
Активности библиотекара у 2018/2019.години 

 

 

Свечани почетак школске године 

 

 
Поштовани ученици , родитељи и запослени,  

Почела је нова школска 2018/2019.година.Уживаћемо у дружењу,стицању 
нових знања,игри и свему ономе што нас чека на узбудљивом путу који је 

пред нама. 

Желимо вам срећан почетак нове школске године са надом да ћемо у овој 
години да будемо још успешнији,рекао је директор школе ,Зоран 

Пантовић. 

Ове године, у први разред се уписало 32 ученика који су данас упознали 

своје учитељице  и учитеље. 
Почетак нове школске 2018/2019. године         оглашен је    свечаним 

подизањем школске заставе и симболичним звоњењем са школске спомен-

звонаре . 
Звоно се огласило осам пута. Заставу је подигла    ученица првог разреда, 

Ана Пантовић  у присуству учитеља Драгана Алуровића  и ученика осмог 

разреда , Стефана Толића .  
Подизању школске заставе присуствовали су ученици школе, учитељи , 

наставници и  родитељи који су  аплаузом поздравили почетак нове 

школске године. 
Присуствовала сам свечаном почетку школске године. 

     



 

 

Ученици 3. разреда обележили Дан писмености 

 

Међународни дан писмености (8. септембар) обележен је 7.9.2018.године  

дружењем ученика 3. разреда са јунацима бајки које су читали током првог 

и другог разреда. Мултимедијални едукативни квиз на тему „Бајка“, који је 

за ученике припремила библиотекарка  Гордана Поповић у сарадњи са 

учитељицом Бранком Рајчевић, имао је за циљ да код ученика развије 

љубав према читању, да им помогне да се присете карактеристика овог 

књижевног рода,  да насмеје и развесели ученике, а и да најави лектиру 

коју ће обрађивати током школске године. 

Зашто бајка? 

Деца воле бајке из више разлога. 

Језик бајки је разумљив и једноставан. Главни јунак сваке бајке је увек 

позитивна личност која се суочава са разним изазовима и побеђује зло. 

Слике и илустрације су лепе и приступачне деци. 

Важност читања бајки је очигледна: осим што развија концентрацију, 

пажњу, логичко закључивање, развија и емоционалну интелигенцију и 

машту. 

 

Шта значи бити писмен ? 

Да ли је писмен онај ко зна свojе писмо, зна да чита и пише ? 

Да ли је то, данас, у 21. веку, довољно ? 

  

Писменост је вештина.Када се каже вештина , онда се мисли да је писмена 

она особа која уме да исправно чита, пише и говори,уз разумевање,да 

познаје правопис и језичка правила и примењује их у свим животним 

ситуацијама. 

Пре 100 година било је довољно познавати слова, помало читати и нешто 

написати. Данас, у 21.веку , под писменошћу се подразумева и 

информатичка писменост. 

Подаци УНЕСКО-а показују да је више од 900 милиона одраслих људи у 

свету неписмено.То значи да један од пет пунолетних људи на планети још 

не зна да чита и пише , а две трећине од тога чине жене.Према подацима 

којима располаже УНЕСКО, чак 113 милиона деце не иде у школу, похађа 

је нередовно или ју је напустило. 

Резултати истраживања и даље показују велики број оних који не поседују 

елементарно знање писања и читања.Поред младих ,образовање ,тј. 

 
 

 



Писменост, одраслог становништва и у развијеним земљама , као и у 

Србији,постаје једна од основних тема. 

У нашој земљи има више од милион људи који уопште нису ишли у школу 

или су у њој провели једно кратко време , не завршивши је.Са великим 

процентом људи који имају само основну школу, највећим бројем оних који 

са завршеном средњом школом и мало факултетски образованих, Србија се  

не разликује много од неких европских земаља ,али свакако , мора много 

више улагати у развијање свести о потреби школовања како младих тако и 

одраслих. 

                       
                                            



                 
 
 

Љубица у Прањанима 

 
 Циљ Јавног комуналног предузећа  Горњи Милановац је да, у сарадњи са 

најмлађима, подигне еколошку свест о важности селективног одлагања 

отпада.  
Девојчица Љубица, којој је основи циљ здрава и чиста животна средина, 

посетила је 14.9.2018.године  матичну школу у Прањанима. 

 
Љубица је посебну пажњу посветила првацима којима је уручила распоред 

часова и блокчић, али се сетила и седмака који ове године почињу са 

учењем хемије, па је њима поред распореда часова поклонила периодни 
систем елемената. Није заборавила ни малишане издвојених одељења  као 

ни седмаке осмогодишњих школа у Каменици и Брезни. Оставила им је 

поклоне које смо им послали , упутила поруке о  селекцији отпада уз 

обећање да ће их посетити неком другом приликом. 
 Љубица  је основцима указала на важност примарне селекије отпада, тј. 

раздвајање пет амбалаже и картона од осталог отпада . 

Другари су обећали Љубици да ће наставити са селективним одлагањем 
отпада, да ће чувати животну средину и да ће утицати и на своје окружење 

како би нам животни простор био здрав. 



        

Присуствовала сам предавању које је одржано у првом и седмом разреду. 

 

Обележена 74. годишњица мисије „ Халијард“ 

Полагањем венаца на Галовића пољу у Прањанима 22.9.2018. године 

обележена  је 74.годишњица мисије „Халијард“ , током које су у Другом 

светском рату мештани нашег краја спасли више од 500 америчких 
пилота.Обележавању су присуствовали Маја Гојковић,Кајл Скот,генерал 

Жарковић,Александар Карађорђевић , представници локалне 

самоуправе,ученици и наставници школе као и мештани Прањана. 
  

По доласку са Галовића посетили су прањанску цркву и школу.Том 

приликом у организацији амбасаде САД, доделили су 30 стипендија 

прошлогодишњим осмацима који су писали есеје о Другом светском рату 

на тему „Причао ми мој дека, причала ми моја бака “ . Осталим основцима 
поклонили су су мајице,оловке и бојице.Наставили су и са доделама 

признања породицама које су учествовале у спасавању америчких пилота. 
  

Директор школе Зоран Пантовић поздравио је све присутне госте и 
захвалио се на свим донацијама које смо добили преко америчке амбасаде. 
  

За крај дружења одржан је концерт америчког Војног оркестра    на 

отвореном простору испред школе коме сам присуствовала. 



  
  

     

Присуствовала сам организованим активностима. 

 

Обележен Европски дан језика 

У среду 26. септембра 2018. године у матичној школи у Прањанима 

обележен је Европски дан језика. Тог  дана се у нашој школи већ неколико 
година уназад организују пригодни догађаји у којима учешће узимају како 

ђаци тако и наставници енглеског и немачког језика. Тако је било и овог 

пута, када су ученици седмог и осмог разреда уз помоћ наставница Тамаре 
Богдановић и Иване Чоловић, као и библиотекарке Гордане Поповић, 

пронашли и исписали на великом броју разних језика реченицу ``Волим 

те``. Њима су украсили пано у ходнику школе, и потрудили се да науче 

реченице које су добили.  
Затим смо по ходнику школе могли  чути ,,ВОЛИМ ТЕ “ на 

руском,немачком,енглеском,француском, италијанском , шпанском, 

чешком, румунском... 
Такође су украсили заставе разних европских земаља и научили њихове 

главне градове. Искористили су и моделе заставица које су правили 

ученици трећег разреда. За наредни период планирана је приредба са 
рецитацијама на оба језика, такмичењу у изговарању брзалица, и другим 

занимљивим активностима. 

Желели смо да се подсетимо и на један изузетно важан језик, који више 
није жив-латински, па смо на једном паноу написали једну чувену латинску 



изреку: 

,,Quot linguas calles, tot homines vales” – “Колико језика знаш, толико 
људи вредиш ”. 

 

                   
 

           

 

Дечја недеља у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима од 1 - 7.10.2018.годинe 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Циљ обележавања Дечје недеље је: афирмисање другарства, 

различитости, неговање дечјег стваралаштва,  поштовање права 

детета кроз заједничке активности деце, васпитача, породице и 

друштвене средине 

- Дечја недеља је прилика да се кроз активности и садржаје остварују 

дечја права, уважава индивидалност сваког детета  и његова  

потреба за игром и стваралаштвом. 

Програм активности током Дечје недеље: 

Понедељак, 1.10.2018.године: 

Украшавање платоа испред школе 
Уторак, 2.10.2018.године: 

Спортом против насиља 

Среда, 3.10.2018.године: 
Права и обавезе деце кроз цртеже 

Четвртак, 4.10.2018.године: 

Првацима у част – приредба 

Петак, 5.10.2018.године: 
Мала сцена ученика шестог разреда 

Субота, 6.10.2018.године: 

Крос: ,,Имамо циљ- дођи на старт 
Присуствовала сам активностима поводом обележавања Дечје недеље. 

 

Уређивање паноа поводом јубилеја  



 

    

Са члановима секције ,ученицима продуженог боравка и 

наставницама Снежаном Голубов и Јеленом Александров  уређивала 

смо паное током Дечје недеље. 



Књига је најбољи друг 

Књига је најбољи друг, а ми смо читалачки клуб. 

Богатство нам дарује и децу радује. 
Поводом месеца књиге  посетила сам издвојена одељења у Каменици и 

Теочину  ,промовисала књиге и читање и изнајмила деци на читање  књиге. 

            

              

Међународни дан школских библиотека у нашој школи 
 

Шта је библиотека? 

Библиотека је уточиште за децу, али и родитеље који воле књигу. У 

библиотеци произилазе многа пријатељства, али и авантуре. Коју 

год књигу пронађете тамо, очекујте да ће вас одвести у 

најузбудљивије авантуре. 

 

Међународно удружење школских библиотекара од октобра 1999. године 
обележава Дан школских библиотека сваке године последњег понедељка у 

октобру. 

Од 2008. године, Међународни дан школских библиотека почиње да се 
обележава као Месец школских библиотека. 

 Успешан васпитно-образовни рад не може се замислити без библиотеке и 

књига из којих црпимо своје знање. Књига је одувек заузимала важно 
место у школској настави. 

Обележавање Месеца и Дана школских библиотека треба да укаже на 

важну улогу библиотеке и библиотекара у остваривању циљева и 
образовања и васпитања. У складу с тим циљевима, у нашој школи је ове 

године први пут обележен Дан школских библиотека. 



У школској библиотеци, библиотекарка школе, Гордана Поповић, 

29.10.2018.године организовала је са ученицима  креативну радионицу на 
тему „Моја библиотека“. Библиотекарка је са ученицима разговарала о 

организацији  рада школске библиотеке, библиотечком фонду, понашању у 

библиотеци и према књигама, али и о важности читања књига, јер нема 
добре наставе ако се у њој лоше говори, чита и пише. 

У другом делу радионице, ученици су своју школску библиотеку 

представили сликом и речју, а потом су изложили своје литерарне и  

 
ликовне радове, уз занимљиве цитате и илустрације  о библиотекама и 

књигама. 

Разговарајући са ученицима о данашњој све већој “кризи читања“, 
библиотекарка је истакла да је читање важно за човекову културу 

изражавања и да ученици који читају разноврсну лектиру постижу бољи 

успех у школи, да читање обогаћује фонд речи, проширује видике и 
оплемењује на различите начине. 

Све активности, организоване поводом обележавања Дана школских 

библиотека, доприносе побољшању читалачких навика, подстичу 
креативност деце и младих и истичу важност библиотека које су настале из 

потребе да се уметничко дело и духовно благо једног народа чува на 

доступном месту. 

Библиотеке су ризнице знања, а знање је благо које сваког власника 
свугде прати, каже кинеска пословица, па зато ЧИТАЈТЕ ЈЕР ЈЕ 

ЧИТАЊЕ И ЗАБАВНО И КОРИСНО. 

 
 

 

Библиотека 
Наша школа благо има, 

дели га са нама свима. 

Просторија то је једна, 
свим ђацима злата вредна. 

  

Библиотека школска то је, 

безброј књига тамо стоје. 
Свака књига прочитана, 

даје ђаку више знања. 

 
 
 

Библиотека је кућа знања. 

У библиотеци књиге снивају свој сан. 
У књигама велика брда знања,пуно прича и песама. 

У библиотеци можемо читати књигу,попричати са библиотекаром... 

Од малена књига је наш најбољи пријатељ. 
У библиотеци има много књига које се деци свиђају. 



   

 

                     

   



Трибина о заштити деце на интернету и улици 

      У четвртак, 1. новембра 2018. године у свечаној сали матичне школе 

„Иво Андрић“ у Прањанима, као једна од планираних  активности Клуба 
родитеља и наставника ,  одржана  је трибина о заштити деце на 

интернету и улици. На трибини је говорио Игор Јурић , представник 

фондације „Тијана Јурић“ који је, наводећи више конкретних примера,  
указао на различите начине злоупотребе деце путем друштвених мрежа ( 

сексуално искоришћавање, изнуда новца...), као и на проблем вршњачког 

насиља.  Јурић је говорио и о начинима на које се деца могу заштитити од 

потенцијалних „предатора“. 
     Трибина је организована у два термина - први од 12:30 h за ученике 

седмог и осмог разреда, а други од 13:30 h за родитеље и наставнике. 

Присуствовала сам трибини . 

 

Новогодишња научна чаролија 

 
На крају календарске године 31.12.2018. у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима 

организована је манифестација под називом „Новогодишња научна 
чаролија“. 

Нашу Новогодишњу чаролију започели смо такмичењем у кићењу јелки 

украсима од рециклажног материјала које су ученици сами направили. У 

овом такмичењу учестовали су ученици из Прањана, Коштунића и Теочина. 
Прво место су освојили ученици трећег разреда из Прањана, друго место 

ученици из Теочина, док су треће место освојили ученици седмог разреда 



из Прањана. 

        
          

Новогодишњу чаролију смо наставили извођењем научних експеримената 

из физике, хемије, техничког и информатичког образовања и биологије. 

. 

           

Поред промовисања науке, манифестација је имала и хуманитарни 
карактер. Наиме, новац који су ученици прикупили продајом 

новогодишњих честитки, украса, лутки и колача које су сами направили 

наменили су својим другарима лошијег материјалног стања. 

На крају „ Новогодишње научне чаролије“ ученици трећег разреда матичне 
школе приказали су приредбу коју су припремили са својом учитељицом 

Бранком Рајчевић. У оквиру приредбе извели су низ рецитала о Новој 

години, драмски текст „ Поштарева торба“, као и представу „Радован и 

Јулијана“ за коју су текст написали уз помоћ психолога школе Сање 
Ранковић Илић. Уз звуке гитаре учитеља Драгана Алуровића певали су 

новогодишње песме и песмом дочекали Деда Мраза који је свима пожелео 

срећу, здравље и успех у Новој години, и који је деци поделио слаткише. 



Затим је уследила журка у новогодишњем расположењу. 

           

 Присуствовала сам овој манифестацији. 

У сусрет Светом Сави 

У светосавској недељи чланови  Библиотечке секције као и ученици 

продуженог боравка са библиотекаром Горданом Поповић и Снежаном 
Голубов, учитељицом продуженог боравка, осмислили су песнички час под 

називом ,,Светосавска песмарица “ посвећен првом српском учитељу  и 

просветитељу. 
Наиме, неколико ученика  са библиотекаром пронашли су на Интернету 

низ песама посвећених Светом Сави одштампали и поделили ученицима, 

чији задатак је био да те песме читају или рецитују својим  другарима . 
Они су то са задовољством прихватили .Песнички час је одржан 22.1.2019. 

годинe. 

 
 
 

 

 



         
 
 

 

Обележен Национални дан књиге 
       Најстарија српска установа културе-Народна библиотека Србије 

28.фебруара  слави свој рођендан,а овај датум је 2013.године проглашен и 

за Национални дан књиге. 
У четвртак, 28.фебруара у нашој школи  први пут је обележен је 

Национални дан књиге. Ученици млађих разреда укључили су се својим 

активностима у обележавање Националног дана књиге.Одржана је 
креативна радионица представљања омиљене књиге. Они су на тај начин 

препоручили  књиге својим другарима.  

 
Књига 

Књига је човеку најбољи друг, 

И према књизи имамо дуг. 

 
Књигу треба чувати и пазити 

Ову дивну даму не смемо газити. 

Зато се труди да читаш више, 
у себи, гласно, гласније тише. 

Видећеш ,књига је другар прави 

Уме да нас учи али и забави. 



 

 

   
 
Светски дан поезије 

 

   Светски дан поезије се традиционално прославља 21.марта , па смо и ми 

у нашој школи обележили  овај дан. 

Циљ обележавања Светског дана поезије је промовисање читања и писања , 

објављивање поезије као и давање подстицаја младима да пишу.Тим 
поводом библиотекарка Гордана Поповић позвала је у госте младог песника 

Лазара Биорца.Лазар је иначе био ђак наше школе ,а сада је студент 



књижевности у Новом Саду. 

 
Дошао је да ученицима млађих разреда представи своје две књиге 

„Школски дани“  и „Под крилима анђела “ , које је објавио у основној 

школи.Прочитао је низ песама ,а затим је саслушао прве стихове 
ученика.По завршетку читања Лазар је похвалио ученике и  пожелео им да 

наставе да пишу.  

За крај дружења неколико својих књига поклонио је ,,младим песницима“. 

  
             

                               

 
                                                Лазар Биорац 

 

 



 
 
 

 

Обележен Међународни дан књиге за децу  

        Међународни дан књиге за децу,  у  свету се обележава од 1967. 
године на дан када је пре тачно 214 година рођен Ханс Кристијан 

Андерсен, дански књижевник, творац „Мале сирене“, „Ружног пачета“, 

„Принцезе на зрну грашка“ и многих других блиставих бајки без којих 

одрастање није могуће замислити. 
   Поводом Међународног  дана књиге за децу, у оквиру Библиотечке 

секције  и  продуженог боравка са ученицима млађих разреда, реализована 

је едукативно-креативна радионица 2.4.2019. године .  

На почетку радионице ученици су упознати са животом и стваралаштвом 

овог бајкописца, као и са значајем обележавања Међународног  дана књиге 

за децу. Сазнали су зашто се баш датум рођења Андерсена узима за датум 

посвећен књизи за децу.  

Подсетили су се на то да је Ханс Кристијан Андерсен био дански 

књижевник и да је написао око 160 бајки које су преведене на велики број 

језика (више него било која друга литература, изузев Библије). Сами су 

закључили да живот творца: Мале сирене, Девојчице са шибицама, Царевог 

новог одела, Оловног војника, Цвећа мале Иде,Снежне краљице, Палчице, 



највише подсећа на бајку Ружно паче и  да су бајке те које су га одвеле у 

срећнији живот. 

 Уследио је разговор о најзанимљивијим цртаним филмовима, представама 

и сликовницама који су настали по његовим бајкама. 

Приказан им је цртани филм „Ружно паче “  и уз песму „Пусти пусти бригу“ 

ученици су правили „паметне обележиваче“ за књиге и све то у циљу 

развијања и неговања љубави према књизи. 

 

       

 



                                             

 

 

 

 

 



Књига је најбољи друг 

Током месеца априла библиотекар школе  Гордана Поповић  посетила је 
неколико издвојених одељења школе где је промовисала читање. 

Разговарали смо о важностима читања књига, књигама које су прочитали и 

утисцима који су на њих оставиле. 
За  ово дружење са библиотекаром  ученици с у припремили  цитате о 

важности књига и читања. 

Ево неких од њих : 

Деца која читају постају људи који мисле. 
Књига је ту да нас утеши. 

Књига је поучно богатство то знају сви људи , волимо да је читамо 

да  будемо паметне ћуди. 
Закључили смо да је читање увек у моди и да, читајући, ширимо 

видике и усрећујемо   себе и друге. 

 

                        
 
Светски дан књиге 

 

      Светски дан књиге се у свету, као и код нас, обележава 23. априла, на 

дан смрти два велика европска писца – Мигела де Сервантеса и Виљема 

Шекспира. 

Овај празник потекао је из Каталоније, где је први пут обележен 7. октобра 

1926.године на дан Сервантесовог рођења.  

     Године 1995. на свом годишњем заседању Организација за образовање, 

науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у Паризу, по угледу на 

Шпанце, а укључивши и Шекспира у повод, овај датум бира за Светски дан 

књиге и ауторских права, који прихвата око 80 нација широм света. 

Намера УНЕСКО-а је да уз помоћ издавача, књижара, професора и осталих 

стручњака из области културе и комуникација подстакне на читање све 

слојеве друштва, a нарочито младе. 



Како је популарисање читања мисија која се спроводи и у нашој школи, 

придружујемо се обележавању Светског дана књиге. 

Циљ обележавања овог датума је развијање интересовања за књигу, 

неговање културе читања и информисање о новим насловима који се могу 

наћи у школској библиотеци. 

Библиотекар школе Гордана Поповић је путем видео презентације књиге 

„Алиса у земљи чуда “ Луисa Керолa показала да је значај читања пресудан 

за одрастање детета и формирање личности. 

 

Неке од порука су: 

*Живот без књига је неиспуњен и празан 

*Свака прочитана књига унеће мало среће у свачији живот 

*Богатији смо за једно ново искуство које се не заборавља лако 

*Мало маште може улепшати и најтужнији тренутак 

*Када читамо, можемо светом ширити причу о свему што смо 

научили на том „путовању“ кроз књигу! 

              
 

Обележен Дан словенске писмености 
 

У петак, 24. маја у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима свечано је обележен  

Дан словенске писмености.  

Ученици седмог разреда уче о животу и делу  Ћирила и Методија, као и о 
значају њихове просветитељске мисије. Овај дан је био повод да своје 

знање обнове и прошире. Библиотекарка Гордана Поповић и наставница 

српског језика Горица Ристановић организовале су час посвећен значају и 
раду ова два просветитеља.  

Радом Ћирила и Методија постављен је темељ словенске писмености, 



словенског књижевног језика и културе свих словенских народа. 

 

               
 

 
 

  ЛЕПТИРИЋУ ШАРЕНИЋУ 

 
     Свуда у свету се 28. мај обележава као Дан лептира. Различитим 

предавањима и акцијама жели се пробудити свест о значају ових прелепих 

створења, са акцентом на очување ретких  и угрожених врста (као што је 
Аполонов лептир код нас). 

Поводом Светског дана лептира 28. маја у школском дворишту у 

Прањанима   ученици првог разреда казивали су песму ,, Дете и лептир “ 
Јована Јовановића Змаја  другарима продуженог боравка. 

Ученици трећег и четвртог разреда извели су драматизовану народну 

причу ,,Три лептира“ . 

Од  хартије у боји  и сламчица за сок  деца су на ранијим креативним 
радионицама израдила лептире  и цветове и показала своје умеће и 

креативност. 

Такође претходних дана  из енциклопедија и са интернета деци су 
презентоване најинтересантније чињенице о овим дивним животињама. 

Презентоване су књиге и литература у којима се помињу лептири, што је 

уједно и предлог за читање за предстојећи распуст. Такође, објаснили смо 
значај ове врсте, као и потребу њеног очувања и заштите. 
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