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ДЕЦЕМБАР  2018.  БАЧИНЦИ 

 
 Ученица првог разреда Сара Јукић похваљена је за свој ликовни рад на тему Моја бака 

и мој дека у оквиру конкурса Сунчана јесен живота , у организацији Црвеног крста. 

             

Новогодишња креативна радионица  У ишчекивању предстојећих празника са 

жељом да родитељи буду укључени у новогодишње активности своје деце позвали смо 

родитеље да учествују у нашој Новогодишњој креативној радионици.Ученици су 

родитељима припремили и краћи програм и  показали шта су све до сада научили. 

       

Радови настали на Новогодишњој креативној радионици  Одељењске  старешине: 

Светлана Жанплонг, Мрјана Чањи, Александра Ристић и  Тања Ракић. 
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Подела новогодишњих пакетића поклон Општине Шид у школи 28.12.2018. Пакетиће је 

деци уручио председник Месне канцеларије Бачинци. 
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01.12.2018. године одржан је Фестивал науке у Београду, који су посетили и ученици из 

Бачинаца, заједно са својим наставником Владиславом Папугом. Укупно је било два 

ученика из седмог разреда, два ученика из петог и један из шестог разреда. Циљ је био 

да се ученици информишу и заинтересују за научно истраживање. 

    

Ученици школе обележили су великe празникe, Ваведење (4.децембра) и Светог 

Николу (19.децембра), посетом цркви,  са својим предметним наставницима. Ученици 

су  појањем и певањем дали свој допринос Светој Литургији. Неки ученици су примили 

и Свету Тајну Причешћа. Организатор је био  парох и вероучитељ Дарко Дангузов. 
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13.12.2018. године одржано је предавање полиције у IV и VI разреду на тему 

„Превенција и заштита деце од трговине људима“. Предавање је одржао Ђукић Мирко. 

  

Наша школа у Бачинцима почетак распуста дочекала је окићена у духу предстојећих 

празника. Сви ученици, али и запослени, подједнако су се трудили да школа заблиста 

божићним и  новогодишњим сјајем. Ове године у нашој школи се, осим јелке, украса и 

поклона, могао видети и окићен бадњак испод кога се налазила слама, ораси и бомбоне. 

Школа је била украшена како католичким тако и православним божићним елементима, 

поштујући различитости у обичајима. 

   

 

 

                                          

 


