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Активности библиотекара 2019/2020.годинe 

 

             Европски   дан језика 

   Дана 2. октобра 2019. у прањанској школи одржан је час посвећен обележавању 
Европског дана  језика, које се, на иницијативу Савета Европе, прославља сваког  26. 
септембра почев од 2001.године. Циљ обележавања овог дана јесте охрабривање људи да 
уче стране језике, као и њихово упознавање са културном и језичком разноликошћу 
Европе која мора бити очувана. С тим у вези, у холу школе су ученици млађих разреда 
направили пано посвећен овом дану. 

   Час су реализовале наставнице енглеског и немачког језика-Тамара Богдановић и Ивана 
Чоловић, а учешће су узели ученици шестог, седмог и осмог разреда. 

Присусвовала сам овом часу који је био веома занимљив. 

 

Дечја недеља од 7.10.2019-13.10.2019.године у Прањанима 

 

Oбележавање Дечје недеље смо традиционално започели шарањем платоа испред школе и 
слањем позитивних порука кроз цртеже. 
Наставили смо презентацијом и радионицама о дечјим правима и обавезама. Ученици 
другог, трећег и четвртог разреда су упознали прваке са Конвенцијом дечјих права. Сви су 
се активно укључили у дискусију која је помогла првачићима да разумеју своја права, али 
и да схвате обавезе које имају у породици, школи, околини... Своје идеје и размишљања су 
сви ученици исказали и на креативан начин – кроз цртеже. 
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Следећа активност је била она што ученици највише воле, а то су игре у спортској сали. 
Уз присуство такмичарског духа и фер-плеја, и победници и побеђени су били подједнако 
срећни и задовољни када је игра завршена. 
Имали смо и дан посвећен 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 песму и игру. Најсрећнији су били када су добили поклоне које су 
им, такође, припремили старији другари. 
Ученици из продуженог боравка су за јесењу ревију припремили пригодне костиме. Тако 
су нам на леп начин дочарали дивне боје и шаренило јесени. 
Крај обележавања Дечје недеље у школи је посвећен Дану наше школе. Ученици млађих и 
старијих разреда су са својим наставницима припремили приредбу коју су приказали 
гостима и на тај начин нам свима улепшали овај значајан датум. 
Активности поводом обележавања Дечје недеље завршили смо у кругу породице, 
истичући значај неговања породичних вредности. 
Присуствовала сам сам свим активностима у току Дечје недеље. 

          

 Извештај са одржане презентације 

У оквиру Дечје недеље  која је одржана од 7.до 13.октобра 2019. године под слоганом ,,Да 
право свако дете ужива лако “ - 30 година Конвенције о правима детета,  ученицима 
млађих разреда одржала сам презентацију  Конвенција о правима детета ,према Буквару 
Љубивоја Ршумовића. 

Презентација је садржала 40 слајдова са пратећим сличицама . Ученици су пажљиво 
слушали која права им припадају према Конвенцији. Након презентације права 
разговарали смо и о обавезама  где су се сви активно укључили у дискусију која је 
помогла првачићима да разумеју своја права , али и да схвате обавезе које имају у 
породици ,школи, околини ... 
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На крају  су сви ученици исказали своје креативне идеје  кроз цртеже.Свако је добио 
задатак да представи по једно право и обавезу. Ученици су  то за задовољством 
прихватили и урадили. 

                                  

                               

Обележен Дан здраве хране у Прањанима 

Као и претходних тако и ове године у нашој школи 16.10.2019. обележили смо Светски 
дан хране . Светски дан хране се обележава од 2001.године уз подршку Министарства 
здравља Републике Србије. 

Ове године ,Светски дан хране ,16.октобар  обележава се под слоганом ,, Правилна 
исхрана –доступна и приступачна свима.За свет  без глади “ . 

Тим поводом библиотекарка школе  је у договору са учитељицом продуженог боравка  и 
учитељима за ученике млађих разреда припремила   презентацију  ,,Светски дан здраве 
исхране “. 
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Претходног дана неколико ученика четвртог разреда су на радионици у школској 
библиотеци написали Азбуку здравља коју су прочитали својим другарима. 

После тога  уследио је практични део  припреме и дегустације воћа и поврћа донетог у 
школу.  

Ученици су уз помоћ учитеља  аранжирали воће које су организатори припремили. 

    

                        

Обележен Дан јабука 

 

 

Октобар је месец правилне исхране и промоције здраве хране. Тим  поводом 
библиотекарка  и учитељица продуженог боравка са  ученицима млађих разреда су у 
понедељак 21.10.2019. године, обележиле 20.октобар – Дан јабука. Овај дан је у нашој 
школи  први пут обележен са циљем указивања на здравствени значај тог воћа. 

У нашој традицији, обичајима, али и књижевности  јабука je симбол здравља, лепоте, 
радости и љубави. Читали смо  песме и делове прича у којима се на неки начин описује 
или спомиње јабука. 
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На самом почетку програма, библиотекарка  је  деци нагласила да је јабука једина воћка 

која има свој светски дан и да се он обележава 20. октобра. Дан јабуке у свету је први пут 

обележен 1990. године са циљем указивања на здравствени значај тог воћа и да би се 

истакле многобројне сорте јабуке. 
Током дружења деца су била у прилици да чују да је пре једног века познати српски 

писац, Војислав Илић Млађи написао песму „Ево јабука“ у којој је набројао 90 сорти овог 

рајског воћа које од маја до краја новембра сазрева на тлу Србије. 
Наставили смо са радионицом цртања јабука и прављењем од пластелина. 
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Прваци у школској библиотеци 

       Током месеца октобра  сваке школске године са ученицима I разреда  библиотекарка 

одржи час упознавања са школском библиотеком. Ученици су посетили библиотеку са 

својом учитељицом Славицом Јевтовић, дана 21.10.2019. године . 

 Ученици  су се упознали  с простором, фондом, основним правилима понашања у 

библиотеци, као и са коришћењем, позајмљивањем и чувањем грађе, могућностима које 

библиотека пружа, а настоји да пробуди и прве осећаје љубави према књизи и читању 

ради уживања. 

Ученици су затим разгледали препоручене књиге, а библиотекарка их је позвала да док не 

науче да самостално читају дођу у библиотеку, одаберу књигу која им се допадне, а она ће 

им читати одабране одломке.  

Дружили смо се, читали, причали, певали  и сви уживали.  

Ученици су добили чланске картице и  по једну обичну оловку. Причали смо о значају 

књига, важности читања и прелиставали смо сликовнице… 

На њихову иницијативу прочитала сам им бајку ,, Успавана лепотица “ , коју су радо 

слушали.Изнајмили су и своје прве сликовнице на читање. 

Деца која читају, постају људи који мисле. 
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Поштујемо традиционалне вредности 

У петак 18. октобра ученици млађих разреда присуствовали су постављању Гавровића 

чардака из 19. века на темеље у црквеној порти у Прањанима. Чардак је нашао своје место 

поред цркве брвнаре из 1827. године, која представља културно добро од великог значаја. 

Чардак је изграђен у домаћиству Момчила Гавровића у 19. веку када је у Србији било 

много више шуме и када се градило на традиционалан начин по принципима усклађеним с 

природом. Никада се дрво није секло данас, сутра цепало, а прекосутра грађена кућа. 

Знала су се правила по којима се дрво сече, које врсте, старости, висине, колико се грађа 

чува, суши и припрема за изградњу. 

Рестаурацијом чардака, сачуваће се диван пример старог градитељства. На њему ће деца 

моћи да уче како су неки људи давно својим рукама правили објекте од дрвета и 

омогућили да они буду друговечни. 

Присуствовала сам постављању чардака. 
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Међународни дан школских библиотека 

Сваке године у октобру од 1999. године Међународно удружење школских библиотекара 

обележава свој дан и то последњег понедељка у октобру. Од 2008.године Међународни 

дан школских библиотека почиње да се обележава као  Месец школских библитека . 

 На Дан школских библиотекара, 28. октобра 2019. године, ученица Маша Јевтовић, члан 

Библиотечке секције нашла се у улози библиотекара. Ученике  је  упознавала са 

разноврсним задужењима школског библиотекара, бавила се издавањем књига и трудила  

да посетиоце што боље информише о дану који се обележава. 

Потврдили су нам  да им читање обогаћује фонд речи ,шири видике и оплемењује на 

различите начине.  

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. 

               

 

Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 

Поводом обележавања 232  годинe од рођења Вука Стефановића Караџића, 6.11. 

2019. године Гордана Поповић, библиотекар, у договору  са учитељима и учитељицом 
продуженог боравка  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 . 
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Уз решавање  загонетки, причање  пословица, питалица и анегдота час  је био 
занимљив . 

Том приликом представила сам им књиге ,, Вук Караџић“ и ,, Народне умотворине  “ , које 
се налазе у школској библиотеци и које могу изнајмити на читање. 

                                    

                                    

Митровдански дани у Брезни 

 

             У петак, 8.новембра 2019. године у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ у 
Брезни обележена је традиционална свечаност поводом Митровдана, сеоске и школске 
славе.  
Ученици и наставници присуствовали су литургији у цркви Светог Димитрија у Брезни. 
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Након литургије  у дворишту школе  окупили су се гости, ученици, родитељи и 
наставници како би присуствовали свечаном  откривању спомен--плоче 
„БЛАГОДАРНОСТ КТИТОРИМА“, која је израђена као подсећање и опомена свим 
будућим генерацијама како треба чувати и сачувати школу.  
Потом је у просторијама школе изведен пригодан културно-уметнички програм који су 
припремили ученици заједно са својим наставницима. 
          Присуствовала сам овој прелепој свечаности.                                                      

 

                   

 

Обележен Дан толеранције 

     Дана 15.11.2019.године библиотекар школе, Гордана Поповић ,одржала  је радионицу   

у продуженом боравку ученицима млађих разреда  посвећену Дану толеранције  читањем 

поучне приче ,, Златокоса и три медведа“. 

 

Бајка о реду и нереду, о одрастању и прихватању свог места у породици и друштву као и о 

контакту између детета и природе. Прича о толеранцији, о правом односу које свако дете 

треба да открије између себе и природе, о васпитању, жељи за пријатељством и 

усамљености која прати свако детињство. Златокоса је прича о чудесном и прелепом 

људском бићу у сваком детету, које, одрастајући, из незнања, чини грешке и несташлуке. 

Прича о учењу и праштању. Бајка за све генерације и топлину сваког дечјег креветића. 

Циљ ове радионице је развијање свести о толеранцији код ученика  као и давање личног 

доприноса сваког ученика бољим односима у својој околини, јер поштовање и уважавање 

других је начин да и сами будемо бољи. 
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И за крај са учитељицом  продуженог боравка, Снежаном Голубов, оцртавали су шаке на 

разнобојним папирима и писали поруке толеранције. 

Као плод нашег заједничког рада настало је дрво толеранције. 

 

                      

                

 

Вршњачка сарадња у школској библиотеци 

Дана 19.11.2019. године  библиотекар школе , Гордана Поповић ,  сa  ученицима  I,II,III и 

IV  разреда обележила је   Међународни дан превенције злостављања и занемаривања деце 

и Међународни дан дечака 19.новембар. 
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 Дечаци из ова четири одељења су се дружили , разговарали на тему сукоба међу 

друговима  и начинима решавања сукоба.  

У групама су направили плакате на тему : ,,Шта да радим кад имам проблем с другом ? “ 

На плакату је ,, Точак пријатељства “ који нуди ученицима конструктивне предлоге за 

мирно решавање сукоба. 

Плакат ће ученици поставити на видљива места у учионици и упознати своје другарице с 

мирним решавањем сукоба. 

             

                              

Светски дан телевизије 

Дана 21.новембра 2019. године  у нашој школи први пут  је обележен Светски дан 

телевизије. Резолуцијом 1996. године, Генерална скупштина Уједињених нација 

прогласила је 21. новембар Даном телевизије. Установљен због чињенице да је телевизија 
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главни инструмент у информисању и утицају на јавно мњење. Телевизија олакшава 

друштвену и културну комуникацију и подстиче сарадњу и партнерство у свету. 

Први аналогни телевизијски програм високе резолуције започео је 1936. у Великој 
Британији. 

Долазак даљинских управљача 1980. обрадовао је љубитеље магичне кутије, који су до 

тада морали да устану да би променили канал. Нагледаније емисије су глобални догађаји, 

као што су Олимпијске игре и Светска првенства у фудбалу. 

Данас је телевизија, као претеча свих накнадних усавршавања електронских медија, и 

даље важно средство информација о животу на планети, оном из прошлости, из 

садашњости и с погледом у будућност. 

За дан рођења телевизије узима се 25. април 1925, кад је Британац Берд у Лондону пренео 

слику лутке из поткровља у радњу у приземљу, где је био монтиран пријемник. 

Приказала сам им неколико цртаних филмова који су емитовани деведесетих година : 
,,Том и Џери “ , Морнар Попај “ ... 

После краћег разговора о настанку телевизије  организовали смо дебату о добрим и лошим 
странама телевизије. Дошли смо до следећих  одговора : 

 

 

Добре стране  телевизије                                                                 Лоше стране телевизије 

Доноси информације                                                                            Ствара звисност     
 

Помаже учењу страног језика                                                           Утиче на гојазност       
  

Добри едукативни програми подстичу                                          Нарушава заједништво у                                 
                                                                                                            породици 

 даље учење                                                                                        Подстиче на куповину 

 

                                                                                                            Подстиче на насиље 
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Саветовање за школске библиотекаре 

На иницијативу Стручног већа школских библиотекара Моравичког округа, у Центру за 
стручно усавршавање у Чачку у петак,22. новембра  2019. године ,одржано је Саветовање 
за школске библиотекаре под називом ,, Обезбеђивање квалитета рада школских 
библиотека и унапређивање рада школских библиотекара “ . 

Саветовање је организовано као вид усавршавања стручних сарадника-библиотекара у 
надлежности установе. Гост предавач на овом саветовању била је мр.Ана 
Гвозденовић,уредник Народне библиотеке ,, Стефан Првовенчани “ из Краљева , која је за 
школске библиотеке донела и вредан поклон -,,Повељина“ издања . 

 

1. Уводна реч координатора Стручног већа  школских библиотекара 
Моравичког округа Весне  Топаловић, библиотекара педагошког саветника 
и координатора за средње школе ; 
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2. Најава Саветовања ,, Двадесет и први век  у школској библиотеци “ на 
претконференцијском  дану  БДС  , у организацији градске 
библиотеке,,Владислав  Петковић Дис  “  из Чачка  и најава другог , 
допуњеног и измењеног издања Приручника за школске библиотекаре 
Градске библиотеке из Чачка-Биљане Лукић ,библиотекара и педагошког 
саветника и координатора за основне школе ; 

3. Умрежавање –библиотеке у ланцу културно-образовних установа – гост 
предавач мр Ана Гвозденовић ,НБ ,, Стефан Првовенчани  “, Краљево  и 

4. Школски библиотекар у спољашњем вредновању- просветни саветник 
Школске управе Чачак Данијела Ковачевић Микић. 
 

Саветовању је присуствовало 14 школских библиотекара. 
Семинар ,,Мој час- учење за трећи миленијум “ 

Дана 29.11.2019. године у матичној школи у Прањанима одржан је семинар ,,Мој час- 

учење за трећи миленијум “ , ( Каталошки број 489  , К2 П3). 

Aутори овог семинара били су  : психолог, Марина Павловић  и професор српског језика и 

књижевности , Наташа Турунташ . 

 Теме програма су : 

 1.Индивидуализација наставе - од законске   регулативе до праксе 

2. Планирање наставе – стандарди, компетенције, специфичности одељења 

3. Предуслови упешног подучавања базираног  на индивидуализацији 

4. Повратна информација и препорука ученику за   даље учење  

Рад се одвијао кроз пет области Настава и учење. Учесници  су подељени на шест 
група.Свака група је имала задатак да припреми наставни час кроз дате индикаторе 
области  Настава и учење. Затим је представник  сваке групе извештавао припремљени час 
кроз одређене индикаторе. 

Семинар је протекао у пријатној атмосфери како учесника тако и предавача.  

Овај семинар носи 8 бодова стручног усавршавања ван установе. 
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ДЕЦЕМБАР 

Дан библиотекара Србије – 14 децембар  

Дан библиотекара који се обележава 14. децембра  по други пут обележен  је у нашој 
школи 16.децембра 2019.године. 

На овај дан пре 72 годинe, 14.децембра 1947.године основано је Друштво библиотекара 
Народне Републике Србије у Универзитетској библиотеци “Светозар Марковић“ у 
Београду. За прву председницу Друштва изабрана је Милица Продановић, једна од 
најзаслужнијих за његово оснивање, прва дама српског библиотекарства која је све до 
своје смрти била и почасна председница Друштва. 
Један од првих циљева Друштва важи и данас: “да књига стигне до сваког грађанина 
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Србије“. Ми бисмо данас додали “и информација“. 

На скупштини Друштва у Аранђеловцу 1974.године библиотекари доносе одлуку да се 
14.децембар сваке године обележава као Дан библиотекара Србије. 

 Школски библиотекари се надају да ће ова, као и будуће активности везане за књигу, 
писменост и библиотеку, ученицима указати на значај књиге у времену дигиталних 
технологија. Библиотекар школе Гордана Поповић је члановима Библиотечке секције  
доделила захвалнице за активно учешће у раду школске библиотеке. 

За нај читаоцa  у 2019. години Захвалницу је добиo  Марко Јевтовић, ученик  другог  

разреда . 
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