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Основна школа „Бранко Радичевић“



               ОШ "Бранко Радичевић" је лоцирана  на подручју МЗ Марадик која поред насељеног
места Марадик обухвата и насељено место Гладнош.  Марадик је место на падинама Фрушке
горе и налази се у зони здраве еколошке средине .У МЗ живе махом староседеоци, мада у месту
има и преко 200 расељених лица. На Банстолу је лоцирана већина расељених лица. 

Школа ради у две смене. Настава се изводи на српском језику  у комбинованом одељењу се
настава  изводи на  мађарском језику односно двојезично, а  као први страни језик од  првог
разреда ученици уче енглески језик. Од петог разреда као обавезан изборни страни језик учи се
руски језик, а од првог као изборни учи се и мађарски са елементима националане културе

Оба изборна језика уче се на основу добровољне опредељености родитеље ученика. Школа  је
добила име по великом српском песнику Бранку Радичевићу. 

Школу похађају и  ученици са оближњег Гладноша и Банстола, користећи јавни превоз  АП
„Ласта“ као и ученици из околних места општине Ириг-Крушедол, Крушедолски Прњавор, које
у школу углавном довозе родитељи.

Назив школе ОШ „Бранко Радичевићић“
Адреса Марадик, Жарка Зрењанина 1
Контакт подаци школе:

– Телефон/факс 022/ 506 603
– Званични мејл школе sm.skolamaradik@neobee.net

ПИБ 100703119
Име и презиме директора школе Звонимир  Чаушевић и Марија Ћујић
Датум оснивања школе 1965.
Датум прославе Дана школе 15. март

mailto:sm.skolamaradik@neobee.net


Септембар

01.септамбар 2018.

Први септембарски дан за сваког ђака је један од најважнијих датума у години, завршава се
летњи распуст и почиње нова школска година, овог септембра школска 2018/2019.

Они којима је ово сигурно један од најважнијих дана у досадашњем животу су они најмлађи,
који су данас по први пут зачули школско звоно и сели у школске клупе, наши прваци.

У  школу  је  пристигло  укупно  17  нових  ђака,  који  су  распоређени  у  два  одељења.  Једно
одељење које наставу похађа на српском језику и одељење ученика који наставу похађају на
мађарском језику.  Нестрпљиво смо чекали да их упознамо и пожелимо добродошлицу.  Овог
првог дана њиховог школовања, у холу школе, дочекали су их директор, педагог  и њихови
будући учитељи -

Зорица Савић и Ливиа Бардош,  као и старији  другари, ученици сада петог разреда, који су
специјално за њих припремили програм добродошлице. Ученици су од Општине Инђија добили
на поклон прибор за рад. 

Желимо им пуно среће током школовања, пуно петица, још више добрих другара и безброј
тренутака за памћење.

Срећно прваци!

17. септембар 2018.

Сарадња са удружењем жена „Вилин салаш“ уз 

помоћ мама и бака, на пројекту Еко торбе у- 

крашавање везом.



 

Сеоска прослава  „Марадичка јесен“ 15. септембар 2018. 

Наши ђаци су учествовали у програму.



Maradička jesen, 15.09.2018. 
Turnir u fudbalu i zasluženo treće mesto ekipe OŠ "Branko Radičević". Čestitamo!

Турнир у фудбалу и заслужено треће место екипе ОШ „Бранко Радичевић“ у оквиру дводневне 

манифестације „Марадичка јесен“, 15. 09. 2018.





02. 10. 2018.

Радионица „Ја сам фаца“

 Чланови  Ученичког парламента, уз подршку вршњака, одржали су у оквиру Дечије недеље 

радионицу за ученике од првог до четвртог разреда.





08. октобар 2018.

Поводом Дечије недеље у школи организоване су разне забавне, културне, едукативне и спортске 

активности. Овогодишња Дечија недеља се одржавала под слоганом: Моје је право да живим 

срећно и здраво. 

округли сто „Насиље и како га спречити“.



Спортски турнир

Дан отворених врата – посета Председнику општине







Поста библиотеци ђака првака.

Цртање кућних љубимаца



Трка за срећније детињство





„Игре без граница“ одржане 03. 10 2018. за ученике од првог до четвртог разреда.

Пријем ђака првака у Дечији савез, 05. 10 2018.



Изложба кућних љубимаца 05. 10 2018.





11. 10 2018.

Ученици одељења на мађарском језику посетили су Суботицу и Палић у организацији Националног 

савета мађарске националне мањине. 



Акција уређења школског дворишта, 10. 10 2018. године. Велика захвалност свима који су 

добровољним прилогом подржали акцију и набавку садница.





17. 10 2018.

Ученици од петог до осмог разреда уживали су у мјузиклу „Главо луда“.

19.10.2018.
54. Атлетске уличне трке у Инђији







      Новембар

03. 11 2018.

Заштити сачувај и нахрани – Удружење „Вилин салаш“ и ОШ „Бранко Радичевић“ у новом јесењем 

пројекту, израде хранилица од рециклираног материјала и храна за птиве у виду „колачића“ 

замешена и стављена у комад мрежастог джака.

05. 11 2018.

Неговање традиције – везени пешкирићи

радионица са  Удружењем жена  „Вилин салаш“



06. 11 2018.

Постављане  еко – хранилице и појилице



Плакати ученика из 8. разреда, поводом међународног Дана толеранције, 16. новембра.

Стефан Гудаловић

Кристина Балиг и Дарио Нађбаби



15. 11 2018.

На окружном такмичењу у футсалу, екипа ОШ „Бранко Радичевић“ освојила је 1. место.

 16. 11 2018.

Пободом Међународног дана толеранције у школи је одржана Недеља толеранције. недеља је 

обележена низом активности у оквиру наставних и ваннаставних активности, а радови ученика 

изложени су у халу школе.



17. 11 2018.



Хуманитарна акција „Буди Деда Мраз“. Чланови Ученичког парламента покренули су акцију 

прикупљања слткиша за децу из социјално угрожених породица. Кутија се налази у холу школе. 

Акција траје до 15. децембра. 

28. 11 2018.

Ученици 8. разреда, у оквиру програма професионалне оријентације, посетили су компанију „ Вега 

ИТ“ у Новом Саду. Имали су прилику да виде и чују како функционише једна савремена 

програмерска компанија, која занимања постоје и које могућности пружа ова компанија.



29. 11 2018.

Фестивал науке



                                                            Децембар

1.12 2018.

Ученици трећег и четвртог разреда имали су прилику да упознају Свезналка. Глумци Александар и 

Јелена, аутори едукативне серије за децу „Свезналков речник“, приказали су деци познате српске 

пословице на забаван и потпуно нови начин.



14. 12 2018.

Хуманитарна акција прикупљања слаткиша „Буди Деда Мраз“ успешно је приведана крају.

20. 12 2018.

Новогодишњи вашар









                                     Jaнуар 2019. 

27.01.2019. Школска слава Свети Сава



   

28.01 2019. Школа клизања у Инђији за ученике другог разреда.

                                                                         Фебруар 2019.

16. 02 2019. 

Шта је то љубав?



27.02.2019. Одржано школско такмичење рецитатора од 1. до 4. разреда.

      

                                                                          Март 2019.

04.03 2018.  Вршњачка едукација „Паметно и безбедно коришћење интернета“. 
Ученици 8. разреда одржале су презентацију ученицима 5. разреда о 
безбедности и правилима понашања на интернету.



  

11. 03 2019.

.Општинска смотра рецитатора у Културном центру у Инђији. 

.Ученица 4. разреда Сара Гудаловић пласирала се на Зонску смотру рецитатора.



"Моја школа"
Ликовни конкурс за Дан школе, 15. март.



Дан школе, 15. март 2019.



Давне 1969. године на седници Наставничког већа предложено је да школа носи име нашег 

чувеног песника Бранка Радичевића,а за Дан школе изабран је 15. март.

Већ 50 година овај датум прославља се и обележава пригодним свечаностима и приредбама. 



Ученица другог разреда, Александра Петаков освојила је прво место на општинском такмичењу

у шаху. Такмичење је одржан у Новим Бановцима, 17. 03. 2019. 



Међународни дан среће, 20. март.



24. март 2019.   На општинском такмичењу из математике: Александра Живанчевић – 2. место, Лука 

Ковачевић – 3. место. Запажен резултат остварили су и Тијана Кугли и Сашка Шиндлер.

23.03.2019.године Николина Белановић, ученица другог разреда, освојила је 4. место на 39. 

Отвореном кросу Срема у Инђији у трци пионирки 2. разреда на 200 метара. 





29. март 2019. 

У посети су нам били будући ђаци прваци и учествовали у радионици „Ђак првак“.

27. 03.2019.

Одржано је такмичење у брзом везивању пертли.



                                                                        Април 2019.



1.04. 2019.У нашој школи представљен је пројекат удружења жена „Вилин салаш“ под називом 

„Економско оснаживање жена и младих на селу“. Велику пажњу  привукли су управо креативни 

радови наших ученика.  



Ученици 4. разреда су се такмичили из знања о саобраћају, најбољи су освојили дипломе.



03.04.2019.   

Рециклажни роботи које су направиле ученице петог разреда Ива Петрик и Милица 

Милановић.



07. 04. 2019.

На општинском такмичењу  „Шта знаш о саобраћају“ екипа ОШ „Бранко Радичевић“ освојила 3. 

место.

22. 04. 2019.



На ликовном конкурсу „Повежимо се са природом“ поводом обележавања Дана планете Земље, 

ученици наше школе су награђени за ликовне радове Дуња Радивојевћ 3. разред и Михаљо Кадвањ

4. разред.

                                                             Мај

09. 05. 2019. Ученици првог и другог разреда освојили су 4. место на општинском првенству у 

полигонима „Мале олимпијске игре“ за основне школе у Инђији.





14. 05. 2019. 

Ученици ОШ „Бранко Радичевић“ трчали су крос РТС-а „Кроз Србију“, а најбржи су добили дипломе.



15. 05. 2019.

Александра Петаков, ученица другог разреда представљала је нашу школу на републичком 

такмичењу у шаху у Пироту.



21. 05. 2019. На општинском конкурсу ликовних радова, поводом „Светског дана породице“, 

награђени су наши ученици: Тавита Ипач, Анђела Шкобо, Милица Рушнов, Леа Хупик и Јована 

Станковић.

        



28. 05. 2019. Крушедолска звона.



                                                                                ЈУН

03. 06. 2019.

Екскурзија: Текериш- Манастир Троноша – Тршић – Бања Ковиљача 



  



05. 06. 2019.

Наша школа награђена је у оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе у Војбодини“ за посебан 

допринос у очувању животне средине. Тим поводом посетили смо свечаност, која је органитована у 

Сремским Карловцима.





08. 06. 2019.

Ученици од првог до четврог разреда су посетили Етно кућу у Марадику.



Ученици од петог до осмог разреда посетили су језеро Шелевренац.



13. 06. 2019. 

Завршна приредба наших четвртака.



24. 06. 2019.

Захвалница за учешће у фото – конкурсу: „Учионица из снова“, 2019. 
Светлински објекти и колаж – витражи и фотограми. радови ученика петог 
разреда. 

24. 06. 2019.

У оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за посебан допринис у очувању 

животне средине, наша школа је награђена излетом у Сремска Карловце, који је реализован 24. 

јуна. Љубазни домаћини приредили су нам вожњу бродићем, едукативне и креативне радионице, 

обилазак Сремских Карловаца и Стражилово.





Наши матуранти






