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ШИД    МАЈ   2019. 

 

Излет - Ученици четвртог разреда из Гибарца и неки ученици из Шида,  посетили су 

Хиподром у Сремској Митровици у чијем саставу функционише Коњички клуб ,,Срем" , 

ергела ,,Пролеће".  Ученици су се уверили  у грациозност и елеганцију ових животиња, и 

гледали  неке елементе  школе јахања. 

  

Поводом храмовне славе цркве посвећене преносу моштију Светог Николе Чудотворца и 

славе града Шида, 22.маја,  ученици наше школе присуствовали су светој Литургији, 

славској литији која се кретала улицама града, молитви код заветног дрвета и културно 

уметничком програму. 

  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање 

образовања и васпитања организовали су обуке 18. и 19.маја .2019. године којима су 

присуствовали учитељи који ће реализовати нови програм у 1. разреду основне школе у 

школској 2019/2020 години. Током обука учитељи су  оспособљени  за остваривање 

образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења, посебно 

пројектном наставом  и праћење сопственог рада. 
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Учитељи наше школе ове школске године 

присуствовали су  промоцијама уџбеника за 

први и други разред основне школе,  на коме 

су аутори, уредници, рецензенти и  одржали 

стручна  предавања о примени истих од 

школске  2019/20. године у складу са 

захтевима Плана и програма наставе и учења 

орјентисаног на исходе и пројектну наставу    

/ Четири фото прилога – слике  доле/. 
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Трећег дана манифестације Музеји за 10,  грађни Шида су  уживали  у концерту 

Времеплов,  ученичког хора и солиста  ОШ ,,Бранко Радичевић " из Шида који је одржан у 

музеју наивне уметности  Илијанум. 

  

Током месеца маја реализоване су пролећне  екскурзије  свих ученика  првог,  другог,  

трећег,  петог  и  шестог разреда. Прилози и  фотографије  са  екскурзија  биће дати у 

посебном поглављу овог летописа.  

--Ученици 5.6.7. разреда погледали су  пројекцију филма Краљ Петар I  у КОЦ-у. Улаз је 

био слободан. 
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--Ученици 8.  и  7. разреда су гледали представу  Избирачица у уживали у готово 

професионалном  извођењу  глумачке секције ученика Гимназије из Шида  

   

У оквиру пројектне наставе, ученици одељења првог разреда  из Шида су имали више 

сусрета и предавања са члановима Ватрогасног друштва из Шида,  па су били и гости у 

њиховој станици чиме је на најбољи начин реализован  овај пројекат актива првог разреда. 

  

 

Матерњи језик са елементима националне културе - Русински језик у матичној школи и 

издвојеном одељењу у Бачинцима факултативно изучава укупно тридесет два ученика. 

Сваке године се заокружи сарадња са Грко-католичком парохијом из Шида, Беркасова, 

Бикич Дола  и Бачинаца,  као и Друштвом за русински језик из Новог Сада и на скромном 

сусрету и дружењу  уруче признања и захвалнице ученицима који су били посебно 

активни током године. Ученик шестог разреда Давид Хирјоватиј, кога је спремала 

наставница Златица Сивч Здравић, освојио је друго место на међуокружном такмичењу из 

Русинског језика. То би иначе био пласман на републичко такмичење али по 

пропозицијама такмичења даље иду само ученици седмог и осмог разреда.  
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Техничка шкла“Никола Тесла“ из Шида  реализовала је презентацију Школе за зченике 

осмог разреда у  Шиду,  Бачинцима и Кукујевцима. 

     


