
Шансу  да се боље упознају многи ученици осмих разреда наше Општине, имају приликом екскурзије 

Вишњићеви дани које организује  Општина  Шид за све заинтересоване осмаке из свих школа.  

 

Реализована традиционална посета Сајму књига ученика   и  наставника  у организацији  КОЦ-а 
 
Месец књиге- Акција--Поклонимо књигу школској библиотеци     
 
Сунчана јесен живота—активности и учешће великог броја ученика на конкурсу      
                                               
Предавања службеника Полицијске станице Шид о саобраћају за све  ученике првог и петог разреда  
    

                
 
 
Организација радних акција за сређивање школе  и околине школе, изложбе  у склопу Дечије  
недеље као и излета, посета,  спортских  и других  активности  у оквиру радне суботе. 
 

 НОВЕМБАР   2016. 
Реализација тродневне  екскурзије  ученика осмог разреда-- Шид –Београд-Смедерево-Пожаревац-
Костолац-Сребрно Језеро-Велико Градиште-Голубац-Доњи Милановац-Кладово-Лепенски Вир– 
Шид. На екскурзију је кренуло укупно 100  ученика, 5 одељењских старешина. Вођа пута је била  
помоћн.директора Дупало мр Вера. 



  
       

   
Реализација дводневне  екскурзије  ученика седмог  разреда Шид-Аранђеловац – Топола – Опленац 
– Крагујевац – Врњачка Бања – Жича – Шид. На екскурзију је кренуло  68 ученика, 6 одељењских  
старешина, + 2 радника школе -секретар школе као вођа пута   и шеф рачуноводства.  

                       



Организоване су  две групе ученика од првог до четвртог разреда за одлазак у школу у природи, 
припремљени спискови и  замене за одсутне учитеље. Школа у природи реализована на Тари, хотел 
Оморика током новембра месеца. 

. 

 

 

Посета фестивалу науке у Новом Саду 

   
Обележавање Дана просветних радника симболично,  «честиткама»  у зборницама школе. 



Предавања „Caritas“-а елементарне  непогоде—поступање у таквим ситуацијама-Говља Анита 

Реализована су предавања и презентације о превенцији пушења, алкохолизма и наркоманије током 

Месеца борбе против болести зависности 

ДЕЦЕМБАР   2016. 

Организован је једнодневни  излет  запослених  у Темишвар.  

Донета одлука  НВ за  реализацију хуманитарне акције новчане помоћи  за  ученицу  ХС. 
Поводом Светског дана волонтера 5.12.2016. Црвени крст је организовао свечану доделу награда за 

ученике који су награђени на ликовном и литералном конкурсу Моја бака и мој дека. 

Одржана је приредба 15.12.2016. у пријатном  простору  продуженог боравка. Тема је била "Зима" и 
"Нова година". Ученици  су рецитовали  пригодне песме које су научили и које су описивале зиму и  
певали  новогодишње песмице којима су измамили осмехе свих присутних и по коју сузу. Родитељи 
су добили,  као изненађење,  новогодишње честитке које су им деца сама направила.  

    
 
БРАНКОВИ ОСНОВЦИ –ученици и наставници ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села,  као и 
представници Школске управе Нови Сад,  били су наши  гости 16.12.2016.године у овиру посете 
братских школа. Гости су уживали у пригодној сремачкој  приредби коју су за њих спремили ученици  
4/1 одељења са својом учитељицом Болманац Драгицом, ученици 3/2 одељења са својом 
учитељицом Радовановић Љиљаном, ученици из Бачинаца 5.-8.разреда  са својом професорком 
српског језика Марковић Иваном  уз музичку пратњу учитељице Лазић Снежане. Ученици,  гости и 
домаћини   су мало одмерили снаге на одбојкашком и кошаркашком терену, обишли библиотеку, 
продужени боравак, информатички кабинет,  а наставници разменили искуства и проблеме и ситне  
поклоне. Дружење је настављено посетом галеријама слика Саве Шумановић  и  МНУ Илијанум. 

   



 

  
 

  
Као и претходних година , организован је  одлазак ученика седмог и осмог разреда на фестивал науке 

у Београд 17.12.2016.  Превоз је обезбедила Општина Шид. Како је ово десети, јубиларни, фестивал по 

реду, ове године је одржан под слоганом „ЧИСТА ДЕСЕТКА“.  Ученици су имали прилику да погледају и 

учествују у бројним радионицама из разних научних области. 

                     

                                              



Међународна организација  MERCY   CORPS,  као донацију обезбеђену од фондације FC REAL 

MADRID,  предала је 30.11.2016.године комлет опреме за фудбал: Торбу за ношење опреме и лопти,  

12 лопти,  мрежице, чуњеве за обележавање  терена, пумпу за надувавање лопти.... Тиме ће ће 

бити попуњен арсенал опреме за фудбал у матичној школи и издвејеним одељењима заиста 

квалитетним комадима. 

                   

После конкурисања из јула 2016.годи не,  остварена је донација од Покрајинског секретаријата за 

спорт и омладину у износу од 360.000 динара за куповину спортске опреме. 

ИЗЛОЖБЕ Ученици и наставници Основне школе "Бранко радичевић"у Шиду,   као и ученици у свим 

издвојеним одељењима,  спремно чекају предстојеће зимске празнике.  Хол и учионице су  украшени   

цртежима са новогодишњим мотивима а представљена је и етно поставка декорисана 

традиционалним божићним симболима. ТЕМА-ИЗЛОЖБЕ биће посебан прилог у  овом летопису као 

ретроспектива до сада најуспелијих изложби у школи. 

ЈАНУАР  2017.                                                                                                                              
4. ШИДСКИ НОВОГОДИШЊИ МАРАТОН Учешће су узели ученици и наставници наше школе. 

  

Школско такмичење из математике одржано 19.01.2017.године.Велики одазив ученика 3.-8. Разреда. 



Свечаност поводом обележавања дана рођења Саве Шумановића.На свечаности је наступио хор 

ОШ "Бранко Радичевић" Шид уз клавирску пратњу проф. музичке културе  Снежане Филагић. 

  

 

 Светосавска академија "Прича о једном принцу" одржана је у Храму Светог оца Николаја у Шиду,  

Програм су припремиле Снежана Филагић са ученицима од 5. до 8. разреда и учитељица Драгана 

Болманац са ученицима одељења 4/1 којима  је припала част да буду кумови славе. 

  

  



 

У петак, 27. јануара 2017. године, ученици одељења IV-1 су у манастиру Привина Глава извели 

пригодан програм који су припремили са учитељицом Драгицом Болманац. Ученици  из Бачинаца  

2.Б са учитељицом Тањом Ракић, такође су уприличили  прославу Савиндана у истом манастиру. 

    

 

У свим подручним одељењима наше школе-Гибарац, Бачинци  и  Кукујевци су одржане прогодне 

свечаности поводом  Свиндана. Детаљнији приказ је дат за сваку школу у свом делу летописа. 

 

Радионица "ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА" у сарадњи са Црвеним крстом из Шида одржана је 

током јануара 2017.  са ученицима 3.разреда у матичној школи.   

  



 

На Светосавској академији у КОЦ-у проглашени су носиоци плакета за 2016.годину из наше школе: 

Ученице Јелена Божин, Емилија Зечевић, Дуња Живановић, Маша Леро и Душица Валентировић на 

предлог музичке школе; Наставница натематике Гњидић Горана  и наставнице из КОМИСИЈЕ   ЗА  

КУЛТУРУ коју чине  Продић Мирјана, Живковић Јелена, Филагић Снежана и Бабић Оливера. 

   

 

 


