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ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ -- ПРЕДАВАЊА Превенција и заштита деце од 

злоупотреба опојних дрога и алкохола у четвртом  и  шестом разреду  и  

ПРЕДАВАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У 3. РАЗРЕДУ  Сигурност у саобраћају 

  

Заменица шефа делегације ЕУ у Србији Матеја Норчић Штамцар са сарадницима 

приликом  посете  шидској општини,  посетила је  и основну школу “Бранко 

Радичевић” у Шиду пошто је средствима ЕУ,  по пројекту,   урађено улично осветљење 

око школе. 

  

Одред извиђача ''Лазар Бибић'' из Шида отпочео је са низом акција чији је примарни 

циљ да у своје чланство прими најмлађе љубитеље извиђачких вештина.Тим поводом 

су у Спортско-рекреативном центру ''Зелени појас'' одржали пригодан преформанс- 

припреме за Олимпијаду у заборављеним дечјим играма са ученицима нижих разреда-

учитељице: Снежана Лазић, Александра Клисурић и Сања Степанчевић. 

  



ЉУТА СРЕМИЦА" Изведен је драмски програм ученика наше школе у Музеју наивне 

уметности "Илијанум"-повод МУЗЕЈИ за 10. са презентацијом љуто-слатке зимнице. 

   

Реализоване су екскурзије: УЧЕНИКА I РАЗРЕДА,    УЧЕНИКА II РАЗРЕДА,  УЧЕНИКА III  

РАЗРЕДА,   УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА  и  УЧЕНИКА  V РАЗРЕДА.  Маршруте  и садржаји свих 

екскурзија дати су у посебном поглављу као и неке од слика.   

    

НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ-- У сали СО Шид пријему су 

присуствовали и ученици IV разреда,  учесници литерарног конкурса на тему „Крв 

живот значи“,  са учитељицама  Сањом Степанчевић и Светланом Жанплонг. 

  



МАШИНА ЗА ПРАВЉЕЊЕ БАЛОНА ОД САПУНИЦЕ  Ученик првог разреда из 

Бачинаца, Андреј Рац, осим што се истиче на свим  часовима редовне наставе, већ дуже 

време показује изванредан таленат у домену техничког и машинског конструисања. 

Презентовао је свој уређај за прављење балона од сапунице и све изненадио својим 

умећем. Верујемо да ће Андрејево интересовање за машинско конструисање, 

напредовати у озбиљан пројекат за неких  пар  година. 

 
СЕМИНАР-ПРОГРАМИ НАСТАВЕ УЧЕЊА-Пројектна настава у првом разреду 

 РЕПРОДУКТИВНО ЗРАВЉЕ У два термина, 16.маја и 21.маја, реализована су 

предавања са темом Репродуктивно здравље за све ученике од петог до осмог разреда. 

Пројекат је подржала Општина Шид а реализовала клиника Конзилијум из Новог Сада. 

  

ГЕОГРАФИЈА - ПАНО РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА  Наставница Мирјана Лалић је са 

својим ученицама из географске секције поставила пано са темом РУСИЈА. 

  



ПРОМОЦИЈА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ  У холу наше школе, 29.5.2018. је одржана 

промоција Основне музичке школе "Филип Вишњић" на којој су свирали наставници 

музичке школе, а програм су употпунили и наши ученици Урош Новаковић и Јован 

Стефановић који већ похађају музичку школу. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "Никола Тесла" из Шида  За ученике свих 

одељења осмог разреда, укључујући и Бачинце и Кукујевце, одржана је веома 

интересантна презентација школе. Неке експерименте су наши ученици могли извести 

самостално са роботима и материјалом који су донели наставници и ученици ове школе 

и упознати се са могућношћу и предностима уписа у техничку школу у Шиду.  

  

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА   УДРУЖЕЊЕ ГРУЖАНСКИХ УЧИТЕЉА - Примери добре 

праксе "ПОКРЕНИМО СЕ" рад из српског језика, под називом "ШТАМПАНА СЛОВА 

Д, К, Б, В", аутора учитељице Драгице Болманац, публикован је у Електронском 

зборнику 2017/2018. године и  добио  заслужено признање. 

   

Св. Никола, 22.мај је школска слава која је прослављена у цркви заједно са градском 

славом, литургијом, литијом учешћем и пригодном приредбом наших ученика. 

  



  

МАТУРАНТИ  Као и сваке године, матуранти у школској 2017/18.години су весело и 

достојанствено уз песму и игру  у холу школе, прославили последњи дан редовне 

наставе у осмом разреду. 

  

 

 


