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БАЧИНЦИ,   ОКТОБАР  2019.   

 У оквиру дечје недеље ученици  Подручног одељења у Бачинцима имали су бројне 
активности: радионице, спортске игре, маскембал и учешће већине ученика на кросу   
„Трка за срећније детињство“ --  ученици  од првог до четвртог разреда.  

    

   

   

„ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА” У оквиру пројектне наставе, 1. октобра 2019. године учитељица 
Светлана Жанплонг реализовала је пројекат на тему „Позориште лутака”. У ову 
едукативно-креативну радионицу били су укључени ученици комбинованог одељења 
другог и трећег разреда, као и гост – експерт- режисер из КОЦ-а Шид,  Цветин Аничић.   
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У издвојеном одељењу у Бачинцима, за ученике од петог до осмог разреда,  Дечја недеља 
започела је у спортском духу. Ученици осмог разреда одиграли су одбојкашку утакмицу 
против својих наставника, док су остали ученици навијали за своје фаворите. Утакмица је 
завршена победом наставника, чији задатак  није  био  ни мало лак. 
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Наредних дана Дечје недеље за ученике од петог до осмог  разреда организовано је 
такмичење под називом „Ја имам таленат”, такмичење у бадминтону и стоном тенису, као 
и квиз знања.  У петак, 11. октобра, на фудбалском стадиону у Бачинцима одржана је „Трка 
за срећније детињство” под логом „Имамо циљ - дођи на старт”. Тиме је овогодишња Дечја 
недеља завршена у истом духу у којем је и започета. 

   

Одржана су предавања полиције на тему „Полиција у служби грађана”. Предавањима су 
присуствовали  ученици четвртог и шестог разреда у Бачинцима, а одржали су их Стеван 
Шафарик и Александар Владић. 

  

НОВИ НАМЕШТАЈ    У петак, 18. октобра, у издвојено одељење у Бачинцима пристигао је 
нови намештај. Све учионице су опремљене новим школским клупама и столицама. 
Захваљујемо се свим ученицима и запосленима који су учествовали у замени старог 
намештаја новим. Слике доле; Шетња ученика парком са учитељицом Чањи Мирјаном,   

    

15. октобар - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПЕШАЧЕЊА  Ученици  I-IV разреда  Бачинци. 
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КУКУЈЕВЦИ,   ОКТОБАР  2019.  

ДЕЧИЈА  НЕДЕЉА Традиција обележавања Дечје недеље у свету и код нас одржава  се 
деценијама па тако и у свим нашим школама. 

 

Дечја недеља је први пут обележена 1934.године на предлог организације Пријатељи деце 
Србије, а 1987.године дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци.   Манифестације 
Дечје недеље се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања   веће пажње 
друштва  на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце, на њихово право да 
одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 

У оквиру Дечје недеље, у Кукујевцима су реализоване  следеће активности: 

~Дружење са психологом школе Горицом Бијељић кроз психолошку радионицу “Ми 
заједно”, у  циљу освешћивања два аспекта ситуације сукоба: препреке на путу до 
остваривања жеља и налажење различитих могућих решења. 

  

~Дружење са представницима Црвеног крста из Шида кроз радионице “Ширење знања о 
међународном покрету Црвеног крста” и “Превенција против  трговине људима”. 
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~Дружење са глумцима из Београда и гледање представе “Црвенкапа и вучко”. 

 

~Посета  Градској  библиотеци  “Симеон Пишчевић, Галерији  слика “Сава Шумановић” 
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~Посетили смо и Црквену ризницу Светог Оца Николаја у Шиду,  упознали нашу матичну 
школу “Бранко Радичевић” 

  
~Дружење са бакама кроз радионицу “Добра играчка”. 

  
 

  
 
~Маскенбал:  Обележени су и  датуми:   ~ Међународни дан пешачења,   ~Светски дан 
здраве хране,  ~Међународни дан искорењења сиромаштва.  
 
Предавањем на тему “Полиција у служби грађана” за ученике IV и  VI разреда  је одржала 
припадница МУП-а Александра Новаковић  
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~Нове слике красе ходник наше школе   За време Дечије недеље, када смо посетили 
Галерију слика “Сава Шумановић” у Шиду,  добили смо поклон-четири репродукције 
Савиних слика које, када су урамљене,   оплемениле ходнике наше школе. 
 

   

Све учионице опремљене су новим школским клупама и столицама. Пријатељи школе -  
спонзори, допринели су да учионице, зборница и ходник буду још пријатнији  
постављањем  нових тракастих  завеса. 
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У оквиру пројекта “Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење 
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” добили смо пројектор који 
ће нам помоћи да наставу и учење  унапредимо и осавременимо. Родитељи ученика првог 
и петог разреда уз помоћ пријатеља школе обезбедили су телевизор за ту учионицу. 

    

Иконе Светог Саве, славе свих школа,  освећене у храму Успења Пресвете Богородице,  
употпунили су  пријатан изглед наших учионица и зборнице. 
У току Дечије недеље наставница српског језика мс Биљана Тодоровић са ученицима 
петог до осмог  разреда,  осмислила је паметне степенице и своју идеју реализовала с 
циљем утврђивања  знања из правописа и свакодневног подсећања. 

    


