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Школа „Бранко Радичевић“ је једна од двадесет основних школа у Панчеву.
Похађа је 688 ученика и у њој ради 44 наставника и 4 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 2014/2015. год.
У току летњег распуста изведени су радови на реконструкцији
наставничког и два ученичка тоалета. 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.
Купљена је једна бела табла, две комоде за географке карте, четири
ормара и двадесет школских столица, струњача и комплет за скок у вис,
као и вага за мерење телесне тежине ученика. Такође је купљено пет
комплета лењира и троуглова за беле табле и географске карте свих
континената.
За време зимског распуста направљена је стаклена витрина за пехаре
која сада украшава школски хол.
Током школске године купљен је већи број књига и стручне литературе за
библиотеку.
Од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице Школа је на конкурсу
добила средства којима је купљено пет пројектора за наставу, фотокопир
апарат, два рачунара и четири штампача, од којих је један у боји.

Школски простор
Ред
бр.
1
2
3
4
5

Намена школског простора
Школска зграда 1
Школска зграда 2
Површина дворишта
Површина спортских терена
Зелене површине

Свега m2
3 000 m2
300 m2
2 000 m2
2 500 m2
3 000 m2
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Школска зграда
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

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

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

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
Извршиоци послова

Степен стручне спреме
VII
VI
IV
III

Наставно особље
Наставник разредне наставе
Професор разредне наставе
Наставник предметне наставе
Професор предметне наставе
Ваннаставно особље
Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Административни радник
Педагог
Психолог
Библиотекар
Домар, ложач
Школски мајстор
Спремачице
Свега

I

5
11
3
26
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1

403

9

2

3

7
7
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Ненаставни кадар
Весна Бекић

Директор
Секретар

Милена Божинић

Психолог

Ивана Раичковић

Педагог

Весна Зенг

Библиотекар

Вера Стојковић

Библиотекар

Александра Грујић Новковић
Административно особље

Шеф рачун.
Административни референт

Маријана Перић
Мирјана Витомировић

Помоћно техничко особље
Домар
Ложач
Мајстор
Спремачица

Боро Топић
Дејан Топић
Душан Станковић
Топић Стаменка

Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица

Марић Боја
Тот Јелица
Ристић Јасна
Жестић Биљана
Бранкица Гајић

Спремачица

Мирјана Војновић

1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
Продужени
боравак

Наставни кадар
Разредна настава
Драгица Родић
Драгана Ђукић
Весна Михајлов
Гордана Јарковачки
Милица Манојловић
Смиља Абрамовић
Горица Младеновић
Марица Радованчев
Александра Мијатов
Наташа Петровић
Јадранка Бојић
Бранка Пршић Вујичин
Данијела Шиповац
Снежана Павловић
Валентина Николић
Бубањ Гога
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Наставни кадар
Предметна настава
Јелена Мирковић
Српски језик

Тамара Поповић
Марија Поповић
Дајана Гргић

Енглески језик

Мирјана Балабан
Јелена Халупа
Живота Раичковић

Немачки језик

Александра Слијепчевић
Ана Фодор

Ликовна култура

Дејан Ратковић

Музичка култура

Снежана Стојанчевић

Историја
Географија
Физика

Ђенђи Варга
Маринела Фара Павлов
Весна Божичковић
Нада Тот
Љиљана Јанковић
Снежана Анђеловић

Математика

Љиљана Симовић
Милена Алексић

Биологија

Мирјана Петровски
Александра Ђурђевић

Хемија

Данијела Ратков Жебељан

Техничко и информатичко
образовање

Бошко Зељковић

Физичко васпитање

Васа Њагул
Коста Мирковић
Мирко Нововић

Информатика

Данијела Врховац

Веронаука

Оливер Калиновић
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Бројно стање ученика по разредима и одељењима на крају
школске 2014/2015.године

Разред

Број
одељења

Укупан број ученика
по разреду

I

3

69

II
III

4
4

93
96

IV
V
VI
VII
VIII

4
4
3
4
3

95
87
78
92
78

Укупно

29

688

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 понедељак, 1. септембра 2014. године, а
завршило се у уторак, 23. децембра 2014. године. Прво полугодиште је
имало 82 наставна дана.
Друго полугодиште је почело у четвртак, 15. јануара 2014. године и
завршило се:
- у петак, 12. јуна 2015. године, за ученике од првог до седмог разреда и
имало је 98 наставних дана
- у петак, 29. маја 2015. године, за ученике осмог разреда и имало је 88
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 среду, 24. децембра 2014. године, а завршио се
у среду, 14. јануара 2015. године.
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Пролећни распуст је почео у петак, 3. априла 2015. године, а завршио се у
понедељак, 13. априла 2015. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст је почео у суботу,
13. јуна 2015, а завршио се у понедељак, 31. августа 2015. године. За
ученике осмог разреда летњи распуст је почео по завршетку завршног
испита 18. јуна 2015., а завршио се у понедељак 31. августа 2015. 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 2014.
године , наставни дан
- Дан просветних радника, 8. новембра 2014. године, наставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембра 2014. године,
нерадни и ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, 27. јануара 2015. године, радни , а
ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, 15. и 16. фебруара 2015, обележио се и 17.
фебруара као нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у
Другом светском рату, 22. априла 2015. године, радни и наставни дан
- Празник рада, 1. и 2. маја 2015. године , нерадни и ненаставни дан
- Дан победе, 9. маја 2014. године, наставни дан
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Септембар 2014.
Након стручне обуке на тему Инклузивно образовање и подршка
ученицима из осетљивих група која је одржана 6. 9. 2014. године у
Деспотовцу у организацији Учитељског панчевачког друштва, одржала сам
хоризонтално подучавање колега у Основној школи "Бранко Радичевић" у
Панчеву на исту тему 23.9.2014. године. Предавању је присуствовало 19
колега, а састојало се из уводног дела и радионице. Колеге су биле
заинтересоване за тему и активно су учествовале у радионици. Многе
информације су колегама већ биле познате.

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА
У септембру школске 2014/2015. године ученици четвртог разреда
учествовали су на такмичењу “Игре без граница” у организацији Друштва
учитеља Панчева.
Ово такмичење се састојало из следећих игара: школица, арјачкиње
барјачкиње, фудбал на коцке, вожња ролера између чуњева и тунел.
Ученици наше школе угостили су другаре из ОШ “Гоце Делчев” Јабука и
том сусрету победили.
Друштво учитеља Панчева и директорка наше школе Весна Бекић
ученицима су припремили прикладно освежење и окрепљење.
Друштва учитеља Панчева је нашим четвртацима поклонило десет лопти.
Други сусрет наши ђаци имали су са ОШ “Васа Живковић”. Нажалост овај
сусрет смо изгубили.
Циљ ових игара је било дружење и упознавање са другарима из осталих
школа Панчева.
Такође смо желели да деци представимо заборављене игре, али по
нашем мишљењу корисне.
Четвртаке наше школе за ово такмичење припремале су: Валентина
Николић, Бранислава Пршић Вујичин, Данијела Шиповац и Снежана
Павловић.
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Октобар 2014.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА
Обележавање Дечје недеље у нашој школи има дугу традицију и реализује
се у првој недељи октобра. Ученици су ликовним и литерарним
радовима, истакнутим на паноу школе, указали на положај деце и младих
у друштву.У оквиру одељења су вођени разговори на ову тему.
ХУМАНИТАРНИ КОНКУРС РОТАРИ КЛУБА
Ротари клуб "Михајло Пупин" Панчево објавио је ликовни конкурс
хуманитарног карактера "За срећније детињство". Такмичили су се
основци и предшколци. Од њихових радова прављене су честитке и
календари. Међу 250 радова, у ужи избор од 50 радова ушли су радови
двеју ученица наше школе, Вашица Дуње из одељења IV-1 и Стојичић
Калине из одељења I-1.
ОБУКА ПЛИВАЊА
Други разреди су током месеца октобра 2014. г. имали обуку пливања која
је трајала месец дана. Обука је почела 5, октобра и трајала је до 31.
октобра када су ученици имали полагање. Обуку су прошли скоро сви
ученици другог разреда. Већина је савладала пливање и добили су беџеве
као награду, а сви су добили похвале. Деца су уживала и дружила се.
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ПРЕДАВАЊЕ О САОБРАЋАЈУ
У школској 2014/2015. години ученици петог разреда ( 5-1, 5-2, 5-3, 5-4)
слушали су предавање у организацији МУП-а Панчево на тему
,,Саобраћај“. Ученици су активно учествовали у обнављању својих знања о
саобраћајним прописима, попуњавали су упитнике и постављали питања
у вези са овом темом. Највише интересовања су показали за правила у
вези са управљањем бициклом, а затим и мотором.Предавање је било
интересантно и корисно за ученике.
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА
У оквиру спортског пројекта Игре без граница , у организацији УПАД у
дворишту школе одржани су сусрети ученика 4. разреда 15.10. са
ђацима из Јабуке и 21.10. са ђацима ОШ ,,Васа Живковић“ из Панчева.
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Новембар 2014.
ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА

Хуманитарном акцијом "Чепом до осмеха" прикупљена је велика количина
чепова. Циљ сакупљања чепова је прикупљање средстава за помоћ деци
са инвалидитетом или са неком сметњом у развоју у образовно школском
процесу.
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Акција „Чепом до осмеха“ је настала на иницијативу дипломиране
еколошкиње Вање Петковић из Новог Сада, која је током својих студија
сазнала за пример добре праксе Словеније, где је покренута
хуманитарна акција рециклирања чепова са циљем прикупљање
средстава за помоћ деци са инвалидитетом или са неком сметњом у
развоју у образовно школском процесу.

Децембар 2014.
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 4-4

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „ЗВЕЗДИЦЕ“
Позоришна представа глумачке трупе из Ниша. Одржана је 17.12.2015.год.
у школи. Позоришној представи су присуствовали ученици од првог до
четвртог разреда. Садржај представе је повезан са наставом српског
језика и музичке културе.
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У БЕОГРАДУ
Фестивал науке – осми по реду, ученици су посетили 4.12.2014. године.

Јануар 2014.
СЕМИНАР „ НАСТАВНИК КАО КРЕАТОР КЛИМЕ У ОДЕЉЕЊУ“
На основу анализе броја сати и бодова стручног усавршавања наставника
и стручних сарадника и у складу са компетенцијама и приоритетним
областима, у ОШ „Бранко радичевић“ Панчево, дана 17.01.2015. године
реализован је семинар под називом „Наставник као креатор климе у
одељењу“ у организацији Института за педагошка истраживања, Београд
(компетенција: К3, приоритети:1) .
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Обуку је похађало 48 наставника, 2 стручна сардника и директор школе.
Циљ обуке је упознавање наставника, стручних сарадника и директора са
могућностима и начинима креирања позитивне климе у одељењу.
Круцијални садржаји обуке су били актуелни проблеми са којима се
сусреће савремена школа: сарадња школе и породице, квалитетан час и
социјални односи у одељењу, комуникацијске вештине наставника, узроци
и превенција школског неуспеха, акционим истраживањем до боље климе
у одељењу.
Према резултатима спроведеног вредновања успешности реализоване
обуке, може се закључити да је семинар успешно спроведен. Инвентивни,
креативни и знањем богати предавачи коришћењем савремених облика
рада, метода и учила, подсетили су запослене на вредност занимања
просветног радника.

ШКОЛСКА СЛАВА
Прослава школске славе "СВЕТИ САВА" почела је резањем славског колача
и молитвом а наставила се приредбом у којој су учествовали ученици
нижих и виших разреда наше школе. На крају су ученицима подељене
переце, симбол школске славе.
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МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ
Током јануара и почетком фебруара педагог и психолог школе врше
мерење брзине читања за ученике од првог до четвртог разреда.
Данас се читању посвећује велика пажња посебно у школама. Води се
рачуна о унапређивању наставе читања и у млађим и у старијим
разредима основне школе.
Задаци наставе читања у млађим разредима основне школе су:
1.
2.
3.
4.

да ученик добро савлада технику читања;
да се ученици уведу у тзв. изражајно читање;
да се ученици оспособе да веома квалитетно читају тихо или у себи;
да ученик доживљава текст и да разуме оно што прочита.

Процедура мерења брзине читања:
Претходно се одреди време за које ће ученици да прочитају одређени
текст. Ограничено време читања одређује се према дужини текста и
његовој тежини. С ученцима треба претходно разговарати о циљевима овог
читања, упознати их са нашим намерама. После читања утврђује се за
које је време ученик прочитао одређени текст, а кроз разговор сазнамо
како је тај текст схватио. Мерење брзине гласног читања врши се
индивидуално, са сваким учеником посебно, а за мерну јединицу мерења
брзине читања узима се обично један минут, тј. колико ученик прочита речи
у једном минуту, без обзира на то да ли је реч о гласном или тихом читању.
Испитивање вршимо да би констатовали или упоредили:
- ниво достигнућа у брзини гласног читања
-дијагностицирали тешкоће у читању појединих ученика.
ШАХОВСКИ ТУРНИР
У понедељак, 26. јануара одржан је Светосавски шаховски турнир у ОШ
"Свети Сава" Панчево. Из наше школе учествовали су ученици одељења
VIII-3: Александар Черницин, Милан Мишић, Лука Тулић и Денис Мајер.
У екипном такмичењу освојили су 5. место на нивоу општине.
У појединачном такмичењу Александар Черницин освојио је прво место од 8 партија 7 победа и 1 реми, а Мишић Милан - од 8 партија 5 победа и 1
реми.
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ПАНТОМИМА НА ЧАСУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
У петак, 30. јануара ученици су на креативан начин обновили једну јако
тешку наставну јединицу. Циљ часа је био обнављање глагола, глаголског
вида и рода. Наставни материјали су били папирићи са глаголима.
Правила игре су:
Наставница Марија Поповић је изабрала два капитена (најјаче карике у
одељењу), а потом они бирају екипе (учествују сви ученици).
Један ученик извлачи папир на коме је исписан глагол. Пантомимом
показује својој групи глагол који је извукао. Наставник прозове једног чији је
задатак да погоди који је глагол у питању, да му одреди глаголски вид и
род. Екипа добија бод само за потпуно тачан одговор. Екипа која има више
бодова, добија плусеве за активност (3 плуса је петица у Дневнику). Циљ је
да сви учествују.
Часу су присуствовале педагог и психолог школе и лепо су се забавиле и
одушевиле знањем ученика!
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ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА
У четвртак, 29. Јануара 2015. године инжeњер шумарства Мариус Олђа на часу
географије ученицима петог разреда (5/2 , 5/3) одржао је предавање о
Делиблатској пешчари.
У југоисточним делу Панонске низије, у Банату, налази се највећа европска
континентална пешчара. Елипсастог је облика и оријентисана у правцу југоистоксеверозапад. Настала је током леденог доба од моћних наслага еолског
силикатно-карбонатног песка. У савременом периоду ветар кошава обликовао је
изражен дински рељеф чије су надморске висине између 70 и 200 метара.
Умерено континентална клима, одсуство површинских водотокова и пешчана
земљишта условила су особене животне заједнице које су издвојене у посебну
биљно-географску област „Deliblaticum“.
Делиблатска пешчара обухвата близу 35000 хектара површине на којој је
установљен тростепени режим заштите. У националним оквирима је природно
добро од изузетног значаја прве категорије заштите, а међународну
верификацију је добило увођењем у попис најзначајнијих станишта птица у
Европи.
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Фебруар 2015.
„100 МЛАДИХ ТАЛЕНАТА“
Културно-издавачки центар „Српска кућа“ Пожаревц, је основан као
институција да својим радом допринесе очувању културе, традиције
духовности и обичаја нашег народа.
Оригинално осмишљен пројекат „Сто младих талената“ плод је
дугогодишњег ослушкивања дечјег литерарног стваралаштва. Знају сви који
се баве радом са децом да је први и најважнији корак за сваки креативни
покушај најмлађих-анимација. Успети заинтересовати дете једина је стаза
до успеха.
Сами креативни домашају радова у књигама које су подељене по
окрузима недвосмислено указују на то да су одмерено и пажљиво бирани.
Ученици, учитељи и наставници Српског језика ОШ „Бранко Радичевић“,
препознали су вредност оваквог пројекта и својим залагањем и
литерарним умећем активно учествују на конкурсима. Радови ђака су у
већој мери објављивани, деца поносна и радосна.
Због великог броја талената, школа се нашла на насловној страни
последње Збирке песама ученика Јужнобанатског округа.
Данас, када влада велика криза читања, охрабрује чињеница да ученици
воле поезију, стварају и негују старе уметничке вредности.
ИЗЛЕТ УЧЕНИКА ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ
У недељу, 1. фебруара чланови географске секције, ученици шестог,
седмог и осмог разреда, посетили су Музеј ваздухопловства и Музеј
афричке уметности у Београду. Придружили су им се и ученици VI-3 који
нису чланови секције.
У Музеју ваздухопловства ученици су имали прилике да се упознају са
историјом авијације и да виде разне моделе авиона, од којих се издвојио
први авион који је направљен у Србији далеке 1908. године. Направљен је
од клавирских жица, точкови су били од авиона, а седиште од баштенске
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столице од прућа. Такође су могли да виде борбене авионе који су
учествовали у I и II Светском рату, авионе који су бомбардовали Србију од
стране НАТО-а, МИГ 21, једрилице, хеликоптере, остатке авиона из ратних
сукоба, могли су да уђу у хеликоптер...

У Музеју афричке уметности који се налази на Сењаку, ученици су
присуствовали предавању о историји Африке и имали прилике да виде
изложене мурале, оригиналне маске, скулптуре од дрвета, глине и још
много тога. Учествовали су у радионици где су правили радове на тему
афричких кућа и мурала, а ти радови ће бити изложени у јуну месецу ове
године у оквиру Фестивала афричке уметности који траје два дана.
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BEO DANCE - ПЛЕСНИ СТУДИО У ШКОЛИ
Поводом промоције спорта у школи и жеље да се деци приближи спортски плес,
организована је бесплатна обука дечака и девојчица у школи. Едукација ће
трајати месец и по дана, два пута недељно по 45 минута.
Након едукације дечаци и девојчице, као плесни парови, треба да представљају
своју школу на манифестацији која ће се одржати 21. марта у Панчеву, у
организацији Плесног клуба BeoDance и Плесног савеза Србије.
Тренери и инструктори су у сарадњи са учитељима изабрали групу
заинтересоване и талентоване деце.
ЗАШТО ПЛЕС?
Плес ангажује целу личност у истовременом (симултаном) кретању, мишљењу и
осећању. Зато плес може да унапреди физички, ментални и емоционални развој
деце. За децу плес нуди широки простор за истраживање, откривање и развој
природних инстинката за покрет. Плесне активности деци пружају пуно користи оне подстичу њихов ментални и емоционални развој, као и развој њихове моторне
вештине. Плес им нуди могућност да искажу своје мисли и осећања, али и да
разумеју мисли и осећања других.
ДОБРОБИТИ ПЛЕСА ЗА ДЕЦУ:
Физичке: плес помаже да се повећа флексибилност, побољша циркулација,
тонус тела и развију мишићи. Он такође побољшава држање, равнотежу и
координацију
Интелектуалне: плес обогаћује учење, како оно традиционално, тако и
експериментално
Естетске: плес буди осећај за лепо, даје ново значење покрету и облику
Емоционалне: плес помаже да се развије самопоуздање и самоцењење у
стимулишућој средини
Социјалне: плес побољшава сензитивност, разумевање, цењење и обзирност
према другима, према њиховим сличностима и разликама
Културне: плес повећава разумевање и вредновање различитих културних
перспектива.

ПРЕДСТАВА „ДЕВОЈЧИЦА СА ШИБИЦАМА“
Позоришна представа за децу Девојчица са шибицама у организацији
Културног центра Панчева одржана је у суботу, 21. 3. 2015. године. Уместо
улазнице, сваки ђак одељења II-2 понео је 5 старих лименки. Представа је
рађена на основу истоимене бајке Ханса Кристијана Андерсена.
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Март 2015.
ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊУ РЕЦИТАТОРА
Школско такмичење у рецитовању одржано је 11.03.2015. године. Одазвао
се велики број деце, а учешће на општинском такмичењу су узели за први
разред Грујић Михајло и Стокић Никола, за други разред Петронијевић Ана,
за трећи разред Репајић Нина и Лазаров Михајло и за четврти разред
Спасић Димитрије и Јокић Милутин. Општинско такмичење је одржано
21.03.2015. у Дому омладине у Панчеву.
ВЕЉКО ЦУКАНИЋ ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
Ученик петог разреда наше школе Вељко Цуканић је укупни победник,
лауреат конкурса "Сашина поетска ствараоница - буди песник"
Пети литерарни конкурс „Сашина поетска радионица” одржан је у
Културном центру Панчево. Сада се организује у знак сећања на дечјег
песника Сашу Божовића, у организацији листа „Панчевац” и уз подршку
Града. Од ове године први пут је установљен и лауреат конкурса „Сашина
поетска ствараоница - буди песник”.
Укупни победник, лауреат конкурса, јесте Вељко Цуканић, ученик петог
разреда Основне школе „Бранко Радичевић“, са песмом „Михајло Пупин“.
Награду му је уручила Сашина сестра Маја Божовић.
ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА - ДРУГИ ДЕО
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Добро организованом акцијом ученици ОШ "Бранко Радичевић" Панчево
успели су да за протеклих месец дана сакупе још три џака пуна чепова и
на тај начин дали свој мали допринос за куповину помагала деци којој је то
потребно.
Прикупљање чепова настављамо!!!

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

ТАКМИЧЕЊЕ "ЗДРАВА ШКОЛА"
У ОШ "Бранко Радичевић" Панчево 16. марта одржано је такмичење
ученика четвртог разреда "Здрава школа". Патронажне сестре Школског
диспанзера су након одржаног предавања на ту тему организовале
21

Летопис ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево 2014/2015.
такмичење на коме су се такмичила сва четири одељења четвртог разреда
са по три представника.
А ово је победнички тим IV-3:

ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ НА ТЕРАЗИЈАМА
У суботу, 21. марта ученици V, VI и VII разреда ОШ "Бранко Радичевић" Панчево
одгледали су Зону Замфирову у Позоришту на Теразијама. Након представе,
ученици су овековечили овај тренутак фотографишући се са глумцима. Главне
улоге припале су Ивану Босиљчићу и Даници Максимовић.
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ТУРНИР У СПОРТСКОМ ПЛЕСУ
У недељу, 22. марта, ученици наше школе учествовали су на Турниру у спортском
плесу у организацији Плесног клуба "Беоденс" и Плесног савеза Србије који је
одржан у Хали спортова на Новом Београду. Деца су била одушевљена изгледом
и умећем старијих плесача и у великој мери су у њима видели свој будући хоби.

ЗДРАВА ШКОЛА - МЕЂУШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
У четвртак, 26. марта у ОШ "Бранко Радичевић" Панчево одржано је
међушколско такмичење у организацији Дома здравља - "Здрава школа".
Такмичиле су се четири панчевачке школе: ОШ "Стевица Јовановић", ОШ
"Ђура Јакшић", ОШ "Браца Петров" и ОШ "Бранко Радичевић". Такмичење је
до краја било неизвесно, а победу су однели ученици ОШ "Бранко
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Радичевић". Екипу су чинили Дарко Лунц, Мирослава Ћук и Давид Полић,
ученици IV-3, који су победом обезбедили учешће у великом финалу.

ДАН ШКОЛЕ

Април 2015
ПОСЕТА ПРЕДШКОЛАЦА
Посетили су нас гости, драге наше малишани, будући другари из вртића
"Лане", у пратњи васпитачице Дијане Сејдовић и медицинске сестре на
превентиви Видице Лончар. Након што их је поздравила директорка школе,
нашим гостима пригодан програм организовали су другари - ученици
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четвртог разреда и њихових учитељица. Велико изненађење за наше будуће
другаре били су маскирани четвртаци на ролерима који су их дочекали на
улазу школе, пожелели добродошлицу и уручили им пригодне поклоне.
Након приредбе, посетили су стоматолошку ординацију у школи где им је
обављено флуорисање зубића. Одласком у просторију продуженог
боравка, деца су била одушевљена игрицама, разноврсношћу наставног
материјала, веселим бојама и љубазношћу учитељице. Обишли су
фискултурну салу, а педагог школе их је одвела у библиотеку где су се
одушевили богатством књишког царства. Из разговора са будућим
другарима и васпитачицом Дијаном и сестра - Видом, сазнали смо да су
одушевљени, а најјачи утисак су им оставили маскирани другари на
ролерима и дукати које једва чекају да смажу.

ЗДРАВА ШКОЛА - ВЕЛИКО ФИНАЛЕ
У нашој школи се у среду, 1. априла одржало велико финале такмичења
Здрава школа. Такмичиле су се три панчевачке школе: ОШ "Свети Сава",
ОШ "Братство-јединство" и ОШ "Бранко Радичевић". Победу је однела ОШ
"Свети Сава", а награде за учеснике обезбедили су ЈКП "Водовод" и
"Зеленило", као и Рукометни клуб "Динамо" из Панчева.
Ученици су са великом љубављу учествовали у овом квизу који је одржан у
три нивоа: школском, међушколском и финалном, у којем су се нашле
три најбоље школе. Циљ и сврха је да се ученици на овом узрасту кроз игру
науче здравим навикама и стиловима живота. Овај сусрет обележиле су
камере ТВ Панчево.
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МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ У ШКОЛИ
Планетаријум је сферни биоскоп коjи проjектуjе слике звезданог неба и
неброjених спектaкуларних обjеката коjе можемо посматрати у нашем
универзуму, ствараjући тако незамењиво образовно искуство.
Пројекције у мобилном планетаријуму су јединствена прилика за
проширивање знања из области природних наука, како код ђака тако и код
наставника, и представљају изузетно занимљив и атрактиван начин за
ближе упознавање са астрономијом и сродним наукама.
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Програм мoбилног планетаријума подразумева 5 програмских целина, од
којих свака траје по сат времена. Чине их планетаријумске пројекције које
воде стручни предавачи, као и атрактивне филмске пројекције. Током
једног дана програму може присуствовати 250 посетилаца.
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
На државном такмичењу из физике одржаном 18. и 19. априла у ОШ " " у
Београду, ученик VI-2 Ђуретановић Давид освојио је Похвалу.
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УСКРШЊА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „КУЦ-КУЦ, КО ЈЕ?“
Позоришна представа за децу Куц, куц, има ли кога?! у организацији
Културног центра Панчева одржана је у суботу, 25. 4. 2015. године.
Духовита

позоришна

представа

бави

се

превазилажењем

разних

страхова. Како деца пролазе кроз одређену фазу развоја, тако се мењају
предмети, ситуације и ликови који изазивају страх. Занимљивом глумом и
интеракцијом са публиком глумци су успели да умање значење страха и
тако повећањем искуства, велики број неоправданих страхова ишчезне
сам по себи. Представи су присуствовали ученици одељења II-2 Основне
школе “Бранко Радичевић”.
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Мај 2015.
Мајски дани књиге - Градску библиотеку посетило
( позоришна представа „Аска с вуком и јарићима)

одељење

1-2

-27.05.2015. ученици 1-2 посетили су Градску библиотеку поводом „Мајских
дана књиге“.
-Имали су прилику да се упознају са Градском библиотеком и да
погледају позоришну представу „Аска с вуком и јарићима“
-Кроз представу су се деца упознала са појмом „мјузикл“ и уживала у
дечјој комедији.

МАЛА ОЛИМПИЈАДА
Ученици су учествовали на Малој олимпијади. Ученици 1. разреда су
освојили 3. место, а ученици 2. разреда друго место као мешовита
екипа у Полигону спретности.
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА“
Ученици су учешће у акцији „Чепом до осмеха“ обележили прављењем
плаката у градском парку.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „ЕКО-БАЈКА“ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА
У јуну, ученици II/2, III/1, III/2 и III/3 са својим учитељицама, присуствовали су
премијери представе „Еко бајка“ у Културном центру.
Циљ ове представе је подизање свести најмлађих о заштити животне
средине. Представа на забаван начин говори о екологији, бонтону и борби
против вршњачког насиља.
У рад ове представе укључена су и деца из дома „Споменак“.
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САЈАМ ЗАНИМАЊА
Ученици су посетили Сајам занимања који је одржан у Техничкој школи „23.
мај“ у Панчеву, и присуствовали су презентацијама пољопривредне,
машинске и економске школе које су биле одржане у нашој школи.
Електротехничка школа је такође организовала презентацију у
просторијама своје школе којој су ученици присуствовали.
Сви ђаци 8. разреда су ишли на сајам. Одељењске старешине су их
повели од наше школе до тамо. Представници свих панчевачких средњих
школа су били на сајму. Свака средња школа је имала свој штанд на
којем су ђаци те школе давали информације о школи, смеровима али
могућностима које школа нуди, у виду могућности за запошљавање.
Поједине школе су и се представиле и својим производима.
Наши ђаци су били задовољни сајмом јер су сазнали појединости о
смеровима и добили информације од вршњака.
Одељењске старешине су биле задовољне овим сајмом, јер су ђаци и
родитељи добро одреаговали на овај начин информисања.
AUF DEM WEG ZUM DSD
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У мају 2015. године је прва генерација ученика у нашој школи полагала
испит "Auf dem Weg zum DSD Niveau А1/А2". Свих осам кандидата су
успешно положили и стекли следеће нивое:
Катарина Демијаненко А2
Миљана Мијић А2
Татијана Стојић А1
Сара Мађар А1
Јулијана Радошевић А1
Лука Тулић А1
Урош Ђоровић делимично
Кристина Секулић делимично
Стицање овог сертификата је омогућено ученицима 8. разреда наше
школе, јер смо партнери у PASCH пројекту.

ИЗЛЕТ НИЖИХ РАЗРЕДА
Одељенска већа нижих разреда школске 2014 - 2015. године организовала
су излет. Излет је организовао актив учитеља наше школе и туристичка
агенција. Излет је обухватао обилазак Бомбонџијске радионице старе
преко 130 година у Чуругу. Бомбоне се праве по старој технологији и то
раде само посебно обучени мајстори. Деца су могла да виде како се
прави смеса за бомбоне и шта се у њу ставља. Затим су се упознали са
начином сечења и сортирања бомбона. На поклон су добили бомбоне да
се послуже.
Након посете чувеној радионици за прављење бомбона обишли смо цркву
у Чуругу која је трећа по величини у Србији. Тамо нас је дочекао свештеник
и упознао нас са историјатом цркве.
Најинтересантније је било у Дворцу Дунђерски. Деци је предочено ко је
био Богдан Дунђерски, чиме се бавио и шта је све поседовао. Обишли су
дворац и малу цркву чији је иконостас радио Урош Предић. Деца су
испред дворца могла да се играју, јашу коње, поједу сладолед. Испред
дворца налази се велики базен који је Богдан Дунђерски пунио млеком.
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У повратку су свратили до мини зоолошког врта. Деца су видела патке,
гуске, лабудове, разне врсте мањих птица, козе, свиње... Највећа атракција
био је мајмун.
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Јун 2015.
34

Летопис ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево 2014/2015.
ДРУЖЕЊЕ У НАРОДНОЈ БАШТИ
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Добитници дипломе„Вук Караџић“

Ученик генерације је:
Рунић Милица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Арбутина Марко
Бановачки Ирис
Богдановић Александра
Рунић Милица
Левнајић Алекса
Мијић Миљана
Мађар Сара
Стојанов Марко
Ђоковић Теодора
Андрић Ања
Демијаненко Катарина
Дрчелић Дубравка
Милуновић Тања
Стојадиновић Душан
Черницин Александар

Ученици осмог разреда - добитници посебних диплома
из предмета:

Српски језик

Мађар Сара
Мијић Миљана

Черницин Александар
Демијаненко Катарина

Биологија
Енглески језик
Математика
Физика

Немачки језик

Хемија
Ликовна култура

Андрић Ања
Демијаненко Катарина
Репац Милан
Радошевић Јулијана
Рунић Милица
Бановачки Ирис
Рунић Милица
Бановачки Ирис
Мијић Миљана
Тулић Лука
Стојић Татијана
Ђоровић Урош
Рунић Милица
Стојић Татијана
Богдановић Александра

Мајер Денис
Ђоровић Урош
Арбутина Марко
Левнајић Алекса
Демијаненко Катарина
Мађар Сара
Секулић Кристина
Радошевић Јулијана
Черницин Александар
Дрчелић Дубравка
Мађар Сара

Стојановић Јелена
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Географија

Тулић Лука
Дрчелић Дубравка
Левнајић Алекса

Ђоковић Теодора
Арбутина Марко

Историја

Тулић Лука
Стојадиновић Душан

Мишић Милан

Физичко
васпитање

Стојадиновић Душан
Црепајац Јована
Стојанов Марко

Милуновић Тања
Левнајић Алекса

Такмичења
Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима

Р.бр

Презиме и име

Разред

предмет

Пласман

1.

Ердељанин Аљоша

3

математика

3. место општинско

2.

Дамјановић Игор

4

математика

2.место општинско

3.

4

математика

1. место окружно

6.

Дамјановић Игор
Станојковић
Александар
Станојковић
Александар
Нешковић Наташа

7.

Нешковић Наташа

8.

4.
5.

4
4
5

математика
математика

2. место општинско
2. место окружно
1. место општинско

5

математика
математика

Цуканић Вељко

5

математика

3. место општинско

9.

Перишић Огњен

5

математика

3. место општинско

10.

Перишић Огњен

5

математика

похвала, окружно

11.

Ђуретановић Давид

6

физика

пласман на окружно

12.

Ђуретановић Давид

6

физика

2. место окружно

13.

Ђуретановић Давид

6

физика

14.

Ђуретановић Давид

6

15.

Ћућа Елена

6

историја
физика

похвала,републичко
похвала, окружно

16.

Ћућа Елена

6

физика

3. место окружно

17.

6

биологија

18.

Ћућа Елена
Ракић Светлана

6

физика

2. место општинско
пласман на окружно

19.

Ракић Светлана

6

физика

3. место окружно

20.

Ракић Светлана

6

математика

похвала, општинско

21.

Луковац Александра

6

математика

похвала, општинско

2. место окружно

3. место општинско
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22.
23.

Спасић Анастасија

6
6

математика
српски језик

похвала, општинско
1. место општинско

6

математика

похвала, општинско

24.

Спасић Анастасија
Вујић Немања

25.

Врачар Веселин

6

историја

1. место општинско

26.

6

историја

2. место окружно

27.

Врачар Веселин
Ћурчин Ђура

6

историја

2. место општинско

28.

Тисевски Анђела

6

српски језик

2. место општинско

29.

Ћириковачки Теодора

6

биологија

2. место општинско

30.

7
7

биологија
физика

2. место општинско

31.

Пуркар Александра
Вукасовић Сергеј

32.

Вукасовић Сергеј

7

физика

3. место окружно

33.

Вукасовић Сергеј

7

географија

2. место општинско
2. место окружно,
пласман на
републичко
2. место општинско
3. место општинско,
прва у општини
4. место републичко

географија

3. место општинско

34.

Вукасовић Сергеј

7

35.

Павловић Мина

7

36.

Додер Јана

7

37.

Додер Јана

7

српски језик

38.
39.

Додер Јана

7

2. место општинско

Вујичић Лазар

7

географија
биологија

40.

Вујичић Лазар

7

географија

2. место општинско
2. место окружно,
пласман на
републичко
3. место општинско

хемија
српски језик

географија

3. место општинско

41.

Вујичић Лазар

7

42.

Весковић Николина
Черницин
Александар
Мађар Сара

7

8

хемија

3. место општинско

Дрчелић Дубравка
Демијаненко
Катарина

8

хемија

3. место општинско

47.

Ђоровић Урош

8

48.

Радошевић Јулијана

8

43.
44.
45.
46.

49.
50.
51.

Демијаненко
Катарина
Черницин
Александар
Дрчелић Дубравка

8

8

8
8
8

биологија
хемија

енглески
језик
енглески
језик
енглески
језик
српски језик
српски језик
географија

3. место општинско

2. место општинско
3. место општинско
3. место општинско
1. место општинско
2. место општинско
2. место општинско
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52.

Тулић Лука

8

географија

2. место општинско

53.

Дрчелић Дубравка

8

географија

3. место окружно

54.

Тулић Лука

8

географија

3. место окружно

55.

Женска екипа

кошарка

1. место општинско

56.

Женска екипа

кошарка

3. место окружно

57.

Женска екипа

одбојка

3. место општинско

58.

Достић Никола

8

џудо

1. место покрајинско

59.

Достић Никола

8

џудо

2. место републичко

60.

Поплишан Борис

7

пливање

2. место окружно

61.

Ковачевић Драган

7

пливање

2. место окружно

62.

Перишић Огњен

5

пливање

3. место окружно

63.

Мушка екипа

атлетика

3. место општинско

64.

Стојадиновић Душан

8

800 м

1. место општинско

65.

Стојадиновић Душан

8

800 м

2. место окружно

66.

Абрамовић Владан

7

кугла

3. место општинско

67.

Петров Лазар

8

скок у вис

2. место општинско

68

Милица Пејдановић
I разред мешовита
екипа
II разред мешовита
екипа

7

100 м

3. место општинско

69.
70.

1
2

Мала
олимпијада
Мала
олимпијада

3. место општинско
2. место општинско

Извештај о завршном испиту ученика осмог разреда
78 редовних ученика осмог разреда и једна ванредна ученица су са
успехом завршили разред у јунском року .
Просечан број бодова на завршном испиту из српског језика је био
6,42, из математике 5,21 и са комбинованог теста 7,20. Укупно то је 18,83.
Просечна оцена из школе је 59,50, укупно са завршним испитом 78,33.
Сви ученици су се уписали у средњу школу.

Закључак
Залагањем свих запослених у школи, већина Програмом планираних
активности за школску 2014/2015. 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
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програмске садржаје и да су припремљени за усвајање знања у
наредном разреду.
Што се ваннаставних активности тиче, програми су, такође, скоро
у целини реализовани. Извесни проблеми јављали су се у остваривању
посебних програма , тачније у неким њиховим деловима. О пропустима у
овим областима водиће се рачуна у програмирању рада за наредну
школску годину.
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.
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