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ШИД  АПРИЛ  2019. 

Поводом Светског дана  здравља , у ОО Црвеног крста Шид, одржано је такмичење  Шта 

знаш о здрављу где су учествовали и  ученици  из наше школе из Бачинаца и Шида. 

  

  

Сечањ-покрајинска смотра рецитатора - Срна  Аничић 
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Срна Аничић је  ушла у  златних 18, али није прошла на републичко-- На пет зонских 

смотри у Суботици, Сремској Митровици, Чоки, Бачу и Ковину, ове године учествовало је 

528 рецитатора. Жири на тим смотрама одабрао је 163 рецитатора у три старосне 

категорије од најмлађих до четвртог разреда, средњи узраст је од петог до осмог разреда 

основне школе, а у трећој категорији су средњошколци и старији. Ценио се  избор песме 

примерене узрасту и полу рецитатора, правилна дикција и акцентуација, разумевање 

песме и остваривање мисаоно-емотивних садржаја песме, природност, изражајност и 

сугестивност рецитатора.  

У сусрет великом хришћанском празнику, традиционално на Врбицу, 20.априла  у порти 

цркве Св. Николаја у Шиду,  организован је Ускршњи вашар  у сарадњи цркве са 

основним школама у Шиду, а учешће је узело и наше подручно одељење ОШ "Бранко 

Радичевић" Кукујевци. 
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 У учионици 2/1 одељења овог месеца тапациране су столице  од прикупљеног 

родитељског динара ради удобности деце  и пролећним плакатима украшена  учионица.  

  

МЕСЕЦ  ПОЕЗИЈЕ - ПИШЕМО ПОЕЗИЈУ  Библиотекарка - Биљана Видић Миланковић, 

организовала је радионицу за ученике 2.1 одељења, поводом МЕСЕЦА ПОЕЗИЈЕ.  

Ученици су рецитовали песме,библиотекарка Биљана је прочитала неколико песама 

Љубивоја Ршумовића, Добрице Ерића,Мирослава Антића, Владимира Андрића. После 

одслушаних песама,ученици су добили задатак да сами напишу песму. Веома поносно су 

читали стихове својих песама. 

  

 

На Међународном математичком такмичењу "КЕНГУР БЕЗ 

ГРАНИЦА", које у Србији организује Математичко друштво Србије, 

ученици наше школе постигли су запажене резултате.   МИЛИЦА 

ЈЕРЕМИЋ, 5. разред, освојила је ДРУГУ НАГРАДУ (предметни 

наставник Горана Гњидић).  Милица је по броју бодова рангирана као 8. 

у Србији од 2992 ученикa 5. разреда који су се такмичили и позвана је 

на   РЕПУБЛИЧКО ФИНАЛЕ. 

 


