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ШИД,   ОКТОБАР  2019. 

          ХОКЛИЦЕ СТОЛИЦЕ 01.10.2019.  Школска управа-/саветнице/  из Новог Сада  је  током 
посете основној школи „Бранко Радичевић“ у Шиду организовала ликовну радионицу . 
Тема радионице била  је осликавање  малих столица-  хоклица а учествовала су деца од 
првог до осмог разреда уз малишане  мигранте који похађају ову школу.  
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СТИГАО  ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ аплицирано и остварено по конкурсу Министарства просвете 
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           Дечја недеља  7.-11.октобар 2019.   
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На терену Спортског центра "Партизан" одиграна је фудбалска утакмица између екипа 
ученика ОШ "Бранко Радичевић" и ОШ "Сремски фронт". Наши ученици су победили 
резултатом 4:1.(Организовао наставник физичке културе Драган Мудринић)   

            
 

         Радионица у Галерији-Берачице комбинована техника  ученици 3/1 + ученици од 1. до 8.  

  
 

           Дружење са глумцима из Београда и гледање представе ,, Црвенкапа и вучко". 
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          У  ПОТРАЗИ  ЗА  ЗВУКОМ  "Музичка радионица, за ученике од 1. до 4.разреда, 
реализована у просторијама Црвеног крста Шид. Водитељ радионице по Орф методи је 
проф. Марија Митић, из Ниша. Ученицима је то било ново, интересантно  искуство.  

            

         

          ПОЕТСКО  МУЗИЧКИ  ШОУ  песник Тоде Николетић и музичар Бане Росић дружили су се 
са ученицима 3. и 4. разреда у сали КОЦ а. Ученици 3/2  учитељице  Сање  Грозданић 

            

          ЛУТКА ОД ПАПИРА - радионица са девојчицама три одељења трећег разреда из Шида.  
Водитељ радионице је била учитељица Драгица Болманац. 

            

         Посета биоскопу представља успешан покушај увођења ученика у праћење филмова за 
децу, будући да ученике треба припремити за критички одабир филмова у одраслом 
добу.  Ученици одељења  5.-8. разреда су  гледали 3Д филм "КРАЉ ЛАВОВА".  
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          ТРКА ЗА... Трка за срећније детињство одржана као и сваке године у организацији ЦК. 

                   

         БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ  28.10.2019. године у оквиру стручног усавршавања 
ван установе у Гимназији "Сава Шумановић" из Шида одржан је семинар под називом 
"Безбедност деце на интернету", предавачје био   Јован Комленац. Семинару су 
присуствовали и наши наставници  и  сручни  сарадници / слика  доле/. 
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         СЕДМАЦИ  У ГАЛЕРИЈИ  Најбољи начин да се деца упознају са једним од највећих српских 
уметника јесте да уживо анализирају његова дела, доживе их и представе своју идеју на 
задату тему. "Обуцимо купачице" јесте задатак кроз који деца могу креативно да покажу 
сву своју машту и обједине скоро све наставне теме ликовне културе 7. разреда. Кустоси 
галерије слика Саве Шумановића су срдачно угостили ученике  и пружили им прилику да 
направе  сјајну ликовну радионицу на коју би и сам уметник био поносан. 

              
 

Поводом дечје недеље организоване су бројне активности: шетње,  игра балонима, 
радионица волонтера Црвеног крста из Шида на тему“Превенција борбе против 
трговине људима“ и друге, посета библиотеци “Симеон Пишчевић“, музеју наивне 
уметности „Илијанум“, галерији и спомен кући „Сава Шумановић“,  крос  „Трка за 
срећније детињство“, књижевни сусрет, цртање карикатура,  хуманитарне акције... 

  

    


