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МАРТ 2019. 

Недеља православља--Поучени оцима Сабора и захвални царици Теодори, која је 843. 

године коначно успоставила иконопоштовање,  вековима до данас се  прославља Прва 

Недеља  Великог Поста као Недеља Православља. На овај празник Црква изриче анатему 

на оне који су се дрзнули да по свом неразумљу упоређују свете иконе са многобожачким 

идолима, такође и против свих јереси које су потресале Цркву Христову. Хришћанска 

икона представља Јеванђеље у бојама ,,Оно што је у Јеванђељу приказано помоћу хартије 

и мастила, на икони је приказано помоћу различитих боја или неког другог материјала“.  

По завршетку Литургије организована је свечана Литија. 

   

У оквиру пројекта “Основи безбедности деце” службеник ПУ Сремска Митровица, ПС 

Шид, Александра Новаковић реализовала је наставну јединицу за све  ученике четвртог 

разреда на тему “Насиље као негативна друштвена појава”у трајању једног школског часа. 

ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ  ФИЗИКА У суботу, 16. 3. 2019. у нашој школи одржано је 

окружно такмичење  из физике.Учествовало је преко 90 ученика и преко 60 наставника. 
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 У суботу, 16. 3. 2019. у нашој школи одржано је општинско такмичење из ТИТ и ТИО.   

Поред наших, учествовали су и ученици из ОШ “Сремски фронт”  Шид и  из ОШ Ердевик.  

   

Наша школа била је домаћин Општинског такмичења из математике које је одржано 02. 

03. 2019. године.  Такође је одржано и општинско такмичење из информатике-слике доле. 

  

Zадовољство нам је да вас обавестимо о пласману  ученика, представника наше општине, 
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на  зонској смотри рецитатора „Песниче народа мог„ која је одржана у Сремској 

Митровици 23. и 24. марта 2019. године.Од укупно 129 рецитатора - они су стекли право 

да нашу општину представљају на  51. покрајинској смотри рецитатора „Песниче 

народа мог„ која ће се одржати у  Сечњу  oд 12. до 14.  априлу 2019. године. Наши 

представници су: средњи узраст 

          Срна Аничић – 6 разред  ОШ “Бранко Радичевић“ Шид 

          Вукадиновић Весна – 8 разред ОШ “Сава Шумановић“ Ердевик 

 
КАКО СУ НАСТАЛЕ РУЖНЕ РЕЧИ     Представу су извели ученици наше школе који 

похађају драмску секцију у сали КОЦ-а за децу из предшколске установе и на такмичењу 

драмских секција основних школа пласирали се на Зонску  смотру драмског стваралаштва 

у Пећинцима. Похваљени  костими, сценски говор, континуитет и доследност у причи и 

ликовима. Посебно похваљен Урош Јанковић 6/2 за улогу официра. Чекамо резултате да ли 

идемо на покраинску смотру. 

 
   

МОЈЕ РОДНО МЕСТО У СЛИКАМА  Ученици наше школе су учествовали у раду 

трибине "Моје родно место у сликама" коју је организовало Друштво за академски развој 

из Београда, у оквиру кампање "Култура на дар".  

Ања Вејновић, ученица VIII разреда, је представила свој истраживачки рад "Сећање једне 

баке из Јамене", Андреј Марић, Никола Стаменковић, Нектарија Јагодић и Милош Тутић 

су приказали Вертеп, стари обичај поводом рођења Исуса Христа и Урош Јанковић који је 

говорио "Баћину песму" Срђана Малешевића. У реализацији пројекта су учествовали 

наставници наше школе Биљана Лазић, Мирјана Продић и  вероучитељ Гостимир 

Душанић. 
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У нашим школама/матичној и подручним/  често гостују разне позоришне трупе са 

представама намењених деци.  Глумци Театра Додир извели су представу "Цврчак и мрав" 

за ученике млађих разреда подручних  одељења у Кукујевцима, Бачинцима  и Гибарцу. 
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Осми март је дан опуштања и честитања нашим наставницама и теткицама. У зборници се 

тај дан  обележи  скромно уз «грицкалице» , кафу и сокове. 

  
 

Промоција СПОРТА и летњег кампа за ученике од првог до четвртог разреда у зборници 

  
 

Као и сваке године, и ове је обележен Светски дан вода и почетак НАТО агресије на нашу 

земљу пригодним поставкама – изложбама. 

   


