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АКТИВНОСТИ  БИБЛИОТЕКАРА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

 
Свечани почетак нове школске године 

 

 

            Основна школа „Иво Андрић“ Прањани  огласила је  почетак нове школске 
2017/2018. године свечаним подизањем школске заставе и симболичним звоњењем са 
школске спомен-звонаре  коме сам присуствовала. 
Звоно се огласило осам пута. Заставу је подигла    ученица првог разреда, Лена 
Трифуновић  у присуству учитеља Драгана Алуровића  и ученика осмог разреда , Бојана 
Томовића .  
         Са осмехом на лицу ученици  су кренули пут својих учионица, где их чекају нове 
обавезе и радни задаци. 

 

 

 

 

Библиотека 

 

Остати равнодушан према књизи, значи лакомислено осиромашити свој живот. 
Иво Андрић 

 

Школска библиотека ради у матичној школи у Прањанима. Заузима простор од 30 m2 са 
дрвеним полицама на три зида. Од намештаја поседује : радни сто, столицу,  фотељу, 
компјутер,  два ормара , четири читалачка сточића и oсам  столица. У школској 
библиотеци се води књига инвентара за монографске публикације.Школа издваја средства 
за куповину књига. Фонд се обнавља и поклоном. Библиотека према књизи инвентара има 
7800 књига.  
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Седнице 

 

Седница Наставничког већа је одржана 13.09.2017.године којој сам присуствовала. 
 

Поклони ђацима првацима 

Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић посетио је Основну школу 
"Иво Андрић" у Прањанима у петак,15.9.2017.године  и том приликом ђацима првацима 

уручио комплете лектира за први разред.Такође је посетио и школску библиотеку. 

 

 

 
 

Обележена 73.годишњица мисије Халијард 

 

      У Прањанима је у суботу 16.септембра 2017. године обележена годишњица Мисије 
Халијард којој сам такође присуствовала.Централној манифестацији присуствовале су 
делегације Сједињених Америчких Држава ,Велике Британије, Пољске, Француске,  
представници Војске Србије и локалне самоуправе, ученици, наставници  као  и бројни 
мештани  Прањана. 
Обележавање годишњице Мисије Халијард започело на Галовића пољу у 
Прањанима.Присутнима су се обратили амбасадор САД у Србији Кајл Р. Скот и 
председник општине Дејан Ковачевић. 
Током посете школи , оркестар ваздухопловства САД одржао је концерт ,а амерички 
амбасадор  уручио  је захвалнице од стране Фондације Халијард, потомцима породица 
које су током акције пружале помоћ америчким авијатичарима.  
 

 

  

 



5 

 

                  

               

                    

                 

Одржана презентација за запослене 

 

 Представници Општине Горњи Милановац, сектор за ванредне ситуације , су 
посетили нашу школу 5.10.2017.године. Овом приликом су запосленима одржали кратко 
предавање о ванредним ситуацијама и презентовали  ,,Породични приручник за понашање 
у ванредним ситуацијама. Нарочито су се осврнули на потенцијалне природне ( и 
изазване) катастрофе које су карактеристичне за наш крај којој сам такође присуствовал. 

Запослени су добили по један примерак приручника, а обезбеђен је и по један за 
сваког ученика. 

.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележена Дечја недеља у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанимa 
 

 

 

 

Програм активности током Дечје недеље: 
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Понедељак, 2.10.2017.године: 
Украшавање платоа испред школе 

 

Уторак, 3.10.2017.године: 
Табла пријатељства - радионица 

 

Среда, 4.10.2017.године: 
Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

 

Четвртак, 5.10.2017.године: 
Приредба посвећена првацима 

 

Петак, 6.10.2017.године: 
Спортски дан 

 

Субота, 7.10.2017.године: 
Крос: ,,Имамо циљ- дођи на старт“ 

 

Недеља, 8.10.2017.године: 
 

Негујемо породичне вредности 

Понедељак, 2.10.2017.године 

 

 Првог дана обележавања Дечје недеље трећаци су се подсетили зашто се прва 
недеља октобра увек посвећује деци. Ове године, мото Дечје недеље је ,,Градимо мостове 
међу генерацијама, за радост сваког детета“. Разговарали смо о правима и обавезама деце, 
међусобном разумевању, уважавању, поштовању, толеранцији... Договорили смо се и о 
активностима наредних дана. 
 

 

 Данашњи дан је посвећен шарању платоа испред школе и слању позитивних порука 
кроз цртеже. 

             
              

Уторак, 3.10.2017.године 

Други дан обележавања Дечје недеље је прошао у правом пријатељском расположењу. 
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Данашњу активност смо назвали: Табла пријатељства. Ученици су правили коверте које су 
ишарали по жељи, а служиће да се у њих убацују лепе, позитивне и пријатељске поруке. 
Договорено је да сваки ученик сваки дан спреми поруку за једног друга или другарицу, 
док не пошаље поруку свима из разреда. Циљ ове активности је подстицање ученика да у 
свакој особи пронађу што више добрих, позитивних особина. 
                

 

  

 

        

 

       

Среда, 4.10.2017.године  

Трећи дан обележавања Дечје недеље посветили смо Конвенцији дечјих права. 
Увод у ову активност је била је дискусија са ученицима о њиховом виђењу својих права. 
Најпре су ученици II, III и IV разреда износили своја знања и искуства на ову тему а затим 
су се укључили и ученици I разреда. Након тога,  библиотекар,  Гордана Поповић, 
приказала је презентацију о правима деце. Затим су ученици имали задатак да 
појединачно, у пару или групно нацртају нешто на ову тему; како су имали слободу у  
идејама, било је разноврсних креативних цртежа.  
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         Четвртак 6.10.2017.године  

Данас смо  дан посветили нашим најмлађим ученицима, па су, као што и треба,  
они и били најсрећнији. Другари II, III и IV разреда припремили су им веселу приредбу 
као добродошлицу у друштво школараца. Најмлађи школарци су узвратили занимљивим 
представљањем кроз стихове. Најсрећнији су били када су добили поклон-изненађења која 
су им, такође, припремили старији другари.  

 

 
 

          

  

Пeтак, 6.10.2017.године 

  Спортски дан обележили смо у спортској сали низом веселих активности. Сви 
ученици млађих разреда узели су учешће у екипним такмичењима и пожртвовано се 
борили да њихова екипа победи. Циљ ових игара је развијање спретности,  окретности, 
брзине, али, пре свега, неговање сарадничког и другарског односа и подстицање спортског 
духа  код ученика. На крају такмичења победничка екипа се највише радовала али су све 
екипе међусобно размениле честитке за фер –плеј игру. 
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Дечја недеља у Основној школи „Иво Андрић“, издвојеном одељењу у Теочину   

 

         Манифестација Дечја недеља 2017.године, одржава се од 02. до 06. октобра, под 

мотом: „Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“. 

Четвртак – Предавање на тему „Права и обавезе детета“ у сарадњи са педагогом и 

библиотекаром наше школе. Дете има право да мисли и своје мишљење изнесе, а Дечја 

недеља је прави тренутак, да би се очувала и надоградила права која имају наша деца. 

Свечано обележен Дан школе 

 

             У четвртак,12.10.2017.године, обележена је 159-годишњица постојања школе. 
Културни програм изведен је у Дому у Гојној Гори. где сам присуствовала.Повод да се 
Дан школе прослави тамо је обележавање постојања деведесет година ове сеоске школе. 
За ову прилику снимљен је и филм о Гојној Гори. У његовој изради учествовали су 
Милољуб Ристановић, наставник физичког васпитања, проф. у пензији Миливоје Трнавац, 
др професор Братислав Средојевић и Ненад Поповић, професор физике. 
На почетку програма присутнима се обратио директор Зоран Пантовић. Говорио је о 
значајним улагањима у школу да би се услови побољшали. Реновирана је кухиња у 
Прањанима, набављене су две паметне табле, и обављено је низ других радова. Уручио је 
захвалнице људима који су учествовали у реновирању кухиње како би она почела што пре 
са радом. Присутнима се обратио и председник Општине Горњи Милановац. Упознао је 
присутне са значајним улагањима у просвету, а приоритет ће бити обнављање школа на 
сеоском подручју.  
Културни програм био је шаролик. Наступио је фолклор са две кореографије, извео је 
,,Игре из Србије“ и ,,Шопске игре“. Песмице ,,Моје село“ и ,,Школа“ рецитовале су 
ученице из Гојне Горе. Чланови Драмске секције у Прањанима извели су ,,Сумњиво лице“ 

Бранислава Нушића, а ученици шестог разреда из Каменице драматизацију шаљиве приче 
,,Еро с онога свијета“. Хор је отпевао песме ,,Мој голубе“ и ,,Тамо далеко“. 

 

Свечаности су присуствовали многи уважени гости, као и представници медија. 
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Студијско путовање ученика и наставника у Свилајнац 

 

 Посета Природњачком музеју у Свилајнцу  је реализована  15. октобра 2017. 
године.  
Циљ путовања је био истраживачког карактера. Ученици су прво у оквиру учионице 
упознати са циљем и сврхом путовања. Од стране горе поменутих наставника дате су им 
смернице на који начин ће моћи да прикупљају чињенице и податке везане за поставку 
Природњачког музеја у Свилајнцу. Тек након опсежних припрема ученици су са 
наставницима изашли на локалитет. На локалитету су ученици имали задатак да прикупе  
релевантне чињенице, запишу их фотографишу и документују на одабрани начин да би у 
другом делу задатка, који следи помоћу тог прикупљеног материјала и извора осмислили 
јавни час на ком ће својим другарима да презентују прикупљене и обрађене податке.  
Искрено се надамо  да ће и наш јавни час бити успешно одрађен као и ово наше студијско 
путовање. 
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Обележен Светски дан здраве хране  
    

Дан здраве хране, 16.10.2017.године је обележен у нашој школи на пригодан начин. 
Библиотекар, Гордана Поповић  је ученицима млађих разреда приказала 

презентацију која говори о правилној и здравој исхрани. Разговарало се о пирамиди 
исхране, здравим и мање здравим намирницама, шта треба користити свакодневно, а шта 
само по некад, како чувати природу и производити здраву храну... 

Сви ученици су добили задатак да на часовима ликовне културе раде на тему 
Здрава храна. 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

„Шарени сунцокрети“ у Основној школи „Иво Андрић“ 

 

              

У понедељак, 30.10.2017. у Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима  гостовали 
су глумци београдског позоришта ,,Шарени сунцокрети “ . Извели су  представу 
,,Принцеза и Жабац“ којој сам присуствовала. Глумци су песмом, игром и својом 
занимљивом интерпретацијом забављали  гледаоце. Они су им узвраћали аплаузом и 
заједничком песмом. На радост свих, неколико ученика је позвано да помогне глумцима, 
што је допринело да представа буде  занимљивија. 
          Овом представом обогаћен је и улепшан још један дан у нашој школи. 
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Како осавременити школске библиотеке 

Матична служба Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ започела је јесењи 
циклус групних обука за школске библиотекаре у четвртак, 2. новембра 

2017.године.Семинар „Савремене школске библиотеке у Мрежи библиотека Србије и 
стручни библиотечки послови“, одржан је у Регионалном центру у Чачку, у трајању од пет 
сати, коме сам приуствовала. 

 

       С обзиром на већ, нажалост уобичајену праксу у школама да се библиотечки кадар  

мења почетком сваке школске године, и овог септембра у Моравичком округу са 
пословима библиотекара први пут се срело око тридесетак просветних радника.  У жељи 
да им пружи адекватне информације и олакша први сусрет са струком, Матична служба је  

организовала семинар на тему физичке и стручне обраде публикација, ревизије књижног 
фонда и достављања валидних статистичких података, којима се ажурира електронска 
база Мрежа библиотека Србије. Тема скупа такође је била комуникација руководстава 
школа и школских библиотекара са Матичном библиотеком, у циљу што ажурнијег 
спровођења предложених мера за унапређење рада и побољшања положаја библиотекара 
унутар школских колектива. 

     Управо о тој теми, као и о дигнитету професије школског библиотекара у систему 
библиотека Србије, после поздравне речи Слађане Парезановић, начелника ШУ МО, у 
уводном обраћању, говорио је директор Матичне библиотеке др Богдан Трифуновић. На 
семинар су били позвани и директори основних и средњих школа Округа, а од њих десет 
који су се одазвали позиву, један број је узео учешћа у дискусији на поменуте теме. 
Закључак уводног дела скупа је да боља комуникација са Матичном библиотеком може 
унапредити рад просветних радника који су ангажовани и у настави и у стручном и 
креативном раду у школским библиотекама. 
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    У  наставку семинара о стручним библиотечким пословима, предавања праћена 
видеопрезентацијом и објашњењима на практичним примерима, одржали су Дубравка 
Илић и Владимир Симић, библиотекари. Стручним предавањима присуствовало је 49 
школских библиотекара Округа, на чији предлог је  договорено одржавање још једног 
семинара, већ почетком децембра. 

 

          Песнички час 

     Дана 3.11.2017. године нашу школу посетила је Катарина Тодоровић ,студент 
Учитељског факултета у Ужицу. У договору са директором позвали смо је и у нашу 
школу. Многе своје песме презентовала је у вртићима и на факултету. Жеља да изрази свој 
таленат и представи своју прву збирку песама за децу ,,Несташко “ довела је  у нашу 
школу .Том приликом  је одржан песнички час коме су присуствовали заинтересовани 
ученици . 

   Деца су се обрадовала што је почела да пише и за њих . Чули смо само неке од песама: 
,,Божић “ , ,, Несташко “ ,  ,, Интернет“ , ,,Деда“ , ,, Жута ципелица “ , ,, Пролеће“... 

Предивна је песма ,, Жута ципелица “ , у којој  песникиња описује ципелице  за број веће 
које је носила када је пошла у школу.Ципелица је имала тужан крај јер  јој је спала са 
ногице и однела је река.Деца ће упамтити и многе друге  песме. Каћине песме често имају 
лирску фабулу,засноване су на анегдоти и говоре о реалном искуству и детињем 
доживљају стварности.Песникиња опажа свет у коме дете живи и запажа појединости тог 
света издвајајући упечатљиве мотиве. 

    Ученици су је са одушевљењем слушали и поздрављали громким аплаузом. 
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Посета школској библиотеци 

Ученици првог разреда су посетили школску библиотеку 7.11.2017.године.. Ту их 
је дочекала библиотекар, Гордана Поповић која им је говорила о значају читања. Такође 
им је објаснила правила којих се морају придржавати као чланови библиотеке, како да 
чувају књиге и како да се према њима опходе.  

Првацима су показане књиге које одговарају њиховом узрасту. На њихову радост, 
већ сада су могли да позајме по књигу коју ће понети да читају наредних дана. 
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Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 

 

Поводом обележавања 230  година од рођења Вука Стефановића Караџића, 6.11. 

2017. и 8.11.2017. године Гордана Поповић, библиотекар, у сарадњи са учитељима   и  
ученицима млaђих разреда у Прањанима  посветила је  час овом великану. 

Након подсећања на живот и дело Вука Стефановића Караџића ученицима је 
приказана  презентација  ,,Народне умотворине “ .На овом часу, старији ученици су се 
подсетили, а млађи упознали са  животом и делом  Вука С. Караџића . 

Уз решавање  загонетки, причање  пословица, питалица и анегдота час  је био 
занимљив. Ученици су активно учествовали у решавању народних умотворина приказаних 
на слајдовима . Одушевили су се презентацијом која је садржала 40 слајдова  које су 
пратиле занимљиве поучне фотографије. 

 

          

Народне умотворине су мудрости из народа, кратке 
форме у које  је уткано вековно народно искуство. 

Преносиле су се ,,с колена на колено“.
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Питао магарац ђака:
- Па шта ћеш ти бити, кад непрестано учиш?
- Не знам шта ћу бити, али знам да нећу бити 

магарац.
           

 Приповиједају да је дошао солдат баби у 
кућу и искао да му да штогод за јело, а она му 
казала да нема ништа у кући за јело. Онда солдат 
рече: - А ти ми дај барем тигањ и мало воде да 
начиним клинчорбу . Баба му то да, а он узме 
тигањ и метне у њега гвозден клин, па налије воде 
и метне на ватру. Кад се вода угрије, а он заиште 
од бабе мало соли, и баба му да, те је посоли. Кад 
вода узаври, а он заиште мало брашна; баба му да 
и то: само да види од чуда како ће то бити 
клинчорба, те саспе у ону воду и замете; потом заиште једно јаје, те и њега 
разбије у онај скроб; онда заиште још мало масти, те оно замасти; па онда 
скине с ватре и клин извади напоље, а клинчорбу изједе.  
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   Прослављен Митровдан у Брезни 

     У среду, 8. новембра 2017 . године у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ у Брезни 

обележена је традиционална свечаност поводом Митровдана, сеоске и школске славе којој 
сам присуствовала. Ученици и наставници су присуствовали литургији у цркви Светог 

Димитрија у Брезни. Након литургије ученици су , у школи, извели одговарајући 

културно-уметнички програм који су припремили са својим наставницима. 

     

 

 
 

      

                 

                      

Обележен Дан толеранције 

 

       Дана  16.новембра 2017. године  чланови Библиотечке секције у матичној школи у 
Прањанима  поводом Дана толеранције за своје вршњаке припремили су драмски текст 
,,Једна бундева и два миша “ по мотивима  приче  из радионице ,, Мир, мир,нико није 
крив“ , где су им   мишеви  Сивко и Скочко показали  пример толеранције. 
    У холу школе урeдили  су пано на тему Толеранције  заједно са ученицима продуженог 

боравка. 
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Седнице 

Седница Наставничког већа је одржана 17.11.2017. године којо сам присуствовала. 
 

Семинар у Прањанима 

 

                  У циљу стручног усавршавања у матичној школи у Прањанима одржан је 
дводневни семинар  17.  и 18. новембра   2017. године  коме сам присуствовала. Назив 
семинара је ,, Од квалитетног наставника до успешног и задовољног ученика “ , који је 
трајао 16 сати.  

Реализатори семинара су  : проф. др. Емина Копас-Вукашиновић , Дарко Михајловић  и 
Тијана Иветић. 
              Циљ семинара је оспособљавање наставника за примењивање  савремених  
техника  и стилова  учења  и  развијање  самопоуздања код ученика. 
 

. 

 

                       
 

Састанак   Клуба родитеља и наставника   
 

                 Другом састанку Клуба родитеља и наставника који је одржан 28.11.2017. у  
„Иво Андрић у Прањанима присуствовали су : директор школе, помоћник директора,  
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родитељи ученика ( по један представник из сваког одељења), разредне старешине, 
учитељи. 
Ученички парламент је покренуо хуманитарну акцију за прикупљање помоћи за ученика 
осмог разреда из Каменице Стефана Милетића. Прикупљала сам новац за ову 
хуманитарну акцију .Председница Клуба Мирјана Матовић је замолила родитеље да се, 
уколико су у могућности, придруже овој акцији. 
 

 

                    
 

Друга део семинара школских библиотекара„Савремене школске библиотеке у Мрежи 

библиотека Србије и стручни библиотечки послови“ 

Матична служба Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ одржала је  у суботу, 2. 
децембра 2017. године, у Регионалном центру у Чачку други део семинара „Савремене 
школске библиотеке у Мрежи библиотека Србије и стручни библиотечки послови“  коме 
сам присуствовала.Завршен  је јесењи циклус групних обука за школске библиотекаре 
Моравичког округа. Чак 54 полазника присуствовало је  семинару у трајању од 5 сати на 
коме су  предавали библиотекари Дубравка Илић и Владимир Симић. 
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На претходном Семинару одржаном почетком  новембра, договорено је да, због бројних 
тема и великог интересовања и потреба школских библиотекара за стручним 
информацијама, буде одржан и наставак обуке, са вежбањем на практичним примерима, 
што је и учињено. 

С обзиром на то да су не само од почетка актуелне школске године, већ и у међувремену 
између ова два семинара, на послове у школским библиотекама распоређени просветни 
радници који се први пут срећу са струком, у првом делу предавања поново се говорило о 
основама библиотечког посла, посебно о физичкој и стручној обради монографских 
публикација. Ревизија књижног фонда била је посебно актуелна, јер је започета у 
неколико школа, а у некима се приводи крају,  па је велики број питања уследио из ове 
области. 

Тема о којој се први пут детаљно говорило био је положај школске библиотеке у Мрежи 
библиотека Србије (МБС) и значај достављања валидних података о њиховом пословању 
Матичној служби, како би се на адекватан начин ажурирала ова база података. Анкета о 
библиотечком пословању школске библиотеке приказана је детаљно на видео-

презентацији и објашњен исправан начин њеног попуњавања. Истовремено, полазницима 
је указано да само коректно свакодневно обављање стручних послова омогућава да о томе 
имају тачне и употребљиве податке, које почетком сваке календарске године достављају 
Матичној служби. 

 

Осим бројних питања, библиотекари из основних и средњих школа  имали су речи хвале 
за одговоре и информације које су добили, и предложили предавачима да почетак 
следећег полугођа актуелне школске године буде време за ново окупљање на теме из 
библиотечке струке. 
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Новогодишња чаролија 

    Зимска чаролија је кренула... И ове године у ходницима наше школе  25.12.2017. године 
направљен је празнични амбијент. Наши вредни ученици су  у продуженом боравку 
израдили новогодишњу декорацију и унели зимску чаролију у ходнике школе. 

Уређени су панои, окићени ходници, направљене честитке. Новогодишња јелка 
постављена је на главном улазу у холу школе. Пакетићи, пахуље од папира,јелкице , 
стаклене кугле, украси и наравно цртежи! И све то даје топлину нашој школи... 

    

      

Новогодишња честитка 

Свим ученицима, родитељима , запосленима  , пријатељима и  

пословним партнерима желимо срећне Новогодишње и 

Божићне празнике.  . 
Нека  Вам   предстојећи празници  донесу осмех и задовољство  , 

а година пред Вама испуњење свих жеља ! 

http://mail.osjosifpancic.rs/index.php/skolskevesti/248-novogodisnja-cestitka
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Ваш библиотекар 

   

  Мобилни Планетаријум поново у Прањанима 

 

    У среду, 27.12.2017. године малишани из прањанског вртића,ученици из Теочина, 

Брезне , Каменице , Коштунића и Прањана , су са својим  учитељима  посетили 
Планетаријум у Прањанима. 
Мобилни планетаријум чини шатор, специјализован пројектор „рибље око“ и компјутер. 
Шатор, направљен од посебне врсте платна, скројен је тако да, када је потпуно надуван, 
добије облик полулопте. 
Предавач Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ је кроз забаву и разговор са 
ученицима демонстрирао небеску сферу и привидно кретање небеских тела на њој, открио 
тајне звезданог неба, сазвежђа, планета и сателита, галаксије, све до објекта на самом рубу 
свемира. 
Упознавање космоса је основни мотив  свих за долазак у Планетаријум. 
Ученици су одгледали и кратак филм о Сунчевом систему и на тај начин завршили 
путовање кроз свемир.  
За ученике је био то незабораван ужитак, небо које се врти изнад њихових глава, звезде 
које сијају. 
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Кићење јелке од рециклажног материјала 

 Кићење јелке од рециклажног материјала је постала традиција у нашој школи. Тако 
су ученици и сада, 29.12.2017.године, у школском дворишту китили јелке помоћу украса 
које су сами направили., а ја сам била  члан  жирија.Формиран је жири који је одабрао 
најлепше окићену јелку, и одредио друго и треће место. Награда за овај труд су били 
новогодишњи пакетићи. Да је свима другарство на првом месту, показало се на крају када 
су добијене пакетиће сви заједно појели. 
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Новогодишњи квизови 

 

 

Традиционално већ  трећу  годину  у  нашој  школи  организују  се  квизови „Свезналица“  

и  „Знање  је  благо“. 

Ове  године  квизови  су  одржани   11. јануара 2018.године  у  просторији  матичне  

школе.  Оно што нам  је  посебно  драго  да су се  ове  године прикључили    ученици  из  

издвојених  одељења: Каменице, Срезојеваца,  Брезне,  Теочина,  Коштунића  и  Гојне 
Горе. То нам  показује  да  су  ови  квизови  заинтересовали  како  ученике,  тако  и 
наставнике  и одељењске  старешине  и  оправдали  њихов  смисао  организовања  и  

реализовања. 

Аутори  квизова су Данијела Ракићевић и  Јелена  Александров.  У  реализацији  квизова  

помогли  су :  Зоран  Пантовић, директор  школе, Гордана Поповић , Снежана  Голубов,  
Ана Зарић, Саша  Васиљевић  и Славица  Дилпарић . 

Сумирајући  утиске  са овогодишњих   квизова,  схватили  смо да смо на добром  путу   и  

да  већ  можемо  почети   са  припремама  за наредну  годину. 

         
Седнице 

Седница Наставничког већа је одржана 11.1.2018. године. 
 

Прослављен Савиндан  у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима 

У суботу, 27. јануара 2018.године културно-уметничким програмом обележена је школска 
слава.  Програм је започео Светосавском химном, затим су ученици трећег разреда 
рецитаовали текст ,,Четири свеће “, а ,,У колони Светог Саве“ су извели ученици другог 
разреда. Анђелија Лазовић је одсвирала ,,Валцер“. У другом делу програма наступили су  
чланови Драмске секције, припремили су одломак из драме у стиховима ,,Немањићи“. На 
крају програма наступили су најмлађи полазници фолклора. Програм је водила Јана 
Столица.  
На крају свечаности многобројним гостима се обратио директор. Истакао је значај добре 
сарадње родитеља и наставника, као и велику родитељску одговорност испричавши 
народну причу ,,Свети Сава  и отац и мати с малим дететом“, а затим је уручио 
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захвалнице. 
Овогодишњи домаћини за школску славу су били ученици осмог разреда, њихови 
родитељи и одељењски старешина. 

 

                
 

        

                      
                                                                                                                                                                                 

Обележен Међународни дан матерњег језика 

 

     У среду, 21.фебруара, у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима обележен је Међународни дан 
матерњег језика. Циљ обележавања овог дана је да се код ученика развија свест о значају 
очувања ћирилице и српског језика. У првом делу, кроз дијалог и радионице, ученици су 
закључили на који начин могу  допринети  очувању језичке баштине. Навели су мноштво 
СМС порука у којима се јављају грешке. Закључак је да треба увек писати и говорити 
правилно, без обзира коме се обраћамо .  
Други део био је посвећен промоцији школске библиотеке. Указано је на обиље 
разноврсних књига које могу ту пронаћи. Посебна пажња је посвећена ,,Даници за младе“. 

Ученицима је предочен њен садржај, с посебним освртом на писце које препоручују, 
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књиге, часописе. 
У завршном делу, по узору на роман ,,Деобе“, Добрице Ћосића, говорили смо најлепше 
српске речи. Те речи су још лепше звучале уз звуке клавира, музичка подршка била је 
Анђелија Лазовић, ученица осмог разреда. 
Час су припремиле Горица Ристановић и Гордана Поповић. 

 

Ускршњи пано 

 

 

 
 

 

Пано уредили ученици продуженог боравка заједно са члановима  Библиотечке секције у 
организацији Снежане Голубов и Гордане Поповић. 
 

 

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. 
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 
нојезика и била су надахнуће за стварање многих позоришних и балетских представа. 
Тим поводом у уторак  10.4.2018. године чланови Библиотечке секције и  продуженог 
боравка  извели су за ученике млађих разреда драматизовану бајку ,,Принцеза на зрну 
грашка “. 

Затим је следио песнички час. Својим песмама представили су се ученици наше школе 
који учествују на многобројним наградним конкурсима. 
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Пробни завршни испит 

 

      У петак, 13.4.2018. године са почетком у 12 часова 37 ученика осмог разреда радило 
је пробни завшни испит из математике у фискултурној сали матичне школе у 
Прањанима.Дежурала сам на пробном завршном испиту из математике. 
 

У суботу , 14.4.2018. године ученици су у 9 часова полагали пробни завршни испит из 
српског језика , а у 11 :30 пробни завршни комбиновани тест. 
 

Изведена представа ,,Обично поподне“ 

 
        У четвртак, 10.маја, у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима, изведена је представа 
,,Обично поподне“ којој сам присуствовала. Извели су је ученици шестог разреда.. 

Извођењу представе присуствовали су представници Културног центра, организатори 
Школске сцене,  из Горњег Милановца, као и многобројни ученици.  

Глумци су награђени слаткишима које су поделили са својим другарима из одељења. 
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Краљевски пар у Прањанима 

     Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина, 
заједно са представницима хуманитарне организације Лајфлајн Чикаго, предали су 
обновљену кухињу и трпезарију основној школи "Иво Андрић" у Прањанима. Њихова 
Краљевска височанства такође су присуствовала светој литургији у цркви Светог 
вазнесења господа и положили венце на споменик Галовића пољу посвећен свима који су 
помогли извођењу операције Халијард. 
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      Директор основне школе „Иво Андрић“, Зоран Пантовић, захвалио  се на вредној 
донацији уз помоћ које је реновирана трпезарија и опремљена школска кухиња.  
Долазак принцезe  Катарине и принца Александра у Прањане прошао је и у знаку сећања 
на мисију „Халијард“ из Другог светског рата, када су припадници краљевске војске 
сачували од окупације око 550 америчких пилота. Никодије Ник Михајиловић, један од 
војника задужен за спашавање авијатичара присуствовао је свечаности у Прањанима и 
подсетио присутне на значај те мисије. 
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Донаторска приредба у Брезни 

        У среду, 30. маја 2018. године организована је донаторска приредба поводом 

обнављања једне од најстаријих школа у Србији – ОШ „Иво Андрић“ у Брезни којој сам 
присуствовала. 
       Иницијативу за обнову покренули су ђаци и родитељи уз подршку наставничког 

кадра. Тим поводом ученици су припремили одговарајући културно-уметнички програм 

којим су се представили публици. Програм је отворио школски хор песмом „Пукни зоро“. 

Затим су се присутнима обратили Драгољуб Петровић, редовни проф. Филозофског 

факултета у Новом Саду и Милоје Стевановић, власник фирме КМН у Чачку, као и 

песникиња Љиљана Браловић. Публика је уживала слушајући композицију „Сини, јарко 

сунце, са Косова“ у извођењу ученица Милице и Ленке Вујанић, у драматизацији 

„Најбоље задужбине“ и у наступу фолклорног ансамбла наше школе. Приказан  је 

документарни филм „Сачувајмо школу у Брезни“ аутора Виолете Петровић. Након филма 

присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић који је уручио благодарја 

присутним донаторима.  

 На крају програма обратила се и  Виолета  Петровић са неколико речи о овом пројекту јер 

је она, заправо, направила први корак ка обнови школе својим документарним филмом. 

 

   Након приредбе организован је коктел добродошлице у просторијама наше школе. 

 

   Догађај је подржало и неколико телевизијских  станица са националном и регионалном 

покривеношћу. 

 

       
 

Седнице 

 

Седница  Наставничког већа је одржана 31.маја 2018.године којој сам присуствовала. 
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Семинар за школске библиотекаре 

Матична служба Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” организовала је Семинар 
за школске библиотекаре Моравичког округа у петак, 1. јуна 2018. у Регионалном центру 
у Чачку коме сам присуствовала. 

 

Библиотекаре најпре је поздравила Слађана Парезановић, начелник Школске управе 
Моравичког округа, нагласивши да је за успешан рад школских библиотека неопходна 
њихова блиска сарадња са Матичном службом чачанске Библиотеке. На овом семинару 
тема је била ревизија књижног фонда, па су библиотекари Матичне службе Дубравка 
Илић и Владимир Симић, говорили о значају и неопходности овог сегмента библиотечког 
рада, као и о актуелним библиотечким прописима који га регулишу. Полазнике семинара 
упознали су „корак по корак” са поступком ревизије, како би је што ефикасније обавили и 
на прописан начин ослободили своје, ионако скромне књижне фондове од неактуелних и 
оштећених публикација. Предавачи су такође одговарали на бројна питања школских 
библиотекара који су већ започели или планирају да убрзо почну ревизију у својим 
библиотекама. 

За успешан рад школских библиотекара неопходна је и креативност и интересовање за 
захтеве и потребе за књигом најмлађих корисника, о чему су, на овом Семинару, говориле 
Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић, гошће из Златиборског округа. Оне су 
школски библиотекари ОШ „Душан Јерковић” из Ужица, и захваљујући њиховом великом 
личном ангажовању и непресушном ентузијазму, библиотека ове школе препознатљива је 
на мапи најуспешних  у Србији. 

 

Овом приликом оне су присутним колегама, уз видео-презентацију представиле своја 
искуства на теме Како унапредити рад школске библиотеке кроз процесе вредновања и 
самовредновања, и Школски библиотекар као покретач креативности, 
стваралаштва и пројеката у школи. 
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 Семинар је био прилика да школски библиотекари размене исуства из  свакодневног 
посла, али и да на примеру одличне праксе других, увиде да сопственим залагањем 
библиотекар може постати и лидер у васпитно-образовном процесу. Гошће из Ужица су 
позвале окупљене колеге да првом приликом посете трибине и скупове које организују 
школски библиотекари Златиборског округа, а сви заједно су изразили задовољство оним 
што су на Семинару сазнали. 

 Полазници Семинара добиће сертификате о стручном усавршавању. 

     Mатурско вече  

У петак 8. 6.2018.године , са почетком у 19 часова ученици осмог разреда организовали су 
матурско вече  у ресторану ,, Завичај “  на Јеремића Орници  у Катрићима. 
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Дан спортских игара 

 

Дана 14.јуна 2018. године у нашој школи поводом завршетка школске године 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. 

                      

 

                       
 

Почео је распуст! 
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Играјте се ,читајте , помало учите  а највише уживајте! 

 

Чекамо Вас поново у школским клупама 3.9.2018.године. 
Завршни испит  

 

Ученици осмих разреда из Прањана , Каменице и Брезне полагали су завршни испит из 

српског језика 18.6.2018. године , из математике 19.6.2018. године и комбиновани тест 

20.6.2018.године. Полагање је одржано у фискултурној сали у Прањанима. Укупно је 

завршни тест полагало 37 ученика осмог разреда.   Дежурала сам на завршном испиту из 
математике по овлашћењу директора.                            
Седнице  

Седница Наставничког већа одржана је 22.6.2018. године којој сам присуствовала. 

Свечано обележен Видовдан  у Каменици 

 

У школи у Каменици је 28.6.2018. одржана  приредба поводом краја школске 
године којој сам присуствовала. 

Програм је почео „Поруком свету“,а затим су ученици подсетили госте на  песме 
које су и они некада учили. Чуле су се и  песме које су ученици писали и за које су 

награђенина конкурсима „Крв живот значи“ и „ Витезово пролеће“.  Наши ђаци забавили 
су госте скечом о дедици који не зна да прича приче и представом „ Свети Сава у мојој 
кући“. Нисмо заборавили ни српску историју, Косово и косовске јунаке о којима су 
ученици такође рецитовали и завршили програм песмом „ Сини јарко сунце са Косова“. 
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Свечано обележен Видовдан у Прањанима 

 

 

       У матичној школи  у Прањанима свечана додела диплома и књига за одличне ученике 
почела је у 10 часова којој сам присуствовала. 
Директор школе Зоран Пантовић говорио је о успесима ученика у току школске године. 
 Ученици другог разреда припремили су скеч ,,Два писма“, а ученици петог разреда,  
одиграли су представу ,,Еро с оног свијета“. 

 

      Илиндански дани 

Традиционални 8.илиндански дани  којима сам присуствовала одржани су 1.и 2. августа 
2018.године у Каменици. Првог дана манифестације, поред културно уметничког 
програма и наступа фолклорних група КУД „Шумадија“ из Горњег Милановца и КУД 
„Фра“ из Чачка, наступ је имала и певачка група „Лира“ из Чачка и књижевно друштво 
„Запис“, а завршен је концертом Биљане Јевтић и Аце Илић. 

Другог дана  манифестација је  настављена јутарњом литургијом у једној од најстаријих 
цркава у маљенском крају која је обновљена ове године, традиционалним турниром у 
малом фудбалу, а завршила  се народним вашаром. 
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Ревизија књижног фонда 

У периоду од 14.6.2018.до 30.8.2018. године обавила сам редовну ревизију књижног фонда 
школске библиотеке са члановима комисије. Све је одрађено у предвиђеном року. 
Записник ,извештај и пописне листе предате су директору школе, који ће све то 
проследити Школском одбору и предлог комисије разамтраће се  на првој заказаној 
седници у септембру. 

Седнице 

 

 

Седница Наставничког већа одржана је у четвртак, 23.8.2018. године којио сам 
присуствовала. 
 

Седница Наставничког већа одржана је у петак, 31.8.2018. године којој сам присуствовала. 
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