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Активности библиотекара 

Свечани почетак нове школске године2016/2017. 
 

         Основна школа ,, Иво Андрић“  Прањани огласила је почетак нове школске године 

свечаним подизањем  школске заставе и симболичним звоњењем са школске спомен-
звонаре.  

 

            

Свечаном почетку нове школске године присуствовали су ученици, наставници   родитељи као и 

запослени . 

Обележен 26. септембар – Дан  чистих планина 
        Први пут је у нашој школи   26.септембра 2016.године обележен  је Дан чистих 

планина. 

Тим поводом, ученици II и IV разреда из Прањана су заједно са својим учитељима 

припремили садржајан програм у виду тематског дана, који је организован у непосредној 

околини школе  на Воденичком брду под називом – Школа без зидовa.  

Тога дана посетила сам колегинице које су биле у непосредној околини школе .Све 

похвале за организовану активност .     
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Школски    крос 

 
    У  петак  29.09.2016 .г. одржан је школски крос у оквиру акције Црвеног крста  из 

Г.Милановца „ Трка за  срећније детињство“ . Учествало је  227 ученика  наше школе. Уз  

заиста лепо време и жељу  учесника кроса да се докажу и покажу Крос је успешно 

реализован на терену  фудбалског клуба  „Брезак“. Сви учесници кроса успешно су 

завршли своје трке, а они који су се боље спремили и више желели,  пласирали су се за 

општински крос . 

Присуствовала сам тркама и бодрила учеснике аплаузима . 
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Дечја  недеља 2016. 
 
     Традиционално смо и ове, 2016. год. обележили Дечју недељу која је трајала од 3. до 9. 
октобра  2016. Године. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 Поводом Дечје недеље одржала сам презентацију за ученике „Дечја права“ у Теочину, 

Коштунићима и Прањанима.Присуствала Шарању платоа испред школе и приредби 

посвећеној ђацима првацима у Прањанима. 

 

              

Приликом посета промовисала сам рад школске библиотеке јер сам понела деци 

занимњиве наслове за читање и том приликом добила још нових  чланова библиотеке. 
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Прваци први пут у  школској библиотеци 
 
          Крајем октобра 2016. год. ученици  првог разреда посетили су школску библиотеку 

где су након разговора о понашању библиотеци и начином коришћења позајмљених књига  

свечано учлањени поделом чланских карти које су за њих урадили њихови другари. Од 

тренутка прве посете библиотеци постали су верни и најбројнији дневни читаоци који 

библиотеку посећују готово свакодневно. Воле да бораве у скромном читалачком кутку 

библиотеке, разговарају са мном о књигама . 

Срећно нам дружење у  библиотеци  осам годинa 

Прваци у  посети градској  библиотеци 
           У среду 26.10. 2016. ученици првог разреда из Прањана посетили су градску 

библиотеку ,,Момчило Настасијевић″, издвојено одељење у Прањанима. Шеснаест 
малишана имало је прилику да се дружи са библиотекарем Зорицом Браловић  која им је 

на пригодан начин говорила о лепоти и значају читања.. Сви су постали чланови 

библиотеке и добили су бесплатну чланарину. 

Предавање  ,, Безбедност деце у саобраћају  “ 
             Наше најмлађе ученике  школе у Прањанима , током обележавања Дечје  недеље 

посетили су представници  ПУ Горњи Милановац. На веома пригодан начин разговарали 

су са ученицима о правилном понашању у саобраћају.  

Тога дана нашу школу  посетили су  и  ученици млађих разреда из Каменице са својим 

учитељима , Милисавком Бабовић и Бојаном Ђуровићем . 

Присуствовали часовима, предавању ,, Безбедност у саобраћају “  , посетили школску 

библиотеку и изнајмили књиге на читање чији су верни посетиоци одавно, дружили се са 

својим вршњацима у спортској хали , присуствовали приредби поводом пријема првака у 

Дечји савез.  
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Дан школе 
            Дана 12.октобра 2016.године  наша школа прославила је свој 158. рођендан.Тим 

поводом приређен је краћи културно-уметнички програм. 

У свечаном програму посвећеном Дану школе , наступиле су и песникиње  Радмила 

Рубаковић и Олгица Миловић Лазовић ,које су присутнима рецитовале своје песме и 

говориле о значају екологије и очувању животне средине. 

 

                

Посета часовима 
      Током октобра посетила сам сва издвојена одељења и присуствовала на седам часова 

својих колега.Приликом посета носила сам књиге које су ученици изнајмљивали на 

читање. Највише су се књигама обрадовали најмлађи ученици наших школа. 
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Сајам књига 
Дана 30.10.2016. године са  колективом  школе посетила сам је 61.Међународни 

београдски сајам. 

Светски дан здраве хране 
        Већ трећу годину обележавамо Светски дан здраве хране који је на моју иницијативу 

и покренут.  Основни циљ обележавања овог дана је промоција здравих животних навика-
здраве, разноврсне и правилне исхране, која је најбитнији фактор за здравље ученика. 

Са учитељицом продуженог боравка припремила сам Азбуку здравља коју су ученици 

представили својим вршњацима. 

                            

      

Посета Спомен- парку ,,21.октобар“ 
 Заједно са петнаест ученика наше школе, педагогом, наставницама  српског језика и 

историје посетила сам Спомен- парк Шумарице  почетком новембра.Посета је  имала за 

циљ да се наставни садржаји из историје и српског језика у вези са стрељањем ђака у 

Крагујевцу,  реализују на месту где се све и збило. Ученици су видели поставку у 

музеју,саслушали предавање кустоса, а затим их је водич провео кроз парк указујући на 

знамените споменике. 
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Та ћирилица 
Поводом обележавања 229.  година од рођења Вука Стефановића Караџића, ученици 

млађих разреда у Прањанима су осмислили су кратак програм. На интересантан начин 

приказали су живот и дело нашег великана.  
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 72.годишњица мисије Халијард 
      У новембру нашу школу посетила је делегација САД, амбасадор Кајл Р. Скот,део 

дипломатског кора,британски војни аташе Фриц  Гибон, представник британског 

ваздухопловства Рис Норман и пуковник војске  Ник Илић. 

У сали наше школе одржан је концерт оркестра ваздухопловства САД  који је забављао 

присутне госте , ученике и наставнике џез композицијама тридесетих и четрдесетих 

година прошлог века. 

Присуствовала сам концерту који је организован у спортској хали. 
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Обележен Дан толеранцијe 
     Поводом Дана толеранције током новембра са педагогом школе одржала сам три 

радионице на часовима  одељењског старешине : „Наговорили су ме“ са ученицима  

трећег разреда ; „Увредљиви надимци“ са ученицима четвртог разреда  и радионицу 

,,,,Може ли се сукоб спречити “ са ученицима шестог разреда у Прањанима. 



10 
 

  

 

Едукативни фестивал,,GM GREN  FEST “ 
Са дванаест ученика млађих разреда међу којима су и чланови Библиотечке секције 

присуствовала сам едукативној радионици кићења јелки са бусеном у Горњем 

Милановцу. 
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Семинар ,,Oбука  за стручне библиотечке послове“ 
Дана 1.12.2016.године присуствовала сам семинару ,, Обука за стручне библиотечке 

послове који је одржан у Горњем Милановцу у организацији Градске библиотеке 
,,Владислав Петковић-Дис “  из Чачка. Предавачи су Дубравка и Владимир. 

                    

 

Кићење јелки у школском дворишту 
Дана 30.12.2016. године ученици матичне пколе у Прањанима китили су јелке у школском 

дворишту украсима од рециклираних материјала. Са учитељицом продуженог боравка 

Снежаном Голубов и педагогом школе Данијелом  Ракићевић била сам члан жирија. 
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Новогодишњи квиз 
     Новогодишњи квизови ,, Свезналица “ и ,, Знање је благо “ ове године одржани су са 

закашњењем 12.јануара због епидемије гипа. Састављала сам питања за квиз млађих 

разреда ,, Свезналица“ и била члан жирија са клегиницама Снеђаном Голубов и Вером 

Трнавац. За учешће у квизовима добила сам захвалницу. 

 

 

 

Нови наслови у школској библиотеци 
 

     Школска библиотека је  добила је на поклон доста актуелних и занимљивих наслова 

које је поклонио Борислав Симовић мештанин Прањана.За поклоњене књиге даривала сам 

му захвалницу коју сам сама направила. 

                                 

Школска слава-Свети Сава   
      На приредби поводом школске славе Светог Саве чланови Библиотечке секције 

наступили су извођењем драмског текста ,,Ко је Свети Сава ?“ Такође са ученицима 

продуженог боравка уредили смо пано у холу школе. 
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Јавни час у Брезни 
 

        Дана 14.2.2017. године присуствовала сам часовима  интегративне наставе из српског 

језика,хемије, математике,енглеског језика и техничког и информатичког образовања у 

осмом разреду у Брезни на тему : Никола Тесла , производња,пренос и коришћење 

електричне струје под слоганом : МОЖЕ ЛИМУН,МОЖЕ СУПЕРМЕН,МОГУ И ЈА 

 

 

XXXIII Зимски сусрети учитеља  
 

       Дана 19.2.2017. године присуствовала сам 33. Зимским сусретима учитеља који су 

одржани у Тополи.Одржане су четири једнодневне обуке и то : ,, Кад је геометрија лака и 

мерење прија “ , ,,Учитељи у свету линија, боја и облика “ , ,, Оцењивање у функцији 

повећања мотивације за учење “  и ,, Писмо наставнику-учење ученика самоучењу “ . 

Присуствовала сам обуци ,, Кад је геометрија лака и мерење прија “   . 

Маскенбал у нашој школи 
 

         Наша школа традиционално сваке године у марту одржава Маскенбал. Овога пута 

ова лепа манифестација реализована је у четвртак 2.3.2017. у матичној школи. Била сам 

организатор ове манифестације. 
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Општинско такмичење из биологије 
  У недељу, 5.3.2017. године у нашој школи одржано је општинско такмичење из 

биологије у нашој школи. Била сам координатор такмичења и дежурни наставник. 

Позоришна представа ,, Ми деца са станице ЗОО“ 
Дана 9.3.2017. године присуствовала сам позоришној представи ,, Ми деца са станице 

ЗОО“ , која је приказана у Дому културе у Чачку. Представу је гледало тридесетак 

ученика од 5. до 8.разреда. 

      

                  

Посетили смо и Дечје одељење Градске библиотеке ,, Владислав Петковић Дис“ . Градска 

библиотека је  иначе  матична библиотека за све школске библиотеке Моравичког округа, 

у чијем саставу се налази и наша школска библиотека. 
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Семинар у Прањанима 
        Дана 17.3.2017. године  у школи у Прањанима присуствовала сам семинару ,, Обука за 

коришћење интерактивне табле у настави  “ . 

Семинар је ,пре свега намењен обуци у раду са интерактивним таблама ,али са обзиром да 

су интерактивне табле само један од елемената нових технологија у образовању предавачи 

су нам пружили шири увид у примене  , тенденције и актуелности везане за нове 

технологије у образовању уопште. 
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Обука за школске библиотекаре у Горњем 

Милановцу 
 

     Матична служба Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  током марта 2017. 

године наставила је обуку школских библиотекара организовањем  предавања на тему 

стручне класификације монографских публикација.Обука је одржана у  сарадњи са 

колегама из Библиотеке „Браћа Настасијевић“ у Горњем Милановцу. 

Библиотекари Дубравка Илић и Владимир Симић одржали су 31. марта 2017. предавање за 

полазнике запослене у библиотекама основних и средњих школа. 

  Tоком oвог окупљања библиотекара добили смо елементарне  информације из области 

каталогизације монографских публикација и уз практичне вежбе научили да користимо 

Скраћене таблице Универзалне децималне класификације.  

Полазници обука исказали су задовољство стеченим знањем из библиотечке струке, 

разменом искустава са колегама, и посебно блиском и константном сарадњом са 

Матичном службом. 

 

 

Обележен 2.април -Међународни дан књиге за децу 
                     Међународни дан дечије књиге у целом  свету се обележава 2.априла од 

1967.године  у знак сећања на рођење писца Ханса Кристијана Андерсена. 
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Дански књижевник , рођен 2.априла 1805.године , данас је познат као ,,краљ бајки “ . Сва 

деца света знају за његове бајке ,, Ружно паче “ , ,, Снежна краљица “ , ,, Принцеза на зрну 

грашка “ , ,, Девојчица са шибицама “ ... Андерсенова дела су преведена на више од 80 

језика и била су надахнуће за стварање многих позоришних и балетских представа. 

Тим поводом у понедељак 3.4.2017. године сачлановима  Библиотечке секције припремила 

сам за предшколце ,ученике и  наставнике  драматизовану бајку ,, Трнова Ружица “.  

Затим сам  организовала песнички час. Својим песмама представиле су се  наше драге 

гошће Радмила Рубаковић и Олгица-Миловић-Лазовић из Чачка.Казивајући стихове 

песама пробудиле су у малишанима жељу да и сами  пишу песме. 

И за крај дружења ђаци прваци представили су се својим првим стиховима. 

 

 

            

Програм ,,Пролеће уживо“ 
 

         Дана 16.5.2017. године у оквиру програма ,, Пролеће уживо “  у школи у Прањанима 

Зоран Рајичић ,орнитолог је одржао предавање о птицама и заштити животне средине 

коме сам присуствовала. 
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Представа „Животна доба“ 
      У среду, 31.маја 2017.године у  Прањанима  изведена је представа „Животна доба“ 

којој сам присуствовала. 
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Дан спортских игара 
     Дана 13.јуна 2017. године  у нашој школи поводом завршетка  школске годне одржана 

је  спортска манифестација „Дан спорта“  у коме су учествовали ученици из Прањана и 

Каменице. У паузи финалних утакмица спуштена је застава и звоном означен крај 

школске године.  Након тога свечано уз одбројавање на школској звонари осам пута је 

одзвонило  за крај школске године. Присуствовала сам спуштању школске заставе. 

 

 

Семинар ,, Игре у настави “ 
         У петак, 23.6.2017. године у матичној школи у Прањанима одржан је једнодневни 

семинар ,, Игре у настави “ коме сам такође присуствовала. 

Свечано обележен Видовдан у Прањанимa 
     У ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима о 28.6.2017. године обележен је завршетак школске 

године. Пре родитељског састанка одржана је приредба којој сам присуствовала.  

             

Манифестација Илиндански дани“ 
У  уторак, 1. августа 2017. године по седми пут је одржана културно- уметничка и 

спортска манифестација „ Илиндански дани“ у Каменици којој сам присуствовала. 

Организатори  манифестације су ОШ“ Иво Андрић“ Прањани и Месна заједница 

Дружетићи уз подршку Културног центра из Горњег Милановца. 
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