
ЛЕТОПИС  ОШ „Бранко Радичевић“  Шид      школска  2019/20.година 
 

ШИД,  ДЕЦЕМБАР  2019. 

ИЗЛОЖБЕ   Сваки месец има значајне датуме који се симболично обележавају на планети.  
Еколози су пригодном изложбом-плакатима обележили Светски дан борбе против СИДЕ;    

    

Ученици чланови географске  секције  су  поставили  веома успешну  изложбу лутака 
одевених у ношње различитих народа света са пригодним пропратним текстом, сликама и 
објашњењима.  Многи  ученици су пролазећи холом застајали и са занимањем разгледали 
изложбу. Менторка, наставница Мирјана Лалић. 
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Сваке године се посебна пажња  придаје  изложбама  поводом Нове године и зиме  у холу и 
ходницима  у матичној школи и свим издвојеним одељењима наше школе што доприноси 
посебно свечаној атмосфери  и лепоти школе.  

   

   

Децембар је месец у коме се јасно види празнично расположење. Наши ученици као и сваке 
године учествују на  новогодишњим  вашарима  на коме  продају   новогодишње украсе и 
честитке  које  сами праве  са  учитељицама и родитељима . 
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Као и сваке године, и ове је локална самоуправа обрадовала све малишане до једанаест 
година и уручила им пакетиће у спортској хали за децу из Шида а у месним канцеларијама 
пакетићи су подељени  деци са  села. Наше ученике су водиле њихове учитељице и учитељи. 

  

 

Тим ученика наше школе од 5.-8.  разреда – матична школа, освојио је ПРВО МЕСТО 
општинском и на  ОКРУЖНОМ ПРВЕНСТВУ у футсалу (пионири). Честитамо ученицима и 
наставнику физичког и здравственог   васпитања  Драгану Мудринићу и надамо се новом  
успеху  на међуокружном такмичењу  на пролеће 2020.године. 

   

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Бранко Радичевић“  Шид      школска  2019/20.година 
 

Већ традиционално,   ученици  су учествовали  на ликовном  и литерарном конкурсу " Моја 
бака и мој дека".  Резултати нису изостали што се види са доделе награда у Црвеном крсту. 

              

Семинар за учитеље и наставнике ,,Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа 
ученика"   (реализатори : Биљана Сеизовић и Вјекослав Петришко) одржан је у ОШ"Бранко 
Радичевић" 7. И  8.  децембра  2019.године у организацији ДУСТ-а. Семинар су похађале 
учитељице из наше и других школа из наше Општине. 
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Ученици 3/1  учитељице  Драгице  Болманац,  учествовали су на Међународном такмичењу 
из рачунарства и информатичке писмености "ДАБАР" у категорији јуниора.  Страхиња 
Шинка,  ученик 3/1 освојио је максималан број бодова као и прошле године /слика доле/. 

     

Пројектна настава на тему ,,Здрава храна-здраво дете".  Ученици I/1 разреда из Шида и 
ученици првог разреда  из Бачинаца,   обишли су пекару ,,Центар" , продавницу здраве хране, 
пијацу, парк и Дом здравља где су присуствовали предавању докторке Миросављевић  
Светлане / Учитељице  Вурдеља  Сања  и  Ракић Тања/--слика горе и доле две слике. 

             

Посета предметних наставника часовима  у 4.разреду   у  Бачинцима  на часу ликовне културе 
одржана је радионица - "Израда лутака".  Час је реализовала  наставница: Илијана Николић. 
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ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ  Предавање полиције  одржано је  и у матичној школи за 
ученике 4.  и  6.  разреда. Тема је била  „Превенција и заштита деце од трговине људима“.  Час   
је рализовао  службеник полиције Лаћарац  Драган уз активно учешће  ученика. 

   

Допунска настава   Већ на распусту 24.25.26. децембра одржана је допунска настава за 
ученике који су показали да имају проблеме у савладавању наставног градива. Интересантно 
је да се наставница Вејновић Елизабета договорила са ученицима из Бачинаца и Кукујеваца 
да долазе на допунску наставу у Шид у матичну школу. Забележен тренутак на сликама доле. 

   

ОБУКА – дигитални уџбеници.  Школа  је  ушла у пројекат  Министарства просвете  2000 
дигиталних учионица и добила и ове школске године прибор за реализацију дигиталне 
наставе. Тренутно  имамо укпно прибора за девет учионица, тј.   за девет наставника. Прибор 
се састоји од  лаптопа, пројектора и постоља. У школу је стигло девет  таквих комплета и 
један лаптоп. Наставници су преузели кодове за приступ и  кориштење дигиталних  
уџбеника и похађали додатну обуку. Дигитални уџбеници се могу користити у школи са свих 
лаптопова  и  са расположивих пројектора  или  телевизора / слика горе/. 
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ГИБАРАЦ,  ДЕЦЕМБАР  2019. 

Ученици наше школе учествовали су на ликовном конкурсу „Моја бака и дека“у организацији 
Црвеног крста Шид. Резултати нису изостали: 2.место Анђела Продановић, 3.место Момчило 
Гојковић и 4.место Алекса Бјелић, сви су ученици првог разреда / слика у прилогу  ШИД/. 

На часовима веронауке је обележен и празник Св. Николе. На часовима ликовне културе 
припремало се за Новогодишњи вашарчић који је одржан у Дому културе. Штандови су били 
пуни украса, јелки и  медењака. Сви су били у правом претпразничком расположењу. 
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БАЧИНЦИ,  ДЕЦЕМБАР  2019. 

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ У оквиру пројекта „Основи безбедности деце”, 12. децембра 
одржано је предавање полиције у четвртом и шестом разреду. Тема предавања била је 
Превенција и заштита деце од трговине људима, а одржала га је Љиљана Петровић. 

  

  

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У оквиру пројектне наставе из предмета географије, технике и 

технологије и ликовне културе, ученици шестог разреда реализовали су пројекат под 

називом „Насеља”. Показали су завидну креативност правећи макете градског и сеоског 

насеља, монголске јурте, индијанске типије, ескимске  иглое и малезијске сојенице.  
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СВЕТА ЛИТУРГИЈА У четвртак, 19. децембра, обележен је велики светац  Свети Никола у 

Бачинцима. Ученици који похађају веронауку  од првог до осмог разреда присуствовали су 

Светој Литургији и причестили се у храму Светог Николе. 

  



ЛЕТОПИС  ОШ „Бранко Радичевић“  Шид      школска  2019/20.година 
 

КУКУЈЕВЦИ ,  ДЕЦЕМБАР  2019. 

Намештај у ученичком кутку   Ученици Подручног одељења у Кукујевцима од родитељског 
динара  купили су нов намештај. Тракасте завесе за прозор је поклонио донор како би 
употпунили кутак за одмор ученика.  Остала финансијска средства су обезбедили родитељи 
ученика   одељењских  старешина:  Тање Матијаш,  Биљане Димитров, Снежане Тодоровић,  
Бојане  Карличић, Лазић Маре,  Дудок Расћа  и  Биљане Тодоровић. 

    

 

НОВОГОДИШЊИ ВАШАР    Ученици II, III и IV разреда подручног одељења Кукујевци са 
својима учитељицама организовали су новогодишњи вашар на коме су продавали   украсе 
које су сами правили са родитељима и учитељицама - Биљана Димитров, Снежана Тодоровић 
и  Бојана Карличић.  Уз добро расположење, осмехе на лицу и топао  чај,  и  све је  распродато.   
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Пројектна  настава    Ученици другог разреда Подручног одељења из Кукујеваца су показали   
резултате  свог пројекта  "Празници нам стижу" који су припремили  са вероучитељицом 
Весном Куљански и учитељицом Димитров  Биљаном. Акценат стављен на  обичаје  за Божић. 

   


