
ДЕЦЕМБАР 2017. 

У уторак, 5. децембра у просторијама Црвеног крста у Шиду обележен је Међународни дан 

волонтера. Том приликом уједно су додељене и награде за најбоље  ликовне и литерарне радове 

по конкурсу "Моја бака и мој дека". Добитници именовани у делу лтописа—Такмичења. 

              

   

Добитници Захвалнице општине Шид 6. децембар  за 2017. годину су: 

Удружење жена "Вишњићево" из Вишњићева, Удружење жена "Моровићанке" , Живка 

Комленац, ОШ "Бранко Радичевић" Шид, Одред извиђача "Лазар Бибић" из Шида, 

Дејан Бобаљ председник МЗ Бикић До и Веселин Вељко Вучковић књижевник. 
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ДРУЖЕЊЕ УЧЕНИКА СА ГЛУМЦИМА — MAMA MIA  Ученици наше школе, међу 

којима и деца из Прихватног центра "Принциповац" погледали су мјузикл у Позоришту 

на Теразијама "Мама миа" и након тога се дружили и фотографисали са глумцима. 

  

БЕЗБЕДНОСТ на раду и противпожарна обука—21.12.17. је прилика када су сви 

запослени  заједно да се и фотографишу  / периодично / за успомену. 

                      
Предавање полицијског службеника у одељењима IV-3 и IV-4 на тему "Превенција 

трговине људима" /20.12.17./. Више  предавања-презентација  је одржала   

помоћн.директора Дупало мр Вере у  одељењима петог  до  осмог разреда на ЧОС-е.
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ДАНИ ФУДБАЛА 22.12.2017. СА МИГРАНТИМА  У фискултурној  сали наше школе, 

реализован је турнир екипа свих школа из Општине са мигрантима из прихватних 

центара из околине Шида. Турнир су пратили и начелник ШУ Нови Сад са просветним 

сарадницама  као и представници Скупштине општине Шид. 

    

26.12.2017. у ОШ "Сава Шумановић" у Ердевику одржан је стручни скуп под називом 
"ИЗАЗОВИ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У СВЕТЛУ МИГРАЦИЈА - 

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВАКО ДЕТЕ / 2 ". Скупу су присуствовали  

наставници:  Горана Гњидић, Горан Панић,  Ивана Марковић, Илијана Лемаић, Биљана 

Димитров и Слађана Крчмар. 

 

    
 

 

ДЕДА МРАЗ као и сваке године обрадује малишане – децу наших запослених,  узраста  

до  петог разреда.  То је весео догађај  и за нас запослене коме радо сви присуствујемо. 



ЛЕТОПИС 2016/17.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

 

     
 

НОВОГОДИШЊИ  И БОЖИЋНИ ВАШАР  У школи је већ постала традиција да се на 

часовима ликовне културе  или  слободних активности, кроз игру  или  радионице са 

родитељима у већини одељења од првог до четвртог разреда  направе симболични 

поклони, честитке, разне фигурице од нових али чешће од рециклираних материјала и 

продају на базарима које организује КОЦ  или  црква. На слици су ученици  4/1 са 

својом учитељицом Степанчевић Сањом.  Добијена средства се потроше  на нешто шта 

фали у учионици, сокиће или сладолед на излетима,  сендвиче  или  пицу.... 

   

 


