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 ФЕБРУАР   2019. 

У школи је 9. и 10. фебруара одржан семинар за тридесет учесника из школа са територије 

општине. Семинару је присуствовало пет наших  наставница. Тема је била Обука-- 

Основни модул-- Подршка за повећање и унапређење капацитета за управљање 

мигрантском кризом у РС - МАДАД 2. У Гимназији је реализован исти семинар --  

напредни ниво коме је присуствовало шесторо наших наставника. 

 

    
 

ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  Сваке године се пригодном изложбом - 

поставком обележи 15. фебруар као најзначајнији датум у историји наше земље. Тиме се 

ученицима укаже на историјски значај ових догађаја и подсети их шта славимо. 
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СВЕТИ ТРИФУН   Свети Трифун један је од Христових великомученика који је пострадао 

за хришћанску веру. Српска православна црква Светог Трифуна обележава 14. фебруара 

Прославља се као „Дан љубави и вина”. Једно од веровања у народу је, да са овим даном 

стиже пролеће, да се буди природа и најузвишеније осећање код људи, љубав. У холу 

матичне школе и подручних одељења школе су  постављене  пригодне  изложбе дечијих 

цртежа и  ликовних  радова секције Цртања, сликања и вајања. 

     

Свети Валентин је био епископ и мученик, а живео је у 3. веку. Погубљен је 269. године 

одсецањем главе у доба кад је Римским царством владао цар Клаудије II. У 15. веку је овај 

светац повезан са празником заљубљених. Дан Светог Валентина код католика је 14. 

фебруар. Лепом малом изложбом, у школи се обележи и овај датум. 
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ПРВАЦИ - СИГУРНОСТ У САОБРАЋАЈУ   Наставља се пројектна настава са овом темом 

и једним предавањем полиције у зборници школе. Ученицима је подељена практична 

бојанка да сликом и речју,  кроз игру,  провере презентовано. 

  

Током фебруара реализована су предавања радника Ватрогасног друштва из Шида-  

„Заштита од техничко-технолошких опасности и елементарних непогода” за ученике 

четвртог разреда у матичној школи и издвојеним одељењима. Тема је у оквуру пројекта 

„Основи безбедности деце”, а предавања су реализовали  Кукучка Мирослав и Ромић 

Горан. 

   

Ученици наше школе учествовали су у програму који је одржан у Музеју наивне 

уметности "ИЛИЈАНУМ" поводом промоције књиге "Од Илије Чварака до Илије Босиља". 

 

РЕЦИТАТОРИ--У виши ранг такмичења – Зонску смотру су се пласирали наши ученици: 

Аничић Срна – VI разред;    Шуваковић Лена – V разред;   Матеј Леро- III разред Шид;  

Милић Теа - IV разред  Бачинци; Исидора Стевић- III разреБачинци.  

Књигама су награђени  следећи ученици: Палковљевић Снежана - VII разред  Бачинци;  

Ринчић Лана - V разред,   Ања Вејновић– VIII разред,   Немања Тимарац – V разред,  
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Бонић Немања - IV разред,  Ђурић Анђела – II разред   Лазар Пекић – IV разред из 

матичне школе  у Шиду.  

  

Извршнa агенцијa за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу (EACEA) објавила је 

нови Еразмус+  Општи позив за предлоге пројеката за 2019. годину. Институције из 

Србије  од овог конкурсног рока по први пут могу  да пуноправно учествују у свим 

деловима Еразмус+ програма, као координатори или партнери.  Школа  је послала нашу  

апликацију Фондацији Темпус за пројекат мобилности школе 2019/20.година.   

По одлуци Министарства здравља и Министарства просвете због опасности од  ширења 

епидемије грипа, настава није одржана  у периоду ос 18.-22. фебруара 2019.године .Часови 

ће бити надокнађени  предложеним и усвојеним  планом надокнаде  на Наставничком већу 

и Савету родитеља.  

Током фебруара 2019. године, реализована су сва такмичења планирана по календару 

Министарства просвете за школску 2018/19.годину. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

