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 ШИД  СЕПТЕМБАР 2018. 

Полазак  у школу за све ученике  3.септембар је био први наставни дан у школској 

2018/19.години. Посебно је значајан за прваке којима је то први школски дан у животу и 

петаке који су груписани у сасвим нова одељења и место учитељица добили разреднике. 

--ПРВАЦИ--  Већ по традицији, прваци седну на припремљене клупе у холу школе, а 

маме, тате, баке и деке стану око њих нестрпљиво чекајући приредбу,прозивку  и поклоне 

од локалне самоуправе. 

  

--Првацима су добродошлицу  пожелели  старији другови, сада петаци, директор школе  и 

представници локалне самоуправе са пригодним, скромним поклонима. 
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--ОДЕЉЕЊЕ  1/1  Професор разредне наставе, Сања Степанчевић   

   

 

ОДЕЉЕЊЕ  1/2  Професор разредне наставе, Љиљана Радовановић  

   
 

ОДЕЉЕЊЕ  1/3  Професор разредне наставе, Александра Боројевић   

   



ЛЕТОПИС  ОШ „Бранко Радичевић“  Шид      Школска  2018/19.година 

--ПЕТАЦИ-- Ученици четвртог разреда су се опростили од својих учитељица у јуну  и 

у комбинованом саставу  прешли  у пети разред. 

 Одељењски старешина 5/1 је  професорица Марковић Ивана, наставница српског језика. 

  

Одељењски старешина 5/2 је  наставница  руског језика  Весна Станојчић. 

  

Одељењски старешина 5/3 је наставница математике  Горана Гњидић. 
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Одељењски старешина 5/4 је академски сликар, мс Милош Остојић, наставник ликовног 

васпитања. Уовом  одељењу  су  ученици који су четврти разред завршили у нашем 

издвојеном одељењу у Гибарцу. 

  

 

Уплаћеним  средствима  родитељског динара, у учионицама 2/2 одељења  / учитељица 

Сања Грозданић/  и  2/3  одељења / Мирјана Мирило/ ,  пресвучене су и тапациране све 

столице. Ученицима је много пријатније седети 5-6 часова дневно а зими ће бити много 

топлије. Очекујемо од ученика старијих разреда који у овим учионицама прате наставу 

математике да једнако пазе и чувају овај поклон    родитеља. 

   

 

ROTARY КЛУБ из Сремске Митровице уручио је поклон нашој школи - четири рачунара. 

Два су намењена школи у Кукујевцима, а два школи у Бачинцима. Наставницима ће бити 

знатно олакшан унос података у електронске дневнике, као и припрема наставе.  
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Промоција ПБУченици одељења I-3 били су гости у продуженом боравку. Уверили су се 

да је атмосфера пријатна и опуштена, да ту могу да се играју разне игрице, гледају нови 

цртани филмови, проверавају или раде домаћи задаци, иде у шетњу, на игралиште или у 

фискултурну салу... Треба се пријавити и не мора се долазити сваки дан као на наставу. 

  

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА Вишенаменски простор, не само за чување и издавање књига, 

већ и за реализацију наставе, огледних часова, промоцију књига, књижевних сусрета, па и 

за снимање материјала за пројекте. О чему је реч, чуће се касније... Неки следећи месец.... 
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Аматерско позориште «Бранислав Нушић»  Шид представа БАЛ ВАМПИРАпо мотивима 

Ен Рајс,драматизација и режијаЦветин Аничић.  Мора  се истаћи да су глумци претежно 

бивши и садашњи ученици наше школе. 

   

 

Ликовне радионице у спомен кући  Саве Шумановића у Шиду  Ученици  са својим 

учитељицама заједно са кустосом Анђелком Радосављевић реализовали више  радионица  

„Дечији ликови у стваралаштву Саве Шумановића“. 
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У нашој школи је 26.9.2018. гостовала глумица Јелица Брестовац са представом Пипи 

Дуга Чарапа.   Деца су ативно учествовала и уживала у представи. 

  

                                 

 

Позоришна представа „Фразе за кућне мазе“  реализована је  29.9.2018. године у сали 

Културно образовног центра у Шиду. Представи су присуствовали сви ученици првог 

разреда матичне школе. 
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Ученици  3/1  и  3/4  су са својим учитељицама присуствовали  Молебану за почетак 

школске године  и  успех школе у цркви Светог Николаја у Шиду. 

На велики хришћански празник Крстовдан ученици 4/2 су са својом учитељицом 

Снежаном Лазић присуствовали литургији у цркви Светог Николаја  у Шиду. 

 

 

 


