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 ГИБАРАЦ,   НОВЕМБАР   2019. 

ШКОЛА У ПРИРОДИ прва смена  – ДИВЧИБАРЕ -  IV РАЗРЕД- Учитељ Стефановић  Петар 

    

ДАН ШКОЛЕ као и манифестација „Фестивал права детета“   обележени су  кроз радионицу 
“УЧИЛА МЕ МОЈА БАКА”.  Ученици су са својим бакама и мајкама учили да пришивају дугмад, 
правили  лутке, лопте крпењаче и разне играчке којима су се играле њихове баке, месили и 
правили колачиће којима су се касније сви почастили.  
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На велико задовољство ученика и учитеља нове школске клупе и столице улепшале су 
изглед учионица. 

  

БАЧИНЦИ,  НОВЕМБАР 2019.                                                                                                             
АКЦИЈА САКУПЉАЊА ЛИШЋА    Ученици од петог до осмог разреда учествовали су у овој  
радној акцији. Очишћено је школско двориште и целокупан простор око школе. 
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 Од 21. до 23. новембра реализована је тродневна екскурзија учника  осмог  разреда. 
Маршута екскурзије: Шид - Јагодина - Раваница - Ниш - Прокупље - Ђавоља варош - Ниш - 
Шид. Трећег дана ученици су обишли и споменик на брду Чегар, где их је дочекао Селомир 
Марковић Селе и на интересантан начин приповедао  о бици на Чегру и Стевану Синђелићу.  

   

„НАДЖЊЕВА СЕ МОМАК И ДЕВОЈКА” 27. новембра ученици петог разреда представили су 
свој први пројекат под називом „Наджњева се момак и девојка”. Тема овог пројекта биле су 
посленичке народне песме, то јест песме о раду. Ученици су глумили, певали и рецитовали 
ове народне лирске песме, а подршку су им пружили и ученици других виших разреда.  

   

Пројектна настава „ Здрава  храна „ одржана 19.11.2019. Ученици првог разреда из Бачинаца   
су посетили пекару „Центар“, продавницу здраве хране, зелену пијацу. У Дому здравља Шид   
имали су предавање на тему „Здрава храна“. 

Пројектна настава - У свету слика  Прва музејска радионица    Ученици првог разреда из 
Бачинаца и Кукујеваца, 29.новембра 2019.године, у Галерији слика ,,Сава Шумановић,, у 
Шиду са својим учитељицама Тањом Ракић и Тањом Матијаш, кустосом Анђелком 
Радосављевић реализовали су прву фазу пројекта ,,У свету слика, у оквиру пројектне 
наставе.  Основни циљ сарадње између Галерије слика ,,Сава Шумановић,, и основне школе 
,,Бранко Радичевић,, је препознавање културне баштине нашег краја, односно уметничких 
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дела Саве Шумановића, као ресурса за учење, а галерије као места за учење.   У оквиру 
пројекта ,,У свету слика,, планиране су четири музејске радионице. ( Реализаторке  
учитељице Тања Ракић и Тања Матијаш). 

   

      

      

Предавање полиције на тему "Насиље као негативна друштвена појава" одржано 29.11.2019 
у 4. и 6.  разреду у Бачинцима. 
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Час ликовне културе - У граду Цара Лазара—и веома успели радови ученика. 

  

 

Сви циљеви и задаци предвиђени за одржавање  ШКОЛЕ У ПРИРОДИ  - друга смена, су 
реализовани у потпуности. Све је протекло у најбољем реду на задовољство ученика, 
родитеља  и  учитељице Жанплонг  Светлане. 
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КУКУЈЕВЦИ,   НОВЕМБАР   2019.  

Изложбени простор у ОШ "Бранко Радичевић" Кукујевци – на  иницијативу учитељица  издвојеног 
одељења  у  Кукујевцима,  ходник је улепшан  новим изложбеним столом. 
 

   
 
Нов намештај у школи.  За  Сремску  ТВ, учитељица мс Бојана Карличић, координаторка  ПО 
Кукујевци,   дала је изјаву и изразила своје  и задовољство својих колега и ученика због добијеног 
новог намештаја. 
 
ЈАЧИ ОД ДИЈАБЕТЕСА  У знак подршке Светском дану борбе против дијабетеса, промоције здравог 
стила живота, као и у циљу ширења свести о обољењу које добија све веће размере,  лекар 
Светлана Трипковић Миросављевић упознала је ученике са  важношћу  усвајања здравог начина 
живота и основним појмовима о овој болести, примереним овом узрасту деце. Ученица ове  школе 
поделила је  своје искуство о животу са овом болешћу  са другом децом и испричала  о  
проблемима са којима се суочава сваки дан. 
 

   

 

Дан школе 16.новембар – Међународни дан толеранције-  Ученици  од првог до четвртог разреда,   
подручног  одељења у Кукујевцима весело су обележили  Дан школе кроз радионицу "Играм, 
плешем и уживам". 
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Удружење учитеља Војводине је организовало у Покрајинском заводу за заштиту природе, Нови 
Сад,  11. стручни скуп "Методички дани учитеља 2019". 
Посебна пажња овогодишњег скупа је усмерена на започету дигитализацију наставе, вршњачко 
насиље, такмичења и могућност посете „Школи на реци“. Представници Друштва учитеља "Сима 
Томовић" Шид биле су учитељице Тања Ракић, Тања Матијаш и Бојана Карличић  и  том приликом 
су положиле  "Учитељску заклетву". 
 

   
 

Поводом предстојећег Новогодишњег вашара који ће бити одржан у  децембру,  на платоу испред 
Месне заједнице Кукујевци а у сарадњи другог, трећег и четвртог разреда ученици четвртог 
разреда заједно са својим родитељима и учитељицом мс Бојаном Карличић одржали су на часу 
ликовне културе радионицу на којој су припремали Новогодишње украсе за продају. 
 
У оквиру програма „Основи безбедности деце“ Министарства унутрашњих послова у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја,  Новаковић Александра, службеник 
полиције,  реализовала   је  предавање  „Насиље као негативна појава“ за ученике  четвртог и 
шестог  разреда. 
 

  
 


