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СЕПТЕМБАР 2019.  Шид,  Гибарац,  Бачинци,  Кукујевци 

Полазак  у школу за све ученике  2. септембар је био први наставни дан у школској 
2019/20.години. Посебно је значајан за прваке којима је то први школски дан у 
животу и петаке који су груписани у сасвим нова одељења и место учитељица 
добили  одељењске старешине.  

 ЂАЦИ ПРВАЦИ-- Општина Шид је и ове године обезбедила пригодне поклон 
пакете за ђаке прваке. Свечаном пријему првака у  матичној  школи  и подручним 
одељењима на територији шидске општине присуствовали су представници 
локалне самоуправе и месних заједница који су првацима уручили поклоне и 
пожелели им успешан почетак школовања. Учитељице Вурдеља Сања, Лазић 
Снежана, Видовић Соња, Ивковић Красанка, Ракић Тања  и  Матијаш Тања  чине 
актив првог разреда. 

       

 Следе слике са свечаног пријема и слике нових одељења « првака»: матична 
школа у Шиду, издвојена одељења у Гибарацу, Бачинцима и  Кукујевцима. 
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ПОЧЕТАК  НАСТАВЕ  Наравно да су и остали ученици, свих разреда и одељења  
сели у школске клупе. Следе слике ученика  другог, трећег и четвртог разреда из 
издвојених одељења: Гибарац, четврти разред; Бачинци и Кукујевци сви разреди.  
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«ПЕТАЦИ»   Почетак другог циклуса, нови петаци су добили одељењске 
старешине: Живковић Јелену, Радишић Невенку, Трифковић Биљану у Шиду /прве 
три слике доле/, Јагодић Драгану/четврта слика/ у Бачинцима  и Чавић Славицу  у 
Кукујевцима. 

   

   

МОЛЕБАН   Као и сваке године, у   храмовима шидске општине,  одржане  су  Свете  
Литургије и молебани призива Светог Духа за успешан почетак школске  
2019/2020 године. Ученици са својим одељењским старешинама су присуствовали 
литургијама  и помолили се за здравље, напредак и мудрост. Слика је из цркве 
Светог Оца Николе у Бачинцима. Молебану су присуствовали наставници и 
учитељице са ученицима који похађају верску наставу. 
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Следе слике актива учитељица другог разреда и актива  наставница математике. 

  

Вишњићеви  дани Као и сваке  године, наши ученици осмог разреда су узели 
учешће у обележавању  40-е  јубиларне прославе у Вишњићеву.  

  

VI Учитељијада У Охриду одржана је VI Учитељијада: спортско-едукативна 
манифестација на којој је учествовало преко 1100 учитеља из свих крајева 
Републике Србије надмећући се у различитим спортским вештинама и 
размењујући професионална искуства. Ове године непосредни организатор било 
је Учитељско друштво Ниш. Општину Шид, испред Учитељског друштва Сима 
Томовић, представљале су учитељице Сања Степанчевић, Љиљана Радовановић, 
Соња Видовић и Тања Матијаш.  
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Дигиталне учионице   Наставници који ће добити опрему за дигиталну 
учионицу, похађали су дводневну  обуку  у ОШ «Сремски фронт» пошто је у нашој 
школи по пројекту Министарства увођен безжични интернет. 

   

"БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ"   Уређеност и величина једне заједнице 
огледа се у њеном односу према најслабијима, а деца су свакако најслабији и 
најрањивији чланови друштва, посебно у саобраћају. Стога је и њихова безбедност 
велик изазов за све, а посебно за оне чији је то професионални позив. Службеник  
саобраћајне полиције Предраг Маленић је  одржао предавање "Безбедност деце у 
саобраћају" и на веома занимљив и сликовит начин приближио ученицима 
четвртог  и  шестог разреда  на часовима ЧОС-е ову тему у матичној школи и 
издвојеним одељењима. Ова акција ће трајати целе школске године, једном 
месечно, увек са различитим темама из безбедности. Предавачи су обучени 
службеници полиције, ватрогасци из сектора за ванредне ситуације и слично. 
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РАДНА СУБОТА  21.09.2019.  Ученици од I-IV   разреда су са својим учитељицама, 
радну суботу провели на пикнику  у парку уз игру, спортска надметања, посети 
галеријама или  цркви,  док су ученици од   V-VIII ишли на излет на Липовачу – 
матична школа,  а ученици у Гибарцу,  Бачинцима и Кукујевцима на локална 
излетишта или организовали спортска такмичења на игралишту између ученика, 
или ученика  и наставника. У Кукујевцома је одиграна фудбалска утакмица између 
ученица 8. разреда и наставница. Меч је завршен резултатом 2:5 за наставнице. 
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Петар Божин, ученик осмог разреда, посетио је Истраживачки центар Петницу у 
периоду од 30. августа до 8. септембра 2019. године. Овај центар омогућује 
ученицима да сами трагају за могућностима сопственог усавршавања, проширују 
своје видике и сагледавају сопствене могућности.  

  

Отклањање техничких недостатака  у школама,  кречење,  адаптирање, радови...      
Кукујевци-- Ходник у овој школској години је засијао у зеленој боји.Постављене су 
нове подне плочице, врата учионица су офарбана, постављени су  нови чивилуци.       
Гибарац— окречена је комплетна унутрашњост школе и реновирани су тоалети. 
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