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ШИД  ОКТОБАР   2018. 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА-- Традиција обележавања Дечје недеље у свету и код нас веома је дуга, 

а на иницијативу организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове 

манифестације, дефинисана је законом о друштвеној бризи о деци. Дечја недеља се 

традиционално обележава и у нашој школи. У сали КОЦ–а у Шиду у периоду од 2.-- 6. 

октобра 2018.  је  уприличен низ програма за децу под називом “За радост сваког детета 

– градимо мостове међу генерацијама“.-- радионица етно лутака, концерти деце 

културно-уметничких друштава  и представа “Шетња с Андерсеном“ и неке друге. Овај 

програм су пратили  и наши ученици од првог до шестог разреда са својим наставницима. 

   

У Народној библиотеци "Симеон Пишчевић" ПЕТАЦИ су  присуствовали свечаном 

отварању изложбе кофера "Возоплов",  ауторке Надице Јосимовић и изложбе фотографија 

"Необична путовања" аутора Уроша Петровића. Ученици су могли  уживати  у стиховима 

присутних дечјих песника и погледати  изложене  предмете   и фотографије. 
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Приликом посете Галерији Саве Шумановић, ученицима другог и трећег разреда, кустос - 

педагог, Анђелка Радосављевић, је показала пејзаже и портрете деце које је Сава насликао. 

У дворишту галерије, одржала је радионицу на тему – портрет Корак по корак, показала је 

ученицима како да нацртају портрет...  Ученици одељења V-1, V-2, VI-1 и VI-2, заједно са 

наставницима ликовне културе Милошем Остојић и Тијаном Клисурић, посетили су родну 

кућу нашег сликара Саве Шумановића. 

   

      

ПРЕДСТАВА "ПИПИ НА ПУТУ ОКО СВЕТА" 
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ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ "ФРАЗЕ ЗА КУЋНЕ МАЗЕ" 

  

Поводом обележавања Дечје недеље, у суботу 6. октобра 2018. организован је излет за 

ученике од V до VIII разреда на Липовачу. Ученици су пешачили до излетишта и назад и 

провели дан у природи са својим одељењским старешинама. Ученици од 1.-4.разреда са 

учитељицама и учитељем   су  направили пикник у оближњем парку  у Зеленом  појасу. 
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Ученици V и VI разреда  зајдено са одељењским старешинама у петак, 5. октобра 2018. 

погледали су позоришну представу "Пале сам на свету" Градског казалишта из Белог 

Манастира. Представа је одиграна у сали Културно-образовног центра, а ученици су се 

веома радо јављали да учествују у деловима представе. Ова симпатична и поучна прича 

настала је према истоименој књизи и говори о разлици између самоће и усамљености, о 

сну у којем се сазрева и учи о страху и како га победити. 

  

Психолошку  радионицу "Ја и други"-два аспекта сукоба, реализовала је  за ученике 

издвојеног  одељења Гибарац, психолог Горица Бијељић.   
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Ученик осмог разреда, Јован Илић, боравио је у Истраживачкој станици Петница у Летњој 

научној школи, заједно са талентованим вршњацима из целе Србије. Пракса школе је  да 

талентовани ђаци, са низом награда на такмичењима похађају школу у Петници почетком 

септембра на иницијативу родитеља, наставника и подршку Општине.  Тежиште програма 

је на упознавању ученика са основним техникама и принципима научног истраживања - 

посматрање, мерење, извођење закључака, рад на инструментима, рад на терену и слично. 

    

У неким одељењима петог, шестог и седмог разреда реализоване су презентације са 

темама из екологије - Спас за ПЛАНЕТУ и здравља - Превенција и заштита; До сада је 

одржано  укупно осам часова у складу са ГПРШ. Презентације је реализовала помоћн. 

директора, Дупало мр Вера што се наставља током школске године у осталим одељењима. 

  

 

РАДИОНИЦА КУВАЊА  Руски двор, 2.10.2018. Припремљена је  руска салата и десерт 

воћна салата са шлагом. Дружење  са другарима ОШ "Сремски фронт", представницима 

КОЦ  и Црвеног крста Шид  организовао је домаћин  парох декан  о.Режак Михајло.  
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У оквиру програма Дечје недеље одржана је промоција књиге "Кец из удварања" 

песникиње и књижевнице Меланије Римар из Новог Сада која пише и на српском и на 

русинском језику. Реализацију промоције помогла је учитељица Биљана Николић, а 

присуствовали су ученици одељења III-2 и III-4. У гостима су били: Милица Дондур - 

Мишков из Змајевих дечјих игара, свештеник грко-католичке веронауке о.Михајло Режак, 

наставница русинског језика, ученици русинског језика и помоћн.директора. 
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ДЕВОЈАЧКА СОБА У ЈЕСЕЊЕМ РУХУ  У холу школе на првом спрату изложена је 

веома интересантна етно поставка која привлачи пажњу, како свих који први пут дођу у 

школу, тако и оних који су је више пута видели, јер се често комплетно мењају детаљи и 

сваки пут изгледа потпуно другачије.Тако је и ове јесени, а за то су заслужни чланови 

Комисије за естетско уређење школе и наше теткице. 

  

  



ЛЕТОПИС  ОШ „Бранко Радичевић“  Шид      Школска  2018/19.година 

 

ГЕОГРАФИЈА или ЕКОЛОГИЈАУ холу матичне школе изложен је едукативан пано са 

ученичким радовима из географије који може да послужи ученицима осмог разреда за 

екологију и ученицима шестог разреда за предмет – секцију  Чувари природе. 

  

 

Ауторској 

представи 

режисера Аничић 

Цветина  

„Витамини здрави, 

фини“ и 

реализацији у сали 

КОЦ-а  

присуствовали су 

сви ученици од 

првог до четвртог 

разреда 

 

 

„Трка за срећније детињство“ је одржана  на стадиону ФК Једнота у Шиду у организацији 

Црвеног крста Шид у Дечијој недељи. Ученици наше школе су масовно учествовали у 

трци  и освојили прегршт медаља о чему ће бити реч у интегралном тексту летописа 

СПОРТ –годишњи извештај. Учешће су узели и ученици мигранти из прихватних центара 

који су укључени у наш образовни систем и пели се на постоље победника заједно са 

нашим ученицима. 
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Већ по традицији крајем октобра , ученици осмог разреда из целе Општине, присуствују 

манифестацији Вишњићеви дани са својим наставницама српског језика или одељењским 

старешинама, што је прилика да нешто виде,  науче и да се међусобно упознају. 
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