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НОВЕМБАР  2018. ШИД 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА"Мој дом"- идеја преузета са интернета  Ученици одељења I 

разреда из Бачинаца.(учитељица Светлана Жанплонг). Ми у улози саобраћајаца.Ученици 

одељења I разреда из Кукујеваца. ТЕМАТСКИ ДАН - ВУК КАРАЏИЋ - НАРОДНЕ 

УМОТВОРИНЕ  Одељење: II-1 Шид   (учитељица Драгица Болманац) 

     

 ДОНАЦИЈА  Бошко Личина из Кукујеваца донирао је лопте ученицима од I до IV разреда 

како би се побољшао квалитет извођења наставе физичког васпитања.   Захваљујемо се.  

(Учитељица Сања Вурдеља). 

   

Дан људских права су обележили ученици 4/1 одељења пригодном ликовном радионицом 

(Учитељица Снежана Тодоровић), 
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БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ-предавања полиције:Одељења I разреда из Кукујеваца и Гибарца.   

   

Дан просветних радника обележен радно—НАСТАВНИЦИ У УЧИОНИЦАМА 

ПРОГРАМ   ОБЕЛЕЖАВАЊА   ДАНА   ШКОЛЕ      2018/2019 

Када? Шта? Ко? Где? Публика 

16. новембра у 

12. 00 часова 

Представа  

„Како су настале 

ружне речи― 

Драмска секција 

ученика виших 

разреда 

Кукујевци 
Ученици од 

1 до 6 разреда 

16. новембра у 

14. 00 часова 

Представа  

„Како су настале 

ружне речи― 

Драмска секција 

ученика виших 

разреда 

Бачинци 
Ученици од 

1 до 6 разреда 

17. новембра у 

12. 00 часова 

Представа  

„Како су настале 

ружне речи― 

Драмска секција 

ученика виших 

разреда 

КОЦ 

Ученици од 

1 до 4 разреда 

Гибарац/Шид 

17. новембра у 

13. 00 часова 

Представа  

„Како су настале 

ружне речи― 

Драмска секција 

ученика виших 

разреда 

КОЦ 
Ученици 

5 и 6 разреда 

17. новембра у 

15. 30 часова 

Представа  

„Зато што те се 

плашим― 

Извођачка 

уметност 

Београд 

КОЦ 

Ученици од 

7 и 8 разреда 

Бач/Кук/Шид 

За ученике 7 и 8 разреда из Бачинаца, Кукујеваца и Гибарца  обезбеђен је превоз  

 

Први део програма чини представа под називом „Зато што те се плашим―, која даје приказ 

добрих и лоших модела понашања учећи младе да је једино право решење проблема 

здрава комуникација. Порука представе је да је важно градити сопствени став, а не 

некритички прихватити све оно што намеће околина. 

У другом делу програма деци се обраћа   професор доктор Жарко Требјашанин, психолог. 

Они упућују децу у проблем вршњачког насиља и дискутује са њима  о представи. 

У трећем делу прогама деца глумцима сугеришу како да реше конфликте из представе. 

Глумачка екипа одмах сценски дочарава предлоге па тако деца активно учествују у 

програму што их мотивише да конструктивно решавају проблеме и избегну сукобе у 

свакодневном животу који је презасићен деструктивним садржајима. Апелује се на савест 

ученика учећи их толеранцији, разумевању и емпатији – као универзалним вредностима.  
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ГОДИШЊИЦА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА СРЕМА, БАЧКЕ, БАНАТА И БАРАЊЕ 

КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ   Историјска секција пригодним изложбама у матичној школи и 

подручном одељењу у Кукујевцима обележила је стогодишњицу присаједињења. 

(наставница  историје Биљана Лазић) 

   

  

Ученици одељења II-1 учествовали су 27.11.2018. на радионици "Керамика" у библиотеци 

"Симеон Пишчевић", у организацији КОЦ-а Шид и Асоцијације за подршку култури и 

уметности из Младеновца. (учитељица Драгица Болманац) 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА-- Дводневна екскурзија ученика седмог 

разреда реализована је 05. и 06. 11.2018. Ученици су посетили  Тополу, цркву Св.Ђорђа и 

летњиковац краља Петра на Опленцу, Карађорђев конак, Крагујевац—Шумарице-Спомен 

парк и музеј, Врњачку Бању, где су ноћили у хотелу Бреза, и у повратку обишли  

манастир Жичу. 

  

ШКОЛА  У ПРИРОДИ ДИВЧИБАРЕ  реализована је од 9.-16. новембра прва група  и  од 

16.-23.новембра друга група у хотелу  ХЕБА. Ученике и учитељице је послужило време. 

Сви предвиђени садржаји су са задовољством реализовани. 
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