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МАРТ   2020. 

01. 3. 2020. г. у нашој школи одржано је општинско такмичење из предмета ТИТ и ТИО. 

       

          
Такмичење организује и успешно реализује наставник Душко Панџић  уз помоћ колега из ОШ 
Сремски фронт и ОШ Сава Шумановић из Ердевика и велику помоћ помоћн.директора. 

Општинско такмичење  ХЕМИЈА одржано  у нашој школи 1.03.2020. Домаћин и органитатор су 
биле наставнице Даниела Чизмар  и  Сњежана  Шушкић уз подршку психолога Боројевић        
Миливоја и помоћн.директора  Дупало мр Вере. 
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НОВЕ ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ У БАЧИНЦИМА    Уз помоћ спонзора привредног друштва "BIG BULL 
FOODS doo",  све учионице у подручном одељењу у Бачинцима су добиле практичну заштиту 

  

Оригиналне честитке за   8.март  -Ученици  I-IV разреда из Кукујеваца /слика горе/. 

Oд ржано је национално математичко такмичење "МИСЛИША 2020" за ученике од 1. до 8. 
разреда. 12.03.2020.  Иницијатор и реализатор је наставница математике  Горана Гњидић. 

   

ВАНРЕДНО СТАЊЕ Београд, 15. март 2020. Председник Републике Србије Александар Вучић 
саопштио је вечерас да је због ситуације са коронавирусом донета одлука о проглашењу 
ванредног стања на територији целе Републике Србије.  Од сутра 16.03.2020 неће радити 
школе, вртићи, факултети, а ученици ће учити преко телевизије, на даљину. 
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Сви ученици и наставници уче  и раде од куће, на даљину. На програмима  РТС2  и  РТС 3  
реализује се настава по одређеном распореду  са којим су сви упознати и обавезни да га 
прате. По предатим плановима  и  извештајима, овакав вид наставе је добро прихваћен. Неки 
запослени у школи активно су ангажовани као волонтери на локалном нивоу. 

Иако су код куће, ученици са својим одељењским старешинама постављају интересантне, 
веселе  прилоге на фејсбук сраницу школе. Тако су и ученици 3/1 одељења  – учитељице 
Драгице  Болманац, обележили  19.3.2020. године,  Светски дан ластавица и прилог у 
сликама  МОЈ ЉУБИМАЦ. 

   

Ђаци прваци из Кукујеваца велики људи од малих ногу, у шареним чарапама, на колаж 
слици доле,  обележили су Светски дан Дауновог синдрома—учитељица  Тања Матијаш. 
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Ученици 2.разреда  Кукујевци на часу физичког и здравственог васпитања су уживали  
играјући се на снегу у марту у  својим двориштима. —учитељица Димитров Биљана 

  

Подршка медицинском особљу од ученика IV разреда ОШ "Бранко Радичевић" Шид, ПО 
Кукујевци као и Светски дан вода који се  обележава  22.марта-  учитељица Бојана  Карличић 

     


