ДАН ШКОЛЕ
Наша школа, 28.март већ 31 годину обележава као свој дан. Овај датум уједно је и датум
рођења Бранка Радичевића, једног од најзначајнијих песника српског романтизма, по коме
наша школа и носи име.
Као и прошле године и овај Дан школе, због неповољне епидемиолошке ситуације,
обележавамо на другачији начин него што смо то чинили претходних година организовањем
манифестације "Бранкови дани".
И поред неповољних околности, наши ученици су били активни и дали свој допринос у
обележавању важних датума.
Школска слава Свети Сава обележена је 27.01.2021. снимком рецитала који су наши ученици извели под
менторством наставнице Даниеле Васић, а уз подршку Клуба К и наставнице Данијеле Драгојевић.
Носилац Светосавске повеље за ову школску годину је Ана Вуковић, ученица 4П одељења.
Такође, у нашој школи 25.02.2021. године обележили смо и Међународни дан борбе против вршњачког
насиља, познат и под називом "Дан ружичастих мајица", кратким спотом о важности толеранције, емпатије
и алтруизма који су наши ученици урадили под менторством наставнице Данијеле Драгојевић.
Традиција дуга 15 година под називим "Дани посне хране" обележена је 18.12.2021. године на другачији
начин него до сада без припреме и дегустације хране у школи, већ самосталним ангажовањем ученика уз
подршку и менторство наставника Борислава Димковића.
Наши ученици су успели да својим знањем, радом и залагањем постигну и одређене резултате и успехе на
различитим такмичењима:


Наши ученици, Вања Духоњ и Теодора Томашевић из одељења 4Е, потом Зорица Мрдаљ, Милица
Кнежевић, Марија Смиљанић, Зорана Рашуо, Тамара Милинковић, Ожеговић Марина, Јован Мијић и
Стефан Колонџија из одељења 3Е учествовали су у пројекту социјалног предузетништва протеклих
годину дана.
Ученице Вања Духоњ и Теодора Томашевић освојиле су прво место у форми најбоље предузетничке
идеје, у конкуренцији од 20 тимова из 4 града (Рума, Крушевац, Велика Плана и Врање). Такмичење
је ове године реализовано онлајн, због неповољне епидемиолошке ситуације. Овај велики успех деле
са својим менторима, наставницама Драганом Ћорковић и Иваном Станковић. Овим такмичењем
завршио се двогодишњи пројекат на тему социјалног предузетништва.



Ученице 4П Андријана Ђевелекај и Николина Штимац освојиле су 2. место 12.02. 2021. године на
такмичењу из области маркетинга и опште културе под организацијом Високе школе МБС и
менторством наставница Сање Кошутић и Иване Капетановић.



На школском такмичењу из информатике одржаном 06.03.2021. године ученици су постигли следеће
резултате:
1. место- Мајстровић Немања 2Е, Вукајловић Наташа 1Е, Боројевић Александра 1Е , Калањ
Драгана 1П, Равњаковић Бојана 1П, Филиповић Тијана 1П и Ристић Вања 1П.
2. место- Бабић Сашка 2Е, Петровић Теодора 1Е, Бакрач Маја 1Е, Живковић Ненад 1П, Вуковић
Марина1П, Мирковић Милица 1П, Атанацковић Николина 1П и Лончар Лара1П.
3. место- Гајић Никола 1У и Вукадинов Никола 1Ф.
Ови ученици су се пласирали на републички ниво Међународног такмичења талентованих
ученика из информатике, који ће се одржати у априлу.



На Књижевној олимпијади одржаној 07.03.2021. године пласман на Окружно такмичење остварили
су ученици 3П одељења: Ивона Дмитровић, Анастасија Петровић, Сара Радовац и Иван Жупан.
Ментор је била наставница Ивана Усорац.



На Окружно такмичење рецитатора 12.3.2021. године пласирала се ученица 3П одељења Мирјана
Коров под менторством наставнице Иване Усорац.

Драги ученици и наставници, уз добро здравље, успех и срећу у даљем школовању и животу желимо вам
СРЕЋАН ДАН ШКОЛЕ.
КОЛЕКТИВ ССШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

