
 

 

 ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ГИБАРАЦ 

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   38 ученика.  

Кординатор издвојеног одељења  је учитељ Милан Скорупан. 

Побољшање материјално-техничких услова рада  

У протеклом периоду и током школске године рађено је на стварању бољих материјално – техничких 
услова у школском објекту у Гибарцу јер постоји податак да је школа изграђена пре 130 година. 

 Реконструкција крова (радови су извршени у месецу мају, 2016.године); 
 Замењени су стари лустери новим неонским плафоњерама у обе учионице и ходнику; 
 Стављене су ригипс плоче на плафоне ; 
  Окречена је комплетна унутрашњост школе са забавиштем; 
 Набавка и монтирање тракастих завеса у учионицама, зборници и кухињи од средстава 

родитељског динара; 
 У једној учионици тапациране су столице од средстава родитељског динара; 
 Набављени су нови ормари за обе учионице; 
 Извршена је хоризонтална изолација (пресецање влаге). Ове радове је финансирао 

Мартиновић Ђурица, власник фирме PANLINE, Гибарац. 
 Земљорадничка задруга „Срем Кооп“из Гибарца донирала је новчана средства од којих је 

купњен телевизор. 
 Запослени у школи су били изузетно ангажовани на активностима уређења школског 

простора. Планира се адптирање Дома културе у сврху сале за физичко васпитање. У 
школи су битно унапређени услови за рад,тако да је остало још неколико корака да се 
школа у потпуности уреди / етажно грејање, спољна изолација и кречење фасаде/. 

 

КОЛЕКТИВ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ГИБАРЦУ: 

Први  разред             Бите  Славица                                                                                                     
Други разред             Матијаш  Тања                                                                                                     
Трећи разред            Скорупан  Милан                                                                                             
Четврти разред        Ивковић Красанка                                                                                              
Енглески језик          Баришић Татјана                                                                                                      
Веронаука                 Дангузов  Дарко – православни катихизис                                                        
Помоћни радник     Јамборчић Светлана                                                                                        

У згради школе је и даље једна учионица  намењена  одељењу  предшколске  наставе коју 
похађају деца од 5 до 6 година. 

 



 

 

              KОЛЕКТИВ 

 

                 Реновирање школе—претресање и покривање  крова школске  зграде 

     

            

 

 



 

 

 КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ                              СЕПТЕМБАР 

ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА    01.09.2016. 
За ученике првог разреда припремљен је пригодан програм уз приредбу и поделу пригодних поклона 
које је  обезбедила  општина Шид. Одељење првог разреда је водила  учитељица Бите Славица.  

                                                                                                                            

10.09.2016. одржане су две радионице у организацији Црвеног крста Шид.  Теме: Трговина људима и 
пружање прве помоћи. 

ОКТОБАР         ДЕЧЈА НЕДЕЉА          06.10.-10.10.2016.  У оквиру Дечје недеље, реализоване си 
следеће активности:   разговор о дечјим правима и обавезама, илустрације   и   ликовна радионица 
„Плодови јесени-радови ученика   на  слици 

 

  



 

 

 излет у оближњу врбову шумицу, обилазак фазанерије Ловачког удружења  

             

 спортски дан ( на кросу који је организован у Шиду под називом „Трка за срећније 
детињство“учествовао је већи број ученика,резултати нису изостали, као и сваке године) 

Освојена места:   1.место -   Николина Гојковић, 1.разред 
                                2.место -  Миа Лукач, 1.разред 
                                2.место - Огњен Тешић,  4.разред 

      

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР     УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА 

 ликовни конкурс „Сунчана јесен живота“, 

 ликовни конкурс „Железница Србије очима деце“ 

 ликовни конкурс „Пиши Деда Мразу“ 

На ликовном конкурсу „Сунчана јесен живота“ похвалу су добили   Вељко Бранковић, 2.разред, 
учитељица  Тања Матијаш и  Зорана Милошевић, 4.разред, учитењица Красанка Ивковић 

 



 

 

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА  и   ПОСЕТА УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА ПОШТИ У ГИБАРЦУ 

  

РАДИОНИЦА-Новогодишњи колачићи-други и трећи разред и   РАДОСТ СВЕТОГ НИКОЛЕ  

      

ЈАНУАР – 2017, Бројно стање ученика се променило. Ученица 4.разреда, Слађана Травица 

преселила се у Шид и наставила похађати наставу у Матичној школи. Сада школа има 37 ученика. У 
току месеца јануара реализована је спортска  зимска  чаролија  (ученици 2. и 3. разреда) на слици. 

       



 

 

 ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ – СВЕТИ САВА, 26.01.2017.-- Четврти разред – кумови славе са 
својом учитељицом Ивковић Красанком. 

         

ФЕБРУАР 2017.                   ОБЕЛЕЖЕНИ ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ У ФЕБРУАРУ 

1.Дан државности Републике Србије,15.02.2017. 
2. Свети Трифун,заштитник виноградара и многих занатлија,14.02.2017. 
3. Дан заљубњених,  14.02.2017.    
УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА---ЛИКОВНИ КОНКУРС   „Млади у борби против опаких болести“(Савез 
друштва Војводине за борбу против рака); 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ,25.02.2017. Учествовали ученици 3.разреда (Богдана 
Лазић и Дуња Ђилас) и ученици 4.разреда (Марко Боројевић, Немања Нунић, Николај Милић, Дејана 
Клипа-3.место-на слици и Ања Радошевић). Реализована хуманитарна акција “Чепом до осмеха”. 

                                                         



 

 

 БЕЛЕ ПОКЛАДЕ – МАШКАРЕ,  26.02.2017.      

                             

 

 МАРТ  2017.   

                                                                                                                                                          
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА,02.03.2017.    На овом такмичењу учествовали су Огњен 
Бранковић, ученик 2.разреда и Марко Боројевић, ученик 4.разреда.   

МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА:  „МИСЛИША“ (Немања Нунић,ученик 4.разреда) 

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“ (ученици 2.разреда и Немања Нунић,4.разред) 

ПОСЕТА БИОСКОПУ,10.03.2017.  (ученици су гледали цртани филм „Ричард рода“)                       

8. март- Мамама с љубављу  и Добродошлица пролећу/  Ученици другог разреда  

20.03.  Међународни дан врабаца / Ученици другог и трећег разреда                                                        

 

     

                                    

                                   



 

 

 

Васкршња радионица/ Ученици другог разреда/ Опет нам креће пролеће – и изложба у холу школе  

   

    

 

АПРИЛ  2017.  
 ВАСКРШЊИ БАЗАР, 08.04.2017   и  ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 22.АПРИЛ  

  
посетом свих ученика издвојеног одељења Гибарац  фестивалу науке у матичној школи у Шиду који 
је реализован у холу школе. 

 



 

 

 

МАЈ 2017.   

ПРЕДАВАЊЕ О ПРВОЈ ПОМОЋИ, 11.05.2017.   Волонтери Црвеног крста из Шида одржали су 

практично предавање о пружању прве помоћи         

 Ученици су били веома заинтересовани и активно су учествовали у обуци. 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА   ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТ ЗАСАВИЦА 

   
МАНАСТИР КРУШЕДОЛ                                            МУЗЕЈ ХЛЕБА/ ПЕЋИНЦИ 

                             
ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА: БРАНКОВИНА,  МУЗЕЈ У ВАЉЕВУ,  МАНАСТИР КАОНА 



 

 

        
 

                                              
 
ДАН ШКОЛЕ, 22.05.2017.   “Игре без граница” 

     



 

 

 
ПОСЕТА ЦРВЕНОМ КРСТУ-ШИД, 26.05.2017.  Ученици 4.разреда                                     
присуствовали су Општинском такмичењу у пружању прве помоћи. 

 
ЈУН  2017.          ЗАВРШНА ПРИРЕДБА, 09.06.2017. Ученици 4. разреда,                                                           
уз помоћ  осталих ученика, извели су представу  „Пепељуга Перса“. 

 



 

 

МАЛА МАТУРА ученика 4.разреда (ученици 4.разреда први пут су прославили Малу                 
матуру у Матичној школи са својим вршњацима са којима ће наставити школовање у 5.разреду).

  
 
 

 
 
 Издвојено одељење  Гибарац: 
 Податке прикупљале  и  текст уредиле --        
 КРАСАНКА ИВКОВИЋ  и     
 ТАЊА  МАТИЈАШ 


