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ФЕБРУАР   2020. 

ЛЕПЕ УЧИОНИЦЕ -- НОВ НАМЕШТАЈ  Тим за пројектно планирање је био веома активан у 

неколико година уназад са координаторком Дупало Душаном и обезбедио значајна средства која 

су побољшала квалитет наставе. Посебно је значајна апликација у Министарство просвете  после 

које је школа добила  средства у износу десет милиона динара наменски за куповину школског 

намештаја. Коначно је измењен намештај у свим учионицама матичне школе и свих издвојених 

одељења. Купљени су столови, столице, наставничке катедре и ормани.     

  

НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ     Наставници у школи, по договору, обележавају све значајније 

датуме у свету. Посебно су активни ученици издвојеног одељења школе у Кукујевцима са својим 

учитељицама  Карличић Бојаном, Тодоровић Снежаном, Димитров Биљаном  и  Матијаш Тањом. 

На то указујемо у успелим прилозима у летописима  онако како се објављују  и реализују. 
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БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА - Иако је  ова тема честа на ЧОС-е, волонтери 

општинског Црвеног крста су је поново интерактивно презентирали ученицима у одељењима 

осмог разреда који су веома активно пратили излагање и показали завидно познавање овог 

проблема. 

    

СВЕТИ  ТРИФУН  +  ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ Сваке године новим садржајима и  изложбама се 

пригодно  обележе ови празници па тако и ове године.  

        

ДАН  ДРЖАВНОСТИ  Овај значајан датум наше историје се празнује у ненаставне  дане али се пре 

тога у холовима свих школа постави пригодна изложба као подсећање на то шта се слави. Ове године 

су  посебно били активни ученици 3/1 одељења са својом учитељицом Болманац Драгицом. 
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НАЈУСПЕШНИЈЕ  ШКОЛСКО СПОРТСКО   ДРУШТВО – Већ трећу годину заредом, ОШ 

Бранко Радичевић прима ово признање. Многобројне победе на општинском нивоу, пласмани на 

окружна такмичења па и на републичка, разлог су за то. Наставници физичког и здравственог 

васпитања су у рад са децом уложили  сво своје знање, искуство и труд а то су Јекић Татјана, 

Мудринић Драган, Расћо Дудок  и Панић Горан.  

       

РЕЦИТАТОРИ  ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ Крајем фебруара се традиционално одржи школско 

такмичење или елиминације пријављених рецитатора – најужи избор за општинско такмичење у марту. 

У Кукујевцима је то све јавно, са подршком,  навијањем и аплаузима, као и у „малој“ школи  у Гибарцу. 

   

У Гибарцу су током овог месеца ученици првог разреда присуствовали  предавању полиције на 
тему „Безбедност деце у саобраћају“, те реализовали радионицу „У свету слика“ у оквиру 
Пројектне наставе.  На велико задовољство ученика, професор информатике Зоран Ђурић - 
Катановић, одржао је први час шаха као друштвено корисне игре која развија бројне позитивне 
особине код деце: стрпљење, размишљање, комбинаторику, планирање, тактику, одлучност.... 
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У Бачинцима је реализована  трећа фаза пројекта ,,У свету слика,, за ученике првог разреда из 
Бачинаца и Кукујеваца. Радионица са  темом Облик реализована је у подручном одељењу у 
Бачинцима у сарадњи са кустосом за педагошки рад  Галерије слика ,,Сава Шумановић,, из  Шида. 
Дружење је  обогаћено  посетом српској  православној  цркви  Светог Николе у Бачинцима 

  

  

  СОВЕ  и ОРИГАМИ     Креативност 
ученика трећег разреда 3/1 и Кукујевци 2К  краси њхове учионице и фејсбук странице школе. 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице донео је Одлуку о привременој обустави рада предшколских и школских колектива 
на територији АП Војводине због широке распрострањености и  активности вируса грипа. Ради 
заштите здравља деце, настава је обустављена  од 12. до 21. фебруара 2020. године. Одлука о 
начину надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада  донета је на седницама 
Наставничког већа, Педаг. колегијума и Школског одбора пре почетка реализације надокнаде. 


