
Извештај рада Клуба К 

за школску 2019/20 годину 

Клуб К  обједињује све ваннаставне активности из области креативних  радионица и наставе, 

уређења школе ,хуманитарних активности као и промовисање школе и школских ваннаставних 

активности. У овој школској години 2019/20 испланирали смо много различитих пројеката,  

радионица, излета ... Нешто од планираног смо успели да реализујемо , али нас је обустабва наста 

ве спречила у организовању прославе јубилеја од оснивања школе и  „Бранкових дана“ , као и у 

учешћу у организовању Републичког такмичења у Текстилству , чији смо требали да будемо 

домаћини. Ипак смо се некао организовали и и преко електронских средстава комуникације 

остали у контакту и обележили нама битне датуме.  

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР 

Ученички парламент Средње стручне школе “Бранко Радичевић” 

организовалису  у петак, 1. новембра, у Спортском центру “Рума”, 

хуманитарни турнир у баскету под називом М на 3 за Стефу. 

Реализатри: Клуб К, Ученички парламент и наставници, Клуб Д, Клуб Ф, 

Клуб У 

Координатори : Жељка Ничић и Дејан Сребеџија  – ученици 4Мо и 3Е 

одељења и Данијела Драгојевић , Зорица Жујић и Оливера Амиџић. 

 

 

 

ЕДУКАТИНВИ ИЗЛЕТ У БЕОГРАД 

Дана 15.11.2019. године реализовали смо је едукативни излет, 

посету Београду у оквиру којег је организована посета Музеју 

Николе Тесле, Музеју Илузија, Храму Св. Саве и за крај ТЦ 

“Ушће”. 

Циљ овог едукативног излета је обогаћивање сазнања ученика 

из области технике и телекомуникације кроз животно дело 

Николе Тесле као и инспирисање ученика на креативно 

размишљање и решења, кроз посету Музеју Илузија. Желимо 

и да омогућимо ученицима првих година да се боље 

међусобно упознају и стекну нова заједничка искуства као 

ученици наше школе. 

Едукативни излет је иницирала   Информатичка секције и 

клуба К наше школе, ССШ „Бранко Радичевић“ Рума. 

 

 

 



„И ШТО ХОЋУ ТО И МОГУ“ ПОСЕТА НАШИХ НАЈМЛАЂИХ ДРУГАРА  

У петак, 22.11.2019. године, били смо домаћини – ССШ 

“Бранко Радичевић”, радионичари, координатори, 

спортисти, креатори, аниматори, реализатори, 

промотери, врсни кулинари – угоститељи, мађионичари, 

волонтери, глумци, режисери, фризери, а пре свега 

велики другари, нашим малишанима 295 њих од  9 до 12 

сати. 

Дружили смо се са малишанима, уживали, медијски 

пропратили и с осмехом уговорили нове сусрете. 

Реализатри: Клуб К, Ученички парламент и наставници, 

Клуб Д, Клуб Ф, Клуб У 

Координатори : Дејан Сребеџија  – ученик 3Е одељења и 

Оливера Амиџић – стручни сарадник 

 

 

УЗ СТИХОВЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ОБЕЛЕЖИЛИ СМО ДАН 

ШКОЛЕ  28.03.2020.године 

У реализацији овог пројекта учествовали су  ученици који су чланови Клуба К и професори. 

Стихове су рецитовали ученици и професори: 

Данијела Драгојевић (проф.),Анастазије Марковиновић,Дејан Сербеџија,Марија Андрић,Оливера 

Амиџић (екс. педагошкиња),Данијела Васић (проф.),Милица Јоцковић,Наташа Додић 

(проф.),Мирјана Коров, Никола Шофаузер, Никола Марин , Јелена Драгичевић, Марија Аврамовић 

(пом. особ.), Жељка Ничић, Миа Мандић, Јелена Ђикић, Лорена Ракош и Анђела Вулетић , 

подршка проф. Ивана Усорац и монтажа проф. Данијела Драгојевић. (28.03.2020. год.) 

https://youtu.be/vvBqDnDMobU 

 

 

 

https://youtu.be/vvBqDnDMobU


ОБЕЛЕЖИЛИ СМО ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ  

22.04.2020.год  

Комбинујући  “Зелене“ слике направили смо филм у којем смо поручили свима да је планета 

Земља зелена и да мора остати зелена.  

 Youtube канал WEB SSSBR 

https://youtu.be/lGUQHTkchtE 

БРАНКОВЦИ ПРОМОТИВНИ ФИЛМ МАЈ 2020. године 

Ученици чланови Клуба К , „окупили „ су се око заједничког пројекта промоције школе и 

наших активности, које нас чине другачијим од осталих. Ученици су своје снимке 

реализовали самостално, а касноје су снимци монтирани у једа н промотивни филм.  

https://www.youtube.com/watch?v=euJFN7CezQk 

Прилози на локалним телевизијама 

https://youtu.be/otuXqyeK0QU 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3

Ffeature%3Dshare%26v%3DSHpiAG4r9_c%26fbclid%3DIwAR1ibNcZDg-

PaOuBYtyoNqkcJYIBBvp_3Kwm-

bX9YO8EuurjPL6ORw1HrX8&h=AT0HxGXgUAKsmFLJifJwKE9JPF2wTNsGEArL8W

khaVLcwSAhBBSWM6alOuT0_rRVKkkkPVfPTMIbt51M3C7mGTep_sBUVdxgOYH

x5S1QBMmlcVGKlNIiZ71WGWt3K8jFUM0 
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