
ФЕБРУАР  2017. 

Наставница Горана Гњидић са ученицима покренула хуманитарну акцију „Чеп за хендикеп“ у 

матичној школи.Акција је покренута и  у одељењима у Гибарцу, Бачинцима и Кукујевцима.                                                                                                                                                                                 

          

Наша школа дала је свој допринос обележавању Дана материнског језика наступом  и 

рецитацијом  ученика Хирјоватиј Давида  на русинском језику у Гимназији. 

    

 Почетак школских такмичења по Календару министарства просвете.Ток и резултати свих 

такмичења биће дати у посебном поглављу овог летописа пропраћени сликама / до којих се 

дошло/  најуспешнијих такмичара и њихових наставника. У сваком случају, честитке свима на 

успеху, труду  и  залагању, који су осветлали образ себи и школи, и у овој  школској  години. 

 Празник православних верника Свети Трифун и празник западне традиције Свети Валентин 

обележавају се истовремено, 14. фебруара. Обојица светаца, иако светковани у различитим 

црквама, заштитници су искрене љубави свих хришћана.  Овим поводом, у холу наше школе  

постављена је изложба  радова ученика и својеврсних гроздова од балона.  

                                                                     



ЛЕТОПИС 2016/17.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

 

 

Поводом Националног дана борбе против дуванског дима,  одржано је предавање о штетности 

дувана и дуванског дима по здравље човека. Предавање су одржали чланови Црвеног крста Шид 

и школе, ученици  са наставницом  Башић Валентином  у сарадњи са здравстваним радницима 

Дома здравља Шид. 

 

Дан државности Србије је државни празник Србије који се празнује 15. и 16. фебруара, а 

установљен у спомен на дан када је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први српски устанак 

и дан када је у Крагујевцу 1835. године издат и заклетвом потврђен први Устав Књажевства 



ЛЕТОПИС 2016/17.                                                                       ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД 

 

Србије — Сретењски устав.  Дан државности је у школама нерадни дан, а у холу наше школе 

изложена је поставка како бисмо обележили овај датум, који је најбитнији датум у политичком, 

културном и историјском календару Србије. 

         

Беле покладе симболизују долазак пролећа и обележавање почетка великог поста пред Васкрс, 

зато их у народу сматрају као дан за праштање и весеље. У организацији Удружења српско-

руског пријатељства у Шиду 25.02.2017. је уприличен пригодан програм који је почео карневалом 

у којем су учествовали и наши ученици. Жири оцењивао најлепше маске. Најкреативније,су  биле  

ученице наше школе 3/1 одељења  са учитељицом  Сањом  Степанчевић :   прва: НИКОЛИНА 

КУЉАНСКИ    друга : ТАМАРА  ГРБАТИНИЋ трећа : МАЈА  БРЧКАЛОВИЋ 

         

 


