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Mи смо школа која верује да су знање, поштовање и љубав кључ 
успеха и то уверење дајемо до знања и другима. Сарађујемо са другим 
школама и институцијама, подстичемо креативност, слободу 
изражавања, толеранцију и еколошку свест ученика.  Обележавамо 
значајне датуме, реализујемо културна и спортска дешавања, негујемо 
традиционалне вредности и хватамо корак са будућношћу. 

 

Рад у нашој школи је конципиран на сагледавању потреба ученика са више 

аспеката, како би им омогућили несметан развој и напредовање. Подмлађен  и 

високообразован кадар, као и позитиван став свих запослених у школи, 

омогућава нам да, корак по корак, идемо ка увођењу инклузивне културе у 

нашу школу и постижемо све боље резултате. 

 

Наша школа је безбедна и пријатна средина за све. Велика важност придаје се 

размени знања међу колегама. Родитељи сарађују са школом и веома су 

активни у наставним и ваннаставним активностима, а  и  посебно у 

функционалном и  естетском уређењу школе. 

 

Холове наше школе украшавају панои, ликовни и литерарни радови наших 

ученика и њихових наставника. Посебно место заузима и јединствена етно- 

поставка Девојачка соба. 
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Ученички парламент је  активно  укључен у рад наше школе, а  предлози и 

сугестије ученика се  уважавају. Ради се на ширењу ученичке политике, са  

циљем стварања сарадничких односа и што успешнијег напредовања ученика. 

Пред свима нама је изазов да сталним усавршавањем метода, 

индивидуализацијом приступа,  оснажимо своје наставничке компетенције. 

Свако дете је посебно и различито, а у нашој школи су сви са једнаким шансама 

да своје образовне потенцијале остваре на најбољи могући начин. 

 

  Школа за будућност... 
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Организација  рада  школе 

 
 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ 

Фарбаш мр Далибор-директор школе                                                                                                         

Дупало мр Вера- помоћн.  директора                                                                                                       

Перишић Бојана – секретар школе                                                                                                             

Давидовић Пава – шеф рачуноводства                                                                                                     

Кљајић Драгица – административни радник 

 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

Живковић Јелена – педагог                                                                                                                        

Боројевић Миливој – психолог                                                                                                                    

Видић Миланковић Биљана – библиотекар                                                                                             

Ристић Александра – педагошки асистент                                                                                                                      
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РАЗРЕДНА НАСТАВА                                                                                                                         

Први   разред                                                       Други    разред                                                         

Стефановић Петар                                              Степанчевић Сања                                                          

Лазић Снежана                                                   Радовановић Љиљана                                                     

Видовић Соња                                                     Боројевић Александра                                                   

Матијаш  Тања                                                    Дураковић Нада                                                          

Ракић Тања                                                         Скорупан Милан-комбинација                                    

Вурдеља Сања                                                    Тодоровић  Снежана                                                                       

.                                                                         Стјепановић Зора 

 

Трећи   разред                                                    Четврти  разред                                                         

Болманац Драгица                                               Клисурић Александра                                                    

Грозданић Сања                                                  Николић Биљана                                                          

Мирило Мирјана                                                  Божичковић Новак                                                         

Ивковић Красанка                                               Скорупан Милан-комбинација                                    

Чањи Мирјана                                                     Жанплонг Светлана                                                 

Димитров Биљана/Фарбаш Бојана/                      Бите Славица                                                           

 

Продужени  боравак   –   Лемаић Илијана                                                                                     

У току школске 2015/2016. године у групу продуженог боравка је уписано 26 

ученика. Од којих је 16 свакодневно похађало боравак док је осталих 10 

ученика повремено било присутно у зависности од смене наставе. Продужени 

боравак је ученицима био доступан сваког радног дана од 07:30  до 15:30 

часова. 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Предмет Наставник ОС 

Српски 
језик 

Продић Мирјана 8/3 

Радишић  Невенка 7/3 

Давидовић Јована 7/4 

Павловић Биљана / 

Марковић Ивана 6/Б 

Тодоровић Биљана 8/К 

 
Енглески језик 
 
 

Раданов мр  Љиљана 6/4 

Трифковић Биљана 5/3 

Кајари  Јелена-Вејновић Елизабета 6/К 

Ковачевић Јелена / 
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Међедовић Никола / 

Руски језик 
Катановић Снежана 6/3 

Мисирлић Десанка / 

 Павловић Биљана / 

Ликовна култура Бабић Оливера 8/4 

 Остојић Милош / 

Музичка култура 
Филагић Снежана / 

Марић Изабела 5/Б 

Историја 
Географија 

Баришић Власта 6/1 

Грозданић Мирослав 5/1 

Лазић Биљана / 

Лалић Мирјана 7/Б 

Радујковић Радован / 

Папуга  Владислав / 

Баришић Татјана / 

Физика 
Смиљанић Милица 6/2 

Голубовић Биљана 8/Б 

Математика 

Гњидић Горана / 

Дупало Душана / 

Митровић  Маријана / 

Милашиновић Милован / 

Лазић  Мара /место Кајари Ј./ 6/К 

 
Биологија 
 

Башић  Валентина 8/1 

Селаковић Маријета / 

Чавић  Славица / 

Хемија 
Радивојшић Јадранка 8/2 

Шушкић Сњежана / 

Техничко и информат. 
образов. 

Панџић Душко / 

Голубовић Биљана / 

Дражић Драган / 

Саламон Звонимир / 

 
Физичко  васпитање     
/ спорт 

Мудринић Драган 5/2 

Јекић  Татјана 7/2 

Дудок Расћо 7/К 

Панић Горан 5/К 

Педагогица Живковић Јелена одељ.старешина 7/1 

Информатика Ђурић К. Зоран / 

Русински  језик Здравић Златица / 

Грко-католички 
веронаук 

Режак Михајло-Шид 

Рац Дарк-Бачинци 

Православни 
катихизис 
 
 
 
  

Душанић Гостимир-Шид 
Куљански Весна-Шид 

Лукић Милош-Кукујевци 

Лукић Бранислав-Кукујевци 

Дангузов Дарко-Гибарац Бачинци 

Ходак Ана—Католички вјеронаук-Шид 
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ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

Словаковић Младен  Ложач 

Товарложа Душан  Ложач 

Колаја Борислав  Домар школе 

Гачић Миленко  Ложач 

Грбић Радивој  Домар школе 

Јовић Мирјана  Сервирка  

Јелић Весна  Сервирка  

Јовановић Љубица  Сервирка  

Бабић Цветанка  Помоћни радник 

Јамборчић Светлана  Помоћни радник 

Ватрач Драгана  Помоћни радник 

Шантић Татјана  Помоћни радник 

Тинтор Мира  Помоћни радник 

Фарбаш Сања  Помоћни радник 

Смиљанић Горица  Помоћни радник 

Сенић Слађана  Помоћни радник 

Гајић Јела  Помоћни радник 

Словаковић Маја  Помоћни радник 

Трзин Смиља  Помоћни радник 

Ракић Славица  Помоћни радник 

Бојић Миленко  Помоћни радник 

Пашић Радојка  Помоћни радник 

Јефтић Недељко  Помоћни радник 

Дражић Сабина  Помоћни радник 
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ОБЈЕКТИ  ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ 

Образовно-васпитни рад у Основној школи „Бранко  Радичевић” у школској 2015 

/ 2016.  години   је организован у четири школска објекта: У 

матичној школи у Шиду и у издвојеним одељењима: Гибарац, Бачинци 
и Кукујевци. Образовно-васпитним радом обухваћени су ученициод I до VIII 
разреда из Шида, ученици I до IV разреда из Гибарца, ученици од I до VIII 
разреда из Бачинаца и Кукујеваца у својим месним заједницама. Ученици од V 
до VIII разреда  из Гибарца путују у матичну школу у Шид. 

У свим школским објектима у оквиру укупне површине постоји и простор 
за школску библиотеку, зборнице, припремне просторије наставника, за 
школску кухињу и трпезарију, а у матичној школи и канцеларије. 

Један део простора у матичној школи у Шиду уступљен је на коришћење 
Основној музичкој школи. У свим школским објектима део простора користe и 
oдељења Предшколске установе “Јелица Станивуковић Шиља“.  
 

 
Преглед стручних, управних, руководећих и 
саветодавних органа  
 

Стручни органи школе су: 
- Наставничко веће 
- Педагошки колегијум 
- Стручни активи разредне наставе за  i  ii  iii  iv  разред 
- Стручно веће наставника  разредне  наставе 
- Стручно веће  наставника  предметне наставе 
- Стручни активи из области предмета 
- Одељењска већа 
- Одељењске старешине 
- Школски педагог 
- Школски психолог 
- Школски библиотекар 
- Стручни актив за развојно планирање 
- Стручни актив за развој школског програма 
- Стручни тим за инклузивно образовање 
- Тим за заштиту ученика од  насиља 
- Тим за самовредновање  
- Тим за пројектно планирање 
- Тим за стручно усавршавање 
- Тим за професионалну оријентацију ученика 
- Комисија за естетско уређење школе 
- Комисија  за школски маркетинг 
- Комисија за рад са црвеним крстом 
- Комисија за рад са дечијим савезом 
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Орган управљања у школи: Школски одбор 
 

Орган руковођења у школи: Директор школе,  помоћн.директора 
 
После  спроведеног конкурса и одлуке Школског одбора, као и позитивног 
мишљења Министарства образовања, за директора школе на нови 
четворогодишњи мандат, именован је магистар мс Далибор Фарбаш. 
Крајем августа 2016.године, по Статуту школе, за школску 2016/17. на  место 
помоћн. директора  решењем директора  именована је магистар Вера Дупало.  
 

Саветодавни орган школе: Савет родитеља. 
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У  школској 2015/16.години, у школи су 
изведени следећи радови или отклоњени 
многи  недостаци: 
 
Шид 

 
 

Један део простора у матичној школи у Шиду уступљен је на коришћење 
Основној музичкој школи. У свим школским објектима део простора користe и 
oдељења Предшколске установе “Јелица Станивуковић Шиља“, тако и у 
матичној  школи..  

 
Школски простор у матичној школиу Шиду је на завидном нивоу у 

погледу функционалности, естетике и хигијене. Школска зграда има површину 
од 5.650 м2 и школско двориште са спортским теренима. Разредна настава се 
реализује у 13 учионица од којих се једна користи за продужени боравак, а 
предметна настава у 15 учионица и 5 кабинета. Школа поседује фискултурну 
салу, библиотеку са читаоницом и кабинете за информатику. Такође постоји и 
школска кухиња са трпезаријом, просторије за психолога и педагога, зборница 
за наставнике, канцеларија за директора и канцеларија за  помоћн.директора и 
секретара  и канцеларија за  финансијско-рачуноводствену службу.  

 
Све учионице, школска трпезарија, библиотека и канцеларије опремљене 

су намештајем који задовољава потребе ученика и запослених у школи. Већи 
део школског  намештаја  је у употреби  30 година. У свим учионицама су 
постављене табле и панои за ученичке радове, а у припремним просторијама 
ормари са литературом и приручницима и другим материјалима за наставу. Сав 
прибор  и наставна средства су у веома лошем стању због дугогодишње 
употребе, пошто нема средстава за набавку нових. Током школске 
2015/16.године нешто средствима Школе, а нешто средствима прикупљеним од  
родитељског динара, реновирано је и окречено шест учионица и купљено 
прибора и учила за наставу. 
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Гибарац 

 
 
Издвојено одељење у Гибарцу.  Васпитно – образовним радом обухваћени су 

ученици од I до IV разреда из Гибарца. 

У Издвојеном одељењу у Гибарцу за наставу се користе 3 учионице. Једна 

учионица се користи за предшколску групу. У школи постоји  зборница за 

наставнике и  кухиња за припрему хране за ученике и санитарни чвор.  

У протеклом периоду и током школске године рађено је на стварању бољих 

материјално – техничких услова у школском објекту у Гибарцу.  

 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; 
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 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. 

 Зелене површине и школско двориште се редовно одржавају. 

 У школском објекту, пре почетка школске године и по завршетку 

полугодишта, обавља се генерално чишћење и сређивање простора. 

 Запослени у школи су били изузетно ангажовани на активностима 

уређења школског простора. У школи су битно унапређени услови за 

рад, тако да је остало још неколико корака да се школа у потпуности 

уреди.  

Бачинци 

 
 

Издвојено одељење у Бачинцима. Васпитно – образовним радом обухваћени су 

ученици од I до VIII разреда из Бачинаца. 

У издвојеном одељењу у Бачинцима за наставу се користе: 6 учионица, 1 

кабинет за информатику и сала за физичко васпитање. Једна учионица се 

користи за предшколску групу. У школи је  зборница за наставнике, кухиња за 

припрему хране за ученике и санитарни чворови.  
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У протеклом периоду и током школске године рађено је на стварању бољих 

материјално – техничких услова у школском објекту у Бачинцима.  

 Кречење учионица, кабинета, припремне просторије за физичко 

васпитање и кречење портирнице.. 

 Фарбање цокла у учионицама, кабинету, кухињи, холу и фарбање 

радијатора. 

 Офарбан је тишљерај у приземљу и портирници. 

 Постављен је преградни зид од ригипса између кухиње и  учионице 

 Освежен је мурал који се налази у холу школе-наставник ликовног – 

Милош Остојић. 

 Извршена је поправка покиданих клупа, столица и ормара  

 Све просторије у школи имају неонско осветљење. 

 У свим учионицама је постављен ламинат 

 У једној учионици, зборници и кабинету за информатику су 

постављене тракасте завесе. 

 Две учионице имају LCD телевизор и DVD плејер.Све школске табле 

су офарбане, а у једној учионици  је  бела табла. 

 Зелене површине и школско двориште се редовно одржавају. 

Офарбана је и капија на улазу за котларницу. 

 У школском објекту, пре почетка школске године и по завршетку 

полугодишта, обављено је  генерално чишћење простора 

 Урађен је пројекат за кров школске зграде и салу за физичко 

васпитање и конкурисано на све доступне, отворене конкурсе. 

У школи су битно унапређени услови за рад,али  је остало још 

неколико  великих корака да се школа у потпуности уреди (фискултурна 

сала, кров и кречење  фасаде).  

 
Кукујевци 
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Издвојено одељење у Кукујевцима. Васпитно – образовним радом обухваћени су 

ученици од I до VIII разреда из Кукујеваца. 

У издвојеном одељењу у Кукујевцима за наставу се користе: 4 учионице,  један  

кабинет за информатику и сала за физичко васпитање која се налази преко 

пута школе и власништво је Месне заједнице.  Две просторије се користе  за 

предшколску групу и вртић „ШКОЛИЦА ЖИВОТА“. Реновирање и  адаптација 

средствима  донације Новака Ђоковића.  У школи постоји  зборница за 

наставнике, кухиња за припрему хране за ученике као и санитарни чворови.  

У протеклом периоду и током школске године рађено је на стварању бољих 

материјално – техничких услова у школском објекту у Кукујевцима.  

 Учионица 3. и 7.разреда је окречена, купљене су столице, школска  

зелена табла и телевизор. 

 Почетком школске године МЗ Кукујевци је купила штампач за 

зборницу школе 

 Учионица 1. и 5. разреда ће се кречити за време зимског распуста. 

Купљене су столице и бела школска табла. 

 У учионица 2. и 6.разреда су  промењене  плоче на столовима, 

купљена је зелена табла и промењени су наслони на школским 

столицама. 

 Све просторије у школи имају неонско осветљење. 

 У свим учионицама је постављен ламинат 

 Три учионице имају LCD телевизор и  један DVD плејер који сви 

користе. 

 Зелене површине и школско двориште се редовно одржавају. 

 У школском објекту, пре почетка школске године и по завршетку 

полугодишта, обавља се генерално чишћење и сређивање простора. 

 Урађен је пројекат за израду фискултурне сале у склопу школе уз 

помоћ Месне заједнице. 

У школи су битно унапређени услови за рад,тако да је остало још 

неколико корака да се школа у потпуности уреди (фискултурна сала, 

ламинат и рачунар за зборницу).  

 
Генерално--Школа је планирала  и узимала  учешће на свим конкурсима 
Министарстава и Покрајинског секретаријата за образовање као   и разних 
пројеката владиних и невладиних организацја за доделу средстава за 
отклањање свих   недостатака у свим објектима  школе. Средства нису 
добијена, те  значајнији захвати на адаптацији, санацији и реконструкцији нису 
реализовани на школским објектима  сем  започетих радова у Гибарцу. 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 2015/16. ГОДИНА 

место 
мушки женски Укупно 

ученика I II III IV I II III IV 

Шид 37 41 40 42 36 41 35 37 309 

Гибарац 5 4 4 1 3 3 7 3 30 

Бачинци 3 7 7 4 10 6 1 5 43 

Кукујевци 14 8 9 7 10 10 12 4 74 

Укупно 59 60 60 54 59 60 55 49 456 

 

место 
мушки женски  

укупно 
 

V VI VII VIII V VI VII VIII   

Шид 31 49 42 29 41 36 48 53 329  

Бачинци 6 4 5 6 6 2 3 3 35  

Кукујевци 6 5 5 9 10 4 6 4 49  

Укупно: 43 58 52 44 57 42 57 60 413  
 
 
 

 
УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛИ   2015/16.година 

 

Место разредна настава 
предметна 

настава укупно 

Шид 309 329 638 

Гибарац 30 0 30 

Бачинци 43 35 78 

Кукујевци 74 49 123 

Укупно 456 413 869 

 

У реализацији плана и програма није било одступања од предвиђеног као  ни 

проблема  у настави  током школске године.                                                                           

У распоред часова за све  разреде унети су (поред часова редовне наставе) и 

часови изборних предмета, обавезних изборних предмета и часови одељењског 

старешине. Распоред ваннаставних активности,  слободних активности, 

допунске и додатне наставе за одељења виших разреда, правили су се и 

реализовани су интерно према потребама деце и по процени наставника. О 

свим часовима води се одговарајућа евиденција у дневницима образовно 

васпитног рада и били су дати у посебним табелама  у ГПРШ. 

Током године радило се по календару који је донео Покрајински секретар за 
образовање  Војводине за  2015/2016. годину. 
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Активности током школске године дате су по 
месецима—глобално  и по подручним школама 
појединачно,  како су се одвијале. 
 

СЕПТЕМБАР 2015. 
Пребројани су и однети поклони Скупштине општине за све прваке у 

издвојеним одељењима и остављено довољно  за ученике у матичној школи. 

 

 
 

Инициране су и одржане  скромне свечаности и приредбе за прваке у матичној 

школи и издвојеним одељењима у Гибарцу, Бачинцима и Кукујевцима којима су 

присуствовали сви родитељи и представници локалне самоуправе. 

Наставници разредне наставе који су преузели прваке: 

                                                                                                               

Стефановић Петар  Шид                                                                               

Лазић Снежана       Шид                                                                           

Видовић Соња        Шид                                                                                  

Матијаш  Тања       Гибарац                                                                          

Ракић Тања            Бачинци                                                                          

Вурдеља Сања       Кукујевци                                                .                    
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Организовано је прво од три предавања полицијске управе-Станица Шид: 

Упознавање петака  са Полицијом и Вршњачко насиље са евалуацијом на крају. 
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Организација и реализација радне суботе 12.09.2015.године. Реализовале су се 

активности око верске наставе-посете црквама; Грађанског васпитања; 

Уметности- посете  галеријама слика; Спорта-излети и такмичења.  

Почеле активности и припреме за  Дечију недељу и Дан старих особа. 

Примљени су сви ученици наше школе из Кукујеваца којима је превоз за излет 

до Шида организовао председник  Месне заједнице  Кукујевци. Ученици су 

посетили галерије, Градску библиотеку  и обишли и упознали се са матичном 

школом у којој је била постављена највећа макета  урбане средине на Балкану. 
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Реализовани су турнири у одбојци међу одељењима од  5.-8. разреда и за 

дечаке и за девојчице. На слици су ученици 7/2 одељења са  одељењским 

старешином Јекић Татјаном, што је био увод за Дечију недељу. 
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ОКТОБАР       2015.  
Традиционална посета Сајму књига  у организацији  КОЦ-а—наставници. 
  

 
 
 
Организација радних акција за сређивање школе и околине школе у склопу 
Дечије  недеље као и излета,  спортских  и других  активности 
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У дворишту школе је постављен пластични контејнер за одлагање смећа  

сортирањем пластичног и папирног отпада. 

 
 

 
 

 

Реализован Фестивал науке 09.10.2015. и био је  својеврсни тријумф 
ангажовања наставница,  наставника и ученика. Присуство многобројних 
гостију дало је подстицај да Фестивал следеће године буде још  бољи.  
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ЛЕТОПИС 2015/16.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

23 
 

 
 

Реализовани су и много пута понављани експерименти из хемије, физике, 
занимљиве географије, математике и биологије. Постављена је својеврсна 
ботаничка  башта, изложба малих кућних љубимаца и мерен је крвни притисак  
и пулс посетиоцима-добровољцима. Сви су на поклон добили црвену јабуку. У 
знак мира, из  кавеза  су пуштена три голуба да се слободни  врате свом дому. 
 
 

 
 



ЛЕТОПИС 2015/16.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

24 
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Месец књиге- Акција--Поклонимо књигу библиотеци Ученици и наставници  
су се  активно прикључили акцији и донели велики број књига што је обогатило 
библиотеку у матичној школи али и у издвојеним одељењима. 
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Одржан штрајк упозорења за време првог часа 28.10.2015. поводом  
неиспуњених обећања Владе просветарима из пролећа 2015. 
 
 
Постављене  пригодне изложбе Дечијој недељи и јесени—Програм 
ПОДРШКА ПОРОДИЦИ-НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ—СЛОГАН 2015/16. 

- Час у Градској библиотеци ( „Мали песници“); 
- Изложба ликовних радова „Моја породица“; 
- ЧОС са темом „Дечја права“; 
- Израда школских паноа ликовних радионица („Јесењи плодови“ и 

„Шарена стаза“) и литерарне секције( „Дечја права“ и „Насиље у 
породици“); 

- Музичка радионица; 
- Одбојкашке  утакмице  између ученика од 5.до 8.разреда  и 

репрезентација ученика  против екипе наставника; 
- Излет; 
- Маскембал; 
- Крос за ученике од 5.до 8.разреда 
- Литерарна радионица (нижи разреди); 
- Осликавање школског дворишта; 
- Спортска такмичења-стони тенис (ученици од 5.до 8.разреда); 
- Спортски дан (ученици нижих разреда); 
- Ликовна радионица (ученици нижих разреда); 
- Дан науке „Научни бум и пут кроз ум“; 
- Изложба паноа и радова ученика о заштићеним врстама  
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Присуство свечаној подели  донација  Реда витезова са Малте  у 
спортској хали у Шиду —73 лап топа ученицима, три лап топа за потребе школе 
код презентације наставе и 12 бициклова. 
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НОВЕМБАР   2015. 
Организоване две групе ученика од првог до четвртог разреда за одлазак у 
школу у природи, припремљени спискови и  замене за одсутне учитеље. Школа 
у природи—Копаоник—Хотел Сребрна лисица. 
  

 

Организовање школе у природи је од великог значаја за социо-емоционални 
развој детета тог узраста. Многим  малишанима је одлазак у школу у природу са 
својим другарима био прво одвајање од родитеља.  
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Деци је било занимљиво, јер је то нешто ново у односу на свакодневни 
боравак у школи, пошто су били дан и ноћ  заједно, а сваки дан им је био 
испуњен квалитетним садржајима: од аниматора, представа  и маскенбала, 
преко такмичења, спортских активности, шетње у природи и упознавање са 
вегетацијом, рељефом, четинарском шумом, изворима и поточићима  до 
едукативних квизова и радионица али учењем основних садржаја из математике 
и српског језика.  
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Скромном честитком у зборници  означен   Дан просветних радника   

Рачуноводство – урађен обрачун  за једнократну помоћ од 7000 динара 

запосленима у просвети која  је исплаћена 30.новембра 2015.године.   

Сунчана јесен живота—активности и учешће на конкурсу—Дружења са 

бакама и декама—Више простора  ће бити дато у подручним одељењима. 

 



ЛЕТОПИС 2015/16.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

32 
 

ДЕЦЕМБАР    2015. 

Одлучено је на НВ да се  реализује   хуманитарна  акција:  За  ученицу ММ 

део од проданих улазница од наступа мађионичара ВОЛАРЕ, а преостало од 

добровољних прилога ученика и наставника. Мађионичар је био откриће и 

одушевљење за ученике пошто су и лично учествовали у представи. 

Општини послани предлози за Светосвске награде верификовани  на 

Наставничком већу.                                                                                                 

Расписан је конкурс за избор директора школе.  

Организована екскурзија тј. одлазак наших ученика седмог и осмог разреда 

на фестивал науке у Београд. Превоз је обезбедила Општина Шид.  На 

Фестивал деца су ишла  заједно  са ученицима ОШ „Сремски фронт“ из Шида. 
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Као и сваке године обележен 1.децембар светски дан борбе против СИДЕ 

поделом машница, изложбом и пригодним предавањима на часовима биологије. 
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Направљен је план и реализоване изложбе и пригодни програм—приредба  

поводом завршетка првог полугодишта и доласка Нове године.                                                                                  
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 Подељени су  пакетићи деци наших радника до 10 година старости уз 

свечану приредбу коју су припремили ученици 1.-4. разреда са својим 

учитељицама. Такође су подељени пакетићи  са књижицама  ученицима до 

четвртог разреда које је обезбедила локална самоуправа. 

 

У продуженом боравку је организована новогодишња журка ученика  са 

маскембалом  на коју су симболично позвани и сви запослени. 
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ЈАНУАР  2016  

 Организација свечаних академија за школску славу Светог Саве. Реализација 
академија и присуство  од стране директора у свим школама.  

 

 

Академије—приредбе  и пригодне свечаности одржане су по договореном 
распореду у свим нашим школама уз присуство  ученика, наставника и великог 
броја родитеља и мештана. Наставници и ученици се труде и успевају  да 
академије буду својеврсни културни и духовни догађаји. Мало је рећи да је 
расположив простор у школама у  коме се одржавају увек тесан да прими све  

који би желели видети шта је то ново спремљено за ову годину. 
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По Закону  и Статуту школе, предузимају се радње око избора директора 

школе. Мандат  директору истиче почетком марта 2016.године. 
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Послати су предлози за Светосавску награду за школу за школску 

2015/16.годину у  Министарстви просвете и у Општину Шид.  

Ученици добитници Светосавске повеље 2016. године су: Мина Шеремет-Шид,  

Краснић Јован-Кукујевци и Божин Јелена-Бачинци. 

Наставнице, добитнице Светосавске повеље 2016.год.  су Башић Валентина- 

професорка биологије и Златица Сивч Здравић –наставница русинског језика 

са елементима националне културе по предлозима Наставничког већа школе. 
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ФЕБРУАР  2016. 
Организација и реализација календаром предвиђених школских 
такмичења из предмета и  одласка и учешће на  општинским такмичењима  из 
биологије, хемије, књижевне олимпијаде, страних јзика и на општинској смотри 
рециатора, општинско такмичење у одбојци и одлазак на окружна  такмичења. 
  
 Изложбе поводом Светог Трифуна, дана заљубљених и доласка пролећа. 
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Фондација за децу Србије “Боривој Вујић” у холу ОШ “Бранко Радичевић” 
у Шиду, изложила је највећу макету на Балкану на површини од 44 м2, под 
називом “Свет око нас”. Макета је наставно средство, јер обрађује теме из 
предмета: свет око нас, познавања природе и друштва и техничког образовања, 
а садржи више од 5000 експоната. Неки од њих су и покретни-возови, 
ветрењаче,... У оквиру ове излобе налази се и поставка од 1000 барбика, као и 
2000 аутомобилчића. Сви ученици наше школе имали су прилику да погледају 
изложбу, као и гости из других школа из наше Општине. 
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МАРТ 2016. 
Поступак избора уџбеника је транспарентан—објављен на САЈТ-у и   
ФЕЈСБУК страници школе, огласним таблама. Одржана  је већина седница 
стручних већа и актива, родитељски састанци....  
 На место директора, четворогодишњи мандат, поново је изабран Фарбаш  мр  
Далибор. 
За такмичења за које смо ми били домаћини—Математика, ТИО, Рачунари за 
општинско, трудили смо се да се организационо школа покаже у најбољем 
светлу. Реализовани су Мислиша и Кенгур -такмичења из математике. 
Постигнути су изванредни резултати:   Доста  пласмана на окружна  такмичења. 
 
Обележавање Дана жена и доласка пролећа пригодним изложбама
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АПРИЛ 2016. 
Преузет спорт-реквизитаријум за  нашу школу у Гибарцу 
  
Настављена реализација активности око  преосталих учешћа ученика на 
окружним и републичким такмичењима и послате све дипломе за 
такмичења одржана у нашој школи на општинским такмичењима.  
   
Дан планете Земље—22.април 2016. Наша школа је имала активно  
учешће: Еколошка и биолошка  секција и сви заинтересовани ученици су 
направили импозантну изложбу мини башти и слика у холу школе.  
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Почео је упис ученика у први разред—Информација на САЈТ                      
и ФЕЈСБУК страници школе као и на огласној табли  у школи. 
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Неколико часова веронауке за све ученике реализовани у храму Св.           
Николе поводом преноса мошти Свете мајке Ангелине као и у Кукујевцима. 
 

 
 

 
Остварена средства  и почела реконструкција крова на школи у Гибарцу. 
 

 
 



ЛЕТОПИС 2015/16.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

48 
 

Реализовани  радови на проширењу капацитета забавишта и вртића у 

Кукујевцима—донација Фондације  Новака Ђоковића. Реализована је 

посета председнице Фондације Јелене Ђоковић  у Кукујевце и у матичну   

школу   поводом донација око адаптације хола у нашој школи у  вртић.  

                      
 

По апликацији у Покрајин.  секретаријат за образовање добијеноје 103.600,00    
динара за пројекат опремања учионица и кабинета— за куповину  телевизора.  
Постављање изложби у холовима и ходницима школа поводом  Ускрса 
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Већ традционално, ученици од првог до четвртог разреда са својим 
учитељицама али и заинтересованим родитељима у оквиру слободних 
активности и отворених врата, праве пригодне ускршње  поклончиће и украсе 
које излажу и продају на  УСКРШЊЕМ БАЗАРУ који се организује пред Ускрс у 
црквеној порти или испред сеоских школа. На слици су ученици 3/1 одељења са 
својом учитељицом Болманац Драгицом као и активности у продуженом 
боравку.  Активности у издвојеним одељењима биће приказане и објашњене   у 
наставку летописа. 
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МАЈ 2016. 
И ове године ученици ОШ „Бранко Радичевић“ из Шида посетили су Фестивал 
науке и образовања у Новом Саду. Фестивал је посетило 60 ученика и 

наставника школе у недељу, 8. маја 2016. године, а затим су посетили и Дино 

парк. Садржаји Дино парка конципирани су тако да буду едукативног, културног 

и забавног карактера. Резиденти парка су 24 диносауруса из ере Мезозоика, о 

којима су ученици могли више да сазнају уз пратњу стручног Дино водича. 
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Професионална оријентација ученика осмог разреда— Договори око 
презентација средњих школа: Реализација презентације СТШ Никола Тесла из 
Шида.  
  

 
Уприличена је и презентација  техничке  школе  из  Сремске Митровице и 

Гимназије из Шида  и  Гимназије  из Сремске Митровице.  
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Одржано је општинско такмичење Црвеног крста у пружању прве помоћи 

 

 

 

Организована и реализована прослава Дана школе са академијом - 

приредбом у част  400 година од смрти Шекспира као и богате тематске 

изложбе у холовима и ходницима школе. 
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Ученици од 5.-8. разреда су имали јавни час: Пприсуство веома успелој 

генералној проби  са својим  наставницима.  
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Том приликом су  похваљени и награђени  сви ученици и њихови наставници за 

постигнуте резултате  на окружним и посебно за  пласмане на републичка 

такмичења којих је сваке године све више.  
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Урађене су анкете о репродуктивном здрављу са  ученицима  седмог и осмог 

разреда и урађена пригодна презентација припремљене серије предавања о 

репродуктивном здрављу ученика осмог разреда на часовима  ЧОС  и  ЧОЗ од 

стране помоћн. директора Дупало мр Вере у оквиру предвиђеног програма 

здравствене заштите. 

 

Реализована посета и присуство ученика четвртог разреда из Гибарца  

матичној школи у Шиду. Ученици су са својим учитељем  два дана 

присуствовали настави  у одељењима  петака како је предвиђено Законом о 

основном васпитању.  
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ЈУНИ-ЈУЛИ-АВГУСТ  2016. За ученике осмих разреда   3.јуна 

2016.године када је одржана свечаност у школи поводом  матуре за ученике 
осмог разреда ради поделе истих. Одељ. Старешне: 8/1-Башић Валентина; 
8/2-Мишљеновић Јелена и Радивојшић Јадранка 8/3-Продић Мирјана; 8/4 Бабић 
Оливера;  8/Бачинци-Радишић Невенка и Голубовић Биљана; 8/Кукујевци 
Тодоровић Биљана. 

 

ЂАК  ГЕНЕРЦИЈЕ—МИНА  ШЕРЕМЕТ     са директором школе 
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8/1 одељење—Башић Валентина—Одељењски старешина       Прва слика-
комплетно одељење;    Друга слика-ученици добитници диплома и награда. 
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8/2 одељење—Одељењски  старешина 5. и 6. разред     Мишљеновић Јелена, 
7.  и  8. разред Јадранка Радивојшић.              Прва слика-комплетно одељење;           
Друга слика-ученици добитници диплома и награда. 
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8/3 одељење—Одељењски старешина  Продић Мирјана         Прва слика-
комплетно одељење;   Друга слика-ученици добитници диплома и награда. 
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8/4 одељење—Одељењски старешина  Бабић Оливера          Прва слика-
комплетно одељење;   Друга слика-ученици добитници диплома и награда. 
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8/Б  одељење—Одељењски старешина  Радишић Невенка 5. и 6. разред, 
Голубовић Биљана, 7. и  8. разред           Прва слика-комплетно одељење;   
Друга слика-ученици добитници диплома и награда. 

 

 



ЛЕТОПИС 2015/16.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

65 
 

8/К одељење—Одељењски старешина  Тодоровић Биљана    Прва слика-
комплетно одељење;   Друга слика-ученици добитници диплома и награда. 
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ВЕСЕЉЕ  

 

ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА  КОД 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  20.06.2016. 

Достављен је списак најбољих ученика у  Генерацији  који су присуствовали  

пријему  у Општини за доделу симболичних  награда и признања. 
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Мина Шеремет - ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ                                                                         
Марија Милеуснић - ученик одељења VIII-1                                                             
Aнастасија Огризовић - ученик одељења VIII-2                                                           
Тамара Боројевић - ученик одељења VIII-3                                                                
Ивана Бозало - ученик одељења VIII-4                                                                        
Урош Радивојшић - ученик одељења VIII-Б                                                                        
Јован Краснић - ученик одељења VIII-К  

Културно-образовни центар Шид је ђацима генерације основних и средњих 
школа у шидској општини поклонио уживање у мјузиклу "Mamma Mia" у 
Позоришту на Теразијама у Београду. Међу ученицима је и  ђак генерације 
наше школе   МИНА ШЕРЕМЕТ /прва са десне стране/. 

 

Организован превоз за Мину Шеремет, ученицу генерације, за одлазак у Нови 

Сад и доделу признања из Покрајине у СТШ  „Милева Марић Ајнштајн“. 
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Упућен је захтев Општини за  финансирање боравка  две ученице у Петници за 

Божин Јелену и Валентировић Душицу,  на Летњој  научној школи  која  је  

реализована  прве две недеље у септембру 2016.године. 

                              
 

Уприличена је скромна свечност  поводом растанка ученика четвртих разреда 

од својих учитељица и учитеља: Клисурић Александре, Николић Биљане, 

Божичковић Новака, Скорупан Милана, Жанплонг Светлане и Бите Славице. 
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Музичка школа одржала презентацију школе за упис првака у 2016/17.годину 
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ГИБАРАЦ 

Наставу у издвојеном одељењу наше школе у Гибарцу у овој школској години  
похађало је 30 ученика. Настава је организована у два целовита  одељења: 
Први коме је предавала Матијаш Тања и трећи коме је предавала  Ивковић 
Красанка, и комбинација другог и четвртог разреда коју води Скорупан Милан. 
Догађаји који су обележили ову 2015/16.годину у гибарачкој школи биће 
испричани хронолошки и документовани сликама, као и школе у Бачинцима и 
Кукујевцима. 
ПРВАЦИ—Скромна свечаност, скромни поклони из Општине и нова учитељица 
свакако су прекретница у њиховим животима. Време је показало да није било 
разлога за страх и стрепњу. Сви су се лепо уклопили и прихватили обавезе. 

      
 
Радна субота -- Сви ученици са својим учитељима су обишли галерије Саве 
Шумановић и Илијанум и тако се едуковали о стваралаштву ова два сликара. 
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Сарадња школе и Месне заједнице као и родитеља са школом је веома 
интензивна. Отворена врата, подршка родитеља, учешће на радионицама, 
посете приредбама.... Село живи са својом школом, радује се свакој представи 
или изложби. Бакама и декама посвећени су литерарни и ликовни радови а за 
узврат бивају почашћени разним ђаконијама када је Сунчана јесен живота. 
 

     
 
Веома специфично за ученике ове школе да бирају Народну традицију као 
изборни предмет. Исто тако је то веома инспиративно за наставнике који тај 
предмет чине занимљивим организовањем радионица и живим примерима као 
израда таписерија, вез, прављење славског колача.... Такви огледни часови су 
редовна пракса  у овој школи, на велико задовољство ученика, понекад и 
родитеља или неког мештана занатлије који им то и реализује: Пекар, 
кројачица, молер ......   
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Како школа нема фискултурну  салу, ученици физичко васпитање, ако време 
дозвољава, реализују напољу на спортском терену. Вероватно из навике 
боравка на свежем ваздуху,  изабрали су сарадњу са Покретом извиђача који су 
им били и гости и показали занимљивости из извиђачког живота, одржали  
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предавање о преживљавању у природи и екологији. Том приликом су ученици 
позвани да учествују у Олимпијади старих заборављених спортова, што је са 
задовољством и прихваћено и добили дипломе и захвалнице за учешће. 
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Посебно је свечано око прославе школске славе Светог Саве када се спрема 
приредба, закуска коју доноси кум славе, увек неко од мештана.  Уз обавезно 
присуство свештеника и директора, реализује се пригодан програм и ломљење 
славског колача. Пошто је простор у школи мали, приредба се сели у цркву да 
би сви мештани чули и видели шта су ученици спремили са својим учитељима. 
 

 
 

 
 
Зимске изложбе, украси и зимски маскембал су велика радост пошто се 
уприличи и базар на коме се остваре и нека новчана средства, таман за 
роштиљаду за Дан школе. 
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Да је учионица мала да прими све маме за Осми март, може се видети на слици 
са приредбе спремљене поводом овог празника. 
 

 
 

 
 
Исто тако се веома вредно ради уз помоћ мама, сестара  и  бака  и спремају 
пригодни занимљиви поклони и украси поводом Ускрса и продају на ускршњем 
базару, што је био  догађај и изненађење  за село као и све што је ново. 
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Ученици из Гибарца су ишли и на екскурзије и школу у природи. Како су 
маршруте дате у пасусу екскурзија, овде ћемо погледати само колаж слика.  
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Да се не би стекао утисак како су ученици у Гибарцу само уживали учећи, 
спремајући приредбе, базаре, одлазећи на екскурзије, да видимо како је било 
на предавању  о поступцима у случају ванредних околности као што су поплаве, 
пожари, земљотреси. Предавање је одржала Анита Говља из  НВО  КАРИТАСА. 
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Било је пуно успелих и необичних изложби током школске године. Неке смо и 
приказали. Да не би много гњавили, само да се види она која нас је учи 
толеранцији, другарству и  поштовању неког или нечег што је другачије. 
 

  ПРУЖИ  РУКУ  ПОДРШКЕ 
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МАТУРИЦА И на крају  се растајемо од наших другова из четвртог разреда који 
ће следећу школску годину похаћати у матичној школи у Шиду.  
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БАЧИНЦИ 

Наставу у издвојеном одељењу у Бачинцима у школској 2015/16.години 
похађало је 78 ученика од првог до осмог разреда. Догађаји који су обележили 
рад ове школе биће испричани хронолошки,  причом  протканом сликама. 
Прваке је ове године преузела учитељица Ракић Tања на пригодној скромној 
свечаности и уз поклоне.  Pосле дужег времена у одељењу је  двоцифрен број 
ученика, њих  тринаест. 
 

                  
 
Радна субота је реализована као еколошки дан када су ученици покупили 
лишће у парку, очистили двориште школе, такмичили се и сликали шарену 
стазу на тротоару, све уз помоћ учитељица,  теткица  и  домара. 
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Дечија недеља се обележи многим активностима: Ликовне и литерарне 
радионице, спортски дани, маскембал, посете црквама у селу, излети, посета 
матичној школи да се види највећа макета на Балкану, галеријама у Шиду и 
градској библитеци, некој пицерији.... Спојено:  занимљиво  и  корисно. 
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Током дечије недеље у посети је било путујуће позориште Едукативна и 
интерактивна "Радионица позоришта и филма" и представу: Још само данас у 
вашем месту—слике доле.  Ученици су активно учествовали у обе представе. 
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Велика пажња се поклања старијим мештанима посебно у акцији „Моја бака и 
мој дека“ када се раде литерарни и ликовни радови и шаљу у Црвени крст на 
конкурс. Незаобилазне су приредбе тим поводом као  и радионице које буду 
својеврсна припрема за новогодишње празнике и изложбе и продајне базаре  
поводом Нове године и школске славе Светог Саве, што су уједно и отворени 
дани школе за заинтересоване  родитеље. 
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На сликама горе може се видети радионица, новогодишњи базар и приредба. 
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У школи је најсвечаније за школску славу Светог Саву. Чини се да је цело село 
присутно, прво у цркви а потом у школи. Нека слике причају. 
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Друго полугодиште је период такмичења по програму Министарства просвете, 
рецитатора  и разних конкурса и спортских такмичења  где су ученици из 
Бачинаца, иако малобројни, веома активни и успешни. 
 
 

    
 
 
Како Закон о основном образовању и васпитању  предвиђа,  реализује се  
настава  предметних наставника у одељењу 4.разреда што се може видети и на 
сликама. То је својеврсна припрема ученика на предметну наставу. Слике су са 
часова: Хемије, биологије, ликовног и физичког васпитања, техничког и 
музичког, историје и географије. 
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У оквиру програма манифестације „Песничке нити Меланије Павловић“ у 
организацији Друштва за русински језик, књижевност и културу, у Основној 
школи „Бранко Радичевић“ у Бачинцима, где се изучава русински језик са 
елементима националне културе као изборни предмет,  организован је пригодан 
програм у част песникиње  Меланије Павловић  која је била учитељица у овој 
школи. Школа  је од Министарства просвете, на предлог  Националног савета 
Русина, проглашена школом од посебног значаја за русинску заједницу у 
Републици  Србији. 
 

   
 

   
 
Од 8.марта интензивно крећу изложбе ученичких радова посвећене мамама, 
пролећу и Ускрсу. Следи  пролећна галерија радова у бачиначкој школи и слике 
са Ускршњег базара одржаног у холу школе. 
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Мора се одати признање труду и раду посебно наставницама разредне наставе 
за залагање и на томе што  школа изгледа  лепо, весело, да је атмосфера  при 
уласку  у школу пријатна, да увек имају неке нове идеје као поставка радова од 
рециклираног папира, иначе  лекције из Природе и друштва. Посебно треба 
истаћи залагање код родитеља и веома успелу акцију прилога родитељског 
динара чиме  су умногоме побољшани услови рада у учионицама и отклоњени 
разни недостаци у школи што је наведено у предходним пасусима. У галерији 
слика ће бити приказано како сада  лепо изгледају учионице у Бачинцима, али 
је то и  стимуланс за  ученике да се боље осећају у својој  учионици  и да 
пажљиво  чувају инвентар.  
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Поред редовних систематских прегледа, сви ученици издвојеног одељења у 
Бачинцима  су имали прилику да их посети прави зубар, прегледа зубе, и 
едукује их о основама зубне хигијене. 
     

             
 
Наставници музичке школе „Филип Вишњић“ из Шида одржали су презентацију 
своје школе у Бачинцима са циљем да заинтересују млађу децу за овај вид 
образовања и пронађу талентовану децу за музику. 
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Оно што ученици највише воле, свакако су екскурзије и школа у природи. 
Приложено је  неколико  најлепших слика за сећање. 
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МАТУРИЦА на крају. Крај једног поглавља у животу и почетак, новог, тежег. 
Важан је осмех на лицу, и онако ће своју учитељицу виђати сваки дан и као 
петаци, поново добити подршку и помоћ ако буде потребно. 
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КУКУЈЕВЦИ 
 
Наставу у издвојеном одељењу у Кукујевцима   у школској 2015/16.години 
похађало је  123 ученика од првог до осмог разреда. Догађаји који су 
обележили рад ове школе биће испричани хронолошки,  причом  комбинованом  
са  сликама. 
Прваке је ове године преузела учитељица  Сања Вурдеља. Као и у свим 
школама, и у Кукујевцима је припремљена скромна свечаност и подељени 
пригодни поклони из Општине. 
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Радна субота и дечија недеља обилују садржајима који ће бити приказани уз 
слике. Ученици који похађају веронауку, са својим учитељицама и 
вероучитељем Домуз Душаном, посетили су цркву у Кукујевцима. 

 
 
Нешто необично су видели—како се и где узгаја риба на рибњаку Агропапука. 

 
 
Ученици осмог разреда са својом разредницом Биљаном Тодоровић су 
организовали еколошку акцију када су уредили простор око школе и 
реализовали изложбе-еколошке поставке у ходнику школе у духу народне 
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традиције. Еколошку акцију садњу цвећа реализују и ученици еколошке секције.  

   
 

    
 

 
 
Ученици од првог до четвртог разреда, уз помоћ својих маштовитих учитељица,  
Дечију недељу баш богате разним активностима. Ове године су приредили 
веома успео маскембал и под маскама се прошетали местом  што је  било 
догађај за село.  Такође су ишли у посету галеријама и градској 
библиотеци у Шиду као и матичној школи где их је чекало послужење у 
ђачкој трпезарији. Ученици су обишли библиотеку, продужени боравак, 
фис.салу..Требало се потрудити око превоза пошто је то ипак већи  број деце. У 
таквим ситуацијама помаже добар, кооперативни однос са председником Месне 
канцеларије Кукујевци који помаже у реализацији таквих акција и излета. 
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Да видимо и слике приликом посете матичној школи и Шиду. 
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И ученици из Кукујеваца обележавају Сунчану јесен живота. Тада приреде 
свечаност, изложбу и поклоне за своје баке и деке. Такође шаљу на 
такмичење  своје ликовне и литерарне радове у Црвени крст у Шиду поводом 
расписаног  конкурса  и  убирају и награде,  и похвале. 
 

   
 

   
 
Долазак Нове године и школске славе Светог Саве иницира нове активноси, 
изложбе, журке и приредбу—академију. У обележавању ових догађаја учествују 
сви ученици и њихови наставници целог издвојеног одељења у Кукујевцима. 
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Прослава школске славе Светог Саве буде увек професионално 
реализована и свечано обележена у холу или фискултурној сали. Ове године су 
приредбу реализовале  учитељице уз помоћ хора који води настав.музичког 
Марић Изабела. Кумови славе буду чланови неке  породице из Кукујеваца али 
приредбу  дођу видети  сви родитељи наших ученика и доста мештана.  
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Часови одељењског старешине—ЧОС често су посвећени превенцији и 
спречавању насиља па је тако настао и овај веома едукативан пано.  

 
 
Иако школа нема своју фискултурну салу, користи салу Месне заједнице, спорту 
и физичкој култури се поклања велика пажња. Ученицима су у посети били 
чланови одбојкашког клуба из Шида и промовисали одбојку. Исто тако се 
велики број ученика тренира карате /каратисти са дипломама и медаљама/. 
Школски тим који наставник физичког васпитања Дудок Расћо састави од 
ученика из Кукујеваца и Бачинаца има завидне резултате као што су пласмани 
на окружно такмичење из одбојке, фудбала и стоног тениса.  
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Позоришне представе едукативног карактера су реализоване и у 
Кукујевцима.   Да погледамо како су се они забављали са  глумцима. 
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Сеоска слава Св. Василија Острошког и дочек мошти Свете мајке 
Ангелине, били су разлог да сви ученици уместо часова веронауке, заједно 
са мештанима, увеличају те  догађаје. 
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Сарадња школе и родитеља је на завидном нивоу, као и многобројних 
спонзора из села. То је већ напред поменуто у реалиованим радовима током 
школске године. Да се не понавља и адаптација дела хола школе у вртић и 
предшколско од стране Фондације Новака Ђоковића. На доњој слици је 
један тата који је са помоћним особљем кречио и фарбао приземље школе. 
 

              
 

                            Свакао да и у 
овој школи имамо музикалну децу, те је и овде уприличена презентација 
музичке школе из Шида. Не треба ни помињати да је то био доживљај за 
малишане и да су  „свирку“ пратили са великом пажњом и интересовањем. 
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Екскурзије и школа у природи је нешто незаборавно лепо и морамо то 
пропратити бар са неколико фотографија. Иначе су маршруте екскурзија, школе 
у природи и термини реализације за све исти и дати су у посебном поглављу. 
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МАТУРИЦА Славили су ученици четвртог разреда са својом учитељицом Бите 
Славицом.  
 

 
 
Птичице су спремне да полете на распуст, баш као и мали и велики матуранти у 
нова искушења, са новим наставницима, а осмаци у новим, средњим школама. 
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ЕКСКУРЗИЈЕ  У  2015/16. години 
Екскурзија ученика осмог разреда—Вишњићеви  дани  у организацији КОЦ-а. 
Сада већ традиционално последње суботе у октобру у Вишњићеву, КОЦ 
организује екскурзију ученика осмих разреда из целе општине. Тиме доприноси 
упознавању и дружењу вршњака али и омасовљењу тог догађаја. Наши ученици 
се одазову у великом броју тој манифестацији у пратњи својих наставница 
српског језика или разредница.  
 

         
    
Реализација екскурзије ученика седмог  разреда: 30./31. октобар  2015. 
На екскурзију  ишло  63 ученика и 4 наставника: Живковић Јелена, Јекић 
Татјана,  Давидовић Јована и Дудок Расћо.  Вођа пута  помоћн. директора 
Дупало мр Вера.  Маршрута-- Шид –Аранђеловац - Топола  - Врњачка Бања – 
Шид. Ноћење у хотелу  „Бреза“-- Врњачка Бања. Основни садржаји: 
Аранђеловац, Опленац- Црква Св. Ђорђа. Манастир Жича, Карађорђев конак, 
Шумарице. Реализовано по програму и без икаквих проблема. 
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Реализација екскурзија ученика осмог  разреда : 25.26.27.  X  2015. На 
екскурзију ишло  92 ученика, 6 наставника—Башић Валентина, Радивојшић 
Јадранка, Продић Мирјана, Бабић Оливера, Голубовић Биљана, Тодоровић 
Биљана.  Вођа пута је био директор Фарбаш мр Далибор. Маршрута-Шид- 
Јагодина – Крушевац - Ђавоља Варош –Ниш – Шид.  Ноћење Ниш – хотел 
„Видиковац“. Основни садржаји-- Музеј воштаних фигура, аквапарк у Јагодини,  
манастир  Раваница, Ћеле кула, Чегар, Ђавоља варош.    
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Колектив ОШ "Бранко Радичевић" на једнодневном излету:      
Бијељина, Манастир Свете Петке и Етно село "Станишићи"  19.09.2015. 
 

        
 
Реализоване су екскурзије  6.  1.  2.  3.  4.  разреда током месеца маја и 
екскурзија ученика петог разреда почетком јуна 20165.године. 
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ЗАСАВИЦА 

 
 

МУЗЕЈ  ХЛЕБА 
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НОВИ  САД 
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Семинари-екстерно усавршавање  
Наставницима је стало до надградње своје стручности и компетенција и  веома 
одговорно поштују правилник о стручном усавршавању и ван и унутар установе. 
То се може видети по похађању великог броја квалитетних  стручних семинара 
и трибина како у организацији школе,  тако и у својој режији. На крају сваке 
наставне године, наставници индивидуално предају извештаје о стручном 
усавршавању. Извештаји се налазе код координаторке Комисије за стручно 
усавршавање Јекић Татјане. Овде ће бити поменути семинари који су најчешће 
похађани и приложене слике као прилог.  

Током октобра месеца педагог Јелена Живковић и психолог Миливој Боројевић 
су одржали предавања са више група наставника предметне и разредне 
наставе. Тема: "Упутство за писање ПЕДАГОШКОГ ПРОФИЛА и израда 
ИОП-а". Наставници су кроз ово предавање и радионицу имали прилику да се 
стручно усаврше унутар установе  и тиме унапреде квалитет свог рада са 
ученицима.  

Наставници и стручни сарадници ОШ "Бранко Радичевић" похађали су семинар 
"Квалитетна настава  – социјални аспекти успешног поучавања и 
учења". Семинар траје 9 дан (72 сата) распоређених током  школске године, а 
реализован је 1 или 2 дана месечно.  Основни циљ програма је да побољша 
ученичко постигнуће кроз обучавање предметних наставника да у пракси 
унапреде кључне, генеричке елементе квалитетне наставе који су засновани на 
налазима студија образовне ефективности код нас и у свету. Тема програма: 
Теоретске поставке и емпиријски докази о елементима успешне, квалитетне 
наставе; Стварање позитивне климе у одељењу која погодује учењу  
Максимилизовање ученичког активног учешћа у настави.   

У ОШ "Сремски фронт" у Шиду је 20. марта 2016. године одржан семинар 
"ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА" којем су присуствовали наставници наше школе.  

Уз подршку Општине Шид, у Гимназији "Сава Шумановић" у Шиду 22. јуна 2016. 
године организовано је саветовање на тему ТРАНЗИЦИЈА ДЕЦЕ У 
ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ у приоритетној области: 
подршка инклузивном образовању и превенција раног напуштања формалног 
образовања. Предавања су одржали: 

 Соња Миладиновић, просветна саветница ШУ Нови Сад, „Транзиција 
деце/ученика у образовном систему - спремност система за 
укључивање сваког детета„  

 Весна Радуловић, просветна саветница ШУ Нови Сад, „Транзиција 
као дговор на неспремност система/образовне установе у 
ситуацијама одлагања поласка детета у школу (резултати 
истраживања)“ 

 Др Отилиа Брашко Величек, „Родитељи/старатељи у процесу 
транзиције„ 
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У просторијама Црвеног крста у Шиду, уз подршку Одреда извиђача „Лазар 
Бибић“ из Шида, одржан је 24. јуна 2016. године једнодневни семинар 
„Једноставно извиђаштво“. Семинар је реализован у оквиру пројекта „Буди 
спреман да креираш нови свет“, а финансијски је подржан од стране 
Министарсва омладине и спорта Републике Србије. Један од аутора и 
реализатор семинара је Јован Коцевски, старешина Одреда извиђача „Завичај 
1093“ Врање, а полазници семинара су били наставници и стручни сарадници 
основних и средњих школа из Шида, Шапца, Мајура и Коцељеве. 

Од 24. новембра 2015. наша школа постала је део пројекта  Ђак репортер.  
Пројекат Ђак репортер спроводи Савез за школски спорт Србије у сарадњи са 
Министарством за спорт и омладину. У школској 2015/16. години  Савез за 
школски спорт Србије покреће први спортски дечији часопис Племенко који ће 
излазити као додатак Спортском журналу, као и дечије спортске емисије 
састављене од прилога ђака репортера које ће се емитовати на РТС-у 2, ПИНК-у 
3 и СОС каналу. Ученице наше школе Јована Божић, Николина Бонић и Емилија 
Зечевић и наставница српског језика Јована Давидовић присуствовале су 
новинарској радионици, која је одржана у Основној школи „Петар Кочић” у 
Инђији. 

Могућност коришћења ЕУ фондова у области образовања. „Фондови Европске 
уније: од идеје до реализације.“                            

„Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем ИКТ  система.“ 

„Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација.“ 

„Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког 
васпитања“ 

КВАЛИТЕТ—КОНТИНУИТЕТ У РАЗВОЈУ УСТАНОВА—Семинар организован од 
стране ШУ Нови Сад у Старој Пазови  ОШ „Симеон Араницки“. 

„Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби.“ 

„Криза у професионалном развоју наставника и могућности превазилажења.“ 

Сингапурска математика;  Израда презентација; Табеларне калкулације 

Презентација електронског портфолија и примена интерактивне табле 

Мултимедијални садржаји у функцији образованја 

„Асертивном комуникацијом до успеха.“ 

Зоологија и екологија у настави биологије—Практикум за вежбе у настави 
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Трибина-предавање „Превенција рака грлића материце“ коју је реализовао Завод за 
јавно здравље из Сремске Нитровице у сарадњи са Домом здравља из  

Координирана акција локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља  у 
породици 1. Организовање конференције случаја за заштиту од насиља у 
породици 2.  Насиље у породици и институционална заштита 3. 

 „Школске библиотеке у 21. веку.“                                                                      
Одржани су огледни часови у настави са евалуацијом и дискусијом као и 
упознавање наставника  и  родитеља  са изабраном листом уџбеника за 
наредне четири године. 
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ТАКМИЧЕЊА –РЕЗУЛТАТИ 
Наставничко веће ОШ „Бранко Радичевић“ је  похвалило  и наградило:   

Млинар Дајана V-1 , II место на Окружном такмичењу из математике              

(највиши ранг такмичења за ученике петог  разреда), наставник Горана Гњидић 

Матија Шеремет VI-1, похвала на Окружном такмичењу из математике,  

похвала на Архимедесовој математичкој интернет Олимпијади, наставница 

Горана Гњидић; 

 I место на Окружном и похвала на Републичком  такмичењу из физике,  

наставница Милица Смиљанић; II  место на Окружном такмичењу из 

програмирања, наставник Зоран Катановић Ђурић;  III место на међуокружном 

такмичењу из русинског језика, наставница Златица Здравић. 

Бјелић Живко VI-2, I место на Окружном и учешће на Републичком такмичењу 

из математике, наставница Душана Дупало; III место на Окружном такмичењу 

из физике, наставница Милица Смиљанић 

Милош Чеман VI-3,  III место на Окружном такмичењу из физике, наставница 

Биљана Голубовић 

Јелена Божин  VII Бачинци, I место на Окружном и похвала на 

Републичком  такмичењу из физике,  наставница Биљана Голубовић 

Јован Краснић VIII Кукујевци,  III место на Окружном такмичењу из физике, 

наставница Биљана Голубовић, 

 II место на Окружном такмичењу из географије и пласман на републичко 

такмичење, наставница Мирјана Лалић ;   

III место на Окружном такмичењу из биологије, наставница Славица Чавић 

Мина Шеремет  VIII-3, III место на Окружном такмичењу из географије, 

наставник Владислав Папуга; II место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Валентина Башић 

Јелена Клисурић VII-3, III место на Окружном такмичењу из географије, 

наставник Владислав Папуга; II место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Маријета Селаковић 

Никола Башић VIII-4,  прошао општинску и зонску смотру и пласирао се на 

покрајинску смотру  рецитатора, наставница Невенка Радишић 

Гвозден Миливојевић V Кукујевци, I место на Окружном такмичењу из 

биологије, наставница Славица Чавић 

Ања Вејновић V-3, II место на Окружном такмичењу из биологије, наставница 

Валентина Башић 
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Тијана Аранђић V Кукујевци,  III место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Славица Чавић 

Петар Грбић  V Кукујевци,  III место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Славица Чавић 

Николина Бонић VI-4, III место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Маријета Селаковић 

Оливера Краснић VI Кукујевци, II место на Окружном такмичењу из 

биологије, наставница Славица Чавић 

Наташа Субић VI-4, III место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Маријета Селаковић 

Дуња Живановић VII-2, I место на Окружном и пласман на републичко 

такмичење из биологије, наставница Маријета Селаковић 

Емилија Зечевић VII-4, II место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Маријета Селаковић 

Душица Валентировић VII-4, III место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Маријета Селаковић 

Милош Вијук VII-1,  II место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Валентина Башић 

Маја Мучаловић VIII-2, II место на Окружном такмичењу из биологије, 

наставница Валентина Башић 

На републичком  такмичењу "Упали лампицу",екипа наше школе на челу са 

наставницом Гораном Гњидић освојила је II место. Екипу чине : Миа Крмек, 

Дуња Колар, Сара Лилић, Вук Пршић, Анђела Голуб, Јована Божић и 

Милош Пешти. 

У наставку, као прилог ће бити фотографије које су прибављене, бар за ученике 

пласиране на републички ниво такмичења. Извињавам се осталим ученицима.  

       

 Божин Јелена и Шеремет Матија са наставницама Голубовић Биљаном и 

Смиљанић Милицом.              



ЛЕТОПИС 2015/16.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

130 
 

 

                    

Савез друштава Војводине за борбу против рака --Маша Леро освојила је трећу 
награду за свој ликовни рад  на  Литерарно-ликовном конкурсу „Млади у борби 
против опаких болести“ на покрајинском нивоу—наставница Бабић Оливера. 

       Дуња Живановић са похвалом са репупличког 

такмичења из биологије – наставница Маријета Селаковић. 

Ученица наше школе Кристина Кладушић на литерарном конкурсу градске 
библиотеке „Симеон Пишчевић”, поводом манифестације „Вишњићеви дани”, 
освојила је награду за најбољи рад- наставница Давидовић  Јована. 
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Бјелић Живко VI-2, I место на Окружном и учешће на Републичком такмичењу 

из математике - наставница Душана Дупало. 

   

                    

Ученици Основне школе „Бранко Радичевић“ у Шиду уз помоћ своје наставнице 

Горане Гњидић,  освојили су ДРУГО МЕСТО на такмичењу „Упали 

лампицу“.  Такмичење је реализовао Природно-математички факултет у Новом 

Саду уз подршку Центра за промоцију науке. 
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Нешто  специфично  у 2015/16. години 
С А Ј Т --- Нова задужења у вези ажурирања сајта  су договорена, подела посла 

је извршена. Покушавамо да покријемо све актуелности и  догађаје у школи 

како на сајту тако и на фејсбук страници. Укључени су и ученици шестих и 

седмих разреда да би могли што дуже спремати прилоге /да не оду брзо из 

школе као мали матуранти/. Погледати  слику сарадника  испод текста. 

 

 
 

Током школске 2015/2016. године Школски сајт су ажурирале  Горана Гњидић и 
Душана Дупало. На сајту су објављивани чланци, фотографије и обавештења, 
како би редовно информисали ученике, родитеље и јавност о актуелностима 
унутар установе.  

У току школске године број посета је порастао за око 100 000 (број посета, 
закључно са 31.08.2015. године, био је 143 677, а закључно са 24.08.2016. је 
243 350). 

Поред школског сајта, отворена је и фејсбук страница школе у септембру 2015. 
године, тако да се све објаве са сајта деле и путем ове друштвене мреже. 
Страница је веома посећена, а број пратилаца се свакодневно повећава, што 
позитивно утиче на промоцију установе. 

Све објаве су  биле доступне на: 

сајту: http://osbrankor.edu.rs/ и 

фејсбук страници: https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid 
 

 

 

http://osbrankor.edu.rs/
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid
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ЗНАЧАЈНИ ПОЈЕДИНЦИ---УСПЕСИ---ОСТВАРЕЊА  У 2015/16. 

       

Поводом манифестације "Вишњићеви дани", традиционално се додељује 
награда  за МЛАДЕ СТВАРАОЦЕ. Комисија у саставу добитника Вишњићеве 
награде претходних година донела је одлуку да овогодишњи лауреат буде 

Милош Остојић, млади академски сликар из Шида у категорији младих 

стваралаца до 30 година. Милош Остојић - због свог личног опредељења да 
своје сликарско умеће и таленат развија и поклања нашем Шиду и школама у 
којима ради, да у њему и даље тражи инспирацију и своје знање кроз 
просветни рад преноси на младе таленте. Милош Остојић је, попут нашег Саве, 
свој Шид одабрао за језгро свог стваралаштва. Поред слика које уметнички 
оцртавају сваку човекову мисaо и стање, Милош је творац и уметничких слика 
на иконостасима у Србији али и у иностранству. На сликама су мурали у 
продуженом боравку  и холу школе у Бачинцима. 
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Ученици Oсновне школе „Бранко Радичевић“ у Шиду, прикључили су се 
међународном пројекту „Sierpinski Carpet Project“. Пројекат се реализује у 
сарадњи са Математичким факултетом Универзитета у Алмерији у Шпанији. 
Циљ је да се 2016. године обележи сто година од настанка фрактала Тепих 
Сјерпинског. Овај фрактал дефинисао је пољски математичар Вацлав 
Сјерпински 1916. године.  Идеја је да се у Шпанији склопи седма итерација 
Тепиха Сјерпинског који ће бити НАЈВЕЋИ ТЕПИХ СЈЕРПИНСКОГ НА СВЕТУ и 
биће састављен од 512 тепиха четврте итерације које склапају ученици широм 
света. Један део тог тепиха су саставили ученици наше школе 16.01.2016. 

године по идеји и надзору наставнице Горане Гњидић. 
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Ученици Основне школе „Бранко Радичевић“ у Шиду по идеји и под надзором 
своје наставнице Горане Гњидић,  освојили су ДРУГО МЕСТО 
на такмичењу „Упали лампицу“.  Такмичење је реализовао Природно-
математички факултет у Новом Саду уз подршку Центра за промоцију науке. 
Циљ такмичења “Упали лампицу” је да млади људи кроз узбудљив задатак 
прављења Руб Голдбергове машине “Ланчане реакције” коју покрећу серије 
физичких реакција, покажу своју креативност и тимски дух. Ученици су 
направили машину која од покретања прве реакције па све до завршетка 
последње,  ради без људске интервенције. За изградњу машине, ученици су 
искористили своју креативност и познавање основних физичких принципа. 
Крајњи циљ је да се упали лампица! 

   

Сатисфакција Горани  за ангажовање, труд и рад је предлог Наставничког већа 
да јој се додели  Општинско признање-- Плакета  Светог Саве за 2016. годину,  
као  подстицај за даљи рад и нове успехе. 
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 ИЗВЕШТАЈ СА  ЗАВРШНОГ ИСПИТА  2015/16. ГОДИНА 

 
Извештај о спроведеном Завршном испиту за ученике осмог разреда 

на крају школске 2015/2016. године 

На крају школске 2015/2016. године спроведен је Завршни испит за ученике 8. разреда. 

Испити су спроведени у следећим терминима: 

15.06.2016. ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, 

16.06.2016. ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

17.06.2016. КОМБИНОВАНИ ТЕСТ. 

Сви ученици, укупно 104 ученика, су радили сва три теста. Један ученик Д.Л. радила је 

прилагођен тест за ИОП2, а један ученик је имао персоналног асистента који је ученику 

читао питања јер ученик има потешкоће с читањем – дислекција. Сваки тест се састојао 

од 20 питања и ученици су на сваком тесту имали могућност да освоје 20 бодова, 

односно 60 на сва три теста.    Ученици су постигли следеће резултате: 

 8-1 8-2 8-3 8-4 8-Б 8-К СВИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 13,23 12,80 12,05 13,93 10,94 10,69 12,53 

МАТЕМАТИКА 8,25 8,88 9,14 8,50 7,39 6,23 8,27 

КОМБ. ТЕСТ 15,83 14,38 15,38 15,38 14,33 13,77 14,98 

УКУПНО 37,30 36,05 36,57 37,81 32,67 30,69 35,79 
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Правилници, писани документи, акти 

Седнице  Школског одбора школе (одржано девет  седница   ШО: 09.09.2015.,  

23.09.2015., 14.10.2015, 02.12.2015. 28.12.2015, 18.01.2016., 29.01.2016., 

29.02.2016., 17.05.2016. године). Израда предлога нормативних аката:  Од 

стране службе рачуноводства школе и секретара,  припремљене  Измене 

Финансијског  плана и Плана јавних набавки,  припремање  Правилника  о 

поступку унутрашњег узбуњивања,  припремање  Финансијског  и   Плана  

јавних набавки   за 2016. годину, припремање  Правилника  о организацији и 

систематизацији послова, припремање Правилника о ближем уређивању 

поступка јавне набавке. Спровођење  поступка  избора директора ОШ „Бранко 

Радичевић“ Шид (припрема одлуке, објављивање конкурса,  рад у саставу  

Комисије за преглед приспелих пријава, припрема документације за 

Наставничко веће и Школски одбор, достава документације на сагласност 

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 

заједнице- националне мањине Нови Сад); Праћење Закона и других прописа, 

обавештавање директора о новинама;Припремање и обрада материјала, израда 

позива  и присуствовање седницама Савета родитеља;Спроведено 4 поступака 

јавних набавки мале вредност (набавка намирница за школску ужину, набавка 

радова за ИО у Гибарцу , набавка електричне енергије и набавка горива за 

моторно возило,  поступци  путем наруџбенице (набавка огрева за грејну сезону 

2015/16, набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање, 

хигијенског материјала), и спроведен поступак јавне набавке велике вредности 

˗ набавка гасног уља  за грејање школа на територији општине за грејну сезону 

2015/16 г. Припреме за спровођење јавних набавки -  набавка гасног уља  за 

грејање школа на територији општине Шид за грејну сезону 2016/17 г. и 

набавка школске ужине за  школску 2016/17 годину. 

 Донет је  Развојни план школе  за период  од 2016.-2020. 

године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Летопис реализивала,                                                 Дупало мр Вера, 
                                                                                         Помоћн.директора 
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