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ЛИСТ   УЧЕНИКА   И    НАСТАВНИКА   ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ“   ПРАЊАНИ  

Година III                                                              Број  2                              Прањани,  12. октобар 2022. 

 

164. рођендан ОШ „Иво Андрић“ Прањани 

„Сви ми умиремо једном, а велики људи по два пута: једном када их 

нестане са земље, а други пут када пропадне њихова задужбина.“ 

Иво Андрић 



Има реч 

 
 

Поштовани читаоци,  

Пред Вама је наш други број е-часописа „Наше новине“. 
Време је да сумирамо резултате и видимо шта смо то сви заједно 
урадили током претходних месеци. Циљ руководства школе је да 
обезбедимо добре услове за све наше ученике, да опремамо школе, 
купујемо неопходан материјал, градимо инфраструктуру и 
постижемо добре резултате. Такође један од циљева је промоција 
школе на свим нивоима путем срестава јавног информисања са 
жељом да само добре приче и позитивне вести излазе из наше 
школе. 

Подсећања ради, навешћу најважније догађаје које је 
школа организовала у протеклих годину дана: обележавање мисије 
„Халијард“, Дан школе-12.октобар, Митровдан у Брезни, 
Новогодишња научна чаролија, прослава Светог Саве, квизови 
„Свезналица“ и „Знање је благо“Шаховски турнир у Богданици, 
Теочински дани, Илиндански дани у Каменици 

Поред ових манифестација и догађаја треба навести да 
смо имали позоришне представе, филмску пројекцију бајке“Добра 
вила украдена чаролија“, промоцију виртуелне реалности од стране 
момака који су били на ЕКСПУ у Дубаију шест  месеци на српском 
павиљону, посету планетаријума и присуство аеро-митингу у 
Дивцима.Такође смо радили на промоцији читања кроз 
пројекат“Проследи књигу“ у сарадњи са Мелисмо и Зораном 
Ђукић. 

Све ове догађаје смо пропратили медијски кроз портале, 
локалне медије и националну телевизију, а ове догађаје и још пуно 
тога  можете погледати на нашем сајту који се редовно ажурира. 

Што се тиче инфраструктуре истакао бих изградњу два 
терена за мале спортове у Брезни и мини пич терен у Прањанима са 
теретаном на отвореном.Изградњом ових објеката створили смо 
боље услове за бављење спортом како наших ученика тако и 
омладине прањанског краја. Од Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја добилио смо 22 рачунара и на тај начин смо 
обновили информатички кабинет, купили смо један дрон за обуку 
наших ученика као и дигитално школско звоно за школу у 
Прањанима.Средили смо фасаде у Срезојевцима и Прањанима и 
стару котларницу  тако да нам школе изгледају лепо и уређено.Због 
добрих резултата у стоном тенису купили смо сто за стони тенис  за 
школу у Брезни, како би ученици имали још боље услове за 
тренирање. 

Нашу школу посећују разне познате и утицајне личности. 
Ове године школу је два пута посетио председник општине Горњи 
Милановац Дејан Ковачевић, Министарка државне управе и 
локалне самоуправе Марија Обрадовић, амерички амбасадор 
Ентони Годфри, филмски редитељ и глумац Радош Бајић, 
представници војске Србије, глумац Иван Перковић и многи други.  

Осим редовних екскурзија, за наше ученике смо 
организовали посету Дивчибарама у оквиру предмета 
планинарство, посту Такову и Љубићу са ученицима из Душковца и 
Јежевице, дводневну  географску екскурзију и посету источној 
Србији, такође са бртском школом „Петар Лековић“ из Пожеге. 

Морам да истакнем да сам задовољан и резултатима 

наших ученика на бројним такмичењима.   

Ови резултати говоре да се са нашим ученицима 
заиста добро ради и да се наставници максмилано труде да 
испуне своје радне обавезе. То потврђују бројни 
интегративни часови, амбијентална настава коју организују 
и разне друге активности које се одржавају током школске 
године.Посвећеност послу, стручно усавршавање и примена 
наученог су кључ успеха. 

Остварили смо веома добру сарадњу са 
родитељима кроз Клуб наставника и родитеља и другим 
институцијма које помажу да школа добро и успешно 
функционише. 

На крају користим прилику да свима пожелим 
срећан распуст, да се добро одморите и прикупите довољно 
позитивне енергије за нову школску годину и изазове који 
су пред нама. Генерацији ученика осмог разреда желим 
пуно успеха у даљем школовању, да достојанствено 
представљају своју породицу, школу и крај из кога потичу и 
да изарсту у успешне, способне и квалитетне људе, корисне 
како својој породици тако држави и целом друштву. Такође, 
на крају,  желим да се захвалим свим колегама, стручним 
службама, помоћним радницима и свим људима који 
подржавају нашу школу, руководство школе и мене као 
директора у настојању да нам школе опстану, да трајемо и 
да нам целокупан прањански крај напредује. 

Директор школе 
Зоран Пантовић 

Назив школе: ОШ „Иво Андрић“ Прањани 
Адреса: Браће Марковић, б.б. 32308 Прањани 

Телефон: 032/841-521 или 032/841-220   
Web sajt: www.skola-pranjani.com,   

E-mail: os.pranjani @mts.rs 

 

РЕДАКЦИЈА 

Уредник:Данијела Ракићевић, школски педагог, Славица 
Јовићевић Бабовић, наставник српског језика и књижевности,  
Славица Дилпарић, наставник математике,  
Горддана Поповић, школски библиотекар 
Зоран Пантовић, директор школе 
Ана Савковић, школски психолог 
 
Анђела Папић, 7/1, Наталија Милошевић,  7/1 и Теодора 
Томанић , 7/1 
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Школа у срцу    

ДАН ШКОЛЕ УЗ  МЕРЕ  ПРЕДОСТРОЖМНОСТИ 

 ОШ „ Иво Андрић“ Прањани обележила је  у 
школској 2021/22. години  163 године постојања и врло 
усшешан рад.  
 Дан школе традиционално се обележава уз свњчани 
програм и богату трпезиу, у присуству чланова колектива, 
представника родитеља и представници локалне самоуправе, 
али  је протекле и ове школске године, ситуација  
проузрокована пандрмијом условила прославу без великог 
окупљања. Након честутке директора, са жњљом да 
наставимо са успесима и резултатима по којима смо 
деценијама препознатљиви уследило је и награђивање 
ученика на Фото-конкурс „Лепоте мога краја“. 
У категорији старијих разреда  за прва тру места награђени 
цу следећи ученици: 
Прву награду освојила је ученица 6/1 одељења Јелена 
Томовић, наузив фотографије „ Јесењи чаробљак“.   
Дугу награду освојио је ученик 8/2 Марко Милинковић, 
назив фотофрафије „709007“.  
Трећу награду освојила је ученива 5/3 Дуња Ђоковић, назив 
фотофрафије „ Јесења магла“.  
У категорији млађих ученика награђени су: 
Прну награду освојио је ученику 4/1 одељења Марку 
Јевтовићу , назив фотоградије „20093“. 
Другу награду освојио је ученик 2/7 одељења Далибор 
Козодер, назив фотографије „Силажа“.  
Трећу награду освојила је ученица 2/1 Марија Папић, назив 
фотографије „ 121113“.   
Након  долела награда  уследило је послужење у ђачкој 
трпезарији.  

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

 Ове школсе године  наша школа је  
учестовала у пројекат Министарства просвете и 
Завода за унапрерђење образовања и васпитања  
–Одговоран однос према здрављу– унапређење 
међупредметне компететенције ученика. Нуж ност  
да се здравствена писменост  развија кроз све 
предмете намеће се као императив, поготову у време 
пандемије. Програм обуке  односио се на оснаживање 
запослених  у школама на развијању одговорног 
односа према здрављу, безбедност ученика и родној 
равноправности.  
 Након  обуке и семинара  који је похађала 
педагог школе Данијела Ракићевић, реализоване су 
активности у сарадњи са наставницом биологије 
Маријаном Марковић, наставницом ликовне културе 
Иваном Марковић, наставником физичког и 
здравственог васпитања.  
Тема  интегративног часа била је Исхрана и физичка 
активност и реализована је  са ученицима 5/1 
одељења. Рад је  од стране ШУ Чачак просењен као 
изузетан , изабран за базу добрих примера радова и 
налази се на сајту ЗУОВ-а. 

САРАДЊА ОСНОВНЕ  И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 Поводом Међународног дана људских права ОШ „Иво 
Андрић“ Прањани и Гимназија „Таковски устанак“ је остварила 
сарадњу. Сарадња је отворена између две школе са циљем 
подршке ученицима у оквиру професионалне оријентације и 
транзиције у средњу школу.  
 Сарадњу су успоставиле  наставница историје  Јелена 
Александров, која ради  ОШ „Иво Андрић“ и у Гимназији  
„Таковски устанак“ и Данијела Ракићевић школски педагог и 
координатор  Ученичког парламента.  
 Ученице Гимназије, одељења 4/3 : Кристина Јеремић, 
Љубица Дамљановић и Тијана Сретеновић  су представиле школу 
из које долазе, показали су филм о Гимназији .Затим су 

реализовали радионицу радионицу „Људска права, 
толеранција“, ученицима УП (седми и осми разред). 

Обележавање Међународног дана људских права 

Данијела Ракићевић, школски педагог 

ОБУКА ЗА БРЗО ЧИТАЊЕ 

 Наша школа је од Општине Горњи 
Милановац, одељење за Друштвене делатности 
добила  тродневну обуку за технике читања и 
технику памћења.  Обука је кренула од 19. маја до 
24 .маја 2022.године.Водитељ обуке: Сташа 
Сарајлић. 
Циљ обуке: да ученици науче како се брзо чита, да 
науче функционално читање, да уче помоћу 
технике мапе ума и  учење  дифиниција помоћу 
слика. 
Ученици су  научили како да приступе учењу и 
градиву на један нов и иновативан начин, што ће 
им помоћи у даљем школовању.Ученици су кроз 
обуку  видели да је учење занимљиво и 
креативно.Што им омогућује да поред редовног 
учења имају и времена за друге активности које 
воле. 

 



Школа у срцу    

АУТОРИТЕТ И ВАСПИТНИ СТИЛОВИ 

 У нашој школи 26.маја 2022.године, одржан је 
састанак Клуб родитеља и наставника. Састанку је 
присустовало  28 чланова. Тема: -Ауторитет и 
васпитни стилови– у циљу помоћи родитељима  да 
успоставе што боље односе са децом и помоћи 
родитељима коко да превазићи потешкоће у васпитању.  
 Родитељи су имали прилику да процене који 
стил васпитања је доминантан. 

Предавање уз презентацију припремила је 
Данијела Ракићевић, школски педагог. Родитељима се 
допала тема, укључивали су се у дискусију , давали своје 
коментаре кроз искуство са својом децом,  везано за 
стилове васпитања, што је био циљ.  

 

 

Састанак Клуб родитеља и наставника 

ТРАДИЦИОНАЛНИ КВИЗ „ЗНАЊЕ ЈЕ БЛАГО“ И 

„СВЕЗНАЛИЦА“ 

 У среду 23.фебруара 2022.године,  у малој сали 
одржана су два квиза „Свезналица“ за ученике млађих 
разреда и „Знање је благо“за ученике старијих 
разреда.Пријављено је 9 екипа.  
 Ученици су показали изузетна знања. У квизу 
„Свезналица“, прво место освојили су екипа „Детлићи“ 
ученици матичне школе. У квизу „Знање је благо“,прво 
место освојила је екипа „Морава“ ученици из издвојеног 
одељења Каменица.  
 Иницијатор, организатор и реализатор квиза је 
Данијела Ракићевић, школски педагог. У обезбеђивању 
награда је Зоран Пантовић, директор школе.  
 Спонзор награда за прво место и у квизу 
„Свезналица“ и „Знање је благо“ је С.Т.Р.“Аница“ из 
Богданице.  
 У организовању квизова велика подршка је 
директора и наставника: Зоран Пантовић,  Мирјана 
Матовић, Ивана Чоловић, Јелена Чоловејић, Ненад 
Радовић, Бранкица Миловановић, Драгана Лечић, Ана 

Миловановић и Стефан Радојичић.  

 

 

 

Ученици у освајању поена на квизу 

НОВОГОДИШЊА НАУЧНА ЧАРОЛИЈА 

Крајем децембра  одржана је по трећи пут  
манифестација Новогодишња научна чаролија. Циљ 
манифестације је промоција науке, целоживотног 
учења, развој предузетништва   

Манифестација је била јако посећена и веома 
добро организована. Целокупан догађај су пропратили 
медији-локалне телевизије и РТС, где је било директно 
укључење у Јутарњи 

 



Свети Сава 

СВЕЧАНО СМО ОБЕЛЕЖИЛИ САВИНДАН 

 Сваке  се године у светосавској недељи у 

ОШ „ Иво Андрић“ реализује низ активности које су 

повезане са ликом и делом Светог Саве како би се 

ученицима приближио лик светитеља који је био и 

остао савршени узор учитеља, нејсветлији пример 

како треба служити Богу и народу.Његова 

доброчинства су позната  свим народима .  

 По први пут у програму  је приказан  обичај 

који се до дан данас  код Срба слави крсна слава. 

Кроз приказ крсне славе ученици су рецитовали 

песме о Светом Сави.  

Атмосфера је била свечана, ученици су са радошћу 

прославили  овај празник у правом светосавском 

духу. 

 

 

СВЕТИ САВА ПРВИ СРПСКИ ПРОСВЕТИТЕЉ 

Поводом обележавања  школске славе Савиндана у 
издвојеном одељењу  ОШ „Иво Андрић“ у Брезни реализован 
је низ активности.  
       Ученици виших разреда извели су краћи рецитал , а 
потом су сви ученици учествовали у радионици на тему 
СВЕТИ САВА - ПРВИ СРПСКИ ПРОСВЕТИТЕЉ.  
      Последња активност  била је уређивање паноа на ком су се 
нашли ликовни  радови ученика - од најмлађих предшколаца   
до најстаријих осмака.  
     Ученици су били заинтеросави за рад и уживали су у 
заједничким активностима и дружењу. 

САВИНДАН У КАМЕНИЦИ 

Школа у Каменици прославила је школску славу 
Савиндан . Ученици и наставници присуствовали су 
литургији у цркви Светог Илије, а након тога су ученици 
школа из  Каменице и Богданице  рецитовали стихове о 
Св.Сави  и говорили о његовој улози у српском народу. 
За  свој труд награђени су  слаткишима. 

Након прославе у цркви , припремљено је послужење 
у школи за ученике и наставнике. 

 



Пројекти  у школи  

ПРОСЛЕДИ КЊИГУ 

У нашој школи  3. и 4. фебруара 2022.године 

реализован је пројекат „Проследи књигу“. 

Покретачи пројекта су брачни пар Мелиса и 

Зоран Ђукић. Брачни пар је годинама прикупљао 

књиге различитих жанрова , примерене  

ученицима млађих рареда и покренуо 

библиотеку  на точковима. 

 Циљ пројекта је мотивисати ученике да 
читају како би заволели књигу и обогатили свој 
бокабулар.   

СВИ ЧИТАМО 

 Пројекат сам започела са учитељицом Славицом 
Јевтовић 8.2.2022.године обрадом романа ,,Доживљаји 
мачка Тоше“ , који су ученици радили у оквиру домаће 
лектире. Задатак је био да сви ученици прочитају 
роман .Ученици  су на занимљив начин препричавали роман 
уз постављање питања и  дискутовали о главним ликовима 
романа .  
 У оквиру пројекта учитељ Драган Алуровић је са 
ученицима четвртог разреда обрадио дечији роман „Бела  
Грива“. Библикотерар  Гордана Поповић је узела учешће и 
припремила презентацију.   

 



Пројекти  у школи  

МЛАДИ СУ ЗАКОН 20221 

Националног програма волонтирања младих Млади 
су закон 2021“ који спроводе Млади истраживачи Србије у 
партнерству са невладином организацијом ГМ Оптимист из 
Горњег Милановца, а уз покровитељство Министарства 
омладине и спорта Републике Србије.  На иницијативу  и 
позив наставника физичког и здравственог васпитања Ненада 
Радовића, ОШ „Иво Андрић“ Прањани  одазвала су се и 
реализовали активност  обележавања спортских терена да 
буду функционалнији и лепши , а настава  физичког и 
здравственог васпитања буде квалитетнија  

Носиоци ове акције били су невладина организација 
ГМ Оптимист и њен председник Бојан Миловановић  као и 
група волонтера из Горњег Милановца (ученици и наставно 
особље гимназије „Таковски устанак“, и неколико 
ентузијаста из Горњег Млановца).  

Ученици седмог и осмог разреда су узели учешће у 
реализацији активности. 

  

ДОНАЦИЈА  МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ 

ОПРЕМАЊЕ ИНФОРМАТИЧКОГ КАБИНЕТА 

Министарство просвете  конитуирано ради на 

опремању сеоских школа рачунарском опремом за 

информатичке кабинете. Тим поводом наша школа је 

добила 22  рачунара за матичну школу, коју је 

преузео директор школе , Зоран Пантовић у 

Школској управи  у Чачку од начелнице  управе 

Слађане Парезановић. 

Овом донацијом од Министарства просвете 

опремили смо још један кабинет, који је намењен  

ученицима  млађих разреда за реализацију наставног 

предмета Дигитални свет.. 

ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 

ШКОЛСКУ 2021-2022. 

Као  и претходних година тако и ове школске године 

Министарство просвете  науке и технолошког развоја , 

обезбеђује бесплатне уџбенике за  треће и свако наредно 

дете, ученике који се образују по индивидуалном 

образовном програму (ИОП1, ИОП2 и ИОП3) као и за 

ученике чији су родитељи носиоци  социјалне помоћи.  

У овој школској години за бесплатне уџбенике се 

пријавило 38 ученика. 

 

ЛЕКТИРЕ  ЗА ШКОЛСКУ БИБЛИОТЕКУ 

 Наша школска библиотека је у децембру 

добила од Министарства просвете науке и технолошког 

равија лектире за ученике свих разреда. 

Донација за нашу школу за опремање школске 

библиотеке износио је 22.500, 00 динара. Школска 

библиотека је  набавила нове лектире, и обогатила 

књижни фонд са новим издањима и насловима , која ће  

заинтересовати наше ученика да читају. 



Интервју   

ИНТЕРВЈУ СА ВУКОМ СТЕФАНОВИЋЕМ 

КАРАЏИЋЕМ 

Пре него што започнемо разговор са Вуком, хтела бих да 

вас мало упознам са њим. Он је успео да сакупи и сачува 

народно усмено благо од  заборава, велики је 

реформатор српског језика и правописа, омогућио је да 

пишемо као што говоримо и читамо као што је записано. 

За српску културу и народ учинио је много оставивши  

иза себе обимна и разноврсна дела. 

1. Зашто су Вам дали баш име Вук? 

Добар дан, дете, код нас у селу увек се све дешава са 

разлогом. У мојој породици су деца много умирала, па 

сам по народном обичају добио име Вук како ми 

вештице и духови не би наудили. 

2. Како и где сте проводили време у току Првог  српског 

устанка? 

На почетку сам био писар код церског хајдучког 

харамбаше Ђорђа Ћурчије, онда сам отишао у Сремске 

Карловце, где сам покушао да упишем Гимназију, али 

сам био престар, па сам провео време у Богословији, где 

ми је професор био Лукијан Мушицки. 

3. Где сте отишли са породицом након пропасти 

устанка? 

Након пропасти устанка са породицом сам прешао у 

Земун, а одатле у Беч. Тамо сам упознао Бечлијку Ану 

Марију Краус и венчао сам се са њом. Имамо двоје деце, 

кћерку Мину и сина Димитрија.  

  4. Кога сте све упознали у Бечу и ко Вам је постао 

добар пријатељ? 

У Бечу сам упознао цензора Јернеја Копитара, а повод за 

упознавање је био мој спис о пропасти устанка. 

Захваљујући њему сам почео да сакупљам народне 

песме и почео сам са радом на граматици народног 

говора. 

5. На кога сте се угледали да би сте написали прву 

граматику „по говору простога народа?“ 

Угледао сам се на граматику славеносрпског језика, коју 

је у XVIII веку написао Аврам Мразовић, а своју 

граматику сам назвао „ Писменица сербскога језика“, 

која је изашла у Бечу 1814. године и њена основна 

вредност је била упрошћавање азбуке и правописа.  

6. Које је Ваше најзнајније дело? 

Моје најзначајније дело је „ Српски рјечник“ који је 

изашао 1818. године и оно је можда најважнији 

културно – историјски документ код Срба и била је као 

прекретница  за српску културу. 

7. Како сте реформисали азбуку? 

Она укупно има 30 слова. Из старословенске азбуке сам 

узео 24 слова: А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ж ж, З з, И и, К 

к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц 

ц, Ч ч и Ш ш, њима сам додао слово Ј из латиничне 

абецеде и пет нових: Љ љ, Њ њ, Ћ ћ, Ђ ђ и Џ џ. 

8. Када сте издали друго издање „Српског рјечника? “ 

Објављен је у Бечу 1852. године у њему сам прикупљао 

грађу из говора становништва Црне Горе, Дубровника, 

Далмације и Хрватске и у њему се налазе 47 427 речи. 

9. И за крај, која година се сматра победом Ваших 

идеја? 

Сматрам да је то година 1847.  јер сам у тој години 

доказао да је српски нарадни језик једини прави језик 

Срба. Те године издате су четири књиге мојих 

сарадника: „ Рат за српски језик и правопис“Ђуре 

Даничића; „ Песме“Бранка Радичевића, „ Горски 

вијенац“ и Петра Петровића Његоша и мој превод   „ 

Новог завјета“ са црквенословенског на српски језик. 

Хвала Вам што сте извојили време за овај разговор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодора  Томанић, ученица 7.-1 одељење  

 



Интервиу   

ИНЕРВЈУ СА ЖУПАНОМ СТЕФАНОМ НЕМАЊОМ 

                             

 

 

 

 

 

Новинар:Управо ст ојим испред нашег великана  ж упана 

Стефана Немање. 

Новинар: Добар дан пошт овани ж упане, ја сам Анђела 

Паић, новинарка телевизије РТС-а. За почетак нашег 

разговора реците нам када и где сте рођени? 

Жупан: Добар дан, ж илим и Вама. Рођен сам 1113.године 

у Рибници. 

Новинар:  Која је Ваша званична  

титула? 

Жупан:  Моја т ит ула је т ит ула великог ж упана свих 

српских и поморских земаља  
Новинар:  Познат о је да ст е се ож енили са кнегињом 

Аном, реците нам нешто о њој? 

Жупан:  Ож енио сам се 1142. г. Ана је била племкиња, 

имамо три сина Вукана, Стефана и Растка и три ћерке. 

Новинар:  Реците нам нешто о Вашем оцу Завиди?  
Жупан:  Мој отац Завида био је српски властелин из 

династије Вукановић. Прогнан је из Рашке и браћа су му 

одузела земљу.  Отишао је у Дукљу где сам се и ја родио  
Новинар:  Да ли је Ваш отац имао још деце осим Вас? 

Жупан:  Да, имао је још три сина Тихомира, Мирослава и 

Страцимира, и једну ћерку Војславу и још једну чије име 

никада нисам сазнао. 

Новинар:  Како сте Ви дошли на власт? 

Жупан:  Дошао сам на власт 1166. г. тако што сам збацио 

са власти мог најстаријег брата Тихомира,  који је био 

вазал византијском цару Манојлу Првом Комнину. 

Покушао сам тада да осамосталим државу од Византије, 

али ме је цар Манојле заробио у Цариграду.  Међутим, брзо 

сам се споразумео са царом Манојлом да ме ослободи и 

поново врати на место српског великог жупана, а заузврат 

морао сам да му будем веран до смрти. 

Новинар:Шта се догодило после смрти цара Манојла 1180. 

године? 

Жупан:  После његове смрти у Византији су настали 

нереди. Ја сам то искористио и тако проширио и учврстио 

своју власт 

Жупан:  После његове смрти у Византији су настали 

нереди. Ја сам то искористио и тако проширио и 

учврстио своју власт. 

Новинар:Које сте тада области припојили својој држави 

ратујући са Византијом? 

Жупан:  Припојио сам својој држави долину Велике и 

Јужне Мораве, Косово и Метохију, област северне 

Албаније, Дукљу, Травунију и Захумље и све области 

до реке Цетине на западу. 

Новинар:Да ли је било и пораза? 

Жупан:  Имао је један значајан. Покушао сам да 

освојим Дубровник, али сам на крају склопио мир. 

Новинар: Коју област сте дали свом најстаријем сину 

да влада? 

Жупан:  Свом сину Вукану предао сам на власт Дукљу. 

Новинар: Шта је било значајно у периоду Трећег 

крсташког рата? 

Жупан: У  Нишу сам дочекао немачког цара Фридриха 

Барбаросу 1189. г. Покушао сам да га придобијем за 

склапање савеза против Византије, али у томе нисам 

успео. 

Новинар: Када је Византија покренула рат против 

Србије? 

Жупан:  После одласка крсташа, Византија је напала 

Србију. У бици на Морави 1190. г. моја војска је 

поражена. Морао сам поново да признам врховну власт 

византијског цара, али сам задржао већину освојених 

територија. Зарад мог ослобођења, мој средњи син 

Стефан морао је да узме себи за жену византијску 

принцезу Евдокију. И до краја сам остао у миру са 

Византијом   
Новинар: Знамо да сте подржавали Православну цркву 

и градили цркве и манастире. 

Жупан: Моја прва задужбина је манастир Светога 

Ђорђа коју сам подигао 1171.године,  потом манастир 

Студеница посвећен Богородици Добротворки и 

Хиландар.  Да поменем да сам другу задужбину, 

манастир Студеницу, градио као своју гробну цркву . 

Значајне су и моје две старије задужбине у Топлици 

које сам посветио Пресветој Богородици и Светом 

Николи. 

Новинар: Поштовани жупане Стефане, много Вам 

хвала на издвојеном времену  
Жупан: Довиђења.  

Анђела Папич, ученица 7/1 одељења 

 



Примери добре праксе 

 АТОМИ 

 Месец октобар је био посвећен атому. Ученици 

седмог разреда су се упознали са  најситнијом честицом 

која гради хемијске елементе.  

 Како атоме не можемо да видимо голим оком, а 

ни под обичним микроскопом морали смо да употребимо 

машту и да их замишљамо. Ученици су направили 

моделе атома од различитих материјала и на тај начин 

утврђивали делове атома, елементарне честице које га 

граде, атомски и масени број, изотопе, као и распоред 

електрона по енергетски нивоима.  

 Правећи моделе, уједно су повезивали  грађу 

атома са положајем елемената у Периодном систему. 

Ученици су без страха отворили врата новом предмету и 

спремно чекају да уведу нове савезнике у откривању 

супстанци које нас окружују и изграђују.  

 

 

 

 

 

 

Јелена Чоловејић, наставница хемије и ученици 

7.разреда из сва три одељења. 

„ЕВО МЕНЕ, ЕТО ВАС“ 

 Након семинара  „Интегрисана амбијентална 
настава “, ученици и наставници издвојеног одељења 
Каменица су 5.октобра реализовали час у Горњој 
Добрињи. 

Час је посвећену оцу модерне српске државе и 
родоначелнику династије Обреновић,  кнезу Милошу 
Обреновићу. 

Овај час о Милошу занимљивом причом 
употпунио је свештеник цркве у Горњој Добрињи. 
Показао нам је и цркву Светих апостола Петра и Павла 
коју је 1882.године подигао кнез Милоша ,а у чијој 
порти се налазе гробови кнежевих предака. У 
непосредној близини цркве је чардак који је такође 
подигао кнез Милош. 

 

 

Ученици и наставници ИО Каменица 

„ЖИВОТИЊЕ“ 

У издвојеном одељењу у Брезни оджан је  15.10.2021. 

тематски дан „Животиње“.  

Учитељи ИО Теочин, Срезојевци и Брезна су заједно са 

предметним наставницима припремили занимљиве 

активности и технике учења кроз једну тему животиње.  

На крају тематског дана организовали су квиз, који је 

како ученицима, тако и наставницима био занимљив и 

креативан.  

Активност на тематском часу 

 



Значајни датуми 

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО ДЕЧЈУ НЕДЕЉУ 

 Низом активности ос 4. до 10.октобра 2021.године 

обележили смо Дечју недељу. 

 Ученици првог разреда посетили су школску 

библиотеку.  Ученици другог, трећег и четвртог разреда  

организовали спотрске сусрете. Сваке године ученици  од 

другог до четвтог разреда припремају приредбу за ученике 

првог разреда и добијају поклоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Поводом обележавања месеца посвећеног 
екологији и заштити животне средине, у издвојеном 
одељењу у Каменици, на часу биологије организовали 
смо малу радионицу у којој смо рециклирали 
коришћене најлон кесе, старе новине и пластичне 
сламчице за сок. 

Циљ овог часа је био да се пробуди свест код 
деце о потреби очувања животне средине како за нас, 
тако и за наредне генерације, о 
последицама  непромишљеног  бацања смећа у природу 
и важности рециклаже  

 

Катарина Љуца, наставница биологије и ученици 

ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ И ДАН ЈАБУКЕ 

Ученици млађих разреда су са својим учитељима и 

учитељицама обележили Дан здраве хране и Дан јабуке.  

Направили су пирамиду исхране и  дали значај  колико 

хране је довољно за њихов узраст. Пошто је 20. октобра 

Дан јабуке причали су о разним сортама јабука и шта маме 

и баке спремају од јабука.  На крају активности ученици су 

дегустирали воћне салате.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДАН МИРА 

 Ученици наше школе су са школским 
библиотекаром Горданом Поповић, одечежоли дан 
мира 21.септембра 2021.године. 

 Бели голубови ,симболи мира ,љубави, 
благостања,милости, добре воље и опроштаја са 
порукама мира које су ови малишани исписали,остали 
су да украшавају зидове библиотеке и да их подсећају 
да свако дете има право на слободу и мир. 

Ученици млађих разреда су направили воћну салату 

 



Значајни датуми 

СТОКХОЛМСКИМ СТАЗАМА ИВЕ АНДРИЋА 

60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу 

 У матичној школи 10.децембра оджан је часу са 
ученицима 7/1 одељења. Ученици су кроз три сегмента 
обележоли јублилеј нобелове награде. Ученици су путем 
презентације  упознали и проширили знање за дату 
личност,. У завршном делу ученици су имали квиз знања 
колико познају живот и дела Иве Андрића. 

 

НАУКА НА ДЛАНУ 

 На прикладан начин ученици из издвојеног 

одељења у Брезни су заједно са наставницом физике 

Милком Јоровић, направили пано о познатим светским 

научницима и  њихова дела. У току часа ученици су 

погледали кратак филм о Николи Тести. 

  

 

 

 

 

 

 
Горица Ристановић, наставница српског језика и 

учеици 7/1 одељења 

Милка Јоровић, наставница физике и ученици из 

ИО Брезна 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

 У ИО школе у Брезни обележен је Међународни 

дан матерњег језика уређивањем паноа. Циљ ове 

активности је развијање свести о значају језика  и 

важности чувања матерњег језика. У уређивању паноа 

учествовали су сви ученици од петог до осмог разреда  

 Завештање Стефана Немање о језику заузима 

централно место на паноу, ту су и мисли Вука Караџића, 

Иве Андрића, Исидоре Секулић, Лава Толстоја, али и 

радови ученика наше школе на ову тему  

 

 

Славица Ј.Бабовић, наставница српског језика и 

ученици 

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ  СРПСКИ ХЕМИЧАР                         

–СИМО ЛОЗАНИЋ 

 Ученици седмог и осмог разреда су 

искористили део часа хемије да се упознају са животом 

и радом овог научника, предавача и дипломате кроз 

кратак документарни филм ,,Историја науке: Сима 

Лозанић“.  

 Био је први ректор Београдског универзитета и 

писао је прве модерне уџбенике из хемије. Био је међу 

првим хемичарима у свету који је прихватио и користио 

Мендељејеву таблицу Периодног система елемената  

Јелена Чоловејић, наставница хемије и ученици седмог 

и осмог разреда 

 



Успех на такмичењима 

СТОНОТЕНИСЕРКЕ НАСТАВЉАЈУ СА УСПЕСИМА 

 На општинском такмичењу у стоном тенису, које је 

одржано 11. октобра  2021.године, девојчице  ОШ „Иво 

Андрић“ освојиле су прво место екипно и друго место 

појединачно. Такмичење се одганизовало у Хали Бреза у 

Горњем Милановцу. 

 

Дејан Јеверица, наставник физичког и здравственог 

васпитања и ученици седмог и осмог разреда  из Брезне. 

УСПЕСИ НА ОКРУЖНОМ  У СТОНИ ТЕНИСУ 

У четвртак 28.10.2021.године у Чачку је одржано 

окружно такмичење у стоном тенису за основне школе 

После одличне игре у финалу окружног такмичења су 

победиле представника Лучана и заслужено освојиле 

1.место. Освојеним 1.местом наше пионирке су се 

пласирале на РЕПУБЛИЧКО такмичење које ће се 

одржати почетком децембра у Сокобањи. 

 

Дејан  Јеверица и Милан Копривица, наставници 

физичког и здравственог васпитања са  победницама 

Милицом Вујанић 7/3 и Милицом Марковић 8/3.  
СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 На општинском такмичењу из српског језика и 

језичке културе , које је одржано  26.фебруара 

2022.године у ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем 

Милановцу,. Наши ученици су постигли значајне 

резултате: 

Милица Вујанић , 7/3 друго место, Анђела Папић 7/1 

треће место и Дуња Ђоловић  5/3 треће место .  

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 Општинско такмичење из  технике и 
технологије је одржано 11.03.2022. године у 
Основној школи „  Краљ Александар “  у Горњем 
Милановцу. Ученици  наше школе су постигли 
следеће резултате: 

Ђоловић Дуња   5/3          прво место 

Ерић Милош    5/1           друго место 

Дринчић Ана      5/3          треће место 

Милица Вујанић   7/3    прво место 

Анђела Папић    7/1      друго место 

 Свих пет ученика се пласирало на Окружно 
такмичење,које ће се одржати  10.04.2022. у ОШ“ 
Милинко Кушић“ у Ивањици . 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

   Општинско такмичење ,,Шта знаш о саобраћају“је 
одржано 08.04.2022.године у ОШ,,Момчило 
Настасијевић“у Горњем Милановцу. 

   Ученици наше школе су учествовали у свим 
категоријама,радили тест знања из саобраћаја и  на 
полигону показали спретност у вожњи бицикле.С обзиром 
да две године није одржавано ово такмичење због 
епидемије,ученици су показали да добро познају 
саобраћајне прописе и поседују висок ниво саобраћајне 
културе. 

      Ученица петог разреда Дуња Ђоловић  је заузела треће 
место у својој категорији. 

    Екипа   наше школе је на веома леп начин представили  
школу,честитамо им на храбрости  и  на постигнутим 
резултатима . 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

Окружно такмичење је одржано 10.04.2022.године у 
ОШ,,Милинко Кушић“ у Ивањици.На окружном 
такмичењу је учествовало пет ученика наше школе који 
су радили тест знања са питањима  која захтевају висок 
ниво познавања технике и технологије,па може се рећи 
и веома тешка за  ученике   у основној школи.  

 Свих пет ученика је добро урадило тестове а ученица 
седмог разреда Милица Вујанић  се са трећим местом 
пласирала на републичко такмичење које ће се одржати 
14-15.маја у Новом Саду.Ученицима честиамо на 
постигнутом успеху. 

 



  Истраживачки  рад 

УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И 

ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 

 Представници Ученичког парламента су заједно 

са координатором Данијелом Ракићевић спровели 

аналитичко-истраживачки рад. Истраживање је обављено 

у периоду од марта до априла 2022.године 

Тему за истраживачки рад : „Употреба мобилних 

телефона и друштвених мрежа“су покренули сами 

ученици.  Циљне групе су ученици од трећег до осмог 

разреда, који су подељењни  у три  категорије.  Укупно  

испитаника 136 . 

На питање : Колико просечно времена проводиш на 

интернету гладајући ненаставни садржај?  

Ученици су одговорили да просечно  издвоје времен на 

интернету 1 час и 25 минута.  

На питање : Које друштвене мреже користиш? 

Сазнали смо да најзаспупљенија друштвена мрежа код 

ученика је You Tube, а најмање   Facebook.  

На питање: Колико времена проводиш на друштвеним 

мрежама? 

Ученици су одговорили  да просечно проводе 5 части и 31 

минут.  

Ученици и у школи за време великог одмора користе 

мобилни телефон. Ученици на друштвеним мрежана 

највише постављају слике и то на Instagramu. 

На питање:Колико просечно времена проводиш на 

учењу? 

Дошли смо до податка да ученици просечно време за 

учење издвоје  52 минута.  

Препоруке:  

Родитељи треба да издвоје време да причају са својом 

децом. Да их уче корисним стварилнма које су им 

неопходне за живот. Мобилни телефин је виртуелна 

стварност, која ученицима доноси више штете, него 

користи.  

Према научном истраживању сазнали смо да деца постају 

СТИЛОВИ УЧЕЊА КОД УЧЕНИКА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

 Суочавајући се са проблемима у учењу, педагог 

Данијела Ракићевић је спровела аналитичко– 

истраживачки дан , у периоду од новембра до априла. 

2022.године.  

Тема за истраживачки рад: „Стилови учења код ученика 

основне школе“. Циљна група су ученици од четвртог до 

седмог разреда. Број испитаника  106. 

Постоје три стила учења :визуелни, аудитивни и 

кинестетички/ тактични.  

 

Истраживањем дошли смо до следећих података:  

 Код ученика четвртог разреда најзаступљенији стил 

учења је  аудитивни 76%, а најмање заступљен стил 

учења је визуелни  5%. 

 Код ученика петог разреда најзаступљенији стил 

учења је  визуелни 50%, док кинестетички и 

аудитивни 25%. 

 Код ученика шестог разреда најзаступљенији стил 

учења је  аудитиван  61%, а најмање заступљен  стил 

је визуелни 16%.  

 Код ученика седмог разреда најзаступљенији  стил 

учења је  аудитиван 54%, док визуелни 12,5%. 

На нивоу школе  најзаступљенији стил учења  је  

аудитиван  52%, на друго место је кинестетички 26% и на 

крају визуелни 22%.  

Препоруке:  

 Када је могуће по некад испоштовати стилове ученика 

и давати задатке које ће им причинити задовољство. 

 Не треба заборавити да наш циљ је остварен , само 

када већина ученика је  разумела, применила и 

урадила задатак. 

 Сваки ученик  може да буде успешан.  

 Од нас зависи какви ће људи постати. Ако га правилно 

усмеримо наш задатак је завршен.. 

 Не треба заборавити –које потенцијале смо 

препознали и усмерили код ученика.  

Анђела Папић, 7/1, Наталија Милошевић 

7/1 , Теодора Томанић 7/1 и педагог 

Данијела Ракићевић, школски педагог 

 



Креативно стваралаштво 

Катарина Пантовић, ученица 8/1 одељења. Александра Луковић 5/1 

 

 

Анђела Папић, ученица 7/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ана Дринчић, ученица 5/3 

 


