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ШИД,   НОВЕМБАР   2019. 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК  је реновиран донацијом Екуменске цркве  из Шида,: окречен, 
постављен ламинат, тракасте завесе, нов намештај, табуреи,  тепих ...  

    

УВОЂЕЊЕ  ЕЛЕКТРОНСКИХ  УЏБЕНИКА  И  ДИГИТАЛНИХ  ОБРАЗОВНИХ  МАТЕРИЈАЛА .   
У школу  је  стигло три комплета и један лаптоп а аплицирано је на дванаест. И поред 
тога,  сви пријављени учитељи и наставници  су присуствовали додатној обуци која је 
одржана у нашој школи,  као и наставници из других школа из наше општине.     .    
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СЕМИНАР    за наставнике за  предмет  Грађанско  васпитање за основну и средњу школу 
одржан је у Новом Саду 22 -23. новембра 2019.године у хотелу „Президент“.  Семинар су 
похађале Биљана Миланковић – Видић и Јелена Перић. Организатор Министарство. 

    
 

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ У НАШОЈ БИБЛИОТЕЦИ  Промоција књиге песама „Кутијица имена“ 
Вере  Вујичић.  Ученици 3/1, 2/1, 2/2 и продуженог боравка  су уживали у дружењу са 
песникињом за коју су имали прегршт необичних питања. 

    
 

ДАН ШКОЛЕ  --Ученици и запослени у Основној школи "Бранко Радичевић"  Шид  у 
уторак, 19.11.2019. године свечаном академијом и низом активности обележили су Дан 
школе- Дан толеранције.  Ученици 5.-8.  разреда из Шида,  припремили су представу 
"ХРИСТОВА ЧУДА" поводом обележавања осам векова самосталности  СП Цркве.  
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"У свету Босиља" Дан школе и Фестивал права детета обележени су у МНУ"Илијанум" 
Шид, под слоганом "Квалитетно образовање за све".  Ученици 4/1 са учитељицом  
Александром Клисурић и кустосом музеја,  реализовали радионицу у којој су упознали 
живот и дело Илије Башичевића Босиља - сликара наиве.   Реализован је и уметнички 
квиз у галерији слика Сава Шумановић- ученици  II-1 учитељице  Степанчевић Сање. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАУЧЕНОГ  НА ЧАСОВИМА ТИО и ТИТ.  Ученици  7/4 су показали  су 
припремљеним и показаним  радовима шта су научили и како се сналазе  у ИТ. 

  
 

ПРЕДАВАЊЕ ПОЛИЦИЈА—Службеник полиције,  Новаковић Александра 29.11.2019. 
одржала је предавање „Насиље као негативна појава“ за ученике IV  и  VI  разреда. 

  
 

УПОЗНАВАЊЕ ШКОЛЕ  Ученици одељења  1/1  обишли су школу у пратњи своје 
учитељице  Вурдеља Сање  и упознали се са помоћн.директора,  правником-секретаром 
школе,  зборницом,  библиотеком у школи, распоредом учионица... 
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ИЗЛОЖБЕ: ЈЕСЕН  Свака промена годишњег доба или значајнији светски датум, обележи 
се веома успелим пригодним изложбама у ходницима и холу школе. 

  

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ, Јелена Живковић, имала је прилику за размену искуства везаних  за 
школовање  миграната са покрајинским заштитником грађана Дакић Миланом и 
наставником године из SAD, Менди Менинг за 2018.годину. 

    
 

ДИВЧИБАРЕ –Током новембра 2019. две групе ученика са својим разредницима, 
реализовали су наставу школе у природи. Све је протекло у реду, како је и планирано. 

    



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

ЕКСКУРЗИЈЕ  РЕАЛИЗОВАНО:  Седми разред – маршрута: Шид- Аранђеловац – Опленац - 
црква Св. Ђорђа -  Топола – Карађорђев конак - манастир Жича- Крагујевац- Музеј „21. 
октобар“- Спомен-парк „Шумарице“- Врњачка бања--манастир Жича – Шид.   

     

Осми разред - Шид –Јагодина – Музеј воштаних фигура- Крушевац - Ђавоља Варош- Ниш-
Чегар–Ћеле кула- Шид.  Обе екскурзије реализоване су по плану без икаквих проблема. 

     
 

     


