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ЈАНУАР  2019.  ШИД 

ДЕТИЊЦИ  23.12.2019.   Приредба ученика IV разреда у цркви Св. Оца Николаја у 

Шиду. Приредбу је са својим ученицима припремила учитељица Снежана Лазић. 

  

ПЛАКЕТА  За постигнуте резултате у области спорта и физичке културе у општини 

Шид за 2018. годину, наша школа добила је плакету као НАЈУСПЕШНИЈЕ ШКОЛСКО 

СПОРТСКО ДРУШТВО У КАТЕГОРИЈИ ОСНОВНИХ ШКОЛА. Плакету је  у име 

школе примио наставник Мудринић Драган. 

    

Поводом Светог Саве школске славе у сали Скупштине општине Шид председник 

општине Шид организовао је пријем за награђене ученике основних и средњих школа 

добитнике Светосавске повеље. Поводом Савиндана, на свечаној Светосавској 

академији која је одржана у суботу 26. јануара 2019. године уручене су Светосавске 

повеље за четрнаест најбољих ученика, седам просветних радника и један тим за 

инклузију миграната. Општина Шид ове године је донела одлуку да сваком награђеном 

учеником, поред повеље која се састоји од дипломе са амблемом општине Шид и лика 

Светог Саве, додели и новчани део у износу од 8000 динара.  
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Овогодишњи добитници Светосавске повеље из наше школе су: 

ДРАГИЦА   БОЛМАНАЦ – професор разредне наставе 

мр ЉИЉАНА РАДАНОВ – магистар- професор   енглеског језика 

ЈОВАН ИЛИЋ - ученик  VIII-2  одељења 

АЊА ВЕЈНОВИЋ - ученица   VIII-3 одељења 

ГВОЗДЕН МИЛИВОЈЕВИЋ - ученик одељења VIII-5 из Кукујеваца 

МАРКО РАДИВОЈШИЋ,  ученик наше школе  одељења VIII-4 из Бачинаца, добио је 

Светосавску повељу као најуспешнији ученик Основне музичке школе "Филип 

Вишњић" у Шиду.  Честитамо свим награђеним ученицима и наставницима! 
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У цркви СВ. Николаја у Шиду прослављена је школска слава присуством ученика и 

наставника на литургији, пригодном приредбом и ломљењем славског колача. Кумови 

славе су били ученици 2/1  одељења са својом учитељицом Драгицом Болманац. 

  

  

 

Пројектна  настава је све више и реализацијом   присутна у настави. На седници 

Наставничког већа, 30.јануара 2019.године, своја искуства су презентирали наставници 

из ОШ Иван Милутиновић из Вишњице који су конкурисали на међународни пројекат 

ЕРАЗМУС 2018. године и добили средства за усавршавање знања и вештина на пољу 

пројектне наставе али и обавезу да научено као семинаре преносе на друге колеге. 

Наши наставници су показали значајно интересовање за такву могућност усавршавања 

и жељу да конкуришу као тим за средства у 2019. години.  
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Сваке године, 31.јануара,  наставнице биологије  пригодним штандом и паноима означе 

овај дан. По годишњем плану школе, са ученицима се раде презентације и предавања са 

сличним темама и сличним поводом на одговарајућим часовима. Запослени и 

волинтери  ОО Црвеног крста Шид, су донели флајере и други пропагандни материјал и  

реализовали  краћу обуку и скренули  пажњу  на штетност ове  навике. Акцију су 

забележили и репортери телевизије Коперникус.  
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БЕЗБЕДНО КОРИШТЕЊЕ ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ ВЕЗА  И у овој години је 

настављено месечно предавање службеника полиције за ученике шестог и четвртог 

разреда, којим је скренута пажња на опасности али и заштиту код коришћења. 

   

СНЕГ...СНЕГ.  Место физичког, здравствено васпитање  и  дружење. Ученици на снегу 

добровољно.... није било довољно алатки колико се јавило кандидата.. 

  

 

 


