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Летопис ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево 2015/2016.
Школа „Бранко Радичевић“ је једна од двадесет основних школа у Панчеву.
Похађа је 704 ученика и у њој ради 45 наставника и 3 стручнa сарадника.
Школа остварује успешну сарадњу са локалном и широм заједницом , нарочито
са Домом за незбринуту децу „Споменак“ и Хуманитарном организацијом
„Црвени крст“.
Од 2003. године наша школа је чланица Унеско – АСП мреже школа.
Од 2011. године наша школа је носилац плакете „Школа без насиља“.

Промене на објекту и опреми школе у 2015/2016. год.
У току летњег распуста све учионице су потпуно или делимично окречене,
као и школска кухиња, продужени боравак, ученички тоалети и ходници. Хол и
ходници су премазани воском у циљу заштите и лакшег одржавања.
Како ове године нисмо од Града добили средстава за опрему, нисмо набавили
потребне столице и клупе које смо планирали. Током школске године купљен је
мањи број књига и стручне литературе за библиотеку, као и неопходан ситан
инвентар, углавном за информатички кабинет.

Школски простор
Ред
бр.
1
2
3
4
5

Намена школског простора

Свега m2

Школска зграда 1
Школска зграда 2
Површина дворишта
Површина спортских терена
Зелене површине

3 000 m2
300 m2
2 000 m2
2 500 m2
3 000 m2

Школска зграда
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Намена школског простора
Учионице опште намене
Специјализоване учионице
Школска радионица
Сала за физичко васпитање
Библиотека са читаоницом
Кухиња
Простор за ученичке организације
Управа школе
Стручни сарадници
Учионица за информатику
Зборница
Свлачионице
Хол, ходници, степениште, оставе

Број
просторија
16
7
1
1
1
3
1
3
1
1
1
4
неколико

Укупна
површина
1 200 m2
400 m2
70 m2
300 m2
50m2
30 m2
20 m2
40 m2
30 m2
70 m2
80 m2
60 m2
700 m2
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Простор за наставу и остале активности ученика је функционално добро
прилагођен. У великом делу школе простор и опрема су у добром стању.
Последњих година школа се плански реновира. Школски намештај је нов, има
наставних средстава. Школа се редовно одржава. Потребно је заменити старе
електричне инсталације и уредити школско двориште.

Кадровска структура
Степен стручне спреме

Извршиоци послова

VII

VI

IV

III

II

I

Наставно особље
Наставник разредне наставе
Професор разредне наставе
Наставник предметне наставе
Професор предметне наставе

5
12
3

1

26

Ваннаставно особље
Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Административни радник
Педагог
Психолог
Библиотекар
Домар, ложач
Школски мајстор
Сервирка
Спремачице
Свега

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
43

2

3

1

Непуна
норма

Пуна
норма

8

-

1

-

3

2

4

-

-

-

1

-

-

10

33

1

8

-

2

-

3

Пуна
норма

Пуна
норма

1

Непуна
норма

Непуна
норма

29

I

-

7

1

-

-

1

-

7

Пуна
норма

Пуна
норма

8

Непуна
норма

II

III

Непуна
норма

Свега

IV

Пуна
норма

Стални радни
однос
Радни однос на
одређено време

VI

Непуна
норма

VII
Врста радног
односа

9

7
7

-
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Списак запослених радника
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Запослени

Радно место

Абрамовић Смиља

наставник разр. наставе

Алексић Милена
Анђеловић Снежана
Балабан Мирјана
Божичковић Весна
Бојић Јадранка
Бубањ Гога
Варга Ђенђи

наставник математике
наставник математике
наставник енглеског јез.
наставник географије
наставник разр. наставе
наставник разр. наставе
наставник историје

Врховац Данијела
Гргић Дајана

наставник информатике
наставник енглеског јез.

Грујић Новковић Александра

наставник разр. наставе

Поповић Александра
Зељковић Бошко
Јанковић Љиљана
Јарковачки Гордана
Калиновић Оливер
Манојловић Милица
Мијатов Александра
Мимић Александра
Мирковић Јелена

наставник биологије
наставник ТО
наставник физике
наставник разр. наставе
вероучитељ
наставник разр. наставе

Мирковић Коста
Младеновић Горица
Михајлов Весна
Николић Валентина
Николић Николина
Нововић Мирко

наставник физ. васпит.
наставник разр. наставе
наставник разр. наставе
наставник разр. наставе
наставник српског јез.
наставник физ. Васпит.

Њагул Васа
Поповић Тамара
Павловић Снежана
Пајевић Ивана
Петровић Наташа
Петровски Мирјана
Поповић Марија
Пршић Вујичин Бранислава
Радованчев Марица
Раичковић Живота
Ратков Жебељан Данијела
Ратковић Дејан

наставник ТО
наставник српског језика
наставник разр. наставе
наставник разр. наставе
наставник разр. наставе
наставник биологије
наставник српског јез.
наставник разр. наставе
наставник разр. наставе
наставник немачког јез.
наставник хемије
наставник лик. културе

Родић Драгица
Симовић Љиљана
Слијепчевић Александра
Стојанчевић Снежана

наставник разр. наставе
наставник математике
наставник немачког јез.
наставник муз. културе

наставник разр. наставе
наставник физ. васпит.
наставник српског језика

СС

Ангажовање

VII
IV
VII
VII
VII
VI
VI
VII
VII

неодређено
одређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено

VI
VII
VII

неодређено
неодређено
неодређено

VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VI
VII
VII
VII
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

неодређено
неодређено
неодређено
одређено
одређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
одређено
одређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
одређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
одређено
неодређено
неодређено
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Тот Нада
Фара ПавловМаринела
Фодор Поповић Ана
Халупа Јелена
Шиповац Данијела
Бекић Весна
Зенг Весна
Раичковић Ивана
Божинић Милена

наставник географије
наставник историје
наставник немачког јез.
наставник енглеског јез.
наставник разр. наставе
директор
педагог
психолог
секретар

Стојковић Вера
Перић Маријана
Витомировић Мирјана
Станковић Душан
Топић Боро
Топић Дејан
Рашета Гордана
Жестић Биљана
Гајић Бранка
Марић Боја
Ристић Јасна
Топић Стаменка
Тот Јелица
Војновић Мирјана

библиотекар
шеф рачуноводства
админ. финанс. радник
домар
ложач
ложач
сервирка
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
IV
III
III
III
II
I
I
I
I
I
I
I

неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
одређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено
неодређено

Бројно стање ученика по разредима и одељењима на крају школске
2015/2016.године

Разред

Број
одељења

Укупан број ученика по
разреду

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

4
3
4
4
4
4
3
4

79
70
92
96
93
85
81
88
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Реализација наставног плана и програма
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се
остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште је почело у уторак, 1. септембра 2015. године, а завршило се у
среду, 23. децембра 2015. године. Прво полугодиште је имало 81 наставни дан.
Друго полугодиште је почело у уторак, 15. јануара 2016. године и завршило се:
- у среду, 15. јуна 2016. године, за ученике од првог до седмог разреда и имало је
99 наставних дана
- у среду, 1. јуна 2016. године, за ученике осмог разреда и имало је 89 наставних
дана.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у
36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне
наставне недеље, односно 170 наставних дана.
У току школске године ученици су имали зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст је почео у четвртак, 24. децембра 2015. године, а завршио се у
четвртак, 14. јануара 2016. године.
Пролећни распуст је почео у четвртак, 24. марта 2016. године, а завршио се у
уторак, 29. марта 2016. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст је почео у четвртак, 16.
јуна 2016, а завршио се у среду, 31. августа 2016. године. За ученике осмог
разреда летњи распуст је почео по завршетку завршног испита а завршио се у
понедељак 31. августа 2016. године.
У школи су се празновали државни и верски празници у складу са законом.
У школи су се обележили:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 21. октобра 2015. године ,
наставни дан
- Дан просветних радника, 8. новембра 2015. године, наставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембра 2015. године, нерадни и
ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, 27. јануара 2016. године, радни , а ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, 15. и 16. фебруара 2016. као нерадни и ненаставни
дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, 22. априла 2016. године, радни и наставни дан
- Празник рада, 1. и 2. маја 2016. године , а обележава се у понедељак 2. маја и
уторак 3. маја 2016. године,нерадни и ненаставни дан
- Дан победе, 9. маја 2016. године, наставни дан
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Септембар 2015.
ПРИЈЕМ ПРВАКА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ
Свечана приредба поводом добродошлице будућих првака одржана је 31.
августа 2015. године у холу школе са почетком од 18 часова.

НАША ШКОЛА - ЈЕДНА ОД 10 НАЈБОЉИХ У СРБИЈИ
Да је ОШ "Бранко Радичевић" из Панчева идентификована као једна од 10 школа у
Србији коју одликује квалитетан рад, обавестили су нас реализатори
Пројекта Препознај, промовиши и прошири - 10 примера добрих школа у
Србији, који партнерски реализују Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања и Институт за психологију уз подршку УНИЦЕФ-а, Канцеларије у
Београду.
До 10 добрих школа дошло се применом неколико критеријума који се односе
на различите домене рада. У следећем кораку предвиђено је да се о изабраним
школама направе студије случаја како би се описале и промовисале њихове
добре праксе.
За студије случаја одговорни су истраживачи који ће посетити школу. Њихов
задатак је да опишу актуелне кључне квалитете и добре праксе, развојни пут
школе и правац даљег развоја. Да би се дошло до ових података, истраживачи ће
обавити разговоре са релевантним саговорницима (директор, наставници,
стручни сарадници, ученици, родитељи, просветни саветници, представници
локалне самоуправе, организације цивилног друштва које сарађују са школом).
Главни метод прикупљања података током посете школама биће вођење
интервјуа и фокус група, као и опсервација током боравка у школи. Поред тога,
истраживачи ће користити и додатне материјале (извештај са екстерне
евалуације, извештај са самовреденовања, школски развојни план, годишњи
извештај, годишњи план рада са школским програмом, извештаје школских
тимова, информације са web сајта итд.). Просветни саветници који прате рад
наше школе информисани су о Пројекту и биће укључени у праћење
истраживачких активности у изабраним школама. О нашој школи, као примеру
добре школе ће бити објављена публикација, па је стога потребна помоћ свих
запослених, ученика и родитеља да се укључе у истраживање и пруже пуну
помоћ у спровођењу истраживања у школи.

ПРВЕНСТВО У БАДМИНТОНУ
На Првенству Војводине за јуниоре у бадминтону, одржаном 19. септембра у Новом
Саду, Вељку Цуканићу, ученику VI-4 разреда и члану БК "Динамо" Панчево, припала је
сребрна медаља у категорији јуниора у узрасту до 13 година.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

У оквиру обележавања Дечије недеље, у школи су се одржале следеће
активности:
6
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Недеља, 4. октобар - излет, дестинација: Лујзин салаш - Царска бара – Музеј у
Зрењанину.
Понедељак, 5. октобар – научни експерименти у оквиру Фестивала науке у Центру
за културу
Уторак, 6. октобар – посета песникиње Мирјане Петров
Среда, 7. октобар – мађионичар Оскар
Петак, 9. октобар – јесењи маскенбал

ПЕСНИКИЊА МИРЈАНА ПЕТРОВ У НАШОЈ ШКОЛИ
Поводом обележавања Дечје недеље, 6. октобра нас је посетила песникиња Мирјана
Петров. Ево једног дела атмосфере...

ПОСЕТИО НАС ЈЕ МАЂИОНИЧАР
Оскар мађионичар је посетио нашу школу поводом још једног дана
обележавања Дечје недеље. Деца су била одушевљена учешћем у
мађионичарским триковима...
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ЈЕСЕЊИ МАСКЕНБАЛ
Дечја недеља завршена је маскенбалом са темом
јесени. Ученици од првог до четвртог разреда су
учествовали у маскенбалу, након чега је свако одељење
добило похвалницу. Маске и костиме су сами правили,
тако да су могли да изразе сву своју креативност,
маштовитост, оригиналност...
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Октобар 2015.
САЈАМ ХРАНЕ - ПИТИЈАДА
Као и сваке године, поводом Међународног дана
хране, у ОШ "Бранко Радичевић" Панчево 16. октобра је
одржан Сајам хране - питијада. Ученици су уз помоћ
родитеља и својих бака правили разне пите, слане и
слатке, са месом, сиром, кромпиром, купусом,
макробиотичке, са јабукама, вишњама, бундеваре,
лење пите... Пите су продавали за симболичних 10
динара по парчету. Сав приход од продаје биће
намењен хуманитарној акцији ШОСО "Мара Мандић" - Ужину за дружину и за
куповину заставе за школу. Посећеност сајма је била на завидном нивоу.

ПРЕДАВАЊЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У ШКОЛИ
Стручњаци Завода за јавно здравље ће одржати предавања за ученике од 5. до 8.
разреда у периоду од 9. до 13. новембра 2015. године, са следећим темама:
- пети разред - "Пубертет и полне разлике" (1 час)
- шести разред - "Пушење и алкохолизам - болести зависности" (2 часа)
- седми разред - "Наркоманија - дрога је коцкање са животом" (2 часа)
- осми разред - "СИДА - Шта знаш о сиди?" (1 час)
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ЗЛАТО ЗА ВЕЉКА И ШКОЛУ
У Зрењанину је 31. октобра 2015. године одржан републички Међушколски
бадминтон турнир "Жарко Зрењанин 2015", на коме је Вељко Цуканић, члан БК
Динамо и ученик VI разреда ОШ "Бранко Радичевић" Панчево, освојио прво место
и златну медаљу у категорији ученика V и VI разреда.

ТАКМИЧЕЊЕ У КАРАТЕУ

У суботу, 24. октобра одржан је Куп Србије за полетарце,
пионире и наде, на ком је Стефан Стојковић, ученик IV-1 наше
школе, члан Карате клуба "Динамо" из Панчева освојио
завидно треће место у држави. С обзиром на то да је Стефан
млад такмичар у односу на противнике, победа је утолико
значајнија. Треће место је освојио у катама у апсолутном нивоу.

Новембар 2015.
ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ
Општинско и окружно првенство у пливању одржано је 9. новембра
на затвореном базену СЦ ''Стрелиште'' у Панчеву. Првенство је организовано у
појединачној конкуренцији за ученике и ученице од I дo VIII разреда. Ученици
наше школе су освојили следеће позиције:
Прсно (50 m)
Нађ Андреа, III-3– прво место (пласман на републичко такмичење)
Поплишан Борис, VIII-1– прво место (пласман на републичко такмичење)
Овука Марко, VII-3– друго место (пласман на републичко такмичење)
Леђно (50 m)
Ђурђев Сара, II-3– друго место (пласман на републичко такмичење)
Тутић Ана, III-1 – треће место
Бојат Михајло, II-1 – треће место
Делфин (50 m)
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Лазаревић Михајло, V-4– друго место (пласман на републичко такмичење)
Кормањош Матеја, IV-4 – треће место
С обзиром на то да је ово предолимпијска година, Мала олимпијада ће се
одржати 9. маја 2016. у Нишу и Врању на које ће имати право учешћа
првопласирани и другопласирани на општинском и окружном такмичењу.

НАГРАДНИ КОНКУРС "FORMA IDEALE"
FORMA IDEALE је у периоду од 1. до 30. септембра организовала Четврти Ликовни
конкурс "Нацртај, обоји и освоји". Добитница IV награде је Димитров
Анђела, ученица I-3 наше школе.

ЗЛАТО И У ТЕКВОНДОУ
Ученици наше школе настављају са освајањем медаља и на
међународном нивоу. На Балканском првенству у теквондоу,
одржаном 5. и 6. децембра у Зрењанину, међу
представницима Бугарске, Албаније, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Црне Горе, Румуније, Македоније, Словеније и
Србије,Лука Бабић, ученик V-3 одељења наше школе,
освојио је вредно поштовања прво место на међународном
такмичењу у категорији

Децембар 2015.
ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

У уторак, 8. децембра припадници ПУ Панчево, Ћирић и Костевски су одржали
предавање од безбедности ученицима петог разреда. Деца су помно слушала о
вршњачком и електронском насиљу, понашању у саобраћају, неким конкретним
ситуацијама... Теме које су увек занимљиве поткрепили су корисним саветима о
начину како реаговати у случају примећивања антисоцијалног понашања код
других особа и на тај начин превенирати лоше догађаје. Деца су након
предавања имала прилику да постављају питања и да испричају ситуације којима
су били сведоци. На тај начин је приближена комуникација ученика и припадника
полиције, са циљем да се ученици осећају безбедније, да знају да препознају
12
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облике антисоцијалног понашања, као и да знају које кораке могу да предузму
како би дали свој допринос општој безбедности.

АКЦИЈА - И ШКОЛА И ШАХ

Кадетско првенство "Аљехин" Панчево у оквиру акције "И школа и шах" сваког
месеца награђује ученике који имају одличне оцене у школи. Златном
медаљом за најбољи успех у школи награђени су Лука Луковић и Давид Полић,
ученици V-3 наше школе.

ПРЕДАВАЊЕ О ПРАВИЛНОЈ ИСХРАНИ
Патронажне сестре Завода за јавно здравље Панчево ће у оквиру редовне акције
саветовања ученика о важности очувања здравља, одржати предавање о
правилној исхрани ученицима другог разреда. Предавања ће трајати по један
школски час и одржаће се у понедељак 21. и уторак 22. децембра.

Јануар 2016.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ
Ученици наше школе су у среду, 19. јануара, на општинском такмичењу у одбојци
које је одржано у ОШ "Мирослав Мика Антић" из Панчева, освојили завидно друго
место (мушка екипа) и треће место (женска екипа).
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СВЕТИ САВА - ШКОЛСКА СЛАВА
Савиндан је празник Српске православне цркве којим се обележава успомена
на светог
Саву,
принца
династије Немањића,
српског просветитеља и
првог архиепоскопа
српског. Свети
Сава је
установљен
за школску
славу одлуком Совјета
Књажества
Србског 2.
јануара 1840.
године. У
одлуци Попечитељског просвјештенија, представници државне и црквене власти
прописали су да се свети Сава проглашава за патрона свих наших школа и да се
од тада 27. јануара има у свим школама најсвечаније прослављати.
На овај дан, свети Сава је окончао свој живот и црква је установила да се овог
дана обележава успомена на живот и дело светог Саве. До процвата
светосавског култа је дошло стварањем нове српске државе. Још почетком XIX
века је спевана позната Химна светом Сави, а законом из 1840. године његов
празник постаје општа школска слава у Србији.
Свети Сава се сматра зачетником српске средњовековне књижевности, па је
стога и заштитник просветних установа.
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СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ
Ученици основних школа из Панчева су 30. јануара 2016. године учествовали на
Светосавском бадминтон турниру “Јефимија 2016”, у ОШ “Јефимија” у
Обреновцу. Такмичари су представљали своје школе, а не клубове за које
играју. У категоријама ученика шестог и седмог разреда, Вељко Цуканић је
освојио бронзану медаљу.
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Фебруар 2016.
„100 МЛАДИХ ТАЛЕНАТА“
Културно-издавачки центар "Српскa кућа" у жељи да афирмише што више младих
писаца Србије, започео је стварање највеће породице младих писаца у Србији и
у свету, како би открилиталентовану децу која су надарена за писање.
На Међународни
дан
поезије
21.
03.
2004.године
осмишљен
је и
покренут пројекат "СТО МЛАДИХ ТАЛЕНАТА - поезија". Пројектом "Сто младих
талената" циљ је стварање велике породице од 1000 младих писаца који ће
кроз тај пројекат објавити своју књигу. У овај пројекат је укључено преко 50000
деце.
Ученици наше школе који су ушли у свет књижевности и постали део највеће
породице младих писаца су Михајло Грујић II-3, Мариа Пањик II-3, Ана Дрмић II-3,
Сара Николић II-3, Дуња Вашица V-1, Софија Кривокућа V-1, Драган Алавања V-1,
Славољуб Јовичин V-1, Лука Луковић V-3, Димитрије Спасић V-4 и Михајло
Слијепчевић V-4.

ЖУРКА ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ

ПРИПРЕМЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ "ЗДРАВА ШКОЛА"
Наша школа већ неколико година заредом учествује у такмичењу "Здрава школа"
у којој право учешћа имају ученици четврог разреда. Патронажна служба Дома
здравља из Панчева почиње са припремама наших ученика у четвртак, 18.
фебруара и у петак 19. фебруара. Колико се у нашој школи вреднује здравље,
показују досадашњи успеси у овим такмичењима и озбиљност такмичара.
Ученици кроз учешће у овом такмичењу стичу и уче како да примењују основна
знања о томе како да сачувају леп осмех, које су болести прљавих руку, о
вашљивости, физичкој активности, штетном утицају дуванског дима, болестима,
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првој помоћи, здравој и нездравој исхрани, заштити животне средине, пубертету...
и самим тим постају део популације која примењује и шири здраве стилове
живота.

БИЋЕМО ПРИЈАТЕЉИ ДО КРАЈА ЖИВОТА...
Сарадња наставнице српског језика Марије Поповић са учитељицом из
продуженог боравка Иваном Пајевић и децом која користе услуге продуженог
боравка уобличена је састављањем прича ученика седмог разреда на тему
"Бићемо пријатељи до краја живота и причаћемо једно другом приче". Ученици су
у оквиру домаћег задатка сами састављали приче на тему доживотног
пријатељства које су читали деци из боравка употпуњујући утиске костимима и
драматизацијом. Сврха оваквог начина одвијања наставе је да ученици кроз игру
и забаву постигну крајњи циљ, а то је развијање изражајног читања и креативног
писања уз истовремено подстицање и усмеравање деце из боравка да
размишљају о правом другарству. Деца су одушевљено слушала, клицала,
тапшала, навијала... На крају су гласали за неколико најбољих прича. Победници
су: Анђела Тисевски, Теодора Адамовић, Анастасија Попов и Мариа Илић из
одељења VII-1, Никола Николић VII-2 и Вања Стојановић VII-3.

ПОСЕТА ВАТРОГАСЦИМА
Ученици четврог разреда посетили су Сектор за ванредне ситуације МУП РС.
Љубазни ватрогасци су ученицима показали целокупну опрему са детаљним
описивањем намене и функције сваког појединачног дела. Уз симулацију узбуне
показали су како изгледа припрема једног ватрогасца за деловање у хитнимванредним ситуацијама. Такође су показали на који начин се проналази особа у
просторији испуњеној димом помоћу камере са топлотним сензорима. Ученици
су имали прилике да се провозају ватрогасним камионом по кругу Ватрогасног
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дома. Упознати су са начином како се избављају путници из смрсканог
аутомобила. Посетили су центар за примање позива и добили су инструкције
како да се понашају и коме да се обрате у критичним ситуацијама. Ученици су
после једночасовне посете овој служби били пуни утисака и нових сазнања.

ЗЛАТО ЗА ЕЛУ
У суботу, 20. фебруара у ПСЦ "Пинки" у Сремској Митровици
одржан је плесни спектакл на коме се такмичило око 600
плесача из 14 клубова из целе Србије и Републике Српске.
Такмичили су се у разним плесним дисциплинама. Прво место
освојила је заједно са својом групом Ела Карлић, ученица наше
школе, одељења IV-1, као представник Балетске школе
"Димитрије Парлић" из Панчева. Златну медаљу освојили су
играјући две кореографије: Сат и Балетски валцер.
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ЗЛАТО И ЗА ДАВИДА
Категорни турнир у шаху одржан је у периоду од 12. до 21.
фебруара у ШК "Делфин" у Београду. Право учешћа имали су
сви кандидати треће категорије без обзира на узраст.
Међу 24 учесника турнира, био је и ученик наше школе Давид
Полић, ученик V-3 одељења који је освојио златну медаљу и
освојио другу категорију.

ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА - IV ДЕО
Наша школа традиционално учествује у многим
хуманитарним активностима. Ученици и запослени
у ОШ "Бранко Радичевић" у Панчеву су у протеклом
периоду вредно сакупљали чепове за помоћ деци
са хендикепом. Сакупљено је још шест џакова. Да
подсетимо, циљ сакупљања чепова је прикупљање
средстава за помоћ деци са инвалидитетом или са неком сметњом у развоју у
образовно школском процесу. Тренутно се сакупљају средства за Ваневски
Давида из Јабуке, ученика седмог разреда ОШ "Гоце Делчев" из Јабуке, који
болује од параплегије. Акција се наставља истим темпом. Захваљујемо се свим
учесницима који дају лични допринос да се ова традиција одржи!

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 20. фебруара у ОШ "Васа
Живковић" из Панчева. Похваљујемо ученике наше школе за освојене следеће
позиције:
- Сергеј Вукасовић VIII-2 - II место
- Стефан Николић VIII-1 - III место.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Општинско такмичење из математике одржано је у суботу, 27. фебруара. За
трећи и четврти разред организатор је била ОШ "Јован Јовановић Змај", а за више
разреде ОШ "Свети Сава" Панчево. Честитамо нашим ученицима који су уз
изузетан труд и залагање остварили следеће резултате:
 Александар Станојковић 5-3 – друго место;
 Вељко Цуканић 6-4 – друго место;
 Станојковић Александра 3-2 друго место;
 Варсаковић Миљан 4-1 друго место;
 Јанковић Невена 4-1 друго место;
 Наташа Нешковић 6-3 – треће место;
 Александра Луковац 7-3 – треће место;
 Рунић Марко 4-1 треће место;
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Радојевић Анђела 4-1 треће место;
Игор Дамјановић 5-4 – похвала;
Дарко Лунц 5-3 – похвала;
Огњен Перишић 6-3 – похвала;
Немања Вујић 7-3 – похвала;
Марко Овука 7-3 - похвала;
Анастасија Спасић 7-1 - похвала;
Јеличић Никола 3-3 похвала;
Митровић Константин 3-3 похвала;
Филиповић Миона 3-3 похвала;
Андоновски Тамара 4-3 похвала.

Март 2016.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
На општинском такмичењу из биологије које је одржано у недељу, 6. марта у ОШ
"Вук Стефановић Караџић" из Старчева, ученици наше школе освојили су следеће
позиције:


Слијепчевић Михајло V-4 - III место (други по броју бодова у општини)



Ћућа Елена VII-3 - III место (прва по броју бодова у општини)

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ
У недељу, 7. марта у ОШ "Братство - јединство" Панчево одржано је општинско
такмичење из историје, на којем су такмичари из наше школе освојили следећа
места:


Врачар Веселин VII-3 - II место



Босанчић Данило VI-1 - III место



Ћурчин Ђура VII-1 - III место

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ
Општинско такмичење из хемије одржано је 5. марта у ОШ "Исидора Секулић"
Панчево. Ученици наше школе традиционално освајају најбоље позиције:
 Ћућа Елена VII-3 - I место
 Вујић Немања VII-3 - I место
 Чивљаку Јосип VII-3 - II место
 Давинић Марина VII-2 - III место

БРАНКОВЕ ЗЛАТНЕ КОШАРКАШИЦЕ
Општинско такмичење у кошарци одржано је у четвртак, 10. марта у ОШ
"Исидора Секулић" Панчево када су кошаркашице ОШ "Бранко Радичевић"
Панчево освојиле још једно злато у низу. У екипи су биле: Сара Црепајац 8-1,
Марина Давинић 7-2, Анђела Петковић 6-2, Глорија Стојановић 8-1, Владана
Калинић 5-2, Ива Иванов 8-2, Ана Иванов 8-2, Тијана Ивков 8-1, Кристина
Стојановић 7-1 и Сташа Арсеновић 6-2.
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
У недељу, 13. марта одржано је општинско такмичење из физике у ОШ "Гоце
Делчев" из Јабуке. Похваљујемо наше ученике који су освојили следећа места:


Сергеј Вукасовић VIII-2 - I место



Давид Ђуретановић VII-2 - II место



Елена Ћућа VII-3 - II место



Вељко Цуканић VI-4 - III место



Никола Демијаненко VI-4 - похвала



Светлана Ракић VII-2 – похвала



ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
У недељу, 13. марта одржано је општинско такмичење из географије у нашој
школи. Наши ученици су се позиционирали овако:


Вујичић Лазар VIII-2 - II место



Вренчев Хелена VIII-1 - III место



Тисевски Анђела VII-1 - III место



Луковац Александра VII-3 - III место



Чивљаку Јосип VII-3 - III место
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Похваљујемо Сергеја Вукасовића, ученика наше школе, одељења VIII-2, који је на
општинском такмичењу из енглеског језика одржаном 12. марта у ОШ "Васа
Живковић" Панчево освојио III место и обезбедио пласман на републичко
такмичење!

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Општинско такмичење из српског језика и књижевности одржано је 19. марта у
ОШ "Стевица Јовановић" Панчево. Наши ученици су поново показали изврсно
знање и пласирали се на следеће позиције:
1. Спасић Анастасија VII-1 - I место
2. Тисевски Анђела VII-1 - I место
3. Додер Јана VIII-4 - директан пласман на окружно јер је прошле године
освојила 4. место у држави

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Окружно такмичење из математике је одржано 19. марта у ОШ "Јован Јовановић
Змај" Панчево. Наши ученици су освојили следећа места:
1. Станојковић Александар V-3 - II место
2. Јанковић Невена IV-1 - III место

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ
Дан школе прослављен је у среду, 23. марта у Културном центру Панчево.
Свечану приредбу припремили су наши ученици и наставници и можете је
погледати путем следећег линка:
- Дан школе ОШ "Бранко Радичевић" - прослава у Културном центру Панчево
Репортаже можете прочитати путем ових линкова:
- Приредба поводом Дана ОШ "Бранко Радичевић" Панчево
- Дан школе ОШ "Бранко Радичевић" Панчево

МИСЛИША 2016 - РЕЗУЛТАТИ
Други разред

Четврти разред

Домазетовски Урош II-1

I место

Витомировић Милош II-1

Похвала

Јаковљевић Горана II-1

Похвала

Пети разред

Петровић Леа II-2

Похвала

Станојковић Александар V-3

Прокић Растко II-1

Похвала

Форђарини Марко II-1

Похвала

Трећи разред
Митровић Константин III-3

Похвала

Тошков Елена III-3

Похвала

Ердељанин Аљоша IV-1

Похвала

Похвала

Шести разред
Нешковић Наташа VI-3

Похвала

Перишић Огњен VI-3

Похвала

Цуканић Вељко VI-4

Похвала
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ТАКМИЧЕЊЕ У КАРАТЕУ
Ученици наше школе који се активно баве каратеом, показали су своје знање на
турнирима који су се одиграли у протеклом месецу. Наиме, на првенству Баната
за полетарце, пионире и наде одржаном 12. марта, Антоније Ћулибрк, ученик III-1
наше школе освојио је злато у катама појединачно.
Такође, у Хали спортова у Панчеву, на Интернационалном турниру КК „Младост
2016“ одржаном 20. марта бронзану медаљуосвојио је Марко Форђарини,
ученик II-1 наше школе.

Антоније Ћулибрк, златна медаља

Марко Форђарини, бронзана медаља

ЗДРАВА ШКОЛА - ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ЧЕТВРТАКЕ
Такмичење у познавању здравих стилова живота у организацији патронажне
службе панчевачког Дома здравља за ученике четвртог разреда, у којем
традиционално сваке школске године учествује наша школа, које је одржано 21.
марта, резултирало је победом екипе одељења IV-3, у непуном саставу који су
чинили Вуловић Филип и Врањеш Ива. Екипа одељења IV-3 ће се даље такмичити
на међушколском такмичењу у понедељак, 4. априла у ОШ "Братство - јединство"
Панчево. Екипи ће се овог пута придружити и трећи члан Цветковић Урош.

Победничка екипа са учитељицом Наташом Петровић
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Април 2016.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ
На окружном такмичењу из географије, одржаном у суботу, 2. априла наша
школа је била домаћин. Похваљујемо Вујичић Лазара, ученика VIII-2 наше школе
за изузетан труд и залагање и постигнутодруго место и пласман на републичко
такмичење!

47. ГРАДСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА
47. Градска смотра рецитатора деце "Песниче народа мог" одржана је у Дому
омладине Панчево, у суботу 2. априла за ученике од првог до четвртог разреда.
Ученици наше школе сваке године учествују на овој смотри, па је тако и ове
године наша школа изнедрила изванредног рецитатора. Пласман на Регионалну
смотру рецитатора која ће се одржати 8. априла у Ковину освојила је Милана
Петрица, ученица II-2.

ЗДРАВА ШКОЛА - МЕЂУШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Међушколско такмичење "Здрава школа" одржано је 4. априла у ОШ "Братство јединство". Наша школа је учествовала са трочланом екипом одељења IV-3 и
освојила прво место, као и учешће на општински ниво такмичења.

ГРАДСКО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ
Шах клуб "Аљехин" је 12. марта организовао градско школско такмичење у шаху.
Ученици наше школе су се пласирали на окружно такмичење, а то су:




Давид Полић V-3
Милица Кнежевић VI-2
Страхиња Николић IV-1

ЗДРАВА ШКОЛА - ФИНАЛЕ
Поводом Светског дана здравља који се обележава 7. априла, финале
такмичења "Здрава школа" одржано је тог дана у ОШ "Стевица Јовановић" у
Панчеву. Представници наше школе у саставу Ива Врањеш, Урош Цветковић и
Филип Вуловић, ученици IV-3 одељења освојили су друго место.
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- Научила сам о здрављу, о здравој исхрани и о очувању природе - каже Ива Врањеш.
- Научио сам како да очувам своје тело и шта да радим како бих се сачувао од неких
болести - рекао је Урош Цветковић.
Овај квиз и само такмичење осмислиле су пре 5 година патронажне сестре из
Дома здравља. Такмичење се састоји из четири дела - игре с питањима и
одговорима, слагање слагалице о здрављу, пантомиме и асоцијације.
Панчевачки Дом здравља је једини у Србији који организује овакав квиз који је
намењен деци, а који организују медицинске сестре.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
Окружно такмичење из биологије одржано је у суботу, 9. априла у ОШ "Вук
Стефановић Караџић" у Старчеву. Као и увек, наши ученици су се високо
позиционирали:
V разред
 Слијепчевић Михајло V-4 - I место
 Грубанов Марта V-4 - III место
VI разред
 Игњатов Тијана VI-1 - II место
 Чечовић Јелена VI-4 - III место
VII разред
 Ћућа Елена VII-3 - I место
 Стојанов Милица VII-1 - III место
 Ћириковачки Теодора VII-3 - III место

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
ОШ "Стевица Јовановић" Панчево била је домаћин оркужног такмичења из
српског језика и језичке културе. Све похвале упућене су Тисевски Анђели,
ученици VII-1 наше школе која се пласирала на републички ниво!

ВОЈВОЂАНСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ
На првенству Војводине за полетарце, пионире и наде које је
одржано у суботу, 9. априла у Старој Пазови и овога
пута Стефан
Стојковић,
ученик
IV-1
одељења
наше
школе освојио је злато у катама у апсолутној категорији.
Првенство Србије биће одржано почетком маја.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
На окружном такмичењу из физике одржаном 10. априла у ОШ "Гоце Делчев" из
Јабуке, Сергеј Вукасовић, ученик VIII-2 одељења наше школе поново је показао
изванредно знање, те је освојио престижну другу награду.
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БРАНКОВИ НЕПРИКОСНОВЕНИ КОШАРКАШИ
Поводом недавно одржаних општинских и окружних такмичења у кошарци,
похваљујемо мушку и женску екипу које су у оба нивоа такмичења освојили по
прво место.
на општинском и окружном нивоу
на општинском и окружном нивоу
Мушку екипу златних кошаркаша чине:
Женску екипу златних кошаркашица чине:
Сара Црепајац 8-1
Владан Абрамовић 8-1
Марина Давинић 7-2
Иван Букур 8-1
Анђела Петковић 6-2
Филип Јањић 8-1
Глорија Стојановић 8-1
Дарко Јованов 8-1
Владана Калинић 5-2
Максим Поповић 8-1
Ива Иванов 8-2
Алекса Митевски 8-2
Ана Иванов 8-2
Сергеј Тулић 8-3
Тијана Ивков 8-1
Ђорђе Рајковић 8-3
Кристина Стојановић 7-1
Андрија Челић 8-3
Сташа Арсеновић 6-2
Милош Маринковић 7-3

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ
Општинско првенство у атлетици одржано је 12. априла на Градском стадиону у
Панчеву. Екипу школе сачињавали су по један такмичар у свакој дисциплини, плус
штафета и постигнути резултати рачунали су се за екипни и појединачни
пласман. Наши ученици су се пласирали овако:






Владан Абрамовић VIII-1 - скок у вис - I место
Ирена Јанић VII-3 - дисциплина 300 m - I место
Теодора Ћириковачки VII-3 - скок у вис - III место
Душан Видовић VIII-4 - дисциплина 100 m - III место
Владана Калинић V-2 - дисциплина 60 m - III место

ПРОФЕСИОНАЛНА САРАДЊА И ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ (SHARE)
У оквиру Пројекта Унапређење квалитета образовног система Републике Србије
кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа
и развој хоризонталног учења између школа (SHARE), 9. и 10. aприла 2016. године у
Бeoгрaду одржана је обука под називом Професионална сарадња и
хоризонтално учење за наставнике, директоре и стручне сараднике из једног
броја школа које учествују у овом пројекту. Учеснице ове, а и наредних обука ће
бити у могућности да постану спољни сарадници Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
У избор 10 најбољих школа ушле су "Слободан Секулић" Ужице, "Ћирило и
Методије" Звездара, "М. и Д. Тодоровић" Крагујевац, "Бранко Радичевић"
Панчево, "Бубањски хероји" Ниш, "Васа Чарапић" Бели Поток, "Бане Миленковић"
Ново Село, "Симеон Араницки" Стара Пазова, "Соња Маринковић" Нови Сад, и "8.
октобар" Власотинце.
Наша школа ће бити ментор двема школама: "Јордан Ђукановић" из Варде у
априлу и "Ћеле кула" из Ниша у мају.
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Овај пројекат се реализује кроз партнерску сарадњу Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Центра за образовне политике и УНИЦЕФ-а,
уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Циљ пројекта је
унaпрeђивaњa квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз
унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и
рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa. У оквиру пројекта биће успостављена
прoфeсиoнaлнa сaрaдњa и хoризoнтaлнo учeњe између школа у Србији које су
развиле добре праксе у појединим сегментима рада и школа које треба и желе
да свој рад унапреде.
На скупу је било око 130 запослених у школама које су кроз пројекат 3П –
Примети, подржи, промовиши идентификоване као школе добре праксе и које
су спремне да своја искуства поделе са колегама у другим школама.
Министар просвете, науке и технолошког развоја, др Срђан Вербић, у свом
излагању је дао подршку овај иницијативи и истакао потенцијал за унапређивање
квалитета образовања који лежи у самим наставницима.
Др Бранислав Ранђеловић је истакао значај заједничких напора различитих
институција на унапређивању квалитета образовног система како бисмо дошли
до што што већег броја школа које омогућавају ученицима да постигну квалитетна
постигнућа и могућности које за то пружа хоризонтално учење између школа.
После пленарних излагања, рад је настављен у три радне групе.
Обука Професионална сарадња и хоризонтално учење била је усмерена ка
подизању компетенција наставника, директора и стручних сарадника у
областима вредновања квалитета наставе и учења, ефикасне комуникације и
рефлексивне праксе. Наставници, стручни сарадници и директори су се током
овог скупа кроз интензиван рад припремали за студијске посете својих колега
како би ефекти хоризонталне размене и учења били што бољи.
Крајњи резултат овог пројекта треба да буде одрживи модел подршке
унапређивању квалитета рада школе кроз хоризонталну размену.
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У СУСРЕТ УСКРСУ
У сусрет највећем хришћанском празнику, Ускрсу, вероучитељ Оливер Калиновић
заједно са учитељицама првог и другог разреда Браниславом Пршић Вујичин и
Драгицом Родић, одржали су заједнички час. Деца су гледала цртани филм на
тему Ускрса. Уз пригодну причу о ускршњим празницима, деца су правила
цртеже са ускршњим мотивима. Учитељице су направиле венчиће и честитке које
ће излагати на Ускршњој изложби.
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
Након што је одређен праг за учешће на републичком такмичењу из физике,
потврђено је учешће Сергеја Вукасовића, ученика VIII-2 одељења наше школе на
следећи ниво такмичења.

АТЛЕТИКА ОКРУЖНО - ПОНОВО ЗЛАТО
Окружно такмичење у атлетици завршено је освајањем злата за наша два
такмичара: Јанић Ирена VII-3 освојила је злато у дисциплини 300 m, а Владан
Абрамовић VIII-1 освојио је такође злато у дисциплини скок у вис. Ова два
такмичара пласирали су се на међуокружно такмичење.

Владан Абрамовић, I место, скок у вис

Ирена Јанић, I место, 300 m

БРАНКОВИ МАРАТОНЦИ НА 29. БЕОГРАДСКОМ МАРАТОНУ
29. Београдски маратон одржан је 16. априла у три дисциплине: 5 km, 21km и
42km. У склопу Београдског маратона одржана је и "Трка задовољства" (5 km) која
је, поред многобројних учесника свих узраста, укључила и родитеље са бебама у
колицима, као и прикладно обучене љубимце. У овој манифестацији од
националног значаја учествовали су и ученици Бранкове школе, Жарко Конатар и
Огњен Перишић из VI-3, Ива Рацић VI-2, Ружић Љубица V-4 и наставница
географијеВесна Божичковић, док је Ђорђе Рацић VII-2 истрчао полумаратон (21
км), и тиме дали свој допринос и пример здравом начину живота.
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ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ - ДНЕВНИК АНЕ ФРАНК
У оквиру примера добре праксе, наставница српског језика Марија Поповић
одржала је час са наставном темом „Дневник Ане Франк“. Као припрему за
тумачење поменутог романа, породица Машић је уз помоћ Јеврејске општине
Панчево припремила куглице од наранџине коре, кифлице и друге врсте јела и
донела бесквасни хлеб печен на сунцу (послат из Јерусалима). Одељење VII-3 се
18. априла на овај начин упознало са културом и историјом Јевреја. Час је у знаку
јеврејских најзначајнијих празника употпуњен укусима њихових традиционалних
јела.
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ПОСЕТА КОЛЕГА ИЗ ШКОЛЕ“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ „ ИЗ ВАРДЕ
У оквиру Пројекта Унапређење квалитета образовног система Републике Србије
кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа
и развој хоризонталног учења између школа (SHARE), 25. априла посетила нас је
група наставника из школе „Јордан Ђукановић“ из Варде, општина Косјерић,
заједно са директорком и ментором Дејаном Станковићем. У циљу хоризонталне
едукације вођени су разговори са управом школе, стручном службом,
педагошким колегијумом, стручним органима школе, посећени су часови наших
учитељица и наставника предметне наставе. Нашим гостима смо показали
примере добре праксе, документацију и евиденције, упознали смо их са
материјалима који су настајали у образовном процесу и разговарали смо о
пословима и одговорности запослених.
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Ова посета је представљала добит за обе школе јер је дошло до размене
искуства и генерисања нових идеја, самовредновања и планирања даљег
развоја своје школе, подршке континуираном стручном усавршавању
свих запослених, афирмацији добре школске праксе, мобилисан је и
мотивисан већи број запослених и развило се самопоуздање и
самопоштовање запослених.
На крају посете гости су присуствовали продајној ускршњој изложби у холу школе
како бисмо им приказали пример наше ваннаставне активности. То је изгледало
овако:
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МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ

Међуокружно такмичење у кошарци одржано је 22. априла. И овог пута обе екипе
(мушка и женска) високо су се пласирале и освојиле по сребро!

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ
Окружно такмичење из историје одржано је 23. априла у ОШ "Братство - јединство"
у Панчеву. Наши ученици су се пласирали овако:


Данило Босанчић VI-1 - I место



Веселин Врачар VII-3 - III место и пласман на републичко такмичење

Мај 2016.
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - КРЕТАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
Посебним
програмима
и
бројним
активностима
у
Панчеву
је 10.
маја прослављен Међународни дан физичке активности, који се ове године
обележава под слоганом "Кретањем до здравља". Град Панчево и Завод за јавно
здравље Панчева, у сарадњи са панчевачким фитнес клубовима, организују
целодневни фитнес програм који има за циљ промовисање здравих начина
живота, бригу о здрављу и популаризацију физичке активности.
Од 17 часова почела је презентација програма вежбања фитнес клубова
"Кретањем до здравља" и отворени тренинзи на Платоу испред Народног музеја
Панчево, у оквиру које су после 17:30 часова наступили ученици четвртог разреда
ОШ "Бранко Радичевић" Панчево са својом плесном тачком.
У наставку програма фитнес клубови организовали су такмичарски полигон
(учешће деце и родитеља). Учествовали су: "Start up" са Миленком Шукером,
Фитнес клуб "Форма" са Лидијом Живановић, "Фитспорт" са Владимиром Илићем
и "SMS fitnes" са Иваном Танасић.
Од 18 часова изведене су посебне вежбе:
- Пилатес - "Позитива" са инструкторком Русланом Луценко Петрин и "SMS fitnes" са
Далиборком Вујадин Бошковић
- Вежбе за све - "Fiesta" са Наташом Андревски
- Аеробик - "Fitnes Room" са инструкторком Александром Јуричан Милутинов
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- Workout - "Be fit" са инструкторком Зорицом Ранковић
- Tae Boo - "Fitlife" са инструкторком Маријаном Јеленковић
- Kapuera - "Senzala" са Душаном Суџаковићем
- Зумба - воде инструктори Срђан Милеуснић, Лидија Живановић и Елеонора
Шкрпан

ЧЕТВРТАЦИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ДАНУ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Ево како су четвртаци наше школе представили на Међународном дану физичке
активности који је због лоших временских услова одржан у Народном музеју
Панчево.

Лидија Живановић, инструкторка зумбе са представницима школе

ПРВЕНСТВО У БОКСУ
Такмичари Боксерског клуба "Професионалац" из Панчева, ученици наше школе,
су на Појединачном првенству Републике Србије у боксу за 2016. годину постигли
изузетне резултате и то:
Мирковић Јован V-4 - освојио је златну медаљу и постао репрезентативац
Републике Србије у категорији пионира
Константин Ковачевић VIII-2 - освојио је сребрну медаљу у супер тешкој
категорији у конкуренцији јуниора;
Баљак Бранислав VIII-4 - освојио је бронзану медаљу у супер тешкој категорији у
конкуренцији јуниора;
Добресков Жељко VIII-3 - остао је без пласмана, али је показао завидан ниво
знања и вештине, с обзиром на то да се у првом колу сусрео са актуелним
шампионом Републике Србије
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AUF DEM WEG ZUM DSD NIVEAU А1/А2
И ове године су ђаци осмог разреда полагали испит „Auf dem Weg zum DSD
NiveauА1/А2“. Полагање и стицање ове дипломе омогућено је ђацима наше
школе јер смо школа PASCH Projekt-а. Наши ђаци су ове године били изузетно
успешни. Њих 24 је својим знањем стекло дипломе које сведоче о нивоу стеченог
и показаног знања из немачког језика. Честитамо на успеху следећим ученицима:
Магдалена Томић

А2

Филип Кујунџић

А1

Душан Вуковић

А1

Миљан Анџић

Стефан Николић

А1

Душан Илеш

А1

Максим Поповић

А1

Виолета Јошић

А1

Ива Иванов

А1

Глорија Стојановић
Сара Црепајац

А1
А1

делимично

Александар Кнежевић

делимично

Огњена Цицуљ

А1

Марко Илић

Хелена Вренчев

А1

Мина Павловић

А2

Марија Љубобратовић А1

Борис Куруц

делимично

Дејана Радојчић

А1

Николина Весковић А2

Теодора Сабол

А1

Сергеј Вукасовић

А2

Лазар Вујичић

А2

Ђорђе Рајковић

А1

делимично

Очекујемо да ће овај успех бити подстицај свим нашим ђацима и да ћемо
следеће године остварити још већи успех.

РЕПУБЛИЧКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ
На базенима СЦ Чаир у петак 13. маја организовано је Првенство Републике
Србије у пливању за ученике основних и средњих школа са територије целе
земље. Покровитељ такмичења је Влада Србије, организатор је Савез за школски
спорт Србије. И на овом такмичењу, наша школа изнедрила је учеснике:

-

Андреа Нађ 3-3
Борис Поплишан 8-1
Марко Овука 7-3
Сара Ђурђев 2-3
Михајло Лазаревић 5-4
35

Летопис ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево 2015/2016.

РЕПУБЛИЧКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ
Традиционалним паљењем олимпијског пламена на Тргу
Станише Стошића свечано је отворена јубиларна 10. Школска
олимпијада која се у Врању одржавала од 9. до 15. маја. На
јубиларној Школској олимпијади у 15 спортских дисциплина
такмичило се ове године рекордних 7.000 основаца и
средњошколаца из целе Србије.Ученици наше школе који су
учествовали на Олимпијади су у каратеу су:
- Спасковски Дарко VII-3 - освојено II место у борбама
- Стојковић Стефан IV-1
- Ђекић Анђела III-2
За сваког од њих на свечаном отварању министар спорта и омладине Вања
Удовичић рекао је да је на неки начин већ победник.

Дарко Спасковски са наставником Мирком Нововићем

Стефан Стојковић IV-1

Анђела Ђекић III-2
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ЈА САМ ДЕТЕ НА ВРХУ ПЛАНЕТЕ
Завод за унапређивање васпитања и образовања и Центар
за
културу
и
образовање
Раковица организовали
су други Дечји конгрес под називом „Ја сам дете на врху
планете“ 18. и
19. маја 2016.
године. Тема другог Дечјег
конгреса ове године је „МАШТАМ О НОВОЈ ПРОФЕСИЈИ
БУДУЋНОСТИ“. Право учешћа на конгресу имали су ученици
основношколског узраста на територији Републике Србије .
Ученици – предавачи су слали своје радове на задату тему
комисији која је одбрала 15радова ученика млађих разреда
основне школе за излагање. Ученици чији су радови
одабрани за презентацију на конгресу сматрају се победницима конкурса. На
самом Дечјем конгресу стручнакомисија ће бирати Првог међу победницима/
Победник победника/.
Из наше школе добитник награде је Лука Лазаревић, ученик II-2 одељења са
презентацијом будућег занимања Проналазач и конструктор фабрике
која ће помагати природи и људима.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ
На Републичком такмичењу из историје које је одржано 22. маја у ОШ "Милинко
Кушић" у Ивањици, ученик VII-3 наше школе Веселин Врачар показао је своје
знање и освојио је прво место са максималним бројем бодова!
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ПОСЕТА КОЛЕГА ИЗ ШКОЛЕ“ЋЕЛЕ-КУЛА „ ИЗ НИША
У оквиру Пројекта Унапређење квалитета образовног система Републике Србије
кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа
и развој хоризонталног учења између школа (SHARE), 18. маја посетила нас је
група наставника из школе „Ћеле-кула“ из Ниша, заједно са директорком и
менторком Бориславом Максимовић.
У циљу хоризонталне едукације, као и са претходном школом, вођени су
разговори са директорком, стручном службом, педагошким колегијумом,
стручним органима школе, посећени су часови наших учитељица и наставника
предметне наставе. Нашим гостима смо показали примере добре праксе,
документацију и евиденције, упознали смо их са материјалима који су настајали
у образовном процесу и разговарали смо о пословима и одговорности
запослених.
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ИЗЛЕТ НА ЧАРДАК
Ученици првог, другог и трећег разреда у мају ове године посетили су Чардак у
организацији Планинарског друштва "Јеленак" из Панчева. Кроз шетњу
Делиблатском пешчаром упознали су еко-систем, односе животиња, биљака и
људи према живој и неживој околини, почетне елементе планинарења и како да
се понашају у природи како не би изазвали пожар. Учествовали су и у бројним
играма као што су такмичење у кросу, надвлачење конопца...
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КАРАТЕ ДУНАВ КУП У БЕОЧИНУ
Ученици наше школе - каратисти су веома успешно наставили пролећну
такмичарску сезону остваривши сјајне резултате у недељу 21. маја, у Беочину, где
је одржан Куп Србије за кадете, јуниоре, млађе сениоре и сениоре и
традиционални турнир „Дунав Куп Нови Сад опен“. Бронзану медаљу освојио је
кадет Дарко Спасковски ученик VII -3 у категорији минус 52kg. Истог дана одржан
је и традиционални међународни турнир „Нови Сад опен-Дунав Куп“, на коме
су златне медаље освојили пионири Стефан Стојковић IV-1 у катама и Миљан
Варсаковић IV-1 у категорији до 45kg.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 28. маја у
Тршићу. Овог пута за освојено 4. место похваљујемо Анђелу Тисевски, ученицу VII1 одељења наше школе!

ДАН ПОРОДИЦЕ
Поводом Светског дана породице у школи ће је обележен спортско – забавни
дан. Поред ученика овом догађају присуствују и њихови родитељи, активно
учествујући у разним шаљивим играма и спортским такмичењима. Циљ спортског
дана је да родитељи проведу једно поподне у активном одмору са својом децом.
Програм спортског дана састоји се од спортских и забавних игара (игре без
граница).
 кошарка
 одбојка
 надвлачење конопца
 фризби
 чуњеви
 Сунђер Боб
Екипе су сачињене од деце и њихових родитеља, мешовите или једни против
других. Пропозиције и правила игара су објашњени на спортском терену
непосредно пре почетка манифестације. У организацији су учествовали сви
наставници, Ђачки парламент и Вршњачки тим који је био задужен за практичну
организацију игара на терену (мерења, праћење резултата и објашњења
правила).
Спортски дан је одржан у понедељак, 13. јуна од 18 часова на спортским
теренима ОШ "Бранко Радичевић". Пријављивање је почело од 17:30 на
пунктовима. Пред почетак манифестације, свечано се обавило подизање застава
на јарболима испред школе.

Јун 2016.
ОБУКА ПЛИВАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА
Ученици другог разреда су након навршених месец дана обуке пливања, 3. јуна
имали полагање. Ево како је то изгледало...
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МАТЕМАТИЧКА РАДИОНИЦА - СЛИКЕ ОД КОНЦА
Професорка Бранислава Јаковљевић из "Еуклида" одржала је у одељењу II1 математичку радионицу - слике од конца.
Еуклид је древни математичар који је предавао у једној од најпознатијих античких
школа, која се налазила у Александрији у Египту. Његова дела показују како је тај
генијални математичар умео да искористи искуство египатских градитеља и да из
њега извуче јасне дефиниције и правила која се могу доказати и захваљујући
којима је геометрија егзактна наука. Егзакнте науке су оне које нам дају тачно
одређена сазнања- сазнања која се могу доказати експериментима и
математичким путем. То су, пре свега, физика, хемија, математика и
астрономија. Ученици су уз помоћ конца и дужи повезивањем рупица правили
(везли) различите слике и на креативан и забаван начин им је направљен први
сусрет са овом науком.
Ево делића атмосфере...
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ПРОЈЕКАТ "БРАНКОВИ ОСНОВЦИ"
Захваљујући
Покрету
горана
Војводине
установљена
јеманифестација
знаменитом песнику Бранку Радичевићу у част. Реч је о програму „Бранкови
основци” којим се тежи умрежавању и повезивању основних школа из Војводине
које носе име Бранка Радичевића, а који је окупио ученике Бранкових школа у
објекту Покрета горана у Сремским Карловцима, Еколошком центру
„Радуловачки”. Координатори пројекта су Тања Гагић и Душица Миленковић.
Програм „Бранкови основци”, први те врсте, подржао је Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу, националне мањине –
националне заједнице. Тај програм пружа прилику учесницима да својим
присуством допринесу неговању различитих култура, којих је највише у Војводини.
У Сремским Карловцима је 17. августа Никола Минић, ученик II-2 одељења наше
школе са учитељицом Александром Грујић Новковић присуствовао сусрету свих
школа под називом „Бранко Радичевић“ са територије Војводине. Циљ овог
сусрета био је да се све „Бранкове“ школе удруже у пројекту „Бранкови
основци“. Партнери наше школе су школе из Великог Средишта и Уљме.
Све активности у вези са овим пројектом биће објављене на сајту школе.
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Добитници дипломе„Вук Караџић“

Ученик генерације је:
Вукасовић Сергеј

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вујичић Лазар
Вукасовић Сергеј
Вренчев Хелена
Додер Јана
Исаиловић Петрија
Јоцић Дина
Николић Стефан
Павловић Мина
Поповић Максим
Рајковић Ђорђе
Стојановић Глорија

Ученици осмог разреда - добитници посебних диплома
из предмета:

Српски језик

Додер Јана
Јоцић Дина
Вукасовић Сергеј

Биологија

Николић Стефан
Исаиловић Петрија
Пуркар Александра

Енглески језик

Вукасовић Сергеј

Николић Стефан

Историја

Величковић Драгана

Куруц Борис

Географија

Вукасовић Сергеј

Вујичић Лазар

Физика

Вукасовић Сергеј

Вујичић Лазар

Немачки језик

Вукасовић Сергеј
Вујичић Лазар
Павловић Мина

Весковић Николина
Томић Магдалена
Вренчев Хелена

Хемија

Пуркар Александра

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Вренчев Хелена
Крајишник Војислав
Абрамовић Владан
Букур Иван
Јованов Дарко
Поповић Максим
Јањић Филип
Митевски Алекса
Тулић Сергеј
Иванов Ана
Иванов Ива
Ивков Тијана

Величковић Драгана
Могић Сретеновић Јована
Рајковић Ђорђе
Челић Андреја
Шарић Павле
Црепајац Сара
Стојановић Глорија
Радојчић Дејана
Јакубов Татјана
Видовић Душан
Исаиловић Петрија
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Такмичења
Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима

Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Презиме и име
Петрица Милана
Ђурђев Сара
Бојат Михајло
Домазетовски Урош
Нађ Андреа
Тутић Ана
Станојковић
Александра
Митровић Константин
Кормањош Матеја
Врањеш Ива
Цветковић Урош
Вуловић Филип
Варсаковић Миљан
Јанковић Невена
Рунић Марко
Радојевић Анђела
Јанковић Невена
Николић Страхиња
Станојковић
Александар
Лазаревић Михајло
Станојковић
Александар
Полић Давид
Слијепчевић Михајло
Калинић Владана
Грубанов Марта
Нешковић Наташа
Цуканић Вељко
Босанчић Данило
Босанчић Данило
Цуканић Вељко
Кнежевић Милица
Игњатов Тијана
Чечовић Јелена
Врачар Веселин
Врачар Веселин
Врачар Веселин
Ћурчин Ђура
Давинић Марина

Разред
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.

предмет
рецитовање
пливање
пливање
Мислиша
пливање
пливање
математика

Пласман
регионална смотра
2.место кружно
3.место кружно
учешће републичко
1.место кружно
3.место кружно

математика
пливање
Здрава школа
Здрава школа
Здрава школа
математика
математика
математика
математика
математика
шах
математика

2.место општинско
3.место кружно
2.место градско
2.место градско
2.место градско
2.место општинско
2.место општинско
3.место општинско
3.место општинско
3.место окружно
4.место републичко

пливање
математика

2.место кружно

шах
биологија
атлетика
биологија
математика
математика
историја
историја
физика
шах
биологија
биологија
историја
историја
историја
историја
хемија

Учешће окружно
1.место окружно
3. место општинско
3.место окружно
3.место општинско
2.место општинско
3. место општинско
1. место окружно
3. место општинско
Учешће окружно
2.место окружно
3.место окружно
2. место општинско
3. место окружно
1. место републичко
3. место општинско
3. место општинско

2.место општинско

2.место општинско

2.место окружно

44

Летопис ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево 2015/2016.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Ђуретановић Давид
Ћућа Елена
Тисевски Анђела
Луковац Александра
Чивљаку Јосип
Спасић Анастасија
Тисевски Анђела
Тисевски Анђела
Тисевски Анђела
Луковац Александра
Ћућа Елена
Вујић Немања
Чивљаку Јосип
Стојанов Милица
Ћириковачки Теодора
Јанић Ирена
Ћириковачки Теодора
Топаловић Ленка
Барић Томана
Мрдак Сара
Јанић Ирена
Овука Марко
Ћућа Елена
Поплишан Борис
Вујичић Лазар
Вренчев Хелена

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.

65.

Вујичић Лазар

8.

66.
67.
68
69.
70.
71.

Абрамовић Владан
Душан Видовић
Абрамовић Владан
Абрамовић Владан
Вукасовић Сергеј
Николић Стефан

8.
8.
8.
8.
8.
8.

72.

Вукасовић Сергеј

8.

73.

Вукасовић Сергеј

8.

74.

Вукасовић Сергеј

8.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Женска екипа
Мушка екипа
Женска екипа
Мушка екипа
Женска екипа
Мушка екипа
Женска екипа
Мушка екипа

физика
физика
географија
географија
географија
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
математика
хемија
хемија
хемија
биологија
биологија
атлетика
атлетика
атлетика
атлетика
атлетика
атлетика
пливање
биологија
пливање
географија
географија
географија
атлетика
атлетика
атлетика
атлетика
енглески језик
енглески језик
енглески језик
физика
физика
одбојка
одбојка
кошарка
кошарка
кошарка
кошарка
кошарка
кошарка

2. место општинско
2. место општинско
3. место општинско
3. место општинско
3. место општинско
1. место општинско
место општинско
место окружно
4.место републичко
3.место општинско
1. место општинско
1. место општинско
2. место општинско
3.место окружно
3.место окружно
1.место општинско
3. место општинско
3. место општинско
3. место општинско
3. место општинско
1.место окружно
2.место кружно
1.место окружно
1.место кружно
2. место општинско
3. место општинско
2. место окружно,
пласман на републичко
1.место општинско
3. место општинско
1.место окружно
2.место међуокружно
2. место општинско
3. место општинско
3. место окружно,
пласман на републичко
1.место општинско
2. место окружно,
пласман на републичко
3. место општинско
2. место општинско
1.место општинско
1.место општинско
1.место окружно
1.место окружно
2.место међуокружно
2.место међуокружно
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Извештај о завршном испиту ученика осмог разреда
87 редовних ученика осмог разреда су са успехом завршили разред у
јунском року .Један ученик је упућен на полагање разредног испита.
Просечан број бодова на завршном испиту из српског језика је био 6,56, из
математике 4,39 и са комбинованог теста 6,62. Укупно то је 17,57. Просечна оцена
из школе је 57,04, укупно са завршним испитом 74,61.
Сви ученици су се уписали у средњу школу.

Закључак
Залагањем свих запослених у школи , већина Програмом планираних активности
за школску 2015/2016. годину успешно је реализована.
План и програм редовне наставе је у целини реализован.
Током школске године се у више наврата на седницама стручних органа
анализирао успех ученика и њихов однос према раду и учењу. Сматра се да су
ученици, према својим могућностима , савладали програмске садржаје и да су
припремљени за усвајање знања у наредном разреду. Што се ваннаставних
активности тиче , програми су, такође, скоро у целини реализовани.
Што се целокупног рада школе тиче веома смо задовољни што је наша школа
изабрана у десет најбољих у Србији.
Наши ученици су достојно представљали школу на такмичењима различитих
рангова из скоро свих области знања и вештина и постигли су добре резултате.
У протеклој години, због недостатка новца за финансирање школа од стране
локалне заједнице није урађено све што је планирано на реновирању школе.
Надамо се да ће у идућој школској години бити набављена нова савремена
школска учила. За чланове колектива и ученике школе као примарни задатак
поставља се очување достигнутог
нивоа уређености простора и његово
оплемењавање.

Панчево, септембар 2016. године
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