остојић је 

упознао ученике са методама, начинима и техникама стварања ликовног дела као и 

називима за поједине врсте ликовног стваралаштва. 

   

   

 

Пикник на путу ка Змају" - назив је сусрета дечјих драмских секција  који  већ дужи низ 

година организују  у Шиду  пред "Змајеве дечје игре". Сурет је замишљен као 

дружење  кроз  игру и припрему за наступ на манифестцији посвећеној најмлађима. 

Домаћини сусрета били су другари из  КПД -а Ђура Киш који су извели представу 

"Успавана Лепотица", гости Казалишта младих  присутне су забавили представом 

"Царево ново рухо"  а поред њих  публика је погледела позоришни комад "Како су 
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настале ружне речи" у извођењу ученика Основне школе "Бранко Радичевић" као 

и  представу "Право лице моје породице"  коју су припремили Ученци Основне школе 

Сремски фронт. Поучна прича у представи "Како су настале ружне речи" 

доноси  поруку  младима о значају и култури лепог и пристојног изражавања.  

  

  
 

У оквиру пројектне наставе изборних активности – секције  Цртање, сликање и вајање, 

ученици 5/2 одељења пoсетили су изложбу дечјих ликовних радова у школи ,,ART 

START".  
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Ученици III-4 су са учитељицом Зором Стјепановић, 11.6.2019. године, у оквиру 

изборног предмета народна традиција,посетили: пекару "ПАНТЕРА", кројачку радњу 

"Цеца Д&М", фризерски салон "AMBIENCE" и посластичарницу "Драмаст" у Шиду. 

  

СЕМИНАР 08.07.2018.  Акредитована обука "Изазови интеркултуралног учења и 

наставе"   У оквиру обуке  наставници су упознали  основне појмове, циљеве и 

принципе интеркултуралног учења,   стекли компетенције потребне за извођење 

интеркултуралне наставе, оснажени да у свом раду примењују  методе и садржаје 

интеркултуралног учења и промовишу  интеркултуралне вредности. Семинар је био 

веома ефектан, управо због тога што су радионичарским путем приказани различити 

начини интеркултуралног учења, као и његови изазови, а да су при том учесници 

мотивисани и ангажовани. 

  

  

      


