
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ГИБАРАЦ  2017/18. ГОДИНА 

Васпитно-образовним радом обухваћени су ученици од првог до четвртог разреда. За 

извођење наставе користе се две  учионице, а једна учионица се користи за 

предшколску групу деце. Поред поменутих просторија у школи се још налазе: 

зборница, кухиња, ходник и санитарни чвор. 

На почетку школске године у сва четири разреда уписано је укупно  32 ученика.  

Кординатор издвојеног одељења био  је учитељ Милан Скорупан. 

Побољшање материјално-техничких услова  рада  

Током ове школске године рађено је на стварању бољих материјално – техничких 

услова:  

 --Постављено је централно грејање на пелет;                                                                                

--Реновирана је помоћна просторија;                                                                                                     

--У кухињи су постављене нове подне и зидне плочице;                                                            

--Санитарни чвор је допуњен новим водокотлићимa;                                                                      

--Уведен је видео надзор са 3 камере.                                                                                                        

–Сеоски Дом културе уз школу  је адаптиран те је могуће одржавати приредбе као и 

поједине часове наставе физичког васпитања;                                                                                                                        

--У склопу школског дворишта комплетно је реновирано дечје игралиште из фондације 

Влада и Ане Дивац, на захтев Актива жена  из села. 

КОЛЕКТИВ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ГИБАРЦУ:                                                                                                                                                                                

Први  разред               Ивковић Красанка                                                                                                              

Други разред              Бите Славица ( до 01.октобра ), а после Стефановић Петар                                                                                            

Трећи разред              Матијаш Тања                                                                                                        

Четврти разред          Скорупан Милан                                                                                                

Енглески језик           Радојевић Бојана / Баришић Татјана                                                                                                      

Веронаука                  Дангузов  Дарко – православни катихизис                                                        

Помоћни радник        Јамборчић Светлана                                                                                       

*Логопед                    Југовац Милица (до априла )                                                                                   

У згради школе је и даље једна учионица намењена  одељењу  предшколске  наставе 

коју похађају деца од 5 до 6 година, а ове школске године формирана је, на захтев 

родитеља, млађа група за децу од 4 до 5 година. 

Целу школску годину обележиле су бројне активности ученика и њихових учитеља.  Ово су 

само неке од њих: 

 

Септембар  2017. 

Први дан у школи ученика првака са  својом учитељицом Ивковић Красанком и подела 

скромних поклона са школским прибором.  

Ученици су изложбом  представили богатство  јесени и њене благодети. 

 



   

   

 

На часовима Народне традиције изражавају се склоности ка занатима у овом случају развијају 

се  одличне предиспозиције за посластичара(ученице трећег разреда)  

У склопу ових часова и ученици првог разреда били су веома ангажовани: месили су свој 

први хлеб, колачиће, пирошке које су пекли у школској кухињи, кували су чај, једна бака им  

је скувала паленту од кукурузног брашна и донела на час, учили су  да пришивају дугмад, 

посетили су пластеник цвећа и пошту у селу са ученицима другог разреда.... 

    



  

  

                                 



У духу  пића наших предака на народној традицији,  прављена је  лимунада       

 

Радионица ученика трећег разреда ,,Празнични залогајчићи,,... опет посластичари.... 

 

Октобар  2017. 

02.10.-06.10.2017.  У оквиру Дечје недеље реализоване су   следеће активности: 

Буквар Дечјих права  и  Ликовна радионица „Шешир мој“  +  Мађионичар 

             



   
Посета манастира Света Петка 

Излет – викендицa  учитеља  Скорупан  Милана 

  

      

Дан учитеља- док су ученици трећег и четвртог разреда били у посети библиотеци матичне 

школе, ученици првог разреда учланили су се у библиотеку „Симеон Пишчевић“ и показали 

велико интересовање за књиге,  тј.  огромне ходнике са полицама књига...... 



 

 

Трка за срећније детињство.   Ученици из Гибарца редовно учествују на свим спортским 

такмичењима па резултати не изостају.  Слажу се да је важно учествовати, али воле и кад 

победе.    Честитамо Мии Лукач, ученици другог разреда, на освојеном  II месту! 

                                        

 

Роштиљијада  У овој  школи не изостају ни рођенданска славља, ,,Живели,  живели,                                                          

здрави, срећни и вољени били....   

   

    

 

 



Новембар  2017. 

Позориште нама у посети-представа,, СТОП НАСИЉУ,,!

  
Ученици III разреда су  реализовали  школу  у природи на Копаонику у Сребрној лисици у 

периоду од 14.11.2017. до 21.11.2017.године са својом учитељицом  Матијаш Тањом.

. 

Децембар  2017. 

Ученици 3. и 4. разреда су спремили  новогодишњи пакет  за дечаке из Дечјег села Сремска 

Каменица. У овој акцији придружило  се и удружење жена ,,Мајчин загрљај,, из Гибарца.             

.                                                                                              Света тајна причест у цркви  Гибарац 

   



На ликовном конкурсу „Сунчана јесен живота“ похвалу су добили следећи ученици:       

Вељко Бранковић, Лука Боројевић, Теодора Радмиловић,  учитељица мс Тања Матијаш. 

Додела захвалница и награда обављено је у просторијама Црвеног крста у Шиду,   

05.12.2017.Посебну захвалницу добила је школа за активан рад и учествовање на конкурсима. 

У  мају 2018.године   одржане су две радионице на тему: „Црвени крст-циљеви и задаци“ и  

„Трговина људима“.  Деца су веома активно учествовала у раду што се види и на сликама. 

   

 

Приредба ,,Ми волимо Србију,, поводом свечаног отварања Дома културе у Гибарцу  и         

Посетили смо биоскоп   на сликама  

   

Радост поклањања и примања дарова --  Свети  Никола  у трећем разреду 

   

 

 



Јануар  2018.  

Као и сваке године, и ове је  обележена    школска слава Светог Саве уз ликовне радове, 

приредбу на којој су учествовали сви ученици, скромну закуску, свечано ломљење славског 

колача и поклоне кумова. 

 Ове школске године кумови су били ученици четвртог разреда и учитељ Милан Скорупан, 

а  следеће, кумови ће бити ученици садашњег трећег разреда и учитељица Тања Матијаш. 

Приредбу су пратили многи мештани и бројни гости из Шида и наши драги пензионери.  

  

  

  

 

 

 



Фебруар  2018.  

ОБЕЛЕЖЕНИ ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ У ФЕБРУАРУ     Дан државности Републике Србије;      

Свети Трифун, заштитник виноградара и занатлија    и     Дан заљубљених  

       

У току месеца фебруара радовали смо се снегу и уживали на санкама и правили снешка.... 

    
 

Ученици трећег и четвртог разреда у посети Галерији слика ,,Сава Шумановић,, 

                         

 

Март  2018.      
Хуманитарна акција “Чепом до осмеха”—сортирање  и  паковање 

Школско такмичење рецитатора-у оквиру школског такмичења за општинско такмичење 

рецитатора ,,Песниче народа мог“   пласирале су се ученице Ђилас Дуња-четврти разред и 

Гаврић Марија-други разред. 



       

8. март- Мамама с љубављу-ученици трећег разреда и Међународно математичко 

такмичење ,,Кенгур без граница,, 

 

   
 

Април  2018. 
 

Васкршња радионица/ Ученици и родитељи трећег и првог разреда као и ученице петог и 

шестог разреда одржали су радионицу, поводом Васкрса, са првацима. Ученице су помагале 

првацима  у учењу. Ово је леп пример сарадње међу ђацима и надамо се да ће се наставити.  

 

  



          
   

ВАСКРШЊИ  БАЗАР 

         
 

У здравом телу, здрав дух! Др Наташа Кутларевић одржала је предавање о здрављу и 

физичкој активности.  Све је  примењено  у бројним спортским активностима и такмичењима. 

          
 

         



Мај  -  Јуни 2018. 
 

ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА  Нови Сад-Дунавски парк, Петроварадинска тврђава и Змајев 

музеј; Сремски Карловци   и  остало..... 

       
 

    

    



   

Посета позоришту- Опера за децу;   Музеји за 10  -посета-Галерији слика ,,Сава Шумановић,,   

Дружење и Љубави и изненађењима никад краја, јер посебни смо ми! 

     

Предавање за  3. разреда ПУ Шид ,,Полиција  и ја,,  и  Промоција музичке школе ,,Филип 

Вишњић,, Шид 

  

Приредба за крај школске године   Сви ученици су  вредно и предано   учествовали у 

припремању програма да би на што лепши начин обележили крај школске године . 



Ово је крај стазе дуге четири године за ученике четвртог разреда. Они су и тужни и весели. 

Тужни,  јер се опраштају од своје школице,  другара и учитеља Милана, којег   сви неизмерно 

воле.  цене и поштују. Весели,  јер крећу у нови живот спремни и наоружани знањем и лепим 

васпитањем. Уједно је ова приредба и испраћај учитеља Милана у заслужену пензију. 

    

    

   

 

Летопис Гибарац  припремиле: Красанка Ивковић  и  Тања Матијаш 

 


