
МАРТ    2017. 

Март месец  је испуњен разним такмичењима по Календару министарства просвете.  Школа је по 

традицији била домаћин општинског талмичења из математике, техничког и информатике, али и 

окружног из страних језика. Из свих предмета су одржана  сва предвиђена школска такмичења.  

Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта. Тај дан је усвојен резолуцијом УН-а у 

децембру 1992. године.  Већ од 1993. године овај дан је почео да се обележава и временом 

значај овог дана је почео да расте. Ученици су направили плакате које су изложили у холу школе 

и тиме се прикључили обележавању Светског дана вода. 

                                       

24. марта 2017. године навршено  је тачно 18 година од почетка ваздушних напада НАТО  на 

Савезну републику Југославију.  У бомбардовању које је трајало 78 дана, погинуло је између 

1200 и 2500 људи, тешко су оштећени инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене 

установе, медијске куће, споменици културе,... Обележавајући тај датум, у холу наше школе 

изложени су плакати и  гори свећа за помен жртвама страдалим у бомбардовању. 
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У оквиру пројекта „Бранкови основци“, наша школа је 27. марта 2017. узвратила посету 
истоименој школи из Равног Села.  Поред културно-образовног програма, домаћини су 
организовали ликовну радионицу за наше ученике и посету породичној кући Дунђерских у 
Кулпину.  Пуни утисака, представници обе школе су се договорили о даљој сарадњи. 
У повратку, посећен је  и манастир Хопово. 

   

   

 

Митровачка гимназија у оквиру професионалне оријентације, традиционално представља своју  

школу матурантима. На слици презентација гимназије  одељењу  8/4  у зборници школе. 
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АПРИЛ    2017. 

У среду, 5.4.2017. године, одржан је квиз „Шта знаш о здрављу“ у организацији Црвеног крста 

Шид. На општинском такмичењу су учествовали ученици ОШ „Филип Вишњић“ из Моровића, ОШ 

„Сава Шумановић“ из Ердевика, ОШ „Сремски фронт“, ОШ „Бранко Радичевић“, Гимназије „Сава 

Шумановић“ и СТШ „Никола Тесла" из Шида. Нашу школу су представљале четири ученице 

седмог разреда: Теодора Ловрић, Анђела Дрча, Ања Јовановић и Јелена Башић. 1.МЕСТО – 

ТЕОДОРА  ЛОВРИЋ / пласирана на покрајинско такмичење/   3. МЕСТО – АНЂЕЛА  ДРЧА. 

                               

У  учионици одељења  IV-1 одржана је радионица на тему:   22. АПРИЛ  ДАН  ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ.  
Реализатор радионице била је Светлана Танацковић, дипломирани дефектолог соматопед са 
својoм асистенткињом из ОШ "Јован Јовановић Змај" из Шида. У гостима нам је било и 6 ученика 
поменуте школе.  Атмосфера је била топла и веома радна.  

  

Поводом Дана планете Земље, чланови биолошке и еколошке секције су организовали бројне 
радионице, изложбе и научне огледе за ученике школе, као и госте -- Мини пролећни фестивал. 

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА    Поводом Дана планете Земље, ученици одељења  
VII-1  и VII-2 са наставником Мудринић Драганом , засадили су у школском дворишту саднице 
крушке, јабуке и пауловније. 
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Кабинет за математику, наставнице Горане Гњидић је опремљен белом таблом и прибором за 
геометрију. Новчана средства су ученици освојили као награду на такмичењу "Упали лампицу" и 
тако побољшали квалитет извођења наставе:Дуња Колар, Јована Божић, Миа Крмек, Сара 
Лилић, Анђела Голуб, Вук Пршић и Милош Пешти  са наставницом која   је све координирала. 

Професори и ученици средње Tехничке школе "Никола Тесла" из Шида одржали су 26. април 
2017. презентацију исте, ученицима осмих разреда наше школе.  
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Дана 22.4.2017. године у Книћу је одржана Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу 
"ПОКРЕНИМО СЕ" у организацији Удружења гружанских учитеља, уз подршку Савеза учитеља 
Републике Србије.  "Служба речи у реченици" и "Вук Стефановић Караџић", као  примери добре 
праксе. Радови  професорице  разредне наставе Драгице Болманац, публиковани су у 
електронском зборнику стручног скупа, а рад  "Вук Стефановић Караџић"  је међу 17 изабраних 
радова на конкурсу примера добре праксе презентовала на стручном скупу 

 . 

    

Почетком априла у нашој школи одржно је такмичење у беседништву на енглеском језику, прво у 
општини. Такмичење је замишљено по узору на међународно студентско такмичење које се 
одржава већ неколико година и у Србији. Такмичари имају три минута да објасне неку природну 
или друштвену појаву на што једноставнији начин, чиме на тренутак популаризују науку. 
На нашем такмичењу правила су била мање строга пошто су учесници много млађи  Уколико јој 
се друге школе из општине придруже, наредне године могло би да буде организовано и 
општинско такмичење за надарену децу и оне ученике који желе више да постигну кад је учење 
енглеског језика у питању.   

 


