
АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКАРА У 2020-2О21. ГОДИНИ 

Обележен  Међународни дан писмености  

Тек што је почела школска година, а стигао је дан који свака школа слави самим својим 
постојањем: осмог септембра се обележава светски дан писмености са циљем да се укаже 
на важност описмењавања свугде у свету. Писмо је својеврсни идентитет како народа, 
тако и појединца. 

Организација УН за образовање, науку и културу – УНЕСКО, прогласила је још 1967. 
године 8. септембар за Међународни дан писмености са циљем да се сваке године, бар на 
тај датум, истакну важности читања и писмености у животу појединца и друштва у 
целини. Поводом тога,  библиотекаркa  Горданa Поповић и Снежана Голубов, учитељица 
продуженог боравка    реализовале  су радионицу посвећену писању и  читању . 

Књиге су храна за душу! Читањем добијамо знање, богатимо свој речник, развијамо 

машту, градимо бољи свет! 
Тим и многим другим вредним порукама и цртежима ученици  продуженог боравка у 

Прањанима обележили су Дан писмености. 

 

 Овим путем, они су дали свој мали, али не и занемарљив, допринос очувању српског 
језика и писмености уопште. 

 

     



       

Meђународни Дан мира 

21. септембра је међународни Дан мира. Наша школа је на свој начин обележила овај 
догађај. Неколико ученика  нижих разреда су кроз малу ликовну радионицу цртали 
симболе мира, након чега су разговарали са својoм библиотекарком  о миру у свету.  

ТИМЕ СУ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ ИАКО СУ ЈОШ МЛАДИ, ВРЛО ОЗБИЉНО 
СХВАТИЛИ ШТА ЗНАЧИ МИР ЗА СВАКОГ ЧОВЕКА И КОЛИКО ЈЕ ВАЖНО ДА И 
ДАЉЕ БУДУ МИР И СЛОБОДА У ЧИТАВОМ СВЕТУ. 

Слоган радионице је био  "Нема пута ка миру, мир је пут". 

 

 

          



Обележен Европски дан језика 

 

Европски дан језика слави се сваке године 26.септембра широм  овог континента у преко 
100 земаља. 

Значај језика за људски род је неоспоран ,па тако и данас негујемо пре свега матерњи 
језик , а потом учимо и стране ,најчешће европске језике. 

У  школској библиотеци библиотекар, Гордана Поповић, са неколико ученица чланова 
Библиотечке секције  обележила је Европски дан језика 28.9.2020.године. 

На интернету смо потражили како се каже ,,Здраво“ на двадесетак страних језика. 

 

Ево и неколико примера речи здраво  на појединим европским језицима: 

Немачки-HALLO                                            Чешки-АНОЈ 

Француски-SALUT                                        Португалски –OLA 

Фински –HEI 

 



 

 

Програм обележавања Дечје недеље у ОШ ,,Иво Андрић“ Прањани 

           Понедељак 5. октобар          Шарам и поруку шаљем 

           Уторак 6. октобар                Aзбука дечјих права 

           Среда 7. октобар            Пријем ђаку прваку 

           Четвртак 8. октобар        Огласна табла 

           Петак 9.октобар            Радионица: Украси од теста  

            



                       

 

Обележен Дан јабука 

 

Октобар је месец правилне исхране и промоције здраве хране. Тим  поводом 
библиотекарка  и   ученици у библиотеци су на занимљив начин, обележили  20.октобар – 

Дан јабука. Овај дан је у нашој школи  први пут обележен прошле године  са циљем 
указивања на здравствени значај тог воћа. 

У  нашој  традицији, обичајима али и књижевности јабука је симбол здравља, лепоте, 

радости и љубави. 
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. 

  Задатак ученика је био да  на интернету пронађу једну причу и две песме које говоре о 
јабукама. 
Деца су на интернету пронашла причу ,,Јабука “, аутора Видосаве Стојшина –Неде , 
песмицу  ,,Јуца са великом јабуком “ ,Јована  Јовановића  Змаја и пемицу ,,Јеж и јабука“ 

Гвида  Тартаље. 
 Пронашле песмице су  читали ,а затим смо разговарали о њима. Кажу да им је било веома 
лепо и занимљиво. 
И за крај представили су јабуке својим цртежима. 
 



                        

                                        

 

                                                                                                                                             

    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 библиотека , 26. октобра 2020. године  неколико ученика са 
библиотекаром ,Горданом Поповић разговарали су  у  школској библиотеци о значају овог 
датума. 



 Договорили смо се да   на овај дан  представимо  омиљену прочитану књигу, нацртамо 
библиотеку и смислимо песмицу о нашој библиотеци. 

Вредни ученици одмах  су почели са радом . Веома брзо задаци су били урађени. 

 

 Препоручујемо свима  : ЧИТАЈТЕ ЈЕР ЈЕ ЧИТАЊЕ И ЗАБАВНО И КОРИСНО. 

 

 

                                       

 



                       

 

НОВЕМБАР 

                                                                                             

Обележен Дан  толеранције 

 

    Дана 16.11.2019. године у матичној школи у Прањанима библиотекарка ,Гордана 
Поповић ,и учитељица продуженог боравка, Снежана Голубов,  са ученицима млађих 
разреда који су завршили наставу и ученицима првог разреда који су у боравку обележиле 
су Дан толеранције. 

Једну лепу и поучну причу ,,Јабука “   Драгана Лукића која говори о толеранцији,  
погледали смо на You Tube на  интерактивној табли. .Деци  се много свидела и  
разговарајући о причи, много тога су научили о толеранцији. 

Давали су примере толеранције и нетолеранције ,проналазили себе у причи , постављали 
нам питања,  а нас две смо се трудиле да им на што бољи начин објаснимо   и дамо 
примере толеранције.   



                           

                 

 

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 
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 2020. години Захвалницу је добиo  Владан Јочовић, ученик  четвртог  
разреда . 

БИБЛИОТЕКА 

ОШ ,,ИВО АНДРИЋ“   ПРАЊАНИ 

Поводом Дана библиотекара   додељује Захвалницу 

 

Владану Јочовићу 

ученику  четвртог разреда за највише посета школској 
библиотеци као и позајмљених књига у 2020.години. 

                                                        Библиотекар: Гордана Поповић 

“Преузми“ књигу и уживај у читању 

 Драги ученици 

  



Не морате да идете у библиотеку, поготово ако сте се лектире сетили у последњи 
моменат - овде ћете пронаћи основне изборе и целе књиге које можете читати онлајн, 
преузети на свој рачунар. 

                                                                                                                    Ваш библиотекар 

   Народне умотворине : http://www.umotvorine.net/ 

   Српска дечја дигитална библиотека : 

   https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka 

 

Нека здравље , дружење,  игра, учење, срећа ,доброта и лепота буду свуда  око нас у 

наредној години! 

 

 

Новогодишње честитке 

Није много времена прошло, или ми се бар тако чини, када сам једва чекала да се појаве 

улични продавци честитки. Стрпљиво чекајући да се нађем баш до тезге, грејала сам прсте 

дувајући у руке топао ваздух,  јер сам знала да ћу дуже време пребирати по шареним 

честиткама, не би ли свако коме шаљем добио другачију. 

Верујем да су сви већ увелико послали честитке, ово нове, интернет честитке.  Бесплатне 

су, шарене, анимиране, са музиком или без ње, са бојом слова и  фонтом који одаберемо. 
Шаљу се једним кликом и у тренутку могу бити послате на безброј адреса. 

Они креативнији, или са више времена, радећи уз рачунар и неки од програма за цртање, 
осмислили су своју честитку или нешто што подсећа на њу. 

То сам учинила и ја. 

Али, као и сваке године, извадим из своје кутије за успомене  неколико честитки 

преосталих из „оних“ времена, поређам их и са чежњом се сетим предивних тренутака 

када смо их десетине руком писали, али и чекали поштара да нам донесе исти толики број 
шарених, у коверти или без ње, руком писаних честитки,  са новогодишњим маркицама и 

печатом различитих градова тадашње државе. 

  

http://www.umotvorine.net/


 

 

ЈАНУАР 

Прича о најпознатијем медведићу 

 

Када се каже Вини Пу, сви одмах знају да је то жути насмејани медведић у црвеној мајици 
која му не може прекрити стомачић. 

18.јануара се обележава његов дан. 

А шта ми знамо о њему ? 

Са сајта Википедија , сазнајемо да је његово прво име било ,,Господин Едвард Медвед “, 

још давне 1924.године и да се појавио у песми.Пар година касније Александар Алан 
Милн( писац песама и прича ) написао је књигу за децу ,,Вини Пу “  посвећену његовом 
сину Кристоферу Робину Милну. 

 

 

 

https://veseleklupe.files.wordpress.com/2019/01/winnie-pooh.jpg


Сви јунаци у овој и каснијим књигама А.А.Милна поред овог љубитеља меда су играчке 
из собе Кристофера Робина који је и сам један од јунака .Ту су Праслин, Тигар,магарац 
Иар,кенгур Кенга и њен мали син Ру , као и Зец. 

Погледали смо  цртани филм Вини Пу и тако обележили његов дан. 

Дан Светог Саве – Школска слава, 27. jануар 

Свети Сава је први српски просветитељ, духовни отац српске нације и творац српске 

црквене  самосталности. Зато је Савиндан и верски и национални празник. То је крсна 

слава српских школа. Тога дана се у свим српским школама сече славски колач, изводи 

прикладан  светосавски програм у коме учествују ђаци са својим учитељима и 

родитељима. Резање колача исто је као и на дан црквене славе. Свака слава има свога 

домаћина, који се добровољно јавља, и сваке године се бира домаћин. Обично се на 

Савиндан увече у школама или домовима културе наставља народно весеље у коме 

учествују ученици и наставници. 

У нашој школи се Свети Сава обележава у матичној школи као и свим издвојеним 

одељењима. 

Са ученицима продуженог боравка и члановима библиотечке  секције учитељица 

продуженог  боравка и библиотекар уредили су пано у холу школе 



 

 

31. jaнуар-Национални дан без дуванског дима 2021. 

 

Национални дан без дуванског дима традиционално се обележава више од 20 година,а 

редовно од 2003.године и представља континуирану активности у превенцији употребе 

дувана и смањивању штетних последица њихове употребе и изложености дуванском 

диму. 

Национални дан бездуванског дима први пут смо обележили у нашој школи у 

понедељак,3.02.2021. године . 

Овај дан у школској библиотеци обележили смо разговором о штетности пушења  као и 

израдом  литерарних и ликовних радова на тему очувања здравља и штетности пушења и 

дуванског дима. 



Утицај пушења на здравље, данас је веома добро документован у целом свету. 

Пушење је један од водећих појединачних фактора ризика за развој најчешћих хроничних 

масовних незаразних обољења, за утицај на развој и здравље новорођенчади ,деце и 

младих ,као и за настанак инвалидности,преране смрти и загађења животне средине. 

Дуван је одговоран за 13,7% изгубљених година живота у Србији. 

Невољна изложеност младих дуванском диму (тзв. Пасивно пушење),је изузетно велика 

(97,4 % ) јер висок проценат младих живе у породици са пушачима. 

Последњих година ,због познатих ефеката на здравље активних и пасивних пушача број 

конзумената дувана опада , нарочито међу образованим становништвом, али у младој 

популацији и даље расте. 

Због свега наведеног важно је упамтити : „Не почињите да пушите, тешко ћете се 

одвикавати кад осетите негативне последице ове навике". 

 

               ПУШЕЊЕ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ОДЛУЧИТЕ САМИ ! 

 



                     

 

 

ФЕБРУАР 

Маскенбал у Прањанима 

Наша школа већ дуги низ година реализује Маскенбал поводом Беле недеље.Организатор 
такмичења је КУД ,,Абрашевић из Чачка . 

На овогодишњој манифестацији која је одржана 17.2.2021.године у матичној школи у 
Прањанима ,учествовали су ученици из Гојне Горе, Коштунића и Прањана. 

Ове године учешће је узело 16 маски. 

1. Наталија Лазовић-3.разред-РИЗНИЦА УСПОМЕНА 

2. Анђела Јанићијевић -1.разред -   БУБАМАРА 

3. Никола Јанићијевић-2.разред-    СУПЕРМЕН 

4. Јована Тешовић-2.разред   -БАКА 

5. Страхиња Бабовић -2.разред   -   ДЕДА    
6. Марко Јанићијевић-2.разред   –ЦРНИ МАЧОР 

7. Марко Лазовић -2.разред   –ВУНЕНКО 

8. Дуња Рајчевић- 1.р.-ШУМСКА ВИЛА 

9. Милан Обреновић-1р.-РОБОТ 

10 . Андреј Влашковић -1.разред-СУПЕРМАРИО 

11.Коста Вукашиновић- 1.разред- СУНЂЕР БОБ 

12.Марија Папић -1.разред-ВЕШТИЦА ИЗ 101 ДАЛМАТИНАЦ 

13.Николина Трифуновић -1.разред –ПИПИ ДУГА ЧАРАПА 

14.Андрија Богдановић -1.разред-ВУК КАРАЏИЋ 



15.Бојана Дамљановић -1.разред-КРАЉИЦА 

16.Владан Јочовић -4.разред-ЦРНИ МАЧОР 

Маске су биле веома креативне и маштовите.Комисију су чинила три члана.Један члан је 
из КУД ,, Абрашевић “ , а два из школе , учитељица продуженог боравка и библиотекарка. 

На финалном такмичењу  учествоваће 7 појединачних и једна групна маска. 

                

           

 



 

Обележен Међународни дан матерњег језика 

 

          У циљу неговања и заштите српског језика, писма , језичке културе и писмености у 
ОШ ,, Иво Андрић “ у школској библиотеци у  Прањанима  обележен је Дан матерњег 
језика 21. фебруар. 

Користећи примере прилагођене узрасту ученика  указано је на најчешће  језичке грешке и 
недоумице  које се праве у говору и писању : шангарепа -уместо шаргарепа, млого -

уместо много, ескурзија-уместо екскурзија, оделење –уместо одељење и слично. 



Ученицима су подељени листићи на којима су  ученици писали најчешће језичке 
недоумице. 

Писменост је нешто што се учи и вежба; најчешће није дар,али само континуираним и 
стрплљивим радом ученици могу усвојити норме стандардног српског језика. 

Обележавање Дана матерњег језика има задатак да подсети колико је писменост важна и 
колико је наш језик , додуше и други језици у Европи и свету угрожен. 

     „Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик , дотле га љубимо и почитујемо, 
њим    говоримо и пишемо,прочишћавамо га , умножавамо и украшавамо, дотле 
живи и народ :може се међу собом разумијевати и умно сједињавати; не прелива се у 
други , не пропада“ . 

                                                    Вук Стефановић Караџић 

   



 

КЕФАЛИЦЕ МЛАЂИХ ОСНОВАЦА 

Ученике првог и другог разреда питала сам : 

КО ЈЕ ИЛИ ШТА ЈЕ ? 

ШКОЛА: 

Марија :Школа је место где се учи. 

Матија : у школи је добро, имамо разне часове... 

ДИРЕКТОР :  

Матија : Директор је Зоран Пантовић . 

Марко : Директор је главни у школи јер управља школом. 

РЕКЛАМЕ :  

Марија : Реклама приказује нешто ново што има да се купи. 

Никола : Кад нешто ново стигне рекламира се ради куповине. 

БИОСКОП : 



Милош : Место где се опуштамо и гледамо  филмове . 

МАТИЈА : Тамо пијемо сокић и једемо кокице. 

БЕОГРАД :  

Марија : Београд је град , главни град Србије. 

ФАКУЛТЕТ: 

Марија : Факултет је место где се  наставља школовање. 

Матија: Место где се учи и бира занимање за неки посао. 

БОГАТСТВО: 

Матија : Кад имам много пара. Много срећан човек. 

ПОЛИТИЧАРИ :  

Марија: Људи који се баве политиком. 

Матија : Не знам, они ме не занимају. 

БИБЛИОТЕКА :  

Марија : Место које је препуно књига. 

Матија : Тамо има пуно ,пуно праисторијских књига  ,ја имам да вам донесем... 

ЗА ШТА НАМ СЛУЖЕ КОМПЈУТЕРИ'? 

Матија : Компјутери служе за учење,игице, филмове... 

Марија : Ако нам нешто треба за школу укуцамо Е-учионица ... 

 

Обележен   Међународни  дан борбе против вршњачког насиља 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава сваке године , последње 
среде у фебруару,под називом ,,Дан ружичстих  мајица “ . Разлог томе је прича дечака из 
Канаде који је у знак подршке мајци оболелој од карцинома првог дана школе обукао розе 
мајицу.Истога дана постао је жртва вршњачког насиља . 

Од тада , ружичаста мајица  постала је међународно препознати симбол борбе против 
вршњачког насиља. 

Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције,емпатије, поштовања 
различитости, развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата. 

Поводом тога , у предшколским установама , основним и средњим школама и домовима 
ученика и у њиховим локалним заједницама ,широм Србије организују се превентивне 
активности на тему заштите од насиља и дискриминације. 



У школској библиотеци ученици су цртали розе мајице на којима су исписивали поруке да 
се сваки вид насиља пријави,потражи помоћ  старијих особа и да желе да, као и до сада , 
њихова школа буде место где влада другарство, разумевање, поштовање , толеранција и 
пријатна комуникација. 

За крај дружења  у продуженом боравку урадили смо тзв. ,, Гест пријатељства “    

,тј..ученици су извлачили свог тајног пријатеља  и имали су задатак да обрадују друга или 
другарицу неким лепим гестом,поклончићем, изненађењем. 

   

 

 

 



 

 

Oбележен  Национални  дан књиге 

Поводом Националног дана књиге ,28. фебруара   који организује Друштво школских 
библиотекара Србије  под слоганом ,, Читајмо гласно“  овај дан смо и ми  обележили  у 
нашој школи у петак,26.фебруара. 

 Овај важан датум нисмо обележили прошле године због епидемиолошке ситуације и 
преласка на онлајн наставу 17. марта 2020.године. 

Ове године укључујемо се у акцију ,,Читај гласно “  под слоганом наше школске 
библиотеке  ,,За читање увек имај времена “ .  

Пошто је освануо леп и сунчан дан изашли смо у школско двориште и симболично у 11: 
55,  почели читати и рецитовати. 

Циљ ове наше активности је био  подстицање читања , изражајног рецитовања  ,неговање 
матерњег језика и културе читања , богаћење речника  и развијање свести  о важности  
читања . 

Још једном подсећамо да је школска библиотека омиљени кутак у школи  где се учи, са 
књигом дружи,траже информације ,пише, игра , црта , шапуће и воли. 



Ево неколико мисли о књигама и читању : 

За читање увек има времена ! 

Књигама  се никад не потроши батерија. 

Ко је савијен над књигом , тај усправно хода. 

Читање је сазнање отворених очију ! 

Особа која не чита нема никакву предност над оним који  не зна читати. 

На интернету пронашли смо 15 разлога зашто је важно читати. Разлоге за добро читање 
прчитао је Милош Ерић, ученик четвртог разреда. 

15 разлога зашто је добро читати : 

1.ЧИТАЊЕ КЊИГА УНАПРЕЂУЈЕ ВАШЕ ЗНАЊЕ. 

2.ЧИТАЊЕ ПРОШИРУЈЕ РЕЧНИК. 

3.ЧИТАЊЕ УНАПРЕЂУЈЕ КОМУНИКАЦИОНЕ СПОСОБНОСТИ. 

4.ЧИТАЊЕ ЈЕ ДОБРО ЗА МОЗАК. 

5.ЧИТАЊЕ ПОБОЉШАВА ПАМЋЕЊЕ. 

6.ЧИТАЊЕ РАЗВИЈА МАШТУ. 

7.ЧИТАЊЕ РАЗВИЈА КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ. 

8.ЧИТАЊЕ ПОБОЉШАВА КОНЦЕНТРАЦИЈУ. 

9.ЧИТАЊЕ МОТИВИШЕ. 

10.ЧИТАЊЕ ПОДСТИЧЕ КРЕАТИВНОСТ. 

11.ЧИТАЊЕ ВАС ЧИНИ ПАМЕТНИЈИМ. 

12.ЧИТАЊЕ ЈЕ КВАЛИТЕТАН ХОБИ.  

13.ЧИТАЊЕ ЈЕ ПРИСТУПАЧНА ЗАБАВА. 

14.ЧИТАЊЕ РЕДУКУЈЕ СТРЕС. 

15.ЧИТАЊЕМ ДО КВАЛИТЕТНИЈЕГ СНА. 

 

 



 

МАРТ 

Обележен 9.март- Mеђународни дан палачинки 

Палачинке...  

Слатке  или слане  ,  с џемом еурокремом ,орасима или медом , саламом ,качкаваљем ... 

Какве год биле укусне су и  веома примамљиве. Стара посластица коју сви заиста пуно 
волимо. 

У Великој Британији ,Француској, Америци и још неким земљама западне Европе , 
последњи уторак  пред почетак великог Васкршњег поста  се слави као Међународни дан 
палачинки. 

Ова популарна посластица  је свој празник ( Масленица ) добила и у Русији  , где се 
обележава у част испраћаја зиме и почетка пролећа. 

У нашој школи први пут решили смо да обележимо овај дан. 

У школској кухињи библиотекарка је  окупила млађе основце.Припремили смо материјал 
и замолили куварицу да нам направи тесто за палачинке.У помоћ смо позвали и три  



ученика добровољца из четвртог разреда  који су се опробали у пржењу и превртању 
палачинки.Били су то Милош, Снежа и Магдалена. 

 Затим је следило премазивање разним надевима слатким и сланим. Било је ту џема 
еурокрема, саламе, качкаваља, кечапа... 

Припремили смо  веома укусну ужину  за све ученике продуженог боравка, наставнике и 
остале запослене у школи. 

Палачинке су се свима свиделе . Овај дан наставићемо да обележавамо и наредних година. 

  

 



 

Светски дан поезије 

Светски дан поезије прославља се 21. марта. Ове године обележили смо га у 
понедељак,22.3.2021.године.Рецитовали смо песме Јована Јовановића Змаја и тако уједно 
представили   књигу:  ,,Змајева ризница : песме за децу “ . 

  

 

                           

 

 

 

                        



 

 

  

 

 

АПРИЛ 

 

Обележен 2.април Међународни дан књиге за децу 

Међународни дан дечје књиге обележава се 2.априла,почев од 1967.године као сећање на 
Ханса Кристијана Андерсена ,данског  књижевника,познатог као ,,краља бајки“ . 

У оквиру библиотечких активности , а поводом Међународног дана дечје књиге, за 
ученике првог разреда одржан је час. Час су осмислили библиотекар Гордана Поповић и 
учитељица Бранка Рајчевић. 

Циљ часа био је да се ученици упознају са бајкама и да прошире своја знања о овој 
књижевној врсти. 

Час је започео читањем бајке ,,Принцеза на зрну грашка “  , коју је написао Ханс 
Кристијан Андерсен.Бајку је прочитала Марија Папић, ученица првог разреда. 

Ученици су пажљиво слушали бајку . Затим смо разговарали о прочитаном. 



Била је ово прилика да се подстиче ,развија љубав према књизи и читању и ствара активна 
читалачка навика код ученика. 

За крај дружења гледали смо на You Tube  истоимену бајку. 

 

 

 



           ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 22 .април 

 Данас наша планета слави свој рођендан. Ђаци   вам поручују да сви заједно, 

без престанка, чувамо планету  Земљу од њеног нестанка.  
 

Не очекуј од природе више него што си јој дао. 
Знај да Земља дарује само када царује. 

Не дозволи да птице селице сутра одустану од повратка са југа. 
Мисли више о отпаду да не завршимо у њему. 

 

У школској  библиотеци одржана је радионица где су ученици цртежима 

исказали поруке посвећене очувању планете. 

                

                       



 

23.април  -Светски дан књиге  

Светски дан књиге и ауторских права обележава се 23. априла сваке године. Одлука о 
обележавању Светског дана књиге и ауторских права донета је на Генералној конфернцији 
УНЕСКО-а одржаној у Паризу 1995. године. 

Књига је највећи извор информација,знања и идеја.Књигама се преносе поруке кроз простор и 
време, а оне највредније повезују велики број генерација широм света. Тим поводом је одлучено 
да се прославља Светски дан књиге и ауторских права у циљу одавања признања магичним 
речима које су нас обогатиле али и у циљу подстицања на читање свих слојева друштва , а 
нарочито младих. 

Овај дан посветили смо рецитовању песмица  и  тако указали на важност читања деци продуженог 
боравка.Био је то уједно и један песнички час  где су учешће узели и неки ђаци прваци. 

                                     

                                     

 

 

 



 

 

 

МАЈ 

 

 

  Обележен Светски дан пчела 

 

20.маја обележавамо Светски дан пчела, најважнијих опрашивача ,који нам обезбеђују 
храну и значајно доприносе очувању животне средине.Тим поводом у школској 
библиотеци ученици су цртали радове  и на тај начин смо обележили овај дан. 



                  

 

                  

 

Крај школске године 

    Настава за ученике од првог до четвртог разреда завршена је у уторак,22.јуна 2021. 
године. 

Тога  дана одржан је интегративни час   под називом ,, Од  Олимпије до Токија“ . 



 Традиционално  већ неколико година ,задњег наставног дана у школи  у  дванаест  часова 
ученици, наставници  и присутни родитељи, окупили су се испред школе. 

Присутнима се у име директора који је  пословно одсутан ,обратила Гордана Поповић, 
помоћник директора , рекавши : 

,,Била је ово једна тешка и напорна школска година због пандемије COVID-19. Часови по 
30 минута,обавезно ношење маски, дезинфекција руку, одстојање... 

Поред  преузетих свих епидемиолошких мера  COVID-19 добијају поједини учитељи, 
наставници , запослени, родитељи  као  и неколико ученика.  

Упркос свим препрекама и потешкоћама у раду  стигосмо до краја школске године. 

Захваљујући доброј организацији директора , његових сарадника, колега и колегиница и 
осталих запослених у школи  ,сада смо сви ту , а најбитније је што смо победили COVID-19. 

Одлазимо на заслужени распуст и одмор. Децо , уживајте... 

Срећно свима . Видимо се у септембру. 

                       

 

Заставу је спустио ученик осмог разреда Стефан Милошевић ,у присуству  учитеља 
Драгана Алуровића  и свих присутних. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

ДЕСЕТИ „ИЛИНДАНСКИ ДАНИ“ У КАМЕНИЦИ 

 

Десета манифестација“ Илиндански дани“ одржана је у Каменици 1. августа 2021. 
године. Ова културно-уметничка и спортска манифестација има за циљ промоцију 
Каменице и околине и њених туристичких потенцијала, промоцију људи који се баве 
уметношћу са ових простора и  промоцију школе која је главни организатор 
манифестације.  

 На манифестацији су учествовала два трубачка оркестра и то оркестар Марка 
Трнавца из Мршеља и оркестар „Дукат“ Игора Љуце из Каменице. Од културно-

уметничких друштава на  манифестацији су учествовали КУД“ ФРА“ из Чачка, 
КУД“Шумадија“ из Горњег Милановац и КУД“ Топлица“ при храму Огњене Марије. 
Такође су свој наступ имале певачка група“ Лира“ из Чачка, певачка група“ ФРА“ из 
Чачка и дует Ленка и Милица Вујанић из Срезојеваца. 

У спортском делу манифестације организована су два турнира за децу - у стоном 
тенису и шаху.  

Четири уметника из Горњег Милановац су узела учешће на ликовној колонији. 

Манифестацију је отворио здравичар Милан Дамљановић са два своја пријатеља-

песником и фрулашем. Потом је директор школе Зоран Пантовић поздравио присутне, 
захвалио се свим пријатељима манифестације који су помогли да она траје пуну 
деценију.Том приликом је поделио пехаре успешним младим спортистима који су 
победили на турниру. 

Милан Крњић, председник МЗ Дружетићи је доделио захвалнице свим учесницима 
у знак захвалности за подршку и учешће на манифестацији. 



На крају богатог културно-уметничког програма Момчило Драгојевић је уз пратњу 
две хармонике одсвирао три кола на виолини и на тај начин најавио велику 
манифестацију“ Сабор виолиниста“ у Прањанима. Потом су трубачи Марка Трнавца 
такође извели неколико кола уз спектакуларан ватромет који је одушевио присутне госте. 

 Ову манифестацију су помогли Општина Горњи Милановац, Културни центар 
Горњи Милановац, Туристичка организација Горњи Милановац, Филип Терзић, Драган 
Савић, Милун Вулићевић, Иван Димитријевић, МЗ Дружетићи и колектив основне школе“ 

Иво Андрић“ Прањани. 
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