
У окви ру ма ни фе ста ци је Де-
чи ја не де ља у Ши ду су 

одр жа не број не ак тив но сти у 
ко је су се укљу чи ле све основ-
не и сред ње шко ле са под руч ја 
оп шти не, Пред школ ска уста но-
ва, Цр ве ни крст Шид, На род на 
би бли о те ка “Си ме он Пи шче-
вић”, глум ци АП “Бра ни слав 

Ну шић”  и Кул тур но обра зов ни 
цен тар Шид.

Та ко је у Тех нич кој шко ли 
"Ни ко ла Те сла" у Ши ду ор га ни-
зо ва на при ја тељ ска ко шар ка-
шка утак ми ца из ме ђу уче ни ка 
ове шко ле и Гим на зи је "Са ва 
Шу ма но вић", а у са ли Кул тур-
но обра зов ног цен тра одр жан 
је “По ро дич ни кон церт” на 
ко јем су уче ни ци основ не Му-
зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“  
на сту па ли за јед но са сво јим 
мај ка ма, оче ви ма, бра ћом и се-
стра ма. У Би бли о те ци “Си ме он 
Пи шче вић” при ре ђе на је из ло-
жба илу стра ци ја за књи гу “Ри-
зни ца” чи ка Јо ве Зма ја.

На ста ди о ну „Зе ле ни по јас“ 
одр жа на је ре ви јал на утак ми ца 
из ме ђу уче ни ка Основ не шко-
ле „Бран ко Ра ди че вић“ из Ши да 
и се лек ци је ми гра на та ко ји су 
сме ште ни у при хват ним цен три-
ма у Ши ду, а де ца ми гран ти су 

уче ство ва ли и у тра ди ци о нал ној 
“Тр ци за срећ ни је де тињ ство” 
ко ју ор га ни зу је Цр ве ни крст 
Шид. Цр ве ни крст је, та ко ђе, 
одр жао је ин фор ма итвну ра ди-
о ни цу на те му пре вен ци је тр го-
ви не љу ди ма, а би ла је у пи та њу 
вр шњач ка еду ка ци ја. 

Обе ле жа ва њу Де чи је не де-
ље при дру жи ли су се и мла ђи 
по ла зни ци Му зич ко еду ка тив-
ног цен тра “Зврк”. Они су при-
ре ди ли кон церт под на зи вом 
“Не ћу да бри гам, хо ћу да пе вам 
и сви рам“. На овом кон цер ту 
на сту па ли су по ла зни ци му зич-
ког за ба ви шта, а сво је уме ће 
сви ра ња по ка за ли су и нај мла-
ђи уче ни ци на од се ку кла ви ра, 
ги та ре и пе ва ња.

У окви ру Де чи је не де ље, 
пред сед ник Оп шти не Шид Пре-
драг Ву ко вић при мио је пред-
став ни ке Ђач ког пар ла мен та. У 
то ку раз го во ра са нај мла ђи ма, 

пр ви чо век шид ске оп шти не, је 
на гла сио да ће ло кал на са мо у-
пра ва у Ши ду да ти мак си мум у 

ства ра њу што бо љих усло ва за 
од ви ја ње на ста ве у основ ним и 
сред њим шко ла.
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 Пројекат „Знање се исплати - читај да би знао", реализован уз суфинансирање Општине Шид

По во дом Ме ђу на род ног Да на 
де вој чи ца, у ор га ни за ци ји 

Удру же ња “Пр ве же не Сре ма” и  
Го ра не Ни ко лић, про фе сор ке 
срп ског је зи ка и књи жев но сти, 
у  су бо ту 8. ок то бра, у Основ-
ној шко ли “Вук Ка ра џић” у Ва-
ши ци одр жа на је ра ди о ни ца о 
до но ше њу од лу ка.

О овој те ми је кроз сво ја 
жи вот на ис ку ства, али и бо-
га ту про фе си о нал ну прак-
су, са уче ни ца ма ста ри јих 
раз ре да и њи хо вим мај ка ма,  
раз го ва ра ла  Ве сна Ву че но-
вић, успе шна по слов на же на 
и пот пред сед ни ца Удру же-
ња. Циљ ра ди о ни це је био 
да де вој чи це из се о ске сре-
ди не овла да ју ве шти ном пре-
по зна ва ња же ља и  њи хо вог 
пре тва ра ња у од лу ке, да из-
гра де са мо по у зда ње и по ве-

ћа ју мо ти ва ци ју за пла ни ра-
ње про фе си о нал ног  и  лич-
ног раз во ја.

На кра ју ра ди о ни це Сла ви-
ца Си ма но вић, пред сед ни ца 
Управ ног од бо ра Удру же ња “Пр-

ве же не Сре ма”  ре кла  је де вој-
чи ца ма да ће им ово Удру же ње 
пру жи ти по др шку у свим обла-

сти ма и  да свој жи вот пла ни ра ју 
без стра ха, у скла ду са  сво јим 
ин те ре со ва њи ма и  та лен ти ма.

Жен ска фуд бал ска еки па Гим-
на зи је “Са ва Шу ма но вић” Шид 

осво ји ла је дру го ме сто и сре бр ну ме-
да љу на тур ни ру у жен ском фуд ба лу 
под на зи вом “Жен ски су пер шут”.

Реч је о тур ни ру ко ји је оку пио 
11 сред њо школ ских ти мо ва из  Ју-

жно бач ког и Срем ског окру га и ко ји 
је одр жан у Но вом Са ду у Ме ди цин-
ској шко ли “7. април”.

Еки пу шид ских гим на зи јал ки 
пред во ди ла је пред во ди ла про фе-
сор ка Јар ми ла Пе тро вић. 

 С. М.

По во дом Деч је не де ље у 
Основ ној шко ли „Бран ко 

Ра ди че вић“ у Ши ду одр жан је, 
дру ги по ре ду, Дан на у ке под 
сло га ном „Дај те ми осло нац 
и по ме ри ћу Зе мљу“. Уче-
ни ци од 5. до 8. раз ре да су 
при пре ми ли са сво јим на став-
ни ци ма за ни мљи ве огле де и 
екс пе ри мен те из ра зних на уч-
них обла сти. Ви ше од 70 уче-
ни ка је де мон стри ра ло огле де 
сво јим вр шња ци ма, а у ве ћи-
ну ак тив но сти су би ли укљу-
че ни по се ти о ци и та ко осе ти-
ли драж ис тра жи ва ња у на у-
ци. По ред број них ра ди о ни ца 
и екс пе ри ме на та из при род не 
гру пе пред ме та и тех ни ке: хе-
ми је, фи зи ке, ма те ма ти ке, би-
о ло ги је, ге о гра фи је и тег хнич-
ког обра зо ва ња, ове го ди не су 
се обе ле жа ва њу Да на на у ке 
при кљу чи ли и уче ни ци ко ји су 
при пре ми ли ра ди о ни цу са на-

став ни ком ен гле ског је зи ка. 
Дан на у ке по се ти ли су сви 

уче ни ци од 1. до 8. раз ре да 

те шко ле, уче ни ци шко ле у 
Ги бар цу, Ба чин ци ма и Ку ку-
јев ци ма, као и уче ни ци ОШ 
„Срем ски фронт“ из Ши да.

Циљ ак тив но сти је био да 
се код уче ни ка под сти че ин те-
ре со ва ње за на у ку и да стек ну 
трај на зна ња ко ја ће при ме-
њи ва ти у на у ци, као и сва ко-
днев ном жи во ту. 

Фе сти вал су ре а ли зо ва ли 
на став ни ци ма те ма ти ке: Ма-
ри ја на Ду ша нић и Го ра на 
Гњи дић, фи зи ке: Би ља на 
Го лу бо вић и Ми ли ца Сми-
ља нић, ко ја је ове го ди не би-
ла ко ор ди на тор, ге о гра фи је: 
Та тја на Ба ри шић, тех нич ког 
обра зо ва ња: Ду шко Пан џић, 
хе ми је: Ја дран ка Ра ди вој-
шић, би о ло ги је: Ва лен ти на 
Ба шић и Сла ви ца Ча вић и 
ен гле ског је зи ка: Љи ља на 
Ра да нов.

 С. М.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ДЕ ЧИ ЈА НЕ ДЕ ЉА

“Не ћу да бри гам, хо ћу да се играм”

 Пред сед ник Оп шти не Пре драг Ву ко вић 
 са пред став ни ци ма Ђач ког пар ла мен та

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА

Ра ди о ни ца о до но ше њу од лу ка

Уче сни це ра ди о ни це са ор га ни за то ри ма

НА ТУР НИ РУ У ЖЕН СКОМ ФУД БА ЛУ

Сре бро за гим на зи јал ке

Еки па Гим на зи је “Са ва Шу ма но вић” Шид

ОДР ЖАН ДАН НА У КЕ У ОШ “БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ”

„Дај те ми осло нац и по ме ри ћу Зе мљу“

 Уче ни ци ОШ “Бран ко 
 Ра ди че вић” на Да ну на у ке

Ви ше од 70 уче ни ка је де мон стри ра ло огле де сво јим вр шња ци ма


