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I   УСЛОВИ РАДА 

1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 

Ове школске године настава  ће се одвијати у 24 одељења распоређена у осам  школа. У матичној школи су чиста 

одељења од првог до осмог разреда. Чиста одељења су нам од петог до осмог разреда у издвојеним  одељењама  у Каменици и 

Брезни.  

Имамо комбинована одељења од два разреда у Каменици.  

Остала одељења су нам од три и четири разреда. У издвојеним одељењима , где је број предшколаца мањи  од пет,   

учитељи изводе и предшколски програм. 

1.1. Матична школа 
У матичној школи у Прањанима укинут је  кабинетска настава  од петог до осмог разреда, а кабинет информатике користе и 

ученици од првог до четвртог разреда. Разлози за укидање су следећи: 

-већа одговорност  ученика за школске просторије и школски намештај 

-смањење гужве у ходнику школе 

-повећање безбедности ученика 

-недовољна опремљеност појединих кабинета 

Ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају у учионицама опште намене. Постоји у оквиру школе и специјализована 

учионица продуженог боравка, где се припремају луткарске представе и друге активности. У оквиру продуженог боравка 

постоји и санитарни чвор, ходник и једна просторија. У тој учионици ученици са учитељицом  изводе наставу, гледају цртане 

филмове, раде домаће задатке. Ученици похађају продужени боравак, њих  31, у периоду од 11 до 15 часова. У 13 часова имају 

ужину. Осим телевизора деца у продуженом боравку поседују и DVD,разне играчке, игре знања, слагалице, шах и др. 

У оквиру школе у Прањанима постоји кабинет за информатику  са 15 умрежених рачунара . Школа поседује осам  лап топова и 

осам видео бимова за одржавање наставе.Од ове године у Прањанима имамо специјализовану учионицу са паметном таблом и 

видео пројектом. Матична школа у Прањанима, има фискултурну салу. Фискултурна сала је покривена, са трибинама само са 

једне стране, санитарним чворовима за децу и наставнике, туш кабинама и висином која задовољава републичка такмичења.. 

Спортска хала је веома репрезентативна (опремљена потребним спортским реквизитима и инсталирано је централно грејање) и 

служиће за многобројне активности омладине нашег краја. При школи ради и школска библиотека. У школској библиотеци 

смештено је око 7 500 наслова, уредно спакованих и сложених, како по предметима, тако и по жанровима. У библиотеци је 

обезбеђен простор и намештај за читање. Библиотекар задужен за рад библиотеке, редовно организује песничке часове, дружења 

са познатим песницима, уметницима и глумцима. При школи постоји ђачка кухиња са две трпезарије. Кухиња је опремљена 

савременим пећима и казанима за припремање хране, као и сервисима за ручавање.Захваљујући донацији фирме ''Металац'' из 

Горњег Милановца обновљено је посуђе..Сада су у току радови на комплетном реновирању школске кухиње и трпезарије, која 

ће бити опремљена новим намештајем, електричним уређајима и кухињским елементима. Свечано отварање ђачке кухиње биће 

16.9.2017.године  

Набављена је клима за наставничку канцеларију,набављено је озвучење , урађено је 120 m2 подних плочица у ходникустаре 

школе. Набављене су 2 косилице и један тример за одржавање школских дворишта, полице за смештај намирница за кухињу и 

ормар за гардеробу.Набављено је 70 књига за школску библиотеку и рачунарска опрема.. 

На  првом  великом  одмору планиран је доручак за  од првог до четвртог разреда, а на другом великом одмору је доручак за 

ученике од петог до осмог разреда.У матичној школи у Прањанима налазе се канцеларијски простор, канцеларија за наставнике 

и учитеље, која је и смештена у посебној згради у којој иначе наставу похађају ученици виших разреда,док су канцеларије за 

педагога, психолога, секретаријат и директора школе смештене у новијој згради у којој се спроводи настава за ученике од првог 

до четвртог разреда. Настава у Прањанима се одвија у осам одељења од првог до осмог разреда и у једном одељењу продуженог 

боравка за ученике првог и другог разреда. 

 

1.2. Издвојена одељења школе 
1.2.1. Каменица 
Школа у Каменици се налази на 7 km од Прањана. Телефон: 032/5845-724. Осморазредна  школа  са 6 одељења и то: од првог 

до четрвтог разреда је комбинација од два разреда, а од петог   до  осмог су чиста  одељења. Настава се изводи у две школске 

зграде и то : у првој смештена је наставничка канцеларија, комбинована одељења, пети и седми разред  информатички кабинет 

са шест умрежених рачунара,малу библиотеку, толет са ученике и наставнике и кухињу са трпезаријом, а у другој налази се две 

учионице за ученике шестог и осмог разреда.  Од радова који су завршени су: урађена је електрична инсталација у две учионице, 

разводни ормар и громобран са планом евакуације. 
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 Школа у Каменици као што је већ и речено је реновирана, набављене су нове клупе и столице, штампач, постављене беле табле, 

а поседују и лап топ и видео бим  који се користи у настави.У школи у Каменици ради и ђачка кухиња. Школа у Каменици 

поседујуе и два телевизора, синтисајзер за наставу музике, звучне читанке, карте, DVD,CD  и др.Школа је добила сто за стони 

тенис, и урађени су голови за мали фудбал и рукомет. Ограђено је  школско игралиште ( са дуже стране до пута), урађена је 

ограда висине три метра од поцинковане жице. 

                                                                                                                           Руководилац школе је Бојан Ђуровић, учитељ 

1.2.2. Брезна 
Школа у Брезни се налази на 12 km од Прањана. Телефон: 032/742-026. Осморазредна школа са 5 одељења и то: од 

првог до четвртог разреда је комбинација са четири разреда и предшколци, од петог  до осмог разреда су чиста одељења. Школа 

у Брезни постоји већ 175 година. Прве  приватне  школе  почеле су  још у Брезни, далеке 1842. године. Ове године 8. новембра 

на Митровдан када је и црквена слава, школа у Брезни ће организовати манифестацију „Митровдански дани“.Школа у Брезни 

је комплетно реновирана пре четири године. Школа има кабинет информатике, телевизор, DVD,CD, лап топ и видео бим. У 

школи је урађен таолет за ученике и наставнике,набављен  електрични шпорет  за кухињу и интерактивна табла.и 30 клупа 

једноседа као и 30 столица..У школи је у наредном периоду потребно заменити столарију, реконструисати струју, урадити 

громобране,урадити санитарни чвор у оквиру  школске зграде, али и урадити централно грејање .Од Дома културе из Горњег 

Милановца добијени су радијатори на поклон.Пошто школа у Прањанима има полован котао, стичу се услови да се у некој 

скоријој будућности уради централно грејање.Замењена су врата на две учионице и школа је окречена споља. Изграђена је и 

шупа за дрва. У школу је уведен  интернет. 

                                                                                                                          Руководилац школе је Ненад Тешовић учитељ 

1.2.3. Гојна Гора 
Школа у Гојној Гори налази се на 17 km  од Прањана. Телефон: 032/846-131. Четвороразредна  школа  која  има  једно 

одељење и то: први, други , трећи и четврти разред. Школа има две учионице у једној се реализује настава, а у другој се 

организује физичко васпитање. У свом  саставу има још једни зграду која се користи за кухињу и трпезарију  као и за смештај 

огрева. Школа има од наставних средстава лап топ, телевизор, виде бим, касетофон карту Србије, карту општине Горњи 

Милановац, CD. Постоји и приступ интернету. Планирана је уградња громобрана у току ове школске године. 

                                                                                                                                                          Руководилац школе је Вера Трнавац 

1.2.4. Богданица 
Школа се налази на 11 km  од Прањана. Нема телефон,а комуникацију са учитељом успостављамо преко мобилног 

телефона. Четвороразредна школа има једно одељење  од другог  до четвртог  разреда. Школска зграда има две учионице у 

једној ради учитељица, а у другој се одвија настава физичког васпитања током зимског периода.Школа има  санитарни чвор . 

Школа има спортски терен. Од наставних средстава има два рачунара, лап топ, видео бим, карту Србије, малу библиотеку, 

телевизор,DVD,CD. У школи је бетониран ходник , постављен ламинат и урађени олуци.. 

Школа у Богданици већ традиционално   организује турнир у шаху на коме учествују ученици школе и одрасли из више градова 

Србије и иностранства. Планирана је уградња громобрана у току ове школске године. 

                                                                                                                                                 Руководилац школе је Милена Томовић 

1.2.5. Коштунићи 
Школа у Коштунићима се налази на 6 km од Прањана. Телефон: 032/5845-521. Четвороразредна школа има једно 

одељење од три  разреда  први, други и  трећи. У склопу школе је и музеј  поставком  из Првог светског рата и део ствари 

генерала Р.Мишића.Од наставних средстава има: лап топ, рачунар, телевизор, карту Србије. Планиран је приступ интернету. 

Школа је окречена споља и урађене су електричне инсталације. Планирана је уградња громобрана у току ове школске године. 

                                                                                                                     Руководилац школе је Ана Миловановић 

1.2.6. Теочин  
Школа у Теочину налази се на 9 km од Прањана. Нема телефон, комуникација са учитељицом  успоставља се путем 

мобилног телефона.Четвороразредна  школа има једно одељење од  првог, трећег и четвртог разреда. Има  две учионице у 

једној се одвија настава за ученике, а у другој активности за предшколце. Имамо пет предшколаца и са њима ради васпитачица. 

                                                                                                                                                        Руководилац школе је Ана Зарић 

1.2.7.Срезојевци 
Школа у Срезојевцима са налази на 15 km од Прањана. Нема телефон, комуникација са учитељицом успоставља се 

путем мобилног телефона.Четвороразредна школа има једно одељења од три разреда и то: други,   трећи разред и четврти 

разред. Школа у Срезојевцима је реновирана, спуштени су плафони, урађени ламинати, глетовани зидови, спољна фасада, 

реконструисана струја. Потребно је у наредном периоду заменити столарију . Напором школе, мештана и помоћних радника 

реконструисан је санитарни чвор у школи, тако да су се стекли бољи хигијенски услови  .  Ограђено  је школско двориште. 

Планирана је уградња громобрана у току ове школске године.                                        

      Руководилац школе је Ружица Томанић 
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2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 

У школској 2017-2018.години у школи је укупно било запослено 60,5 радника и сви са одговарајућим стручном 

спремом. 

Образовно-васпитни процес су реализовано укупно 40 наставник ( 33 наставника са високом стручном спремом и 6 

наставника са вишом стручном спремом). Од укупног броја наставника разредне наставе 13 и то 12 наставника у класичној 

настави и 1 наставник у продуженом боравку у Матичној школи (12 са ВСС и 2 наставника са ВС). 

У предметној наставни радило је 27 наставника (22 са високом стручном спремом и 4 са вишом и 1 са средњом стручном 

спремом).На одминистартивно- финансијским пословима радило је 3 запослена и то: секретар, шеф рачуноводства и 

административни радник.На хигијенско-техничким пословима радило је укупно  13 заппслених и то: 10 запослено на одржавању 

чистоће, 1 кувар , 1 ложач и 1 домар.Радили су три стручна сарадника: педагог, психолог и библиотекар. Oд ове школске године 

психолог  и библиотекар  раде  на 50% , и због смањеног броја ученика према плану финансирања од стране Министарства. Од 

ове године имамо и помоћника директора са нормом 40% и то обавља библиотекар школе. 

Табеларни приказ: 

Извршилац Укупан 

број 

запослених 

Степен стручне спреме Године радног стажа 

ОШ ССС ВШС ВСС 0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 

Директор  1    1   1   

Педагог  1    1    1  

Психолог  0,5    0,5   0,5   

Секретар 1    1      

шеф 

рачуноводства 

1    1      

Библиотекар и 

помоћ. директора 

 

1 

   

1 

     

0,9 

 

Наставници 

разредне наставе 

 

13 

   

2 

 

11 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

2 

Наставници 

предметне наставе 

 

21,70 

  

1 

 

4 

 

22 

 

8 

 

6 

 

10 

 

1 

 

2 

Администрација  3  1  2  1 2   

Хигијенско-

техничка служба 

 

12,80 

9,87 3   3 3 4 2 1 

Свега:  53,90 9,98 5 7 37,5 12 12 20,5 9,9 5 
. 
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3. ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА И ДИФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА 
 

Породица ученика, услови живота, образовни и културни ниво родитеља, битне су компоненте успешности ученика, 

а тиме и успешног рада школе.  Подаци о образовној структури родитеља показује да је са високом стручном спремом 23 или  

5,10%  родитеља, са вишом стручном стремом  16 или 3,54%, са средњом струном стремом 237  или 52,55%, са основном школом 

168 или 37,25% и без основне школе 7 или 1,55%. У нашој школи  образовни ниво родитеља је највише са средњом стручном 

спремом.Подаци о радном статусу родитеља показују да је 157 или 34,81% родитеља запослено, а незапослено 210 или 

46,56%.Ученици који живе у комплетним породицама је 203или  86,75%, само са мајком 12 или 5,13%, само са оцем 10 
или 4,27% и са старатељем  2 или 0,85%.Имамо и 20 ученика  или 8,54%   који живе у породица разведених родитеља 

4. УТИЦАЈ СРЕДИНЕ НА РАД ШКОЛЕ 
 

Школа се налази на тромеђу општине Горњи Милановац, Чачак и Пожега, на територији Горњег Милановца, општина 

Горњи Милановац. У свом саставу има седам издвојених одељења ,што је чини специфичном у односу на друге школе. 

Издвојена одељења од матичне школе удаљене су од 5-21 km.  

У близини школе се налази предшколска установа „Сунце“, која ради са мешовитом групом. Припремни програм за полазак у 

школу се реализује у вртићу и у два издвојена одељења наше школе и то : У Богданици и у Срезојевцима.О здравственом стању 

ученика брине амболанта у Прањанима и Дом здравља у Горњем Милановцу који са школом има добру сарадњу. Систематски 

и контролни преглед обављају се у школи о чему се извештава управа школе и разредне старешине.Школа има добрусарадњу 

са месном заједницом у Прањанима,а такође и са општином Горњи Милановац која има разумевање за потребе школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

2.1.УЧЕНИЦИ 
На почетку школске године је имала 21, а на крају другог полугодишта имамо 215 ученика Два ученика су 

прешла у ОШ „др Драгиша Мишовић“ у Чачку..У матичној школи 110ученика:у млађим разредима 53 и у старијим  

57 ученика. У издвојеном одељењу у Каменици  44  ученика: у млађим разредима 13 а у старијим 31. У издвојеном 

одељењу у Брезни 23 ученика: у млађим разредима 3, а у старијим 20. У издвојеном одељењу у Богданици 9 уеника. 

У издвојеном одељењу у Гојној Гори је 7 ученика. У издвојеном одељењу у Коштунићима је 6  ученик. У издвојеном 

одељењу у Теочину је 12 ученика и у издвојеном оељењу у Срезојевцима је 6 ученика. Укупно у  млађим разредима 

имамо 113 ученика и старијим 104 ученика. 

Ученици су распоређени у 25 одељења: 13 у млађим  и 12 у старијим разредима. У матичној школи имамо 

и 1 одељење продуженог боравка. 

 

БРОЈ УЧЕНИКА У РАЗРЕДУ И ОДЕЉЕЊУ У ШК.2018-2019. 

ЧИСТА ОДЕЉЕЊА 
КОМБИНАЦИЈА 

  

разреди I II III IV V1 V2 V3 VI1 VI2 VI3 VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 VIII3 

К2 К3 К4 1-8  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 25 

Прањани 17 17 13 8 13     14     14     12     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 108 

Каменица           7     4     5     15   1 3 3 6                 44 

Брезна             3     2     6     9 1     2                 23 

Богданица                                         3 0 5 1         9 

Г.гора                                                 1 1 2 3 7 

Коштунићи                                                 2 1 2 1 6 

Теочин 5                                 4   3                 12 

Срезојевци                                         1 4   1         6 

укупно чист 

одељења 
22 17 13 8 13 7 3 14 4 2 14 5 6 12 15 9                         164 

укупно у 

комб.одељ. 
                                2 7 3 11 4 4 5 2 3 2 4 4 51 

укуно 

ученика по 

разредима 

I II III IV V VI VII VIII   

31 26 29 25 23 20 25 36 215 

збирно: 111 104 215 

просек уч.  

по одељењу 
8,53 8,66 8,6 

укупно 

одељења 
I-IV (13) V(3) VI (3) VII(3) VIII (3) 25 

 

2.2.БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ РАДЕ ПО  ИОП-у 
У нашој школи се реализује индивидуално образовање за ученике који спорије напредују. У матичној школи имамо два 

ученика који раде по ИОП-2 и то у другом и четвртом разреду. У издвојеном одељењу у Каменици имамо ученика осмог 

разреда који ради по ИОП-2 и припрема се за завршни испит. 
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2.3.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 5 ГОДИНА УНАЗАД 
 
 

2.4.ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
У току ове  године припремни предшколски програм који реализује учитељ похађало је 3 предшколца и то: у ИО Брезна 1,у ИО 

Теочин 2 .предшколски програм који реализује васпитач похађало је 12 предшколаца и то: у ИО Гојана Гора  7 предшколаца и 

у Прањанима 5 предшколаца. Тако да ове  

 

2.5.ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
У матичној школи имамо једно одељење продуженог боравка.  У продуженом боравку ради учитељица Снежана Голубов. Број 

ученика који  похађају је 30. У продужени боравак се ученици млађих разреда од првог до четвртог разреда. 

2.6.ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 
Наша школа се налази у рурарној средини и ученици користе превоз до школе и назад. На почетку школске године одељењске 

старешине достављају подате о ученицима путницима.  

ученици Путовање до школе 

1 до 5 km 6 до 10 km преко 10 km 

1-8.разреда Број ученика % Број ученика % Број ученика % 

Укупно: 121 54.01% 67 29.91% 13 2.80% 

2.7. РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
За одељења класичне наставе, настава је организована пре подне са почетком у 08:15 у матичној школи, док у издвојеном 

одељењу у Брезни настава почиње у 07:30, а у издвојеном одељењу у Каменици настава почиње у 08:00 часова и у осталим 

издвојеним одељењима. Продужени боравак организује се после завршених часова разредне наставе од 11:30 до 15:00 часова. 

2.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
Календар рада школе заснива се на Календару за школску 2018-2019..године, који је сачинило Министарство просвете. 

Планирано је да се 24.4.2019. четвртак ради се по распореду од петка. 

2.9. ОСТВАРЕНОСТ ФОНДА ЧАСОВА НА КРАЈУ ДРУГОГ  ПОЛУГОДИШТУ 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

на крају другог  полугодишта школске  2018-2019. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 

СРПСКИ ЈЕЗИК 585  585  585  585   2340  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 234  234  234  234   936  

МАТЕМАТИКА 585  585  585  585   2340  

СВЕТ ОКО НАС 234  234           468  

ПРИРОДА И ДРУШТВО         234  234   468  

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 351  351  351  351   1404  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 234  234  234  234   936  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 117  117  117  117   468  

УКУПНО 2.340 0 2.340 0 2.340 0 2.340 0 9.360  

Σ % 100% 
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Школска година На почетку школске године На крају школске године 

2018-2019. 217 215 

2017-2018. 224 224 

2016-2017. 234 234 

2015-2016. 229 229 

2014-2015. 246 247 
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крају другог  полугодишта школске 2018-2019. 

ОД V ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ УКУПНО 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 

СРПСКИ ЈЕЗИК 540   432  432  408   1.812  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ 216  216  216  204   852  

МАТЕМАТИКА 432  432  432  408  1.704  

ФИЗИКА    216  216  204  636  

ХЕМИЈА      216  204   420  

БИОЛОГИЈА 216  216  216  204   852  

ИСТОРИЈА 108  216  216  204  744  

ГЕОГРАФИЈА 108  216  216  204  744  

ТИО     216  204  420   

ТИТ 216  216      432  

ИНФОРМАТИКА 108  108      216  

ФИЗИЧКО ВАС     216  204  420   

ФИЗ.И ЗДР.ВАС 324  324      648  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 216  108  108  102  534   

МУЗИЧКА КУЛТУРА 216  108  108  102  534  

УКУПНО 2.700  2.808  2.808  2.652  11.400  

Σ % 100%  100%  100%  100%  100%  

 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крају другог  полугодишта школске 2018-2019. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО Број ученика 

Р Н
Р 

Р НР Р НР Р НР Р НР I II III IV Σ 

ВЕРСКА 
НАСТАВА* 117  117  117  117  468  31 26 29 25 111 

ПРОЈЕКТНА 288        288  31     

НТ   108  108  108  324   9 24 24 75 

ОДИДОР   36  18  18  72   17 5 1 6 

УКУПНО 405  261  243  243  1.152 0      

Σ % 100
% 

0
% 

100
% 

0
% 

100% 
0
% 

100
% 

0
% 

100% 0%      

*обавезни изборни 
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Број ученика обухваћени допунском наставом  варирао је током године према потребама ученика. Удовољило се већини 

педагошких захтева у циљу успешног учења. Праћењем напредовања ученика констатовано је да су сви ученици постигли боље 

резултатe 
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
на крајудругог  полугодишта школске 2018-2019. 

ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО Број ученика 

Р НР Р НР Р НР Р НР Р НР 5. 6. 7. 8. Σ 

ВЕРСКА 
НАСТАВА* 

36  36  36  34  142  13 14 14 12 53 

ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ* 

72  72  72  68  284  10 6 11 24 51 

ИНФОРМАТИКА     108  102  210    20 36 56 

ИЗАБРАНИ 
СПОРТ 

    108  102  210    20 36 56 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК* 216  216  216  204  852  23 25 20 36 104 

УКУПНО 324  324  540  510  1.698       

Σ % 100
% 

 100%  100%  100%  100%       

 Обавезни изборни предмет 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
на крају другог  полугодишта за школску 2018-2019. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК 24 3 20 2 18 2 18 2 88 9 

МАТЕМАТИКА 20 2 36 2 18 3 12 4 86 11 

           

УКУПНО 44 5 56 4 36 5 36 6 174 20 

ОД V  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ ЈЕЗИК 18 5 15 1 8 2 8 1 49 9 

МАТЕМАТИКА 
24 7 20 2 18 3 8 3 70 15 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ 8 1 8 1 8 2 2 1 26 5 

НЕМАЧКИ ЈЕЗ 8 1 10 2 8 1 2 2 28 6 

ФИЗИКА   8 1 8 1 0  16 2 

ХЕМИЈА     8 1 0  8 1 

БИЛОГИЈА 7 2 5 3     12 5 

ИСТОРИЈА           

УКУПНО 65 16 66 10 58 10 20 7 209 43 
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СЕКЦИЈА 
на крају другог полугодишта за школску 2018-2019. 

ОД I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ I II III IV УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 117 31 117 26 117 29 117 25 468 111 

           

МАТЕМАТИЧКА     20 6 20 4 40 10 

ФОЛКЛОР           

БИБЛИОТЕКАРСКА     12 5   12 5 

УКУПНО 117 31 117 26 149 29 137 25 520 111 

СЕКЦИЈЕ 
на крају другог  полугодишта школске 2018-2019. 

ОД V ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

ДРАМСКО- РЕЦИТАТОР. 8 2 8 2 10 2 10 6 36 12 

МАМЕМАТИЧКА     10 2 10 3 20 5 

ЗАВРШНИ ИСПИТ       35 20 35 20 

ТИО           

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 108 23       108 23 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 
ПРОШЛОСТ 

0 0 108 25     108 25 

БИОЛОГИЈА прип.за такм. 5 6 5 4 5 4   15 14 

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ   5 2 5 2   10 4 

МАЛИ ФУДБАЛ 10 8 10 11 10 8 10 5 40 32 

УКУПНО 131 23 136 20 40 18 65 34 383 104 
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Ученици су активно учестовали у реализацији додатне наставе. На овим часовима проширивали су своја знања . 

 
Понуда слободних активности вршена је према интересовањима ученика. Резултат тога је велики број ученика укључених у 

секције које су успешно оствариле своје циљеве и задатке. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

2.10.ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 
Припремна настава  за ученике који полажу  у августовском испитном року  реализоваће се у периоду од 19. до  23. 

августа 2019.године Полагање писменог дела 26 и 27.августа 2019.године. 
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ДОДАТНА  НАСТАВА 
на крају другог  полугодишта за школску 2018-2019. 

ОД IV  ДО  VIII  РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТИ IV V VI VII VIII УКУПНО 

Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У Ч У 

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

0 0 8 2 8 2 8 3 8 3 32 10 

МАТЕМАТ
ИКА 

64 8 9 2 9 1 9 2 9 2 36 7 

ИСТОРИЈА   9 2 9 2 9 2 9 2 36 8 

ГЕОГРАФИЈ
А 

      9 2 9 3 18 5 

ФИЗИКА     9 2 9 2 0 0 18 4 

ТО       10 2 12 3 19 5 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗ 

      5 1 10 1 15 2 

НЕМАЧКИ 
ЈЕЗ 

      9 2 9 1 18 3 

ФИЗИКО             

УКУПНО 64 5 26 6 35 7 87 22 83 20 231 55 
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III РЕАЛИЗОВАНЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА  
 
3.1.ЕСКУРЗИЈА   У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 
 

11. маја организована је једнодневна екскурзија ученика млађих разреда наше школе ( Гојна Гора, Богданица, 
Каменица, Прањани, Срезојевци, Теочин, Коштунићи, Брезна и Срезојевци).  

Полазак је био испред  Дома културе у Прањанима  8 часова. Имали смо вожњу преко Чачка и Пожеге до 
Злакусе. Ту смо посетили етно село ,,Терзића авлију“ и уживали у слободном времену за разгледање села. Након тога 
обишли смо једну од грнчарских радионица а онда наставили пут до Златибора, где је планирано слободно време за 
доручак  и панорамско разгледање планине, шетња поред језера и центром Златибора. 

 Путовање је настављено према Мокрој Гори, где нас је чекала чувена вожња возом Ћира кроз стеновите 
теснаце високе усеке између Шаргана и Мокре Горе, трасом на којој пруга прави необичну путању у виду броја осам.   
Након вожње посетили смо Дрвенград, етно село изграђено на брду Мећавник по замисли нашег  славног режисера 
Емира Кустурице. 

 Гледали смо филмску пројекцију у биоскопу, посетили цркву, музеј, галерију и разгледали околне пределе. 
Слободно време а након паузе и одмора повратак у Прањане у вечерњим сатима.  
 

Одељењске старешине млађих разреда 

 
 
 
3.2.ЕСКУРЗИЈА  У ПЕТОМ И ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 
 
Први дан: На екскурзију смо  кренули у уторак 14. маја 2019. године у 7 часова из Прањана (у 5 часова из Чачка). Преко 
Краљева смо стигли до манастира Студенице (задужбина Стефана Немање, подигнут крајем 12. века). Успут смо 
направили краћу паузу за доручак. Након обиласка Студенице, посетили смо манастир Жичу (задужбина Стефана 
Првовенчаног из прве половине 13. века) а потом наставили пут до Крушевца. У Крушевцу смо посетили остатке 
престоног града кнеза Лазара и цркве Лазарице (подигао ју је највероватније кнез Лазар у 14. веку као придворну цркву)   
и имали смо слободно време за ручак. Након ручка смо кренули за Ниш. Посетили смо Чегар, Ћеле Кулу и Народни музеј. 
У хотел смо стигли негде око 19 часова и сместили се у собе (вечера око 20.15 часова, након тога дискотека). 
Други дан: среда - 15. мај 2019. године 
Након доручка смо кренули у обилазак града Ниша. Посетили смо Нишку тврђаву (вожња возићем) и логор Црвени крст. 
Наставили смо пут до Деспотовца. Прво смо обишли Ресавску пећину, а затим посетили и Парк макета. Посетили смо 
манастир Манасију (манастир Ресава – задужбина деспота Стефана Лазаревића, настао у 15. веку, припада такозваној 
Моравској школи, сада женски манастир) а затим отишли на ручак. 
Након ручка смо преко Баточине и Крагујевца кренули пут Чачка. Краћу паузу смо направили у Крагујевцу. 
У Прањане смо стигли нешто пре 20 часова, у Каменицу у 20.05 часова а у Чачак у 21 час. 
Овом екскурзијом су остварени сви предвиђени циљеви (и водич и возач су професионално одрадили свој посао, смештај 
у хотелу одличан). 
 
Одељењске старешине петог и шестог разреда: Г.Ристановић, М.Матовић, М.Ристановић, С.Дилпарић и Ј.Павловић 
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      3.3.ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА  СЕДМОГ  И  ОСМОГ  РАЗРЕДА 
 
 Екскурзуја седног и осмог разреда одржана је 10. и 11. маја 2019.год. у извођењу туристичке агенције ``Matovic tours 
d.o.o. `` из Чачка. Маршрута екскурзије  ( Прањани-Фрушка гора-Сремски Карловци-Нови Сад-Суботица), без већих 
одступања.   
     Први дан: ученици су започели путовање око 7 часова ујутру испред својих школа , где су их преузеле одељенске 
старешине;  затим смо сви, у пратњи стручног водича и доктора кренули пут Војводине. Прва станица била је Фрушка 
гора, тј. манастир Крушедол, где смо имали прилику да чујемо појединости о овој задужбини породице Бранковић- 
последњих сремских  деспота, из 16.века,  у коме почивају мошти многих црквених и других знаменитих личности. 
Следећа станица били су Сремски Карловци, уз посету чувеној Карловачкој гимназији-најстаријиј српској гимназији 
основаној крајем 18.века и велелепном Патријаршијском двору где се данас налази седиште Сремске митрополије. 
После слободног времена које су ученици искористили за шетњу и освежење, кренули смо пут Петроварадина и чувене 
Тврђаве где смо уживали у прелепом погледу на Дунав и на сам град. У Новом Саду нам је шетњу делимично покварила 
киша која је падала у неколико наврата, али смо успели да прођемо најужим градским језгром и да видимо Српско 
народно позориште, Трг Слободе са католичком катедралом, Градском кућом и осталим значајним грађевинама. По 
доласку у хотел и смештању у собе, ученици су вечерали и опустили се уз музику у хотелској дискотеци. 
     Други дан: после доручка кренули смо пут Царске баре-специјалног резервата природе где живи велики број 
птичјих врста, од којих су неке угрожене, и чију мочварну вегетацију чине интересантне биљне врсте. Уживали смо у 
вожњи бродићем уз живописне описе локалног водича. Следеће одредиште била је Суботица и посета Градској кући 
коју краси китњаста архитекура  сецесије и велики број витража. Ученици су добили мало времена за самостално 
разгледање центра града, а затим смо се упутили на Палић,у зоолошки врт где на површини од 10 хектара живи 65 
животињских врста и расте велики број егзотичних врста дрвећа и жбуња.  После ручка у ресторану у непосредној 
близини језера, крећемо назад у Прањане где стижемо после вишечасовне безбедне вожње уз једну паузу за освежење. 
Ученици су враћени на исто одредиште са кога су пошли на пут у Брезни, Прањанима и Каменици око 22 часа.  
     Екскурзија је прошла у најбољем реду, без иједног инцидента. Деца су била здрава и весела, и примерено су се 
понашала на свим местима која смо обишли, трудећи се да упију што више информација и слика. Препорука за следеће 
извођење ове екскурзија би била да се програмом пута омогући више слободног времена за разгледање Новог Сада и 
Суботице, што би било омогућено ноћењем у Суботици,  о чему су се разредне старешине сагласиле. 
 
Одељењске старешине седмог и осмог разреда: Т.Богдановић, С.Ј.Бабовић, И.Милекић, С.Гавриловић, М.Обренић и 
В.Александров 
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IV   ИНОВАЦИЈЕ  У  НАСТАВИ 
 
 

4.1.ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС –ЈЕДАН ДАН 
Извештај  са часа интегративне наставе  из  математике, технике и технологије и информатика и рачунарство  одржан 

1.10.2018..године у  шестом и седмом и разреду у Прањанима.Тема: „Није тешко програмирати“ 

Интегративна  настава је реализована  у току једног часа.  

 ЦИЉЕВИ: да ученици усвоје и прошире основна знања о наведеним скуповима бројева; да науче основне појмове из технике 

и технологије и програмирање. 

МЕТОДЕ:  учење путем открића, научноистраживачки рад , решавање проблема, интерактивно учење                

МАТЕМАТИКА: наставница Милева Глишић  је са наставницом Драганом Лечић припремила квиз „Брзина је знање“. Ученици 

шестог и седмог разреда подељени су у две екипе Логичари и Кефалонци. Квиз се састојао из четири игре и то: Најдужа реч, Ко 

зна зна, Корак по корак и Асоцијација. 

ТЕХНИЧКО  И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ,  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО (ПРОГРАМИРАЊЕ): наставница Драгана Лечић је урадила презентацију на интерактивној табли. Пратила 

је одговоре  екипа и задужила једног ученика да бележи резултат екипа. Од ученика се тражило да брзина,  знање, сарадња, 

уважавање чланова противничке екипе. 

Ученици су мотивисани, активни и заинтересовани за интегративне часове. Што знање могу да посматрају, уче кроз више 

сродних предмета.  

Часу су присустовали: Зоран Пантовић, директор школе и Данијела Ракићевић, педагог.  

                                                                            Милева Глишић, наставник математике и Драгана Лечић, наставник информатике 

 

 

4.2.ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС –ЈЕДАН ДАН 
 
Извештај  са часа интегративне наставе  из  српског језика, енглеског језика и немачког језика одржан у издвојеном одељењу у 

Брезни 2.11.2018.године.Тема: „Европски дан језика“. Сви ученици издвојеног одељења у Брезни  су  учестовали.  

Интегративна  настава је реализована  у току једног часа.  

 ЦИЉЕВИ: да ученици усвоје  знања из свог матерњег језика и страних језика; да прошире знања из немачког и енглеског 

језика.  „Јер човек више вреди, ако зна више језика“.  

МЕТОДЕ:  учење путем открића, научноистраживачки рад , решавање проблема, интерактивно учење                

СРПСКИ ЈЕЗИК: наставница Славица Јовићевић- Бабовић је са ученицима припремила пословице, изреке на српском језику. 

Ученици  шестог, седмог и осмог разреда су презентовали. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: наставница Бранка Станојевић јена енглеском језику припремила пословица, изреке где су ученици петог, 

шестог , седмог и осмог разреда презентовали.  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:наставница Ивана Чоловић је са ученицима припремила изреке, пословице и пано са исписаним 

реченицама на тему „Разговарај са мном“. Ученици осмог разреда су читали на више језика у окружењу и у свету како се 

поздрављају. Било је занимљиво и за ученике и за присутне наставнике. Ивана је припремила квиз о језику на немачком. Било 

је четири групе са по шест учесника. Поред ученика у екипи су били и по један наставник. 

Ученици су мотивисани, активни и заинтересовани за рад.  

Часу су присустовали: Зоран Пантовић, директор школе, Днијела Ракићевић, педагог, Тамара Богдановић, наставник енглеског 

језика, Јасмина Павловић, наставник математике и Јелена Чоловејић, наставник хемије. 

       Ивана Чоловић, Бранка Станојевић и Славица Јовићевић- Бабовић 
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4.3.ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА 
Извештај  са часа диференциране наставе са индивидуализацијом на три нивоа тежине из наставног предмета хемија у сарадњи 

са педагогом школе одржан 20.11.2018.године у матичној школи у Прањанима у 7/1 одељењу. Број ученика у одељењу је 14. 

Диференцирана   настава је реализована  у току  једног часа.  

 ЦИЉЕВИ: да ученици могу према својим способностима, склоностима, знању и умењу  учествију у процесу наставе; да науче 

да процењују свој рад и да науче да вреднију своје знање. 

МЕТОДЕ:  учење путем открића, , решавање проблема, интерактивно учење, демостративна.              

ХЕМИЈА: наставница Јелена Чоловејић је заједно са педагог школе Данијелом Ракићевић реализовала час хемије са новим 

обликом рада диференцирана настава са индивидуализацијом на три  нивоа тежине (основни, средњи и напредни).Пошто у овом 

одељењу имамо ученике који су основни, средњи и напредни ниво знања. Пошто је час утврђивања ученици су прво погледали  

су кратак филм у трајању 7 минута. Ученици од педагога школе добијају упутства за начин оцењивања теста. Затим наставница 

хемије дели ученицима наставне листиће. Ученици су добили наставне листиће према свом знању. Први задатак је да прочитају 

питање и да дају себи оцену  на тесту који решавају. Немају органичење у изради теста, него када ураде. На крају урађених теста 

путем презентације прате своје одговоре на тесту. 

Ученици су задовољни, активни и мотивисани за рад. Овај облик рада је применљив са хомогеним групама. Ученици воле да се 

такмиче сами са собом, да вреднују и прате напредовање у учењу. Ова настава то омогућује ученику. 

                                                        Јелена Чолојевић и Данијела Ракићевић 

4.3.1.ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА 
Извештај  са часа диференциране наставе са индивидуализацијом на три нивоа тежине из наставног предмета хемија у сарадњи 

са педагогом школе одржан 22.11.2018.године у  издвојеном одељењу у Брезни у 7/3 одељењу. Број ученика у одељењу је 6. 

Диференцирана   настава је реализована  у току  једног часа.  

 ЦИЉЕВИ: да ученици могу према својим способностима, склоностима, знању и умењу  учествију у процесу наставе; да науче 

да процењују свој рад и да науче да вреднију своје знање. 

МЕТОДЕ:  учење путем открића, , решавање проблема, интерактивно учење, демостративна.              

ХЕМИЈА: наставница Јелена Чоловејић је заједно са педагог школе Данијелом Ракићевић реализовала час хемије са новим 

обликом рада диференцирана настава са индивидуализацијом на три  нивоа тежине (основни, средњи и напредни).Пошто у овом 

одељењу имамо ученике који су основни, средњи и напредни ниво знања. Пошто је час утврђивања ученици су прво погледали  

су кратак филм у трајању 7 минута. Ученици су разулеми филм на енглеском језику. Ученици од педагога школе добијају 

упутства за начин оцењивања теста. Затим наставница хемије дели ученицима наставне листиће.  Сви ученици раде сва три 

нивоа. Ученици су добили наставне листиће са три нивоа знања. Први задатак је да прочитају питање и да дају себи оцену  на 

тесту који решавају. Кад ураде први одна добијају други и на крају трећи тест. Немају органичење у изради теста, него када 

ураде. На крају урађених тестова путем презентације прате своје одговоре на тестовима. 

Ученици су задовољни, активни и мотивисани за рад. Овај облик рада је применљив са хомогеним групама. Ученици воле да се 

такмиче сами са собом, да вреднују и прате напредовање у учењу. Ова настава то омогућује ученику. 

Часу су присустовали: Сања Ранковић – Илић психолог и ЈАсмина Павловић, наставник математике. 

                                                        Јелена Чолојевић и Данијела Ракићевић 

4.3.2.ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА 
Извештај  са часа диференциране наставе са индивидуализацијом на два нивоа тежине из наставног предмета хемија у сарадњи 

са педагогом школе одржан 29.11.2018.године у издвојеном одељењу у Каменици  у 7/2 одељењу. Број ученика у одељ.је 5. 

Диференцирана   настава је реализована  у току  једног часа.  

 ЦИЉЕВИ: да ученици могу према својим способностима, склоностима, знању и умењу  учествију у процесу наставе; да науче 

да процењују свој рад и да науче да вреднију своје знање. 

МЕТОДЕ:  учење путем открића, , решавање проблема, интерактивно учење, демостративна.              

ХЕМИЈА: наставница Јелена Чоловејић је заједно са педагог школе Данијелом Ракићевић реализовала час хемије са новим 

обликом рада диференцирана настава са индивидуализацијом на два  нивоа тежине (основни и средњи).Пошто у овом одељењу 

имамо ученике који су основни, средњи и напредни ниво знања. Пошто је час утврђивања ученици су прво погледали  су кратак 

филм у трајању 7 минута. Пошто је филм на енглеском језику, наставница је ученицима преводила. Ученици од педагога школе 

добијају упутства за начин оцењивања теста. Затим наставница хемије дели ученицима наставне листиће.  Сви ученици раде 

прво основни па средњи  нивоа. Ученици су добили наставне листиће са два  нивоа знања. Први задатак је да прочитају питање 

и да дају себи оцену  на тесту који решавају. Кад ураде први одна добијају други и на крају трећи тест. Немају органичење у 

изради теста, него када ураде. На крају урађених тестова путем презентације прате своје одговоре на тестовима. 

Ученици су задовољни, активни и мотивисани за рад. Овај облик рада је применљив са хомогеним групама. Ученици воле да се 

такмиче сами са собом, да вреднују и прате напредовање у учењу. Ова настава то омогућује ученику. 

 

                                                        Јелена Чолојевић и Данијела Ракићевић 
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4.4. ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА  ПОСВЕЋЕНА СВЕТСКОМ ДАНУ ПОЕЗИЈЕ 
 
Извештај са часа диференциране наставе из енглеског језика одржан у матичној школе у Прањанима 21. марта 2019. године у 

хеторогеној групи ученика (трећи,четврти, седми и осми разред). 

ЦИЉ: да се промовише код ученика читање и писање поезије. 

МЕТОДЕ: монолошка, учење путем открића, решавањем проблема, интеракривно учење, кооперативно учење. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:наставница Тамара Богдановић је са ученицима припремила заимљив час у хеторогеним групама одабране 

деце, трећег, четвртог, седмог и осмог разреда. На почетку су ученици трећег разреда читали своје песме, затим су четвртаци 

читали на енглеском рецитовали.Ученици старијих разреда су имали квиз посвећен важним подацима о светској поезији. Нпр: 

које је најстарије дело енглеске поетике?- Beowulf, колико најдужи еп на свету има стихова? –Махабхарата еп има 200.000 

стихова, ко је написао античке епове Илијаду и Одисеју-Хомер, ко су најчитанији песници на свету?-Шекспир и Гибран, одакле 

води порекло хаики поезија?-из Јапана Следећа активност је била слушање аудио запис песме енглеског песника Lord Byron- 

She walks in beauty)ученици су имали задатак да напишу што више запамћених речи, што је код ученика стварало и мисаону 

активност.Следећа активност је спајање речи на енглеском које се римују. На крају су ученици седмог и осмог разреда читали 

изреке о поезији и лепили на паноу.  

Час је био занимљив и инетресантан ученицима. Активности су се неизменично мењале и ученицима је по њиховој реакције 

одговарале. 

Часу су присустовали: Славица Јевтовић, учитељица, Гордана Поповић, библиотекат-пом.директора и Данијела Ракићевић, 

педагог. 

                            Тамара Богдановић, наставник енглеског језика 

4.5.ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС –ЈЕДАН ДАН У КАМЕНИЦИ 
 
Извештај  са часа интегративне наставе  из  српског језика, енглеског језика, немачког језика, физике, хемије, мизучке културе, 

географије одржан у издвојеном одељењу у Каменици 25.3.2019..године.Тема: „Природи у час“. Сви ученици издвојеног 

одељења у Каменици  су  учестовали. Оно што бих истакла да су ученици млађих разреда заједно са ученицима старијих разреда 

дали учешће овом часу, што су показали вршњачку комуникацију. 

Интегративна  настава је реализована  у току једног часа.  

ЦИЉЕВИ: да ученици усвојена знања о светским датумима обележавају и поштују природу и своје окружење. 

МЕТОДЕ:  учење путем открића, научноистраживачки рад , решавање проблема, интерактивно учење.      

СРПСКИ ЈЕЗИК: наставница Слободанка Гавриловић је припремила песме о пролећу коју су сами написали. Затим текст 

„Јебука на друму“, представила је  кроз технику учења мапа ума. Циљ је био да се прикаже човекова суровост према природи , 

али истовремено и суровост човека према другом човеку.  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: наставница Мирјана Матовић је кроз кроз реченице о пролећу и заштити животне средине у којима се 

јављају модални глаголи, поређење придева и предлози. 

ФИЗИКА: наставница Милка Јоровић је дала задатке ученицима седмог разреда који су на часу радили.  

ХЕМИЈА –ЧУВАРИ ПРИРПДЕ: наставница Јелена Чоловејић је ученицима дала да изведу експеримент вода у четири 

агрегатна стања. Затим да ученици посматрају шта се дешава са водом у чврстом стању. Ученици су доносили закључке о 

експерименту. Они су направили пано. Показали  су и молекул воде који су направили од стиропора 

МАТЕМАТИКА: наставница Славица Дилпарић су ученици радили задатке у којима су повезани природа и проценти.  

МУЗИЧКА КУЛТУРА: наставник Марко Станојевић је са ученица од петог до осмог разреда извео две песме: „Шума на 

киши“ и „У ливади под јасеном“. 

ГЕОГРАФИЈА: наставник географије Велимир Александров, са ученицима осмог  разреда урадо квиз знања- 

МУЗИЧКА КУЛТУРА: учитељи Милица Милојевић и Бојан Ђуровић са ученицима млађих разреда отпевали песму о 

пролећу. 

СРПСКИ ЈЕЗИК: : учитељи Милица Милојевић и Бојан Ђуровић са ученицима млађих разреда припремили рецитације, 

састава о пролећу, шуми и води.  

СВЕТ ОКО НАС- ПРИРОДА И ДРУШРВО: учитељи Милица Милојевић и Бојан Ђуровић са ученицима млађих разреда 

причали су о годишњем добу пролећу и промене у природи. 
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4.6.ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС –ЈЕДАН ЧАС У ПРАЊАНИМА 
 
Извештај  са часа интегративне наставе  из  српског језика,  физика, математика и техничко и информатичко образовањее одржан 

у матичној школи 26..3.2019..године.Тема: „Живот и дела Николе Тесле“.Интегративни час је одржан у осмом разреду. 

Интегративна  настава је реализована  у току једног часа.  

ЦИЉЕВИ: да ученици усвојена знања о великом српском научнику Николи Тесли и његовим доприносима за науку. 

МЕТОДЕ:  учење путем открића, научноистраживачки рад , решавање проблема, интерактивно учење.      

СРПСКИ ЈЕЗИК: наставница Горица Ристановић је пре почетка часа дала упутства ученицима нашта да обрате пажњу јер на 

крају часа ће бити провера шта су научили и евиденциони лист са питањима везано за час. 

МАТЕМАТИКА: наставница Милева Глишић је показала ученицима шта је за Николу Теслу био тајни кључ „3,6,9“ , Да је 

број 9 краљ свих бројева. Што је и научно доказано. Има занимљивости у вези његовог живота да је ове бројеве користио 

свуда. 

ФИЗИКА:наставница Милка Јоровић је повезивање струјних кола  и мерење напона струје након чега су ученици уз помоћ 

добијених вредности радили задатке и цртали дијаграм. 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ: наставница Драгана Лечић је са ученицима је приказала и саставили 

струјно коло са сијалицом коју су показали другим ученицима и објаснили шта су радили и шта је узвор електричне енергије. 

На крају је наставница Горица водила квиз који су наставници саставили.  

 

 

 

4.7.ИНТЕГРАТИВНО - КОРЕЛАТИВНИ ЧАС У ПРАЊАНИМА 
 
По идеји предметних наставника историје, Јелене Александров и географије, Велимира Александрова одржан је интегративно-

корелативни час из ова два предмета. Идеја је била да се кроз наставну јединицу Република Француска прожму знања ученика 

из историје о средњовековној Француској, коју су већ обрађивали на часу историје са природно-географским и друштвено-

економским карактеристикама ове државе у садашњости.  

 Час је реализован 23.4.2019. у 6. разреду у матичној школи у Прањанима у оквиру трећег и четвртог редовног часа по 

распореду за дати дан. Самом часу су присуствовале и психолог школе Сања Ранковић Илић, наставница математике Милева 

Глишић, као и помоћник директора, Гордана Поповић. 

 Ученици су подељени на три групе које су имале задатак да уз помоћ припремљених материјала од стране наставника 

направе плакате на хамер-папирима у бојама француске заставе. Свака група је врло активно учествовала у раду и сви ученици 

су дали свој максимум. Своје плакате су презентовали једни другима.  

Након тога је уз помоћ коцке са појмовима из Блумове таксономије извршена провера усвојених знања.  

 Од плаката ученика, након часа је у ходнику школе постављена изложба у виду триколорне француске заставе, којом 

су ученици изразили подршку својим вршњацима у Француској поводом трагичног догађаја, који је задесио једну од 

најзначајнијих катедрала у Паризу и Француској – катедралу Нотрдам. 

.  
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V   ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА  
  
У ОШ „Иво Андрић“ Прањани  на иницијативи педагога школе  и у одобрење директора школе организовала је 
реализацију вршњачке едукације са ученицима који су прошли обуку  Технику читања и Технику памћења у Општини 
Горњи Милановац.  
Обуку су прошли  Миленко Браловић ученик петог разреда у издвојеном одељењу у Каменици, Катарина Пантовић 
ученица петог  и Јана Столица ученица осмог разреда   у матичној школи и Ленка Вујанић ученица осмог разреда у 
издвојеном одељењу у Брезни. 
 

5.1. ПРВА  ВРШЊАЧКА   ЕДУКАЦИЈА  У  ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ  У  КАМЕНИЦИ 
 
У ОШ „Иво Андрић“ Прањани, педагог школе је покренула  вршњачку едукацију са ученицима који су били на обуци. 
Дана 24.5.2019.године у издвојеном одељењу у Каменици одржана је прва вршњачка едукација на којој је присустовало 
26 ученика од петог до осмог разреда. 
Циљ:  учење од  вршњака технике читања, побољшати читање и читати са разумевањем. 
Задаци: обучити ученике техникама читања,  методама читања и побољшати читања. 
Едукацију је водио ученик петог разреда Миленко Браловић и координатор Данијела Ракићевић, педагог. 
Миленко је показао технику читања и брзог  читања.  Показао је шта је битно за брзо читање. Да се држи штапић или 
прстом да се прати ред који се чита. Ученицима је дат текст и мерило се време читања. Сви су записивали време за које 
су прочитали текст. Затим педагог је  мерила разумевање прочитаног , па је ученицима поделила тест који је везан за 
дати текст. Ученици су имали задатак да одговоре на питања. Свако питање је носило један бод.  
Закључак: ученици су активно учестововали у учењу техникама читања, сазнали су да добра техника читања се 
смањује време учења. Научили су да је читање и разумевање прочитаног важно због  информисаности, сазнање о 
нечему или некоме, и да читањем обогаћују свој речник. 
На првој вршњачкој едукацији присустовала је и помоћник директора Гордана Поповић. 
 
                                                                 Подносилац извештаја Данијела Ракићевић, педагог 

 

5.2. ДРУГА  ВРШЊАЧКА  ЕДУКАЦИЈА  У  ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ   У  КАМЕНИЦИ 

 
Дана 28.5.2019.године у издвојеном одељењу у Каменици одржана је друга  вршњачка едукација  којој је присустовало 
30  ученикa од петог до осмог разреда. 
Циљ:научити вршњаке техникама  памћења појмова, датума, бројева. 
Задаци:  учити вршњаке да помоћу шифарника  бројева  запамтити  број и помоћу појмова запамтити број.  
Едукацију је водио ученик петог разреда Миленко Браловић и координатор Данијела Ракићевић, педагог. 
Миленко је показао технику  памћења бројева, речи и реченица, датума и година. Водитељ едукације је показао да 
постоји шифарник бројева  помоћу којих ученици могу смислити појам за дати број, а затим број претворити у реч на  
основу шифарника.  
Миленко је показао  технику запамћивања бројева, тако што се дати број прекрива картицом. Ученик у што краћем 
времену треба да запамти тај број. На овај начин се вежба меморија памћења бројева, речи и реченица.  Затим је 
педагог  осмишљавао бројеве, а ученици су имали задатак да што у краћем времену направе причи или реченицу. 
Закључак:  Ученицима је било занимљиво да на једноставнији начин уче датуме и године, као и формуле из физике и 
хемије. Да се много лашке учи од својих вршњака .  Да  су научили технике памћења бројева, речи и реченица што ће им 
помоћи  у учењу. 
                                                                                                                                       Подносилац извештаја Данијела Ракићевић, педагог  
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5.3. ТРЕЋА  ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА  У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У КАМЕНИЦИ 
 
Дана 29.5.2019.године у издвојеном одељењу у Каменици одржана је трећа   вршњачка едукација  којој је присустовало 

37 ученика од четвртог  до осмог разреда. 
Циљ: научити технику памћења различитим  методама нпр:“Мапа ума“, „Римска соба“, „Бинарна асоцијација“ и др. 
Задаци: да се покаже технике памћења различитим методама кроз примере и вежбања, показати како се на основу 
лекције прави мапа ума. Као се припремити за учење и презентовање наученог. 
Миленко је показао технике памћења: Римска соба, бинарна асоцијација, бели екран и др. 
Учење је подељено на читање, размишљање, памћење и обнављање у трајању од  45 минута.  
Битно да се редовно учи, што значи  да градиво које се  слуша  на часу треба  кући да се  прочита, издвоји битно и 
одговори на питања на крају лекције. Следећег дана  чита се само  оно што је битно  чиме се смањује време учења. Да би 
смањили процес заборављања неопходно је што чешће обнављање градива.  
Ученици су активно учестовали у обуци. Сарадња са Миленком је узајамно остварена. 
Закључак: Ученици  су научили технике памћења, шему  учења и  трикове за учење и памћење.  
Трећој радионици је присустовала је Радојка Петровић, мајка ученика који ради по ИОП-у. 
      
                                                                Подносилац извештаја Данијела Ракићевић, педагог 
 

 

5.4. ПРВА  ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА  У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У  БРЕЗНИ 

 
У издвојеном оељењу у Брезни одржана је 7.јуна 2019.године прва Вршњачка едукација. Водитељи Ленка Вујанић  
ученица 8-3 одељења и Данијела Ракићевић педагог школе.  
 
Циљ: да ученици науче технику читања, мерење брзине читања помоћу метода.и учење концентрације у читању. 
Задаци: савладати технику читања и унапредити технику читања. 
Ленка Вујанић је ученицима од  петог до осмог разреда показала технику читања. Ова техника има два модела цик-цак 
и тачкасто, односно „тактовање“. При читању потребно је у почетку имати дрвени штапић и држати у корену 
кажопрста, што повећава концентрацију читања.  
Ученицима је дат непознати текст. Ученици су добили инструкцију како се чита  текст. Мерили смо време читања. На 
крају смо мерили брзину читања, односно број речи у једној минути. На основу обрасца ученици су сами израчунали 
време читања. 
Циљ ове активности је да се запамти што више чињеница, јер после израчунатог времена ученицима је склоњен текст 
и дат је тест. Сви су самостално радили свој тест. Проверили смо колико су разумели прочитано.  
 
Закључак  је да су ученици  били задовољни  начином рада водитељке и што су могли да сами провере  технику 
читања. Суштина је у разумевању прочитаног. Добили су инструкције како да унапреде своје читање. Како да са новим 
знањем могу да побољшају  учење. Са  Ленком су вежбали технику читања. су на часу по инструкцији. 
Овој првој вршњачкој едукацији присустовало je 18 ученика и наставнице Јелена Чоловејић, Милка Јоровић и Ивана 
Чоловић. Коментри наставника је да им се допала вршњачка едукација и да је поучно за ученике. 
 
    Извештај подносе Ленка Вујанић, 8-3 одељења  и  Данијела Ракићевић, педагог 
 
 

 

5.5. ДРУГА   ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА  У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У  БРЕЗНИ 

 

 

У издвојеном одељењу у Брезни одржана је 10.јуна 2019.године друга вршњачка едукација. Водитељи: Ленка Вујанић, 
ученица 8-3 одељења и Данијела Ракићевић, педагог. 
Циљ: научити ученике техникама  памћење, време  учења кроз цитострелу, технике учења. 
Задаци: показати ученицима као се правилно распоређује време учења, показати технику памћења путем „Мапе ума“. 
Ученике  упознати са техникама памћења и то: мапа ума, римска соба, бели екран и бинарна асоцијација. 
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Ленка је на основи текста показала ученицима како се прави мапа ума. Шта је битно издвојити у учењу. Ученици имају 
потешкоће издвојити битно од небитног, односно учење са разумевањем. 
Затим  је показана техника римска соба , односно како се памте информације и начин паковања. Ову методу  су  
користи римски говорници.  
Ученицима је показана техника памћења информација уз коришћење обе хемисвере, паковање слику уз реч. 
Ученици су на папиру пробали све технике памћење. Затим смо покарали трикове запамћивање бројева и датума. Уз 
лакши начин и другтрајно чување информација. Да би се смањио процес заборављења информације се мора 
обнављати. 
 
Закључак : да су ученици научили како се користи технике памћења, како да се смањи процес заборављања. 
 
Овој едукацији присустовало је 15 ученика од петог до осмог разреда и три наставнице: Ивана Чоловић, Ивана 
Милекић и Славица Јовићевић Бабовић. 
 

 

5.6. ПРВА  ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА  У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ 

 

 

У матичној школи у Прањанима одржана је 12.јуна 2019.године  једна Вршњачка едукација у два разреда.Водитељи су: 
Јана Столица ученица 8-1 одељења, Катарина Пантовић ученица 5-1 одељења и Данијела Ракићевић педагог школе.  
 
 Циљ: да ученици науче технику читања, мерење брзине читања помоћу метода.и учење концентрације у читању. 
Задаци: савладати технику читања и унапредити технику читања. 
 
Јана Столица је у седмом разреду одржала вршњачку едукацију технике читања. Ученицима је објаснила како се врши 
технике читања. Нашта треба обратити пажњу при читању. Ученици су добили текст који су читали. Затим је меремо 
време читања и на крају разумевање прочитаног.  
Ученици су активно учеставали. 
 
Закључак је да су сазнали о техници читања. Да вежбањем могу да повећају брзину читања и разумевање прочитаног.  
Овој едукацији присустовало је 14 ученика и наставница Милка Јоровић. 
 
Катарина Пантовић ученица 5-1 одељења је заједно са Јаном Столицом одржала вршњачку едукацију својим другарима 
и другарицама. Показале је технике читања. Затим је поделила текст и ученици су читали. На крају прочитаног 
измерили смо време које је потребно за дати текст, као и разумевање прочитаног. 
 
Закључак је да су ученици петог разреда научили о техникама читања и разумевање прочитаног. Договорили смо се 
да од септембра настављамо са обуке технике памћења.  
        Подносилац извештаја: Данијела Ракићевић педагог 
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VI   ЕДУКАТИВНЕ  И КРЕАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ  
 

 

6.1. ЕДУКАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ  
 
У Прањанима у 5-1 одељења одржана је радионица 19.11.2018. на тему „Зашто баш учење“. 

Циљ радионице: да на критичан начин сагледају свој однос према сазнању о учењу, вештинама и умењима; да се код ученика 

покрене унутрашња мотивација за учењем, да се учење прикаже као перманенран процес који се никада не завршава, чиме 

утичемо на проширивање појма учење и стицање знања ван школе. 

Ученици су путем питања уведени у активност рада радионице.Шта је за њих учење?, Ко кога учимо?, Ко све утиче на наше 

учење?...... 

Приказана је презентација „Учење учења“. Ученици су сазнали више о активном учењу. Алтивно учење има пет фаза и 

то:1.претходни преглед градива, 2. постављање питања, 3. читање градива, 4. преслишавање и 5. завршни преглед градива.Шта 

је најбитније у учењу да су пажљиви на часу, да питају наставника и да записују, јер су то сви кораци у учењу. Ученици су 

излиставали на који начин и од кога уче. Пут сазнавања нацртали су  праву линију и обележили смо: од рођења до 2 године, од 

2 године до 4 године, од 4 до 6 године, од 6 до 8 године, од 8 до 10 године, од 10 до 11 године живота. Ученици су се подсетили 

шта су у када у тим периодима учили и од кога. Било је занимљиво то сазнање. 

Ученици су подељени у четири групе и са једним задатком и то: 

- Прва група: учење путем уџбеника, писаног материјала (позитивни и негативно) 

- Друга група: учење путем телевизије, компјутера (позитивно и негативно) 

- Трећа група: учење путем усменог излагања (позитивни и негативно) 

- Четврта група: учење експеримент- лично искуство (позитивно и негативно)  

У завшном делу радионице ученици су извештавали. 

Осврт на радионицу: Ученици су мотивисани за рад у групи. Умеју  да поделе задатак унутар групе. Одмах почују да реализују 

свој задатак . Акивни су током рада у групи и активно слушају своје другове/другарице док излажу, као би се надовезали у 

допуњавају . 

Радионицу је реализовала педагог Данијела Ракићевић. Радионици су присустовали Зоран Пантовић, директор школе и 

Драгана Лечић, наставник информатике, ТИТ, ТИО. 

  

  6.2. ЕДУКАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ 
 
У Каменици  у 5-2, 6-2  и 7-2  одељењима  одржана је радионица 29.11.2018. на тему „Зашто баш учење“. 

Циљ радионице: да на критичан начин сагледају свој однос према сазнању о учењу, вештинама и умењима; да се код ученика 

покрене унутрашња мотивација за учењем, да се учење прикаже као перманенран процес који се никада не завршава, чиме 

утичемо на проширивање појма учење и стицање знања ван школе. 

Ученици су путем питања уведени у активност рада радионице.Шта је за њих учење?, Ко кога учимо?, Ко све утиче на наше 

учење?...... 

Разговарали смо о теми: „Учењу учења“. Ученици су сазнали више о активном учењу. Алтивно учење има пет фаза и  

то:1.претходни преглед градива, 2. постављање питања, 3. читање градива, 4. преслишавање и 5. завршни преглед градива.Шта 

је најбитније у учењу да су пажљиви на часу, да питају наставника и да записују, јер су то сви кораци у учењу. Ученици су 

излиставали на који начин и од кога уче. Пут сазнавања нацртали су  праву линију и обележили смо: од рођења до 2 године, од 

2 године до 4 године, од 4 до 6 године, од 6 до 8 године, од 8 до 10 године, од 10 до 13 године живота. Ученици су се подсетили 

шта су у када у тим периодима учили и од кога. Било је занимљиво то сазнање. 

Ученици су подељени у четири групе и са једним задатком и то: 

- Прва група: учење путем уџбеника, писаног материјала (позитивни и негативно) 

- Друга група: учење путем телевизије, компјутера (позитивно и негативно) 

- Трећа група: учење путем усменог излагања (позитивни и негативно) 

- Четврта група: учење експеримент- лично искуство (позитивно и негативно)  

У завшном делу радионице ученици су извештавали. 

Осврт на радионицу: Ученици су мотивисани за рад у групи. Умеју  да поделе задатак унутар групе. Одмах почују да реализују 

свој задатак . Акивни су током рада у групи и активно слушају своје другове/другарице док излажу, као би се надовезали у 

допуњавају . 

Радионицу је реализовала педагог Данијела Ракићевић.  
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  6.3. ЕДУКАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ ЗА  РОДИТЕЉЕ У ПРАЊАНИМА 
 
У Прањанима у 5-1 одељења одржана је 22.4.2019. године  радионица за родитеље „Услови успешног учења“ 

Циљ радионице: да родитељима помогнемо, охрабримо и подстичемо на који начин су важни у формирању радних навика и 

како да подстичу да се правилно формитају радне навике, као битан елемент за успешно учење.  

Подела радитеља у две групе у улози родитеља и у улози ученика са задатком : Како родитељ/ ученик  може да утиче на 

следеће услове. 

Родитељи су издвојили који су то улови који углавном завиде од њих, као и који зависе од њихове деце.Родитељи су 

рационално разврстали услове који завиде од њих и у улози родитеља/ ученика. Шта се дешава кад су услови задовољени ,а 

резултати нису добри , односно успех детета није задовољавајући? Родитељи су рекли да треба имати забрану мобилног 

телефона, куповина итд. Да ли сте истрајни у томе? Већина кажу да нису траје дан или два.  

Препорука радионице:Оно на чему морају радити је следеће: 

1.да прате напредовање детета у учењу 

2. да заједно направе план учења за једну седмицу 

3.редовно долазе у школу и инересују се за напредовање у учењу 

4.да није срамота потражити помоћ од стручних сарадника 

5.да се успостави поверење и да се ради на томе 

6. да помогну детету у формирању радних навика и да истрају у томе.  

Радионици је присустовала одељењски старешина Горица Ристановић, наставник српског језика и књижевности.  

 

6.4. ЕДУКАТИВНЕ  РАДИОНИЦЕ ЗА  РОДИТЕЉЕ У КАМЕНИЦИ 
 
У Каменици у 5-2 одељења одржана је 23.4.2019. године  радионица за родитеље „Услови успешног учења“ 

Циљ радионице: да родитељима помогнемо, охрабримо и подстичемо на који начин су важни у формирању радних навика и 

како да подстичу да се правилно формитају радне навике, као битан елемент за успешно учење.  

Подела радитеља у две групе у улози родитеља и у улози ученика са задатком : Како родитељ/ ученик  може да утиче на 

следеће услове. 

Родитељи су издвојили који су то улови који углавном завиде од њих, као и који зависе од њихове деце.Родитељи су 

рационално разврстали услове који завиде од њих и у улози родитеља/ ученика. Шта се дешава кад су услови задовољени ,а 

резултати нису добри , односно успех детета није задовољавајући? Родитељи су рекли да треба имати забрану мобилног 

телефона, куповина итд. Да ли сте истрајни у томе? Већина кажу да нису траје дан или два.  

Препорука радионице:Оно на чему морају радити је следеће: 

1.да прате напредовање детета у учењу 

2. да заједно направе план учења за једну седмицу 

3.редовно долазе у школу и инересују се за напредовање у учењу 

4.да није срамота потражити помоћ од стручних сарадника 

5.да се успостави поверење и да се ради на томе 

6. да помогну детету у формирању радних навика и да истрају у томе 

7. да деца имају забрану за коришћења мобилног телефона 

8. да морају да савладају градиво из претходних разреда 

Радионици је присустовала одељењски старешина Мирјана Матовић, наставник енглеског језика 

 

6.5. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦЕ 
У Прањанима  у  3/1 и 6-2  и  одељењима  одржане  су креативне  радионица 24., 25., 26.,27. и 28. децембра 2019.године.  

Циљ радионице: да ученици покажу своју машту и  уметничко стваралаштво у прављењу украса од рециклажног материјала, 

честитке, минђуше, магнетиће. Ученици су били мотивисани за рад и стваралаштво, што је резултирало и организовање 

Новогодишње научне чаролије. Ученици су ос старих сијалица правили накит, од шареног папира, шишарки и новогодишње 

честитке у циљу да помогну свом другудругарици који су лошијег материјалног стања.   

Првог дана смо правили ос старих сијалица украсе. Ученици су одлично то урадили. Наредног дана смо од шишарки са 

спрејом украшавали. Од обичне шишарке настало је новогодишњи украс за јелку. Следећег дана са ученицима шестог разреда 

на часу ликовне културе бојили смо магнетиће, који су се сушили да би залепили магнет.  

У завшном делу радионице ученици су имали готови производ.  

Осврт на радионицу: Ученици су мотивисани за креативни и стваралашто, да од полупзоизвода добију готов производ. Да 

развијају дух предузетништва.  

Радионицу је реализовала педагог Данијела Ракићевић.  
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6.6. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦЕ- СНЕШКО БЕЛИЋ 
 
И у новој календарској години, ученици 1. и 3. разреда из Каменице, наставили су са радионицама на часу ликовне културе. 

Овај пут су им се придружили и ученици 2. и 4. разреда, како бисмо укључили још деце и тиме почели да ширимо и 

унапређујемо овакву методу рада са ученицима. Учитељица их је упознала са темом радионице, Снешко Белић и прво су 

разговарали о томе где су и када они све правили Снешка. Затим су добили материјал уз помоћ кога ће, на различите начине, 

имати прилику да направе и украсе свог Снешка. Свако од њих је имао неку своју идеју коју је у току радионице 

надограђивао, разним детаљима. Резултат су били предивни радови Снешка Белића, направњени од вате-туфера као и два рада 

од лампиона и стиропора. Током радионице ученици су показали велику заинтересованост за рад , испољили своју 

креативност и још једном доказали да се уз помоћ рада, труда и маште идеја претвара у дело. 

18.јануар 2019., Каменица  Милица Милојевић 

6.7. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦЕ- НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА 
 
У петак, 28.12.2018. одржана је четврта по реду радионица на часу ликовне културе, са ученицима првог и трећег разреда, у 

Каменици. Уједно и последња у овој календарској години. Самим тим искористили смо да тема ове радионице буде кићење 

новогодишње јелке, тако да је ученици сами направе. Материјал који су користили био је папир, хамер и  разни шаблони 

украса.  Од отисака  шака ученици су уз помоћ учитељице саставили јелку  а затим је и украсили. Успешно су одговорили на 

тему радионице и одабрали место где ће поставити свој рад. Завршетак су посветили причи о новогодишњим поклонима и 

томе шта би они волели да их у новогодишњој ноћи чека испод јелке.  Заокружена је прича о новогодишњој чаролији и 

учионица је добила изглед зимске бајке. Ученици су честитали једни другима празнике који предстоје и пожелели да у 

следећој години наставе са остварењем својих  жеља путем креативности. 

 18.јануар 2019., Каменица  Милица Милојевић 

6.8. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦЕ- НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА 
 
На часу ликовне културе ученика првог и трећег разред, у Каменици, одржана је трећа по реду радионица. Овога пута тема је 

била „Зима“, односно задатак да обележе календарски почетак зиме. Ученици су користили хамер, вату-туфере, колаж папир и 

украсни папир. Уз помоћ маште, разних идеја  и великог труда крајњи резултат је био један чаробан зимски град представљена 

на великом хамеру, који је постављен на главни пано у учионици. По завршетку, ученици су разговарали о томе како они 

доживљавају зиму и какве радости им она доноси. Још једна успешно одрађена радионица која им је донела нови мотив за 

следећи корак ка новогодишњој чаролији 
18.јануар 2019., Каменица  Милица Милојевић 

 

6.9. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦЕ- НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА 
 
Са  ученицима првог и трећег разреда, у Каменици, одраћена је друга по реду радионица, на часу ликовне културе. Ученици 

су, уз помоћ учитељице  и свог великог труда и креативности, направили рогиће од папира и картона и тако успели да осете 

како је то бити ирвас и разговарали о томе какав симбол нам он  означава сада у предстојећим новогодишњим празницима. 

Ученици су након тога имитирали ирвасе и маштали  где би све они одвезли Деда Мраза и које крајеве би обишли. Радоница је 

успешно одрађена и они се већ радују следећој, на којој ће наставити да припремају новогодишњу чаролију.  

18.јануар 2019., Каменица  Милица Милојевић 
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4.8.КРЕАТИВНА РАДИОНИЦЕ-У СУСРЕТ ВАСКРСУ 
 

Васкрс је један од највећих хришћанских празника који се обележава фарбањем јаја. У четвртак 25. априла ученици 

млађих разреда наше школе су са својим учитељима, свештеником, педагогом, библиотекарком и учитељицом продуженог 

боравка у сали Парохијског дома, фарбали ускршња јаја. Ова традиционална васкршња радионица одржана је у пријатној 

атмосфери.  

По завршетку радионице свештеник је припремио послужење.  

Своје предпразничке активности  ученици су наставили  у школском  дворишту где су са учитељицом продуженог боравка, 

Снежаном Голубов, одржали креативну радиоицу и васкршњу изложбу. Правили су корпице за јаја, украсе за васкршњу 

трпезу и прогласили најлепше офарбано јаје. За своје ангажовање и уложени труд ученица Маша Јевтовић награђена је 

књигом.  

Продајом изложбених радова са радионице ученици су сакупили новац и купили  неколико друштвених игара за продужени 

боравак. 

        Снежана Голубов, учитељица продуженог боравка 

 

4.9.УСКТШЊА РАДИОНИЦА У ИО ТЕОЧИН 
 

Негујући традицију, у нашој школи, организована је ускршња радионица. Ученици су различитим техникама 

украшавали јаја и правили честитке са поруком на енглеском језику. Ово је идеална прилика за развијање маште код деце, кроз 

игру и забаву, у којој учествује цело одељење.  

Циљ је остварен, да подстичемо развој индивидуалности, креативности, оригиналности код наших ученика, кроз 

одржавање уметничких радионица које омогућавају стваралачки рад. Традиција је лепота коју чувамо. 
                                    Учитељи: Ана Зарић и Саша Васиљевић 
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VII РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТE 

7.1.САОБРАЋАЈАЦ КОД НАС 
 

У ОШ „Иво Андрић“ Прањани у сарадњи са МУП-ом из Горњег Милановца Ученицима наше школе организују разна 

предавања.Ученици који слушају предавања су : први, четврти и шести разред. 

Пројекат ,,Основи безбедности деце“ 

Четрнаестог новембра 2018. ученици четвртога разреда  из Гојне Горе ишли су у школу, у Каменицу,  где су представници 

МУП-а одржали предавање о безбедности деце. 

Презентација је била веома поучна  

Говорило се о безбедности деце у : 

- школи, на путу до школе, у кући;  

-превенцији и заштити деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола; 

-превенцији и заштити деце од трговине људима.                       

учитељ: Вера Трнавац 

    Посета плицајаца ђацима првацима на Теочину 

У ОШ „Иво Андрић“ у ИО школе у Теочину, одржано је предавање „Шта ради полицајац” за ученике првог разреда. 

Ученици су упознати о улози органа реда у нашем друштву, као и о обележјима полицијских службеника.  

Циљ овог предавања био је успостављање комуникације ђака са полицијом. Поред тога и стицање поверења ученика у органе 

реда. Деци је послата  порука да негују другарство, буду вредни и послушни. 

Прваци су на поклон добили брошуре помоћу којих  ће се боље упознати са овом темом.  

21.12.2018.                                                                                                                       учитељ: Саша Васиљевић 

 

7.2.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 
 
Дана 1.12.2018. године водили смо децу на Фестивал науке у Београд. Ишло је 15 деце и 5 наставника. Кренули смо у 7 сати из 

Прањана, а у Београд смо стигли у 10 сати. На фестивалу смо били 3 сата. Деца су могла да виде много занимљивих огледа и 

експеримената из области хемије, физике, биологије и географије.  

Видели смо: 

- како ради срце; 

- како се праве предмети од течног магнета; 

- препариране животиње; 

- дестилацију алкохола, боја и воде; 

- принцип рада авиона помоћу сунчеве светлости; 

- принцип рада вентилатора; 

- Теслину куглу и друго. 

           У периоду од 12:30 до 13:15 гледали смо извођење огледа на Kllet штанду. Након тога смо одвели децу на Калемегдан и 

у шетњу кнез Михаиловом улицом. Деца су била одушевљена фестивалом и изразила жељу да иду и идуће године. Кренули 

смо у 15:30 из Београда, а у Прањане смо стигли у 18 часова.                                     

7.3.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ПОЗОРИШНОЈ ПРЕДСТАВИ У ШКОЛИ 
Позоришна представа ,,Чарли и ја“ у Прањанима 

 У петак, 7.12.2018.године у 12:30 часова, у школи у Прањанима је гостовала позоришна група: УНБО ,,Сашка и 

дружина“ из Пожаревца, са представом ,,Чарли и ја“. 

 Представа је била забавног карактера. Ученици су са занимањем пратили главну глумицу која се трудила да дочара 

лик Чарлија Чаплина, а веома занимљив је био и лик Мајкла Џексона. 

 Поред тога што су се забавили, ученици су научили ко је био Чарли Чаплин, сазнали су нешто о немом филму, као и 

о филму у црно- белој техници. 

          Мирјана Маћић, учитељица 2-1 одељења 
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„Чарли и ја“ у Каменици 

Ученици из Каменице, Гојне Горе и Богданице имали су данас прилику да гледају позоришну представу „ Чарли и ја“ 

и да се друже са глумцима ове представе.  Представа им се свидела, а посебно глумица која је глумила Чарли Чаплина. Уживали 

су, забавили се, научили нешто ново и на крају их је глумачка екипа наградила слаткишима. 

                  Слободанка Гавриловић и Славица Дипларић 

 

 

Представа „Чарли и ја“ 

У ОШ „Иво Андрић“ у ИО школе у Брезни изведена је представа „Чарли и ја“ за ученике из Брезне, Срезојеваца и Теочина. 

Представа говори о избору занимања, забавног је карактера јер кроз причу воде ликови Чарли Чаплин и Мајкл Џексон. 

Позоришну представу треба користити и као подстицај за ванчасовне активности. Могу се вежбати различити облици 

препричавања, описивање драмских јунака, извештавање, писање дневника, ликовни приказ неке сцене, оригинално решење за 

неки костим.  

Глумци су на крају представе упутили поруку следеће садржине: „Да будеш добар ти се потруди вратиће ти се добрим у то 

сигуран буди“.Насмејани ђаци су били и за крај слаткише добили. 

                                                      Славица Јовићевић-Бабовић и Ана Зарић 

     
Позоришна представа,,Чарли и ја“ 

 

Ученици првог  и четвртог разреда из Гојне Горе ишли су 7. 12. 2018.год  у Каменицу  да гледају позоришну представу ,,Чарли 

и ја“ коју су извели глумци групе ,,Сашка и дружина“ из Пожаревца. 

Представа је комичним садржајима промовисала  вредности и важност учитеља у образовању и васпитању ученика. 

 

                                                  Вера Трнавац, учитељ 

7.4.ИЗВЕШТАЈ  ПРОМОЦИЈЕ  ЗБОРНИКА  „18.ГОДИНА“ 
 
Књижевно вече поводом промоције Зборника „18 год“ реализовано је у Културном центру. Промоцију је осмислила  Љиљана 

Браловић, песникиња из Прањана, музичка подршка Јана Столица, ученица из Прањана, Ленка и Милица Вујанић, ученице из 

Срезојеваца, стихове су казивали ученици из Брезне и Теочина о родном завичају.          Учесници конкурса и програма били су 

награђени књигом. 

Оваква дружења су веома драгоцена за ученике, јер им  дају им нове идеје и подстичу да још више пишу. Ово је прилика да деца 

осете искуство јавног наступа и учине радост својим родитељима и наставницима. 

У Горњем Милановцу, 17.12.2018.                                                                                 Ана Зарић и Славица Јовићевић Бабовић 

 

7.5.ИЗВЕШТАЈ  ЛИТЕРАРНИ КOНКУРС  „ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ“ 
         На конкурс за литерарне радове ученика основних школа Моравичког округа расписан у оквиру 56. Дисовог 
пролећа , стигао је 261 поетски и прозни текст. Писали су ученици из 18 школа, а међу њима и три ученика ОШ 
 „Иво Андрић“ издвојеног одељења из Брезне: Ђорђе Вујанић (7. разред), Милена Брковић (8. разред) и Немања Сарић 
(8. разред). 
        Жири наставника српског језика: Зорица Ђаковић, Драгана Мијушковић  и Бојана Никшић, на састанку одржаном у 
Чачку 13. маја 2019. године једногласно је одлучио да, у области поезије за старији узраст, додели похвалу Милени 
Брковић , ученици осмог разреда из Брезне, за песму Таква сам. 
 
30.маја 2019. год.                                                                                                                                              Славица Јовићевић Бабовић 
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7.6.ИЗВЕШТАЈ СА ВИТЕЗОВОГ ПРОЛЕЋА 
 

У дворани ,,Сава Центра“ у Београду 12. маја одржан је 17. фестивал песника за децу ,,Витезово пролеће“, који окупља 

велики број наших песника, глумаца, певача, дечјих хорова и награђену децуиз целе Србије, за ликовне и литерарне радове од 

стране дечјег часописа ,,Витез“. 

Ове године награђена је наша ученица 4. разреда из Каменице, Катарина Браловић. Као подршка Катарини, фестивал 

су посетили и њена два другара из разреда, као и учитељ Бојан Ђуровић и учитељица Милица Милојевић. Деца су упознала 

неке од учесника фестивала, узели аутограме и фотографисали се. За време самог програма, играли су и певали са њима. То су 

биле њима већ добро познате песме од извођача као што су Леонтина, Бора Ђорђевић, Ивана Јордан, Душан Свилар...Такође су 

уживали у стиховима Недељка Попадић, Матије Бећковић,Марка Шукала, Милована Витезовић и многих других признатих 

песника. Ово је један велики догађај за њих и прилика да се заиста осећају поносно због свог рада и труда јер имају част да буду 

део овог фестивала. 

 

7.7. ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКЕ СЦЕНЕ –ИО БРЕЗНА 
 

Основна школа „Иво Андрић“ учествовала је и ове године на  позоришном фестивалу „Школска сцена“ чији су 

организатори Милановачко позориште и Културни центар -  Горњи Милановац. Ученици издвојеног одељења из Брезне 

представили су  се 17.5.2019. представом „Модерна бајка“ аутора Снежане Стефановић, коју су извели у својој школи . 

Представу је режирала Славица Јовићевић Бабовић.   

Фестивал позоришног стваралаштва ученика основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац 

доделио је Диплому за најбољу представу у категорији основних школа ОШ „Иво Андрић“ Прањани, одељење у Брезни за 

представу „Модерна бајка“. 

 У реализацији представе је учествовало око двадесет ученика од другог до осмог разреда из Брезне, Теочина и 

Срезојеваца. 

Ивана Весковић , ученица петог разреда,  добила је  диплому за најбољу женску улогу у категорији основних школа за 

улогу Зелене виле у представи „Модерна бајка“. 

Културни центар - Горњи Милановац наградио је Ђорђа Вујанића, Сретена Ђоловића, Ленку Вујанић и Ивану 

Весковић пропусницом за филмске пројекције, а Ивана Весковић је од Спортско-рекреативног центра добила и пропусницу за 

Градски базен . 

         За учешће на фестивалу ОШ „Иво Андрић“ одељење у Брезни додељена је захвалница,  а  редитељу представе Славици 

Јовићевић Бабовић признање за унапређење и развој позоришне уметности.  

        Ученици су награђени пригодним поклонима – слаткишима и књигама. 

        

Брезна,20.5. 2019.                                                                                                 Славица Јовићевић Бабовић, наставник српског језика 

7.8. ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКЕ СЦЕНЕ –ИО КАМЕНИЦА 
 

Основна школа „Иво Андрић“ из Каменице учествовала је и ове године на фестивалу „Школска сцена“ . Ученици су 

17.5.2019. године у школи извели представу  „Кирија“ Бранислава Нушића. Редитељ представе је Слободанка Гавриловић, а 

техничка подршка Славица Дилпарић. 

   Учествовало је седам ученика петог разреда ( Миленко Браловић, Бојан Јанићијевић, Тијана Марковић, Марко 

Милинковић, Вук Гајевић, Николина Трнавац и Марко Петровић)  и једна ученица шестог разреда (Милица Лазовић).   

     Представници Културног центра су ученике, као и сваке године, наградили слаткишима. 

    Ученици су показали свој глмачки таленат ,уживали , забавили се и дали свој допринос развоју позоришне уметности. 

        
                                                                                                       Слободанка Гавриловић, наставник српског језика 
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7.9. ИЗВЕШТАЈ СА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ „ПРИЧА О ПИСЦУ ПРИЧА“ 
 

 

 У Дому културе у Прањанима су 30.5.2019.године гостовали глумци из Горњег Милановца са представом ,,Прича о 

писцу прича“, која је намењена деци од 6 до 10 година. Поред ученика из Прањана, у публици  су били и ученици из 

Каменице, Богданице и Гојне Горе. 

 У представу су укључене  приповедке  Момчила Настасијевића ,,Прича о мишу који је волео свет“ и ,,Љубичасти 

свилени конац“. Сама представа траје 44 минута што симболизује године живота М. Настасијевића. Радња говори о односу 

 

писца према свом делу и пореди га са односом родитеља према свом детету. У представи играју три лика: писац и две приче. 

Приче траже од писца да их пусти у свет, а он их убеђује да су још младе и да не сме да их пусти саме. 

 Ученицима је на занимљив начин кроз изузетну глуму, песму и игру дочарана брига и љубав писца према својим 

делима а исто тако и брига и љубав родитеља према својој деци. 

 Глумци у саставу: Иван Перковић, режисер и глумац  у улози писца, Милена Божић и Татјана Димитријевић, глумице 

у улози прича су успоставили са ученицима лепу комуникацију, па је представа протекла у сјајном расположењу и на све 

оставила изузетно добар утисак 
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  VIII  РЕАЛИЗАЦИЈА  АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

8.1.ИЗВЕШТАЈ О СВЕЧАНОМ ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2018-19.  
 
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. 

            Основна школа „Иво Андрић“ Прањани  огласила је  почетак нове школске 2018/2019. године 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. 

                                                       Подносилац извештаја: Гордана Поповић

  

8.2.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. 

 

                                                                                                                                                 Подносилац извештаја: Гордана Поповић 
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8.3.ИЗВЕШТАЈ СА ПРОСЛАВЕ ДАНА ШКОЛЕ 
 

Прањани – Основна школа „Иво Андрић” прославила је 160 година постојања.  

Школа је кроз своју историју неколико пута прекидала са радом, али га је увек настављала.  

Школска зграда је почела да се гради пред Други светски рат, а 1979. године изграђена је друга школска зграда у којој 

наставу похађају нижи разреди, а 2011. године анексом та два објекта су спојена.  

Школа је кроз своју историју мењала име, а од 1979. носи име нашег нобеловца. 

Директор Зоран Пантовић каже да су мештани прањанског краја увек имали високо развијену свест о значају школе и о 

томе колико је она потребна како би се деца описменила.  

„Поносимо се ученицима и њиховим добрим резултатима. У гостима нам је тренутно дванаест ученика, четири наставника и 

директори школа из Београда и Будисаве које носе исто име као и школа у Прањанима и док бораве у Прањанима упознаћемо 

их са културно-историјским наслеђем овог краја”, рекао је Пантовић. 

Председник општине Горњи Милановац, Дејан Ковачевић, у свом обраћању присутнима, рекао је да сви који имају корене у 

Прањанима могу да буду поносни на све генерације које су потекле из ове школе. 

„Дошао сам до податка да је много школованих, образованих и виђених људи из овог краја. Изузетно сам срећан када видим 

да школа има перспективу и када од директора чујем какви су планови за будућност. Општина Горњи Милановац је ту, да 

помогне у остваривању тих визија развоја и тих планова. Мени је изузетно задовољство када чујем да је у овој школи ђак на 

првом месту. Прањани имају богату прошлост, али њима је и будућност, јер ова месна заједница има највише породица са 

троје и више деце на територији општине Горњи Милановац”, нагласио је Ковачевић.  

ОШ „Иво Андрић” данас има 217 ученика, седам издвојених одељења, две осморазредне школе у Каменици и Брезни и мале 

школице у Гојној Гори, Богданици, Коштунићима, Теочину и Срезојевцима. 

  

                                               Горица Ристановић, наставник српског језик 

8.4.ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МИСИЈЕ „ХАЛИЈАРД“ 
 
Полагањем венаца на Галовића пољу у Прањанима је обележена 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. 

Затим је   одржан    концерт америчког Војног оркестра    на отвореном простору испред школе 
 

8.5.ИЗВЕШТАЈ О СЕМИНАРУ КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У НАШОЈ ШКОЛИ „ИНТЕГРАЦИЈА, 
КОРЕЛАЦИЈА  И ЗАНИМАЦИЈА“-ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА 
 

Дана 17.11.2018.године у ОШ „Иво Андрић“ Прањани, одржан је семинар „Интеграција, корелација и занимација“.  

Једнодневни семинар који носи 8 бодова стручног усавршавања. Број  запослених који су присустовали семинару је 16. 

Водитељи семинара: Лидија Тасић и Весна Сиповљевић 

Циљ семинара је: оснаживање наставника за примену инетгративне наставе у основној школи.  Упознати су са 

начином планирања интегративне наставе у школску документацију, као и припремање и реализације тематског дана. Као и 

развијање креативности , функционалног знања и тимског рада наставника кроз примену интегративне наставе. 

Учесници семинара су задовољни са  програмом семинара. 

                                                                                                               Подносилац извештаја: 

Данијела Ракићевић, координатор Тима за СУ 
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8.5.1.ИЗВЕШТАЈ О СЕМИНАРУ КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У НАШОЈ ШКОЛИ 
„МУЛТИМЕДИЈА У НАСТАВИ И УЧЕЊУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“ 
 

Дана 30.11.2018.године у ОШ „Иво Андрић“ Прањани, одржан је семинар „Мултимедија у настави и учења у 

основној школи“.  Једнодневни семинар који носи 8 бодова стручног усавршавања. Број  запослених који су присустовали 

семинару је 28. 

Водитељи семинара су. Миљана Милојевић , учитељ  и Зорица Сорак, наставник српског језика из Крагујевца. 

Циљ семинара је:  унапредити и осавременити наставу применом мултимедија у наставним и ваннаставним 

садржајима у основној школи. Наставницима је пружена методичка помоћ за квалитетније, занимљивије и креативније 

припремање и извођење наставе. Као и покретање нових програма за прављење квизова у настави.  

Учесници семинара су задовољни са  програмом семинара. 

                                                                                                               Подносилац извештаја: 

Данијела Ракићевић, координатор Тима за СУ 

8.6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ „ЉУБИЦЕ“-ЈКП ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
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. 

 

8.7.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 
  

Сваке школске године ученици првог разреда су посетили школску библиотеку.Заједно са учитељицом Мирјаном 

Маћић ученици првог разреда су 7.09.2018.године, посетили школску библиотеку.  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.  

8.8.ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ  НЕДЕЉЕ 2018. 
 
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. 

Понедељак, 1.10.2018.године 

 Ове године, мото Дечје недеље је ,,Моје је право да живим срећно и здраво“. Разговарали смо о правима и обавезама 

деце, међусобном разумевању, уважавању, поштовању, толеранцији, и о томе шта нас чини срећним. Првог дана обележавања 

Дечје недеље, традиционално смо шарали плато испред школе, и кроз цртеже показали шта нас усрећује. .Договорили смо се и 

о активностима наредних дана. 
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Уторак, 2.10.2018.године: 

Други дан обележавања Дечје недеље је протекао у спортском духу. Овај део наших активности смо  провели у 

простору који ученици највише воле – спортској сали. Спортски дан  је протекао у игри, такмичењу и навијању. Добро 

расположење и ведар дух  био је све време присутан а ни фер-плеј игра није изостала.Наравно, по завршетку игара,  

најрадоснији су били чланови  победничкe  екипe, али, и другопласирани и трећепласирани су били задовољни и срећни. 

Среда, 3.10.2018.године: 

Обележавање Дечје недеље у нашој школи је настављено разговором 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. 

Четвртак, 4.10.2018.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 

 

Петак, 5.10.2018.године 

Петог дана обележавања Дечје недеље ученици VI разреда, који су чланови драмске секције, су за млађе другаре 

извели представу ,,Еро са онога свијета“. Занимљиво је што су и извођачи и гледаоци били активни; наиме, пре представе 

мали чланови публике су мотивисани за гледање тако што су добили одређене задатке које ће решавати после представе. 

Представа је била занимљива и подстакла је младу публику да даје креативна запажања.  

Субота, 6.10.2018.године 

Шести дан обележавања Дечје недеље протекао је тако што су наши најбржи ученици учествовали на кросу у 

Горњем Милановцу ,,Имамо циљ- дођи на старт“. 

 

Недеља, 7.10.2018.године 

Активности поводом обележавања Дечје недеље завршили смо у кругу породице, истичући значај неговања 

породичних вредности. 

                      Реализатори учитељи: Драган Алутовић, Мирјана Маћић, Бранка Рајчевић и Славица Јевтовић 

Гојна Гора 
 
Дечија недеља  у Гојној Гори , 2018/ 2019.год. 

И ове школске године обележена Дечија недеља у издвојеном одељењу школе,,Иво Андрић“ у Гојној Гори. 

Предшколци и ученици заједно учествовали у активностима: 

1.oктобра разговарано о дечијим правима и иста читана из Буквара дечијих права и Конвенције о правима детета. 

2.октобра ученици за предшколце припремили и извели представу,,Вук на суду“која говори о правима деце и одраслих.Након 

представе вођен разговор о ликовима , њиховим правима и поруци.  

3.октобар – Спортски дан- организоване спортске, такмичарске игре. 

4.октобар- Весели дан- предшколци и ученици дружили се уз  игру и музику. 

5.октобар-  Ликовна колонија – предшколци и ученици заједно, у групама, лепили зрневље и правили композиције 

животиња.Старији су помагали млађима и уживали у заједничком раду. 

 

                                                                                                                                                      Реализатор : учитељица Вера Трнавац 

 

 

8.9.САЈАМ КЊИГА 
 
Сајам књига није реализован, због малог броја пријављених наставника 
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8.10. ИЗВЕШТАЈ СА ТРИБИНЕ „ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ“ У ПРАЊАНИМА 
 

Дана 29.10.2018.године одржана је трибина „Дај педалу раку“ у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима. 

Општина Горњи Милановац  покренула је кампању „Дај педалу раку“, с циљем да се укаже на значај превентиве код  ове  

болести. Рак је излечив ако се открије на време. Октобар је  месец  посвећен  борби против  рака дојке. Основна школа „Иво 

Андрић“ је  узела  учешће. Предавању су присустовали ученици шестог, седмог и осмог разреда.  Ученици петог разреда су са 

наставницом Маријаном Марковић  узели учешће у писању порука о здрављу. Предавач је  др Ненад Бабовић.  Доктор је  

ученицима   причао о превентиви, као и о ризичним факторима. 

Организатори ове трибине су: Зоран Пантовић   директор школе,  Данијела Ракићевић  педагог, Драгана Лечић 

наставник информатике,  Маријана Марковић  наставник биологије. 

Порука  присутних:  „да  морамо мислити о себи, па о другима“. Здравље је највеће богадство и да се у  школи  чешће  

                                              организују  трибине  о очувању  здравља и превентиве“.           
Подносилац извештаја: Данијела Ракићевић 

8.11.ИЗВЕШТАЈ О ПРОСЛАВИ МИТРОВДАНА У  ИО- БРЕЗНИ 
 
       У четвртак, 8.новембра 2018. 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. 

      Након литургије ученици су, у дворишту школе, извели одговарајући културно-уметнички програм који су припремили са 

својим наставницима. 

      Програм је отворио школски хор песмом „Тамо далеко“, а потом је откривена спомен-плоча „БЛАГОДАРНОСТ 

КТИТОРИМА“, која је израђена као подсећање и опомена свим будућим генерацијама како треба чувати и сачувати школу.  

      Публика је уживала у рецитацијама на српском , енглеском и немачком језику , драматизацијама „ Дан школе“ и „Мудрац“, 

као и у хорском извођењу композиције „Теци, реко, теци“. Програм је употпунио и наступ фолклорног ансамбла наше школе.  

      Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице бројним појединцима, организацијама и 

предузећима за подршку у обнови школе у Брезни. 

     Након приредбе организован је коктел добродошлице у просторијама наше школе. 
                          Славица Јовићевић –Бабовић, наставник српског језика 

 

8.12.ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗОВАЊУ НОВОГОДИШЊИХ  КВИЗОВА 
„СВЕЗНАЛИЦА“ И  „ЗНАЊЕ ЈЕ БЛАГО“ 
 
У нашој школи се традиционално у јанурару организују два квиза „Свезналица“ и „Знање је благо“. Квиз „Свезналица“ је 

намењен ученицима млађих разреда (трећи и четврти ), а квиз „Знање је благо“ ученицима старијих разреда (пети, шести, 

седми и осми). 

Ове године квизови су одржани 23. јануара 2019.године у просторијама матичне школе. Оно што нам је посебно драго да су 

учествовали  ученици из издвојених одељења: Каменице, Теочина, Коштунића, Брезне , као и ученици матичне школе у 

Прањанима. То нам говори  да су ученици заинтересовани за учешће у квизу. Учестовало је  35 ученика подељених у две 

мешовите категорије млађих и старијих разреда. У млађој категорији било је 4 екипе , а у стријој категорији 3 екипе.  

У квизу „Свезналица“ победила је екипа „Деда Мраз“: Ива Крунић, Мина Буревић, Душан  Гајевић, Вук Дринчић и Алекса 

Дамљановић. 

Друго место освојила је екипа „Божићна чаролија“:Маша  Јевтовић, Бранислав Томовић, Матеј Петровић и Михаило 

Станојевић. 

Треће место освојила је екипа „Снешко Белић“: Наталија Милошевић, Јована Станојевић, Катарина Браловић, Јелена Томовић 

и Огњен Топаловић. 

Четврто место освојила је екипа „Звончићи, звончићи“: Милица Јевтовић, Јована Контић, Бранислав Дамљановић, Петра 

Обрадовић и Богдан Петровић. 

У квизу „Знање је благо“ победила је екипа „Чувари традиције“: Невена Томовић, Николина Старчевић, Милица 

Веселиновић, Драгана Влашковић, Милица Лазовић. 

Друго место освојила је екипа „Ногододишња чаролија“: Теодора Станојевић, Вук Гајевић, Анђела Обрадовић, Милена 

Бјелаковић и Дарко Вујичић. 

Треће место освојила је екипа „Научна истраживања“: Јана Столица, Драган Јевтовић, Марија Браловић, Кристина Матијевић 

и Ана Јеремић. 

34 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 
Захваљијући спонзору СТР „Аница“ из Богданице која је поклонила новогодишње пакетиће, све екипе су добиле  по  

новогодишњи  пакетић. 

Аутор, организатор и реализатор квизова је Данијела Ракићевић, педагог.  

Сарадници у састављању питања су: Јелена Александров наставник историје, Велимир Александров наставник географије, 

Бранка Станојевић наставник енглеског језика, Јелена Гујаничић наставник биологије, Мирјана Матовић наставник енглеског 

језика и Брака Рајчевић, учитељица. 

У  организацији квизова помогли су: Зоран Пантовић  директор школе, Бранка Рајчевић учитељица, Драгана Лечић  

наставница информатике, Драган Алуровић  учитељ,  Гордана Поповић  библиотекар школе и Мирјана Маћић учитељица.  

У реализацији квиза помгли  су учитељи из издвојених одељења и матичне школе: Ана Зарић, Ана Миловановић, Саша 

Васиљевић, Милица Милојевић, Бојан Ђуровић, Ненад Тешовић и Славица Јевтовић . 

                                    Подносилац извештаја: 

                                    Данијела Ракићевић, педагог 
                                                       

8.13.ИЗВЕШТАЈ СА ОБЕЛЕЖАВАЊА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ 
Прослављен Савиндан  у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима 

Ко је писмен, духовно је јачи 

У суботу, 27. јануара 2019.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.  

Ученике су припремале Бранка Рајчевић, Славица Јевтовић и Горица Ристановић. Хором је руководио Марко Станојевић, а за 

костиме се побринула Снежана Голубов, учитељица у продуженом.  

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 

захвалнице. 

Овогодишњи домаћини за школску славу су били ученици осмог разреда, њихови родитељи и одељењски старешина. 

                                                                            Горица Ристановић 

 

8.14.ИЗВЕШТАЈ ОМАНИФЕСТАЦИЈИ „ 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.  

Наставнице хемије и физике Јелена Чоловејић и Милка Јоровић су са ученицима извеле низ експеримената од којих су „ 

Хемијски вулкан“, „ Лава лампа“ и „ Дух из боце“ привукли највише пажње. 

Наставнице техничког и информатичког образовања Милка Обренић и Драгана Лечић  су  са ученицима реализовале вежбе 

везане за производњу електричне енергије. Од лимуна, бакра и цинка направиле су батерију помоћу које су укључиле сијалице 

у макетама кућа. 

Наставнице биологије Маријана Маринковић и Катарина Костић су направиле препарате од природних материјала ( пресек 

листа, крила лептира, перо птице и попречни пресек кишне глисте) које су ученици посматрали под микроскопима. 

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 
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који је свима пожелео срећу, здравље и успех у Новој години, и који је деци поделио слаткише. Затим је уследила 

журка у новогодишњем расположењу.  

Са жељом да ова манифестација постане трдиционална захваљујемо педагогу школе Данијели Ракићевић која је идејни 

творац и главни организатор овако предивног последњег радног дана у 2018.години. Посебну захвалност упућујемо нашем 

директору Зорану Пантовићу који нам је велики ослонац и покретач у раду. 
 

8.15.ИЗВЕШТАЈ О  ЧАСУ ПОСВЕЋЕН МИХАЈЛУ ПЕТРОВИЋУ - АЛАСУ 
 

У уторак 30.10.2018. у О.Ш. „Иво Андрић“ у Брезни одржан је час математике посвећен Михаилу Петровићу Аласу, 

или Мики Алас, поводом 150 година од рођења нашег великог математичара и научника. Час је одржан са циљем  упознавања 

ученика са животом и свестраним делом човека који је оставио велики траг у нашој националној науци и култури. Михаило 

Петровић Алас није био само математичар, већ и проналазач, педагог, светски путник и путописац, риболовац, музичар, 

виноградар, војник, хуманиста... Часу присуствовали сви ученици, као и сви наставници. 

Ученици осмог разреда у Брезни тим поводом су направили пано посвећен Михаилу Петровићу 

                                                                                                                                           Јасмина Павловић, наставник математике            
8.16.ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ  ЧАСУ ПОСВЕЋЕН ВУКУ С.КАРАЏИЋУ 
 

Поводом обележавања годишњице рођења Вука С. Караџића, ученици млађих разреда из Прањана су  

7.11.2018.године имали заједнички час посвећен овом великану. Приказан је филм о животу и делу Вука С. Караџића, и вођен 

разговор о његовом раду и значају за наш језик. Час је завршен читањем песме о Вуку и читањем кратких народних 

умотворина које је он сакупљао и записивао. 

 Час је био едукативан и занимљив јер је на интересантан начин ученицима приближио личност Вука С. Караџића. 

                                                Учитељ: Мирјана Маћић 

Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 

Седмог новембра 2018.год. посвећен час Вуку Караџићу.Ученици трећег и четвртог разреда припремали реферате о Вуку 

Караџићу.Говорило се о значају његовог рада за наш језик, писмо и књижевност. 

Ученици говорили кратке народне умотворине. 

Приказан документарни филм о животу и делу нашег великана. 

                Учитељ: Вера Трнавац 

8.17.КЛУБ    РОДИТЕЉА  И  НАСТАВНИКА 
 
План рaда Клуба родитеља и наставника  у првом полугодишту школске 2018/2019. године је у потпуности остварен. 

Одржане су две трибине. Предавач прве трибине је био Игор Јурић, оснивач фондације „Тијана Јурић“. Одржана је 1. новембра 

2018. и била је посвећена безбедности деце на интернету и на улици. 

Друга трибина је била одржана 11. децембра 2018. и односила се на проблеме у васпитању деце и начине превазилажења истих, 

а предавач је био професор Радиша Зимоњић.  

Родитељи су заједно са наставницима школе у Брезни учествовали у припремама прославе Дмитровдана - Дана школе у Брезни.  

Сарадња родитеља и наставника се наставља и за прославу школске славе. Родитељи ученика осмог разреда у Прањанима 

заједно са својим одељењским старешином  припремају прославу школске славе Савиндана. Исто тако и родитељи ученика који 

похађају школу у Срезојевцима заједно са својом учитељицом припремају прославу Савиндана. 

23. априла 2019. урађена је дебата на тему: „Добре и лоше стране на релацији родитељ и школа“. Родитељи су износили ставове 

где су добре стране школе и где су лоше. Међутим дошло се до закључка фа више има добрих стране од лоших.  

                                                                                                           Координатор Клуба наставника и родитеља, Мирјана Матовић 

8.17.1.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. 

                         Славица Јовићевић- Бабовић, наставник српског језика 
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8.18.ИЗВЕШТАЈ СПОРТСКИХ ДАНА 
 
6.18.1.Школски крос 
Дана 29.9.2017.године одржан је Јесењи крос на Брезаковом терену. Ученици млађух разреда су се такмичили у више 

категорија дечаци и девојчице.У категорији дечака 1.и 2 разреда прва три места освојили су ученици другог разреда. У 

категорији девојчица 1. и 2. разреда 1.и 2.место освојиле су ученице другог разреда и 3.место ученица 1.разреда. У категорији 

дечака 3. и 4. разреда прва три места освојили су ученици 4.разреда и у категорији девојчица 3. и 4. разреда такође прва три 

места освојиле су девојчице из 4.разреда. 

 

8.18.2.Општински крос 
Општински  крос у Г. Милановцу  је одржан 26.10.2018..године на теренима фудбалског  клуба ,,Таково“. На општинском кросу 

наши ученици су освојили: два друга места и два трећа места 

 

 8.18.3.Oпштинско такмичење у стоном тенису 
На општинском првенству у стоном тенису које је одржано у четвртак,  18.10.2018. године у ОШ,,Арсеније Лома“ на Руднику  

ученици наше школе постигли су следеће резултате: једно прво место појединачно, једно прво место екипно девојчице и једно 

треће место екипно дечаци. На окружном такмичењу екипно девојчице прво место. На републичко такмичење екипно освојиле 

се осмо место. 

 

8.18.4.Oпштинско такмичење у фудбалу 
На општинском такмичењу у фудбалу које је одржано 31.10.2018.године, мушка екипа је освојила друго место, а женска екипа 

се пласирала за прва три места заустављена у полуфиналу. 

8.19. ЧЕТВРТИ  ХУМАНИТАРНИ ФЕР ПЛЕЈ ТУРНИР У ПРАЊАНИМА 
У ОШ „Иво Андрић“ Прањани организован је четврти хуманитарни фер плеј турнит у малом фудбалу. Учестовали су ученици 

наше школе и школе из Душковца. Турнир је трајао три дана од 29 до 31 децембра 2018.Показали су да не треба бити насиља , 

већ треба играти фер плеј игру. Ученици су на турниру слали поруке везане против насиља.  

 

8.20.ПРВИ СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 
Школа је организовала заједно са фудбалским куобом Гојногорац из Гојне Горе турнир у малом фудбалу. На турниру је  било 

много мештана који су навијали и подржали ову манифестацију. Ова манифестација је поделила пехаре нај голману, нај играчу 

и нај тиму.  

 

8.21. ИЗВЕШТАЈ  СА  ПОСЕТЕ  БИОСКОПУ У ЧАЧКУ 
 
     Увек се памте оне лекције које се науче ван оквира учионице  (У биоскопу  или Учење ван учионице) 

 

У четвртак 29.XI 2018. ученици наше школе имали су несвакидашњи школски дан. Како се у нашој школи нова знања 

не стичу се само у оквиру учионице, овог пута је то било у биоскопу. У Дому културе у Чачку гледали су филм ,,Гринч“. Посебну 

чар је имао јер је приказан у 3Д пројекцији што се ученицима нарочито допало. 

  Филм је првенствено био едукативан. Промовише значај породичних вредности а ликови који се појављују могу 

послужити као пример нежног, топлог односа између родитеља и деце. Веома важна је порука коју добијамо о међусобним 

односима и толеранцији,  заједништву становника једног места који се поштују и воле.  Упућује на пажњу према усамљеним 

особама, јер нечије мало, некоме може бити много. Истакнут је значај обележавања породичних празника. Све ове поруке су 

приказане на занимљив и духовит начин па су ученици са пажњом и уживањем одгледали филм. 

Учење ван оквира учионице у потпуности је испунила очекивања ученика и наставника. 

                                                                                                                         Горица Ристановић, наставник српског језика 

Филм ,,Гринч“ 

29.11.2018. год. ученици млађих разреда из Гојне Горе ишли у Дом култуте у Чачак да гледају цртани филм ,,Гринч“који је 

приказан у 3 D пројекцији. 
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Филм је едукативног карактера и промовише породичну нежност и љубав.Упућује на међусобне односе и толеранцију 

становника насеља и пажњу према усамљеним особама. 

Ученици су кроз занимљив садржај филма открили поруку. 

                           Вера Трнавац, учитељ 

 

8.22. ИЗВЕШТАЈ   СА ЕВРОПСКОГ ДАНА 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... 

 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.  

 

8.23. ИЗВЕШТАЈ  СА  МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ  
 
Каменица 
     Међународни дан толеранције обележен је и у Основној школи „Иво Андрић“ у Каменици. 

     Ученици од 5. до 8. разреда учествовали су у радионици у оквиру које су, остављајући отисак руке, својим речима покушали 

да објасне шта је за њих толеранција.  

     Учествујући активно у раду, истакли су да толеранција подразумева трпељивост,  осећајност, равноправност, разумевање, 

уважавање, једнакост и могућност избора.  

     Као резултат њиховог рада, настао је плакат у холу школе.  

     Ученици и наставници послали су поруку да се само толеранцијом гради не насилно окружење и да би сваки дан требало да 

буде Дан толеранције. 

        наставнице: Слободанка Гавриловић и Славица Дилпарић 

 

Теочин 
У свету и код нас, 16.новембар, обележава се као дан који нас подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас, и да 

толеранцију треба да практикујемо сваког дана. Међународни дан толеранције обележен је у нашој школи низом активности: 

Пано – на коме су дата различита мишљења о томе шта је толеранција; 

Дрво толеранције са кључним информацијама у вези са Међународним даном толеранције; 

                                      Песма  - Толеранција 

Толерантан човек буди, лепу реч и руку пружи. 

Није битна која боја, битно  да је раса твоја. 

Да нема поштовања, не би било света, срушила би се свака планета. 

Слога, мир и љубав нек у свима влада, јер је хармонија права. 

                                                    учитељи: Ана Зарић, Саша Васиљевић 

Гојна Гора 
Дан толеранције-16.11.2018.год. 

 

И ове године ученици млађих разреда из Гојне Горе обележили дан толеранције. 

Ученицима прикаан филм о толеранцији а онда се дискутовало о њему. 

Након тога, на радионици, прављено дрво толеранције. 

                                                                                                                                     учитељ: Вера Трнавац 
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8.24.ИЗВЕШТАЈ СА ДАНА ЗДРАВЕ ХРАНЕ 
Гојна Гора 
Дан здраве хране – 16.10.2018.год. 

Ученици школе у Гојној Гори обележили светски Дан здраве хране. 

Говорено о значају и важности правилне исхране у очувању здравља и развоју деце. 

Од донетих јабука ученици правили јабучару а потом се засладили укусним специјалитетом. 

Од воћа и поврћа правили разноврсне фигуре и уживали у дружењу и игри. 

                                            Учитељ: Вера Трнавац  

 

8.25.ИЗВЕШТАЈ СА  ПРОЈЕКТА ИГРАЈ ЗА ЕНЕРГИЈУ 
 

Светски дан енергетске ефикасности се обележава сваке године 5. марта.2019. 

 Енергетска ефикасност, пре свега , подразумева смањење губитка енергије и њено ефикасно коришћење у свим 

областима рада, живота и практичног деловања. 

 Како, према званичним подацима, Србија троши двоструко више енергије од светског просека, а чак шест пута више 

од неких земаља Европе, неопходно је већ од школсаког узраста развијати код ученика свест о потреби рационалног 

коришћења енергије. 

 Ученици IV разреда из Прањана су се укључили у ову  ,,животну игру“. 

         Учитељ: Славица Јевтовић 

 

8.26.ИЗВЕШТАЈ СА  ФЕСТИВАЛА  МЕСКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

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

реализована је у среду 6.03.2019. у матичној школи. Учествовали су ученици из Гојне Горе, Каменице, Коштунића, Теочина и 

Прањана. Било је баш пуно учесника (40). Како су маске биле интересантне и креативне, комисија, коју су чинила два члана из 

Културног центра ,,Абрашевић“ и педагог и психолог из наше школе,  није имала лак задатак избора -  које маске да позову на 

финалну манифестацију која ће се реализовати у недељу 10.03.2019. у Дому културе у Чачку.  
                                      Учитељ: Славица Јевтовић 

 

8.27.ИЗВЕШТАЈ СА   ФАНАЛА  ФЕСТИВАЛА МЕСКЕ У  ЧАЧКУ 
 

 Ученици наша школа је учестовала на финалу Фестивала меске у Чачку 10.3.2019. године. Из наше школе се 

плаеирали 29 маске. На финалу Фестивала маске наши ученици су освојили следеће награде: 

 

Катарина 
Браловић 

4/2 Фестивал маске најзанимљивија 
маска 

1  печурка треће 

Наталија 
Лазовић 

1/6 Фестивал маске најзанимљивија 
маска 

1  еко-мода друго 

Милош 
Стевовић 

4/2 Фестивал маске најизворнија 
маска 

1  дрво друго 

Јована 
Станојевић 

3-1 Фестивал маске најизворнија 
маска 

1  Јелена Анжујска друго 

Филип Луковић  Фестивал маске петлићи 
награда публике 

1  чобанин 
генерал Дража 

друго 

Бранислав 
Дамљановић 

4/7 Фестивал маске 1  треће 

Вук Буревић 2/2 Фестивал маске награда публике 1  поп треће 

Дуња Ђоловић 2/7 Фестивал маске групна маска  1 Црвенкапа и вук треће 

Филип Козодер 2/7 Фестивал маске  1 треће 

 

 

 

39 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 

8.28.ИЗВЕШТАЈ СА   МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЖЕНА У ТЕОЧИНУ 
 

Међународни Дан жена је дан посвећен женама који се слави сваке године 8.марта. Овај дан је настао као дан борбе за 

економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. 

У ИО школе у Теочину је организована приредба коју су припремили ученици из Брезне и Теочина са својим наставницима. 

Наши гости били су родитељи ученика, наставници из Брезне и директор школе.  

Уз најлепше стихове, песме и честитке, ученици су пренели поруку захвалности и љубави својим најбрижнијим особама.  

Од почетка школске године постоји фолклорни ансамбл у Теочину за ученике из Теочина и Брезне. Циљ је игра, а народне игре 

имају за циљ неговање друштвеног и естетског васпитања деце. Свој играчки таленат ученици су показали у дечјим играма и 

играма из Србије и Мачве. 

По завршетку приредбе, све присутне је поздравио директор школе Зоран Пантовић. У свом обраћању истакао је важност 

сеоских школа и значајне резултате наших ученика на такмичењима у наставним и ваннаставним активностима.  

Уз закуску и коктел дружење се наставило у просторијама школе.  

         Учитељи: Ана Зарић и Саша Васиљевић 

 

8.29.ИЗВЕШТАЈ СА   НАЦИОНАЛНОГ ДАНА 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. 

                                                                                                                                       Библиотекар: Гордана Поповић 

 

8.30.ИЗВЕШТАЈ СА   СВЕТСКОГ ДАНА 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”. 

                                                                                                                                                                  Библиотекар: Гордана Поповић 
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8.31.ИЗВЕШТАЈ СА  МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА 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  бригу,  узми књигу “ , ученици су правили „паметне 

обележиваче“ за књиге и све то у циљу развијања и неговања љубави према књизи. 

Библиотекар: Гордана Поповић 

 

8.32.ИЗВЕШТАЈ „УЧИОНИЦА – ПРОЛЕЋНИЦА“ 

 

Пролеће је годишње доба коме се сви радујемо, а деца наравно највише.У месецу априлу имали смо задатак да ово 

најлепше доба године преселимо у нашу учионицу. Сваког петка у месецу, на часовима ликовне културе, ученици 1. и 3. 

разреда из Каменице, украшавали су по једну страну своје учионице са мотивима пролећа. Уз помоћ разних предлога и идеја, 

из часа у час, на истеку сваке радне недеље, били смо све ближе циљу. Ученици су имали додатну инспирацију слушајући 

песме о пролећу као и у шетњама у природи у које су ишли у слободно време после наставе. Деца су се радовала свакој 

наредној радионици и успеху на крају исте. Сада уживају проводећи време у својој учионици подједнако као и  ван ње, у ово 

доба године. И настављају да верују у то да све можемо постићи заједничким трудом и да машта може постати стварност. 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                           Учитељица: Милица Милојевић 

 

8.33.ИЗВЕШТАЈ СА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ТЕОЧИНСКИ ДАНИ“ 
 

Ова културно-уметничка манифестација доприноси представљању и неговању културе нашег завичаја. Лепо је видети 

да школа у селу ради, јер кад школа живи онда значи да село опстаје. Пре седам година смо први пут организовали Теочинске 

дане и жеља наших ученика била је да прерасте у једну лепу традицију, која данас повезује различите генерације са циљем да 

истакнемо значај вредности дружења у сеоској средини. Традиција је лепота коју чувамо. 

Програм је отворио школски хор са песмом „Боже правде“. Публика је уживала у интерпретацији песама на српском, енглеском 

и немачком језику, драматизацији текстова „Мудрац“ и „Ко је најбољи“. Програм су својим наступом увеличали фолклорни 

ансамбл и балерина из наше школе и КУД „Шумадија“ из Горњег Милановца. Стихове Добрице Ерића за децу казивао је 

професор Високе школе у Чачку мр Миливоје Брковић, родом из Теочина и песник КД „Запис“ Радош Марковић. 

У школском дворишту уприличена је мини ликовна колонија за ученике млађих разреда уз подршку Александре 

Луковић и Радоша Гачића. После програма дружење се наставило уз коктел и закуску.  

Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице бројним појединцима, као и родитељима ученика, 

организацијама и предузећима за подршку манифестацији коју школа организује у сарадњи са Месном заједницом. 

На данашњој прослави је свечано отворен спортски терен за кошарку чију изградњу су подржали родитељи ученика, 

Основна школа „Иво Андрић“ и локална самоуправа. 

 

У Теочину,                                                                                                                              Учитељи: Ана Зарић и Саша Васиљевић 

16.04.2019.год. 
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8.34.ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДАВАЊА НАСТАВНИКА 
 

У школи је  педагог школе одржано 15.4.2019.године предавање на тему: „Обезбеђивање квалитета рада- 

саветовање“. Предавању је присустовало 35 наставника. Наставници су упознати са новим оквирима вредновања у школи, као 

и важећа законска и подзаконска акта школе.На саветовању је речено о унутрашњем и  спољашњем вредновању установе. 

Нови правилник о квалитету рада установе. За школу је најважније област Настава и учење. Сада је акценат пребачен са 

наставника на ученика. Наставник треба да научи ученика како да учи на часу и да примењује нове технике учења. 

Наставници су упознати и са новим правилником о стручном усавршавању. План стручног усавршавања је саставни 

део Годишњег плана рада школе и усклађен је са Развојним  планом установе и са резултатима самовредновања и спољашњег 

вредновања установе.Наставничко веће у јуну месецу разматрају извештај са директором о стручном усавршавању.Извештај 

са анализом је саставни део Годишњег извештавања рада школе. 

Оно што је у спољашњем вредновању запажано, а у новом правилнику о квалитету рада установе је следеће: да се 

мало ради са надареном и талентованом децом , односно израда ИОП-3, диференциране настава и индивидуализација и 

додатна настава и план припрема ученика за такмичење- факултативни програми. Потребно је да постоји боља сарадња са 

предшколским установама, са школама у окружењу, тематска настава са ученицима млађих разреда, радионице ученицима 

који прелазе из разредне у предметну наставу, коришћење података о образовним постигнућима ученика и планирање рада у 

наредном периоду. 

Педагог је са стручним већима и директором школе дала предлог о аналитичком истраживању на тему „Праћење 

образовна постигнућа ученика кроз разредна тестирања које би се реализовано у три дана у јуну месецу са ученицима од првог 

до седмог разреда. Овом истаживању би пратили као учитељи и наставници тако и педагог и директор школе. Сви присутни 

имају 4 сата стручног усавршавања у установи. 

      Подносилац извештаја: Данијела Ракићевић, педагог 

 

 

8.35.ИЗВЕШТАЈ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ 
 

Поводом дана обележавања Енергетске Ефикасности  05.03.2019  ученици 6. Разреда су на часу Технике и 

технологије добили обавештење шта се подразумева под енергетском ефикасношћу, где су након тога заједно са својом 

наставницом Драганом Лечић прикупили потребан материјал и  урадили пано поводом Енергетске ефикасности. 

Изради паноа су помогли ученици 8. разреда заједно са својом наставницом на часу Физике Милком Јоровић.Ученици су од 

своје наставнице добили основна објашњења као и основне формуле које се користе. 

Пано са радовима ученика се налази у холу школе. 

Истог дана су ученици 5. разреда са својом наставницом Маријаном Марковић радили пано на часу Чувари природе. 

Пано са њиховим радовима налази се у учионици 5. разреда. 

      Драгана Лечић, наставникТИО, ТИТ и ИНФОР. 

 

 

 

8.36.ИЗВЕШТАЈ ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА 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. 

 

          Гордана Поповић, библиотекар 
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8.37.ИЗВЕШТАЈ СА ШАХОВСКОГ ТУРНИРА У БОГДАНИЦИ 
Поводом првомајских празника, у суботу 4. маја 2019. године, по десети пут одржан је шаховски турнир у Богданици. 

Организатори турнира су ОШ“Иво Андрић“ Прањани и шаховски клуб „Пролетер „ из Миндена. Такмичење је организовано за 

две категорије- јуниоре и сениоре. У јуниорској конкуреницији такмичило се 28 дечака и девојчица, док је у сениорској било 18 

такмичара.  

Најбољи у јуниорској конкуренцији били су Филип Стефановић, који је заузео прво место, друга је била Александра 

Стојадиновић, а треће место је заузео Никола Андрић, сви из омладинске шаховске школе „ Борац“ из Чачка, док је  код сениора 

прво место заузео Ал Атарји Сами, други је био Горан Стефановић, а треће место заузео је Иван Димитријевић из Чачка. 

Организатор турнира Зоран Пантовић, директор школе“ Иво Андрић“,  обратио се присутним такмичарима истакавши 

важност шаха за интелектуални развој деце и омладине. Потом се осврнуо на деценију одржавања турнира. „Све је почело 

захваљујући Милану Стојановићу , из Тометиног Поља, који је живео у Миндену.Он је донео школи поклон од осам шаховских 

гарнитура. Убрзо потом јавила се идеја да се организује шаховски турнир, који би имао за циљ популаризацију ове древне игре 

код деце и омладине. Сарадња је настављена и у наредним годинама, тако да су представници „Пролетера“ учествовали 

неколико пута у надметању. Фадил Нерудин, Милета Станојевић и господин Поповић почели су да помажу овај турнир како 

финансијски, тако и у поклонима- мајицама, медаљама и пехарима. Пре пет година довели су њиховог интернационалног 

мајстора господина Дирка Шуа из Немачке да одигра симултанку са нашим шахистима. Временом турнир је растао, почела су 

деца да се укључују у игру и као резултат тога пре три године смо организовали општинско првенство у шаху за основне и 

средње школе у Горњем Милановцу. Наша школа је прошле године имала једног ученика који се пласирао на републичко 

такмичење у шаху, док ће  ове године ученик шестог разреда Алекса Толић учествовати на републичком такмичењу, јер је заузео 

прво место на окружној смотри у Трепчи.Турнир је меморијалног карактера и посвећен је Милојци Кнежевић, жени која је 

једина играла шах у Богадници. Занимљиво је и то да се подударило да први шаховски турнир 2010. године буде одржан баш 

на дан када је бака Милојка сахрањена “, истакао је Пантовић. 

По завршетку такмичења председник Месне заједнице Богданица Бранимир Кнежевић и директор школе Зортан 

Пантовић су победницима уручили пехаре, медаље, дипломе и захвалнице. Након тога за све присутне био је организован ручак 

и коктел добродошлице уз традиционално јело-пасуљ из земљаног лонца. 

На крају овог целодневног дружења, Зоран Пантовић се захвалио свим учесницима, Општини Горњи Милановац и 

председнику Дејану Ковачевић на подршци, Фадилу Нерудину и Милети Станојевић, који су овог пута донирали осам 

дигиталних сатова, мајице и медаље за сву децу која су учествовала на турниру  и позвао такмичаре да у још већем броју дођу  

на следеће окупљање које ће бити у исто време наредне  годинe. 

                                     Зоран Пантовић, директор школе 
 

8.38.ИЗВЕШТАЈ СА ЛИТЕРАЛНОГ КОНКУРСА „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 
 
Ученици наше школе су учестовали у литерарном конкурсу „Крв живот значи“. Наталија Лазовић ученица првог разреда из 

издвојено одељења Коштуниће освојила је прву награду.  Јелена Контић ученица четвртог разреда из издвојеног одељења 

Теочин освојила је трећу награду и Јелена Дамљановић, ученица првог разреда из издвојеног одељења Коштуниће добила је 

похвалу. 

 

8.39.ИЗВЕШТАЈ СА КРОСА „РТС-а“ 
 

И наша школа се прикључила да учествује у кросу под  покровитељством  РТС-а. Крос се одржао 

10.маја 2019.године са почетком у 10 часова.  

Циљ ове манифестације је да се поспешује физичка активност  код ученика, као и боравак на чистом 

вазгуху. Сви ученици су учестовали у овој манифестацији. 

 

8.40.ИЗВЕШТАЈ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Републичко такмичење из географије је одржано 25.маја 2019. године у Зрењанину, у ОШ “Др Јован Цвијић“ .Из наше 

школе  учесници су  били Атанасије Брајовић и Немања Сарић, ученици 8. разреда из ОШ. „Иво Андрић“ Прањани, ИО Брезна. 

У изузетно јакој конкуренцији са рекордним бројем од 340 ученика, који су се пласирали у највиши ранг такмичења они су 

остварили одличан пласман заузевши треће и пето  место у Републици Србији: 

 

Немања Сарић,(98 од 100 могућих бодова), заузео 3. место 

АтанасијеБрајовић, ( 96 од 100 бодова), заузео 5. место 

                                                                                                                                          Велимир Александров,наставник географије 
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8.41.ИЗВЕШТАЈ ПРОЛЕЋНО ДРВО ИЗ МАШТЕ 
 

После ,,Учионице пролећнице“ ученици 1. и 3. разреда из Каменице наставили су са новим идејама. Овај пут желели 

су да украсе врата своје учионице јер је тај део остао да заокриже замисао. Иако баш и није пролећно време већ данима, нису 

дозволили киши да утиче на њихову креативност. Напротив, још више је мотивисала децу. Јер ако већ не могу да уживају 

напољу, онда ће они имати још више времена да реализују своје идеје и ,,имати“ своје сопствено пролеће. Ученици су уз разне 

предлоге, радом у групи, вредно испуњавали свој задатак. Пролећно дрво.  

Дрво, које ће бити њихово, јединствено, из маште. Онако како би они волели да оно буде. Резултат њиховог труда био 

је управо тај. Дрво као из бајке. Украсили су своја врата и сада улазе у учионицу тако што прво поздраве птичице а онда 

насмејани крећу са наставом. 

 

8.42.ИЗВЕШТАЈ УЧИОНИЦА БЕЗ ЗИДОВА 2 
 

Ученици IV разреда из Прањана су по други пут ишли на излет у Коштуниће, где су имали часове на отвореном. 

Најпре су посетили Зоолошки врт а затим се спустили до реке и спортских терена. 

На несвакидашњи начин и у несвакидашњем амбијенту систематизовани су разни наставни садржаји (разноврсност биљног и 

животињског света нашег краја, рељеф, природна богатства и лепоте природе, делатности људи, екологија, запажања изгледа 

природе и опис и др...).  

Конкретне наставне јединице прилагођене су амбијенту: 

Српски језик: ,,Присила је ризиковала“, читање са предвиђањем (текст говори о прасету ..) 

Природа и друштво: Рељеф (са акцентом на наш крај) 

Математика : Запремина (колико литара воде би могло стати у базен поред кога се налазимо...) 

Музичка култура: Народне песме (пре свега оне које певају о нашем крају) 

Учионица без зидова била је весела, забавна али и едукативна 

                                                                                                                                                                    Славица Јевтовић, учитељица  

8.43.ИЗВЕШТАЈ МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ – М3 

 
Манифестација Мај месец математике, која се већ традиционално одржава током месеца маја, ове године обележена је и 
у нашој школи. Учествовали су ученици од петог до осмог разреда, а циљ је био развијање креативности, маштовитости, 
тачности, прецизности, логичког мишљења и закључивања... 
 Ученици петог разреда завирили су мало у тајне статискике. Бавили су се аритметикчком средином кроз 
пројектну наставу. 
 Ученици шестог разреда су кроз креативну и маштовиту игру слагалице танграма склапали фигуре различитих 
облика, а затим рачунали и упоређивали површине добијених фигура. 
  Ученици седмог разреда су применом експеримента дошли до заједничког закључка вредности константе π. 
 Задатак ученика осмог разреда био је да анкетирају ученике од 5. до 8. разреда на одређена питања из 
свакодневног живота. Добијене резултате су средили, представили табеларно, графички и презентовали их осталим 
ученицима. 
 Сви ученици су били веома креативни, вредни и ангажовани у активности којом су се бавили. Укључивање 
ученика у обележавање ове манифестације допринело је развијању интересовања и ангажовања ученика за бројне 
математичке садржаје и њен значај за свакодневни живот. 

Милева Глишић, проф. математике и информатике 

 

8.44.ИЗВЕШТАЈ   ИЛИНДАНСКИХ  ДАНА  У  КАМЕНИЦИ 
 
Традиционално се сваке године 1.2.августа се организују Илиндански дани у Каменици. Првог дана су културно-
уметнички програм, другог дана је турнир у малом фудбалу. 

 

8.45.ИЗВЕШТАЈ МАНИФЕСТАЦИЈЕ САБОР ВИОЛИНЕ У ПРАЊАНИМА 
 
Ове године  по први пут се организује Сабор виолине у Прањанима. Општина Горњи Милановац је реализатор ове 
манофестације. Сабор виолине ће трајати три  дана   15.,16. и 17.августа 2019. 
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8.46. ИЗВЕШТАЈ СА ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ У БРЕЗНИ 
   У издвојеном одељењу  Брезниа  27.6.2019.године за крај школске године обележен,  је одговарајућим културно-
уметничким програмом.  
     На почетку програма присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић и уручио диплому ђаку генерације - 
Ленки Вујанић, као и посебне дипломе ученицима осмог разреда - Атанасију Брајовићу, Милени Брковић и Немањи 
Сарићу.  
    Након рецитације ученика млађих разреда, ученици су извели представу „Модерна бајка“ која је проглашена за 
најбољу представу у категорији основних школа на фестивалу „Школска сцена“. 
    У наставку програма публика је уживала слушајући композицију на руском језику у извођењу ученица Ленке и Милице 
Вујанић, као и у драматизацији „Школски дани“ коју су припремили ученици седмог разреда. 
 

 Славица Јовићевић Бабовић  
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I Х  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

9.1.ОРГАН  УПРАВЉАЊА – ШКОЛСКИ ОДБОР 
 ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор је у првом   полугодишту школске 2018-2019..године, одржао пет седница. Током певог полугодишта у сазиву 

ШО није било измена.ШО је у првом полугодишту школске 2017-2018.године, на својим редовним седницама: 

-разматрао  и усвајио Извештаја о припремљености школе за почетак рада у школској 2018-2019.г. 

-донео Анекс Школског програма за други циклус основног образовања и васпитања 

-донео ГПР школе за шк.2018/19.г. 

-донет ПСУЗ за школску 2018/19.г. 

-разматрао и усвојио  трећу и четврту измену Финансијског плана за 2018.г. 

-разматрао и усвојио извештаје  педагога о успеху и владању ученика  на првом тромесечју и првом полугодишту школске 

2018/198.г. 

-донео Финансијски план за 2019.г. 

-разматрао преоруку радне групе за праћење ангажовања  запослених у МО. 

У току другог полугодиша Школски одбор одржа 3 седница.  

       

                                                                                Председник Школског одбора Данијела Ракакићевић 

 

9.2.РУКОВОДЕЋИ ОРГАН- ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ  ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА 

Школска година је почела  3. септембра  2018. године, симболичним подизањем школске заставе. 

 Потом сам обишао издвојена одељења у Богданици, Каменици,Прањанима,Коштунићима, Теочину,Брезни и Гојној 

Гори где сам  ученике и наставнике упознао са школским календаром и актуелностима за нову школску годину. Том приликом 

сам поделио књиге које традиционално ђацима првацима поклања председник општине Дејан Ковачевић. 

Мисија „ Халијард „ је обележена 22.9.2018. године. Том приликом у школи је  по трећи пут одржан концерт  музике 

тридесетих година, у извођењу војног оркестра америчке војске.  На манифестацији је био присутан амбасадор САД господин 

Кајл Скот, Председница Скупштине  Републике Србије Маја гојковић,заменица предесдника општине Јадранка Достанић, 

народни посланици Драгомир Карић и Марко Парезановић, представници Војске Србије, престолонаследника Александар 

Карађорђевић и многи други. 

Следећи велики догађај који смо организовали био је Дан школе и прослава јубилеја-160 година постојања школе у 

Прањанима. Том приликом смо осмислили манифестацију“ Андрићевијада-градимо мостове пријатељства“, где су поред 

ученика наше школе учествовали и ученици из Београда и Будисаве. 

Поводом Митровдана, школа у Брезни је организовала традиционалну манифестацију „ Митровдански дан“. Програму 

су присуствовали родитељи, ученици из Срезојеваца и Теочина, неколико донатора који су помогли обнову школе у Брезни, 

дирекотрка вртића са сарадницима, дирекотрка компаније „Хелиос“ из Горњег Милановац. Том приликом је откривена 

табала“Захвалност ктиторима“, додељене су захвалнице и одржан пригодан културно-уметнички програм. 

Присуствовао сам семинару“ Интеграција, корелација, занимација“, који је одржан 17.11.2018. године и стручном 

скупу „ Академија Филиповић у служби модерног образовања“, који је одржан у Кончареву од 14. до 16.9.2018. године, такође 

сам организовао и обуку из Прве помоћи у сарадњи са Црвеним крстом из Г.Милановаца, за наставнике и учитеље, на којој сам 

и сам присуствовао. Крајем марта присуствовао сам стручном скупу на Тари у организацији друштва директора школа Србије, 

под називом“Руковођењем до квалитета“. 

За заинтересоване ученике сам организовао посету радио-аматера из Г.Милановац, који су упознали ученике са овим 

хобијем.Презентација је одржана 27. марта 2019. године. 

Почетком априла сам подржао и учествовао у изградњи терена за баскет у школи у Теочину, а 16. априла сам узео 

учешћа на традиционалној манифестацији „Теочински дани“. 

Десети, јубиларни турнир у шаху сам организовао четвртог  маја у сарадњи са шаховским клубом „Пролетер“ из 

Миндена, колегама и родитељима из Богданице. 

Потом сам узео учешће на трибинама које је организовао наш Клуб наставника и родитеља. Прва трибина одржана је 

1.11.2018. године и на њој је говорио Игор Јурић, док је друга одржана 11.12.2018. године где је о проблемима у васпитању 

говорио професор Радиша Зимоњић.Затим сам узео учешће на првом округлом столу у организацији Клуба наставника и 

родитеља на тему“Сарадња школе и породице-добре и лоше старне“, који је одржан 23.априла 2019. Године. 
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Такође сам организовао одлазак наших ученика на  Фестивал науке, који се одржава у Београду у халама Сајма 

1.12.2018. године. Затим сам организовао превоз деце на сва општинска, окружа и републичка такмичења, као и одлазак деце из 

Брезне и Теочина у посету музеју у Горњем Милановцу и Такову. 

По други  пут, ове године, у сарадњи са ФК“Гојногорац“ организовао сам светосавски  турнир у малом фудбалу који 

смо назвали „Халијард трофеј „Прањани. Турнир је трајао два дана. Првог дана такмичили су се ветерани( шест екипа), а потом 

смо по први пут организовали турнир за девојчице. Одазвале су се екипе из  Горњег Милановца, Краљева и Прањана. Другог 

дана такмичили су се дечаци 2007. годиште и млађи. На турниру су учествовали ФК“Гаучоси“ Чачак, ФК“Арес“ Чачак, 

ФК“Црвена звезда“ Ужице, ФК“Киндер“ Г.Милановац, ФК“Гојногорац“ и екипа школе“ Иво Андрић“. 

Такође, крајем новембра око 120 наших ученика имало је прилику да посети Дом културе и погледа филм у 3-Д 

пројекцији“ Гринч“. Организатор посете била је Горица Ристановић, професор српског језика. Такође, почетком децембра 

организовао сам гостовање позоришне представе „ Чарли и ја“.  Почетком априла ученици су погледали представу „У цара 

Тројана козје уши“, а крајем маја присуствовали су представи под називом „Прича о писцу прича“. 

Последњег дана децембра, заједно са колегама, организовали смо, по први пут, манифестацију под називом 

„Новогодишња научна чаролија“,  где су деца имала више активности- кићење новогодишњих јелки од рециклираних 

материјала, мини фестивал науке, продајну изложбу хуманитарног карактера и позоришну представу.  

Средином  јанура учествовао сам у организацији квиза „Знање је благо“  и „Свезналица“, који се већ по пети пут 

одржава у нашој школи. Данијела Ракићевић, педагог школе, са наставницима и учитељима се потрудила да квиз буде занимљив 

деци и да учешће у квизу узму деца из Брезне, Теочина, Каменице и Коштунића.Спонзор квиза били је СТР“Аница“ из 

Богданице. 

Узео сам учешће у организацији прославе школске славе Свети Сава. Том приликом сам присуствовао  прослави у 

Прањаним и Срезојевцима.  

Одржао сам шест    седница Наставничког већа, две   седнице  Педагошког  колегијума, присутвовао на три седнице 

Савета родитеља , шест    седница  Школског одбора и шест  Актива директора.  Присуствовао сам на седам родитељска састанка 

у Прањанима, Богданици, Теочину, Каменици и Брезни. 

Посетио сам тринаест часова, од тога два интегративна часа, где су се наставници потрудили да ти часову буду добро 

осмишљени уз употребу савремених наставних средстава. 

Почетком октобра школу су посетили представници фондације „Spirit of America“ и том приликом су нашој школи 

донирали девет белих табли и два уређаја за преносну интерактивну таблу, a ФК „ Гојногорац „ је добио 12 дресева . Тада смо 

разговарали о потребама школе и даљој сарадњи. Захваљујући психологу школе Сањи Ранковић Илић Американци су посетили 

школу у Брезни и упознали се са потребама те школе и са акцијом њеног реновирања. 

У новембру сам присуствовао свечаности поводом отварања Брда мира у Горњем Милановцу. Затим сам имао састанак 

са професором шумарског факултета господином Главоњићем око израде пројекта за грејање у Прањанима на биомасу.  

Успешно смо организовали и спровели екскурзије за све ученике школе, као и матуру за ученике осмог разреда. 

Као члан организационог одбора за први Сабор виолиниста Србије, који ће бити одржан у Прањанима од 16. до 18. 

августа, организовао сам час виолине у сарадњи са Музичком школом из Чачка.Поводом тога био сам гост у Жикиној шареници 

9. јуна 2019. године, која је емитована из   Мионице. 

Поводом 75 година мисије „Халијард“ био сам гост у амбасади САД-а, где су присуствовали бројни гости као и 

Председник   Србије Александар Вучић. 

Од 17. до 20.јуна успешно смо организовали завршни испит за ученике осмог разреда.Такође, сви наши наставници су 

одговорно одрадили послове на дежурству, супервизији и прегледању тестова. 

Што се тиче финансија, план за ову  школску  годину је делимично  остварен, јер у наредном периоду имамо у плану 

набавку намештаја за школу у  Брезни, Богданици, Гојној Гори и Прањанима, као и радове на сређивању тоалета и 

постављању олука у Гојној Гори. Такође ћемо почети ограђивање школског дворишта у Брезни, захваљујући донацији Милоша 

Боровњака из Америке. Школа не дугује  новац. Сви рачуни се редовно исплаћују. Као поклон смо добили четири електрична 

звонцета-два у Прањанима и по једно у Брезни и Каменици.Набавили смо две пећи за Гојну Гору и Богданицу.  Купили смо и 

три кварцне пећи за канцеларије, један електрични решо и интерактивну таблу за Каменицу.Урађена је фасада школе у 

Богданици, доведена вода и бетонирана једна учионица која је била у јако лошем стању. Набавили смо шест ПП апарата, мотрни 

тример, учило за одређивање статичког коефицијента трења клизања за физику као и 15 столова и столица за мали кабинет 

информатике. За библиотеку су купљене 144 књиге. Од Министарства просвете добили смо пет рачунара( по један за Богданицу, 

Срезојевце и Каменицу и два рачунара за Брезну). Од донатора смо добили такође три рачунара за Брезну, а Каменица је добила 

један сет- лап-топ и пројектор у оквру пројекта“ 2000 дигиталних учионица“. Купили смо и три лап-топа за потребе школе у 

Прањанима. Од намештаја купили смо три ормара и једну комоду за кабинет информатике. У Брезни је замењенa готово сва 

столарија и окречена је комлетна школа.  

. 

 

Директор школе 

                                                                                                                                                                                 Зоран Пантовић 
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9.3. РУКОВОДЕЋИ ОРГАН-  ПОМОЋНИКА  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
Годишњи извештај о раду помоћника директора 
У току полугодишта 2018/2019. године, план рада помоћника директора је  остварен. 

Списак реализованих активности:  

Августа и септембра 2018.године сарадња са директором и педгогом одвијала се кроз  израду Годишњег плана рада 

школе,извештаја о раду школе,попуњавању Табела које je доставља школска управа и општина .Податке за општину и школску 

управу достављали смо благовремено у предвиђеном року.Помагала сам директору и педагогу  у подели  наставника у тимове 

школе ,уносу података о запосленима у ИС ,,Доситеј “ ; урадила годишњи план рада помоћника директора; пружала помоћ у 

изради распореда часова и његовог усклађивања. 

Одређена су дежурства наставника у току школске године, како редовна, тако и за посебне активности у школи, 

такмичења и тестирањa. 

Дана 22.10.2018. године присуствовала сам часу немачког језика  у Каменици у 5/2 разреду код наставнице Бојане 

Рацић.Наставна јединица је била везана за називе предмета.Ученици су били активни на часу, а за крај су одиграли игру на 

испадање ко погреши. 

Такође дана 22.10.2018. године посетила сам час биологије у шестом разреду код наставнице Катарине Костић.Путем 

презентације наставница је ученицима објаснила лекцију,,Сунђери“ коју су на крају обновили. 

Дана 26.10.2018. године присуствовала сам часу српеског језика  у Теочину у 1/7 разреду код учитеља Саше 

Васиљевића.Наставна јединица Штампана слова Б, б и Г, г. На почетку часа путем приче деца су погађала реч на дато слово.Било 

је занимљиво на часу. 

   Сарадња са педагогом и психологом у анализи и решавању актуелних васпитних проблема и ради пружања подршке 

ђацима са проблемима у учењу. 

Учешће на седницама Одељењских и Наставничких  већа за полугодиште; 

 Координација и организација, као и подршка свим активностима одржаним у школи и ван ње . 

Помоћ и подршка наставницима у раду, што у наставним активностима, што у другим видовима; самоевалуација, 

пројекти, разговори, решавање спорних ситуација и односа, обуке. 

 Такође и евалуација њиховог рада, односно праћење да ли се редовно одржава настава и ваннаставне активности, 

дежурства и друге активности као и договор око замена часова по потреби. 

  Помоћ директору у разним активностима, по потреби, а најчешће у виду организације и расподеле послова осталим 

запосленима у школи, обавештавања, заједнички рад и саветовање.  

  Сарадња са свим  пословним партнерима, службама, а у циљу обезбеђивања услова за безбедан и неометан рад школе. 

То је подразумевало разговоре, договоре, као и организацију систематских прегледа код педијатра ,зубара, гостујућих 

предавања, предавања полиције у првом и шестом разреду ,организовање семинара у школи и друго.  

План рада помоћника директора у току другог полугодишта 2018/2019. године је у потпуности и остварен. 
Списак реализованих активности:  
Сарадња са директором и педгогом одвијала се кроз :Унос података у ИС,, Доситеј“, слање извештаја за ажурирање  Сајта 
школе, припреме за  израду Извештаја о раду школе, Извођење екскурзија, организовање представа , професионалне 
оријентације ,писање пројеката, организовања пробног испита, припрему документације за спровођење завршних 
тестирања ученика,организовања матуре  и завршног испита  за ученике осмог разреда. 
 Одређена су дежурства наставника  на општинском такмичењу из биологије чији смо домаћини, дежурства на пробном 
завршном испиту, дежурства на такмичењима и тестирањима ученика,именовани чланови комисија за организацију, 
дежурство, прегледаче  и  супревизоре за спровођење Завршног испита у јуну. 
Дана 27 3.2019. године присуствовала сам интегративном часу српског језика, математике ,физике и техничког и 
информатичког образовања у старијим разредима у Прањанима.  
Такође, дана  23.4.2019. присуствовала сам интегративном часу историје и географије у 6.разреду у Прањанима. 
 Присуствовала сам   свим  седницама Одељењских и Наставничких  већа у   другом полугодишту; 
Активно сам учествовала у раду Тима за културну и јавну делатност школе,Тиму ЕТОС, Тиму за писање пројеката, 
присуствовала састанцима Клубa родитеља и наставника... 
 Координирала сам и учествовала у организацији  свих активности одржаних у школи и ван ње . 
Пружала сам  информације као и  сву неопходну помоћ и подршку наставницима у раду,како у наставним тако и у ван 
наставним активностима. Сарађивала сам са наставницима и  у оквиру професионалне оријентације . 
Посебан сегмент рада био је посвећен ученицима осмог разреда, организацији и спровођењу пробног и  званичног 
Завршног испита.  
Следи планирање и договор око одржавања Културне манифестације Илиндански дани у Каменици 1.и 2.августа 
2019.године ,припрема и организација предстојеће школске школске године  (подела часова, задужења, разредног 
старешинства....).  

 

                                                                                                                                                 Подносилац извештаја: Гордана Поповић 
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9.4. САВЕТОДАВНИ ОРГАН 
Савет родитеља у школској 2018/19. броји 25 члана.  

Предесеник Савета  родитеља   је Мирослав Вујанић 

9.4.1. САВЕТ РОДИТЕЉА 
Савет родитеља је у првом полугодишту  школске  2018/19. године одржао три седнице, на којима су разматрана и решавана 

следећа питања важна за рад школе: 

-разматрао  и  усвојио ИОР школе за шк.2018/19.г. 

-разматрао  и усвојио извештај о раду директора школе  за школску 2017/18.г. 

-разматрао  и усвојио извештај о припемљености школе за почетак рада  школске 2018/19.г. 

- разматрао  и усвојио Анекс Школског програма за други циклус основног образовања  и васпитања 

-разматрао  и усвојио   ГПР школе за школску 2018/19.г. 

-донет ГПР Савета родитеља  за  школску 2018/19.г. 

-разматрао и донео одлуку о избору  понуђача  осигурања ученика за шк.2018/19.г. 

- разматрао и донео одлуку о избору понуђача  за фотографисање ученика за шк.2018/19.г. 

- разматрао и донео одлуку о избору добављача  за ђачку кухињу за шк.2018/19.г. 

-разматрао  и  дао сагласност  на  план ескурзије за школску  2018/19г. 

-донео одлуку о избору понуђача за реализацију екскурзије за  школску 2018/19.г. 

- донео одлуку о избору представника  Савета родитеља ОШ „Иво Андрић“ Прањани,   у општински Савет   родитеља   за 

школску 2018/19. 

Савет родитеља је у другом  полугодишту  школске  2018/19. године одржао три седнице, на којима су разматрана и решавана 

следећа питања важна за рад школе: 

-разматрао  и  усвојио ИОР-2 школе за шк.2018/19.г. 

-разматрао  и усвојио извештај о раду директора школе  за школску 2018/19.г. 

-разматрао  и усвојио извештај о раду школе 2018/19. 

-избор новог члана за Школски одбор и председника Савера родитеља  

 

Председник Савета родитеља: Мирослав Вујанић 

 

9.4.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Ученички парламент је конституисан 11.9.2018.године. У нашој школи постоји три радне  групе у оквиру Ученичког 

парламента и то:  у Прањанима на нивоу два разреда имамо 15 чланова, у Каменици имамо 10 чланова и у Брезни имамо 7 

чланова (укупно 32 ученика).   

Тајним гласањем је одлучено да председник УП  је  Невена Томовић 8/1, потпредседник  Јана Столица 8/1  и записничар  Милица 

Веселиновић 8/1 одељење на нивоу школе, а свака група је имала своје председника, потпредседника и 

записничара.Кординатори су се договорили да поред Плана Ученичког парламента да свако у својој школи  решавају проблеме 

и дају предлоге који ће бити у записнику на нивоу групе. Овакав начин рада је добар. 

У току првог полугодишта  чланови УП су имали 4 седнице. Чланови Парламента су учестовали у разним 

манифестацијама које су се организовале у школи.  Ове гидине смо прославили 160 годишњицу од постојања наше школе, да 

су чланови УП били домаћини ученицима из Београда и Будисаве.Чланови   су се укључили у представљају школе са вођењем 

програма Дана школе.  Такмичили су се у Квизу „Мостови пријатељства“ са ученицима из Београда и Будисаве и учестовали су 

у три радионице и то: научно-истраживачка, луткарска и новинарска. По мишљењу колега да је програм био најбољи до сада. 

У току другог полугодишта одржане су три  седнице Ученичког парламента. Чланови парламента су реализовали шест 

Вршњачких едукација. Едукације су биле за технику читања и технику памћења. Дали су и мишљење за уџбенике за наредну 

школску годину. Учестовали су у свим манифестацијама које су реализоване у школи.  

Ученички парламент у Каменици је у току првог полугодишта  одржао три састанка, а у другом полугодишти 

реализовано је три састанка, што је укупно пет у току године. Први састанак је одржан у октобру и на њему је конституисан 

Парламент. Чланови УП из Каменице су Марија Браловић, Данијела Крњић, Марина Мићовић, Јана Трнавац и Дарко 

Сретеновић , Анђела Обрадовић, Душан Ђуровић. Овом састанку присуствовала је Данијела Ракићевић која је упознала ученике 

са улогом УП и активностима које су планиране за ову школску годину. Договорено је да седницама Наставничког већа због 

превоза присуствују ученици из Прањана. Сви ученици су присустовали Вршњачкој едукацији везано за технику читања и 

технику памћења. 
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Ученички парламент у Брезни  је у току првог полугодишта  одржао три састанка и у другом полугодишту одржано је 

три састанка, укупно шест састанака.Учестовали су у хуманитарним акцијама које су се организовале у школи, затим у 

квизовима „Свезналица“ и „Знање је благо“. Узели су учешће у организовању школске сцене, где су освојили другу 

награду.Активности које су се реализоване у школи  у Брезни 25.9.2016.године, обележен је Дан спорта у коме су учестовали 

чланови Парламента. Својим  добрим  примером  промовисали су фер-плеј , спортски и такмичарски дух. Дечја недеља која се 

обележава у октобру, обележена је прављењем паноа, који је сваки разред осмислио и сви радови били су изложени у холу 

школе.члан Ученичког парламента Ленка Вујанић ученица 8/3 одељења  одржала је две Вршњачке едукације за ученике од петог 

до осмог разреда. 

Чланови Парламента су  анализирали свој рад и закључили да је могао да буде бољи. 

Координатори Ученичког парламента су задовољни на свим активностима и раду свих чланова. Рад парламента  био 

је транспарентан и ангажован у свим активностима рада школе. Радна атмосфера је била изузетно позитивна и погодна за 

отворену сарадњу и дебату. Чланови су добро сарађивали и са директором школе.      

 

                                                     Координатори УП : у Прањанима Данијела Ракићевић, педагог,  

                                                                                       у КаменициСлободанка Гавриловић, наставник српског језика и   

                                                                     у Брезни  Јасмина Павловић, наставник математике.        

Х  СТРУЧНО ОРГАНИ И ТИМОВИ 

10.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
У току школске године 2017/2018. одржано је осам седница Наставничког већа. 

На седницама су разматране следеће теме: 

1. Разматрањи и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за   2016/2017. 

2. Разматрањи и усвајање Годишњег плана рада школе за школску годину 2016/2017. 

3. Разматрањи и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. 

4. Родитељски састанци- избор чланова за Савет родитеља 

1. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у уторак, 12. септембра 2017.  

2. Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог тромесечја 

3. Извештај о посети Природњачком музеју у Свилајнцу 

4. Извештаја о прослави Митровдана у Брезни 

5. Клуб родитеља 

6. Различити облици наставе 

7. Протокол о поступању када се уочи насиље 

8. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 18. јануара 2018.  

9. Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта 

10. Оцењивање ученика  

11.  Одржавање часова код ученика четвртог разреда и припремна настава за ученике осмог разреда 

12. Полугодишљи извештаја о раду школе 

13. Полугодишљи извештаја о раду директора 

14. Школска сцена  

15. Извештај о новогодишњем квизу ,,Знање је благо“ и ,,Свезналица“ 

16.  Извештај о прослави Савиндана 

17. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 30. јануара 2018.  

18. Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика на крају трећег тромесечја 

19. Анализа остварености наставног плана и програма 

20.  Постигнути резултати на такмичењима 

21. Организовање и припрема за извођење екскурзије 

22. Припреме у вези са вредновањем договорене области самовредновања 

23. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 12. 4.2018.  

24. Избор нових чланова Школског одбора 

25.  Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 21. мај 2018.  
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26. Разматрањи и усвајање извештаја о успеху ученика осмог разреда на крају школске    године 

27. Избор Ђака генерације 

28.  Избор спортисте генерације 

29. Припреме за реализацију завршног испита 

30. Усвајање Записника са претходне седнице одржане у четврак, 31. маја 2018. 

31. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 

32. Анализа остварености наставног плана и програма на крају другог полугодишта 

33.  Извештај са разредног тестирања 

34. Анализа истраживања ,,Утицај нових техника учења на усвојеност и примену знања код ученика“ 

35. Резултати испитивања зрелости ученика за полазак у основну школу 

36. Реализација завршног испита за ученике осмог разреда 

37. Реализација Ученичке олимпијаде и спуштање заставе 

38. Распоред припремне наставе за полагање поправног испита и информације у вези са почетком рада у августу 

39. Разно (Школски програм за период 2018/19-2022/23, Годишњи план рада, Годишњи извештај о раду) 

      Записничар Горица Ристановић, наставник српског језик 

 

10.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
У току првог  и другог полугодишта одржана су три састанка Педагошког колегијума. 

Састанку су присустовали чланови педагошког колегијума. Актуелна питања која су се разматрала су анлализа успеха и 

дисциплине ученика на тромесечју; Анекс школског програма за пети разред за предмете техника и технологија, физичко и 

здравствено васпитање, информатика и рачунарство и свакодневни живот у прошлости;усвајање ИОП-а за ученике седмог и 

осмог разреда; планиране активности предвиђене Школским развојним планом; прослава Дана школе. 

Такође разматрани су и усвојени извештаји о раду школе; разматрани су извештаји рада директора школе; успех и владање 

ученика на крају првог полугодишта; иновације у настави и реализација активног учења у настави; формирање тимова око 

обележавања 160 година од постојања школе у Прањанима; извештаји о прослави школске славе „Светог Саве“ и укљученост 

родитеља домаћина у Прањанима и у Срезојевцима; реализација квизова „Свезналица“ и „Знање је бладо“, као и укључивање 

више спонзора за реализацију ове манифестације.Разматрана су и многа друга питања од значаја за дату седницу које се 

одржавала.  

Педагошки колегијим је подржао педагога школе Данијелу Ракићевић за  Пилот пројекат постигнућа ученика. Постигнућа 

ученика ће се мерити разредним тестом, односно тест знања. У Пројекту су укључени ученици од првог до седмог разреда. 

Пратиће се постигнућа кроз следеће наставне предмете: српски језик, математика, прирпда и друштво, физика, хемија, 

биологија, географија и историја. Директор школе је подржао педагога за Пилот пројекат, као и то што је педагог поменула да 

је оцена Екстерне евалуације из области Образовних постигнућа је недовољна оцена. Циљ је да се побољша оцена до следеће 

Екстерне евалуације.  

10.3. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
Због специфичности наше школе седнице Одељењских већа млађих разреда одржавају се заједно, као и седнице старијих 

разреда. 

10.3.1.ПРВИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа првог разреда  

Одељенско веће првог разреда одржало је пет састанака, како је планом и предвиђено. Састанцима су присуствовали 

сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у 

раду а све активности су биле усмерене на што већу подршку ученицима.У мају је био избор уџбеника на наредну школску 

2018/19. На основу прегледања сви приспелих издавачких кућа изабрали смо Нови Логос, јер је најпрактичнији за рад како у 

чистим тако и у комбинованим одељењима.  

Сви садржаји који су планирани, реализовани су. Одељењско веће је донело предлог о маршути екскурзије на наредну школску 

годину од првог до четвртог разреда. 

На сваком састанку, осим предвиђених тачака дневног реда размењивана су досадашња искуства и предлагане нове идеје за 

уношење иновација, креативности, мотивације ученика... у настави. У складу са тим , учитељи су одржали одређен број огледних 

и угледних часова, амбијенталну наставу, тематски дан...који представљају само део свакодневног активног рада учитеља на 

побољшању квалитета наставе.                                                                                

 Руководилац Одљењског већа првог разреда: 
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10.3.2.ДРУГИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа другог разреда  

Одељенско веће другог разреда одржало је пет састанака, како је планом и предвиђено. Састанцима су присуствовали 

сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне предлоге и доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у 

раду а све активности су биле усмерене на што већу подршку ученицима..  

Сви садржаји који су планирани, реализовани су. Одељењско веће је донело предлог о маршути екскурзије на наредну школску 

годину од првог до четвртог разреда. 

На сваком састанку, осим предвиђених тачака дневног реда размењивана су досадашња искуства и предлагане нове идеје за 

уношење иновација, креативности, мотивације ученика... у настави. У складу са тим , учитељи су одржали одређен број огледних 

и угледних часова, амбијенталну наставу, тематски дан...који представљају само део свакодневног активног рада учитеља на 

побољшању квалитета наставе. 

                                                                                                                                         Руководилац Одељењског већа другог разреда   

10.3.3.ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа трећег разреда  

Одељенско веће трећег разреда одржало је у току школске 2018/19. године  пет састанака, како је планом и предвиђено. 

Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне предлоге и доносили правилне 

одлуке. Није било тешкоћа у раду а све активности су биле усмерене на што већу подршку ученицима..  

Сви садржаји који су планирани, реализовани су. Одељењско веће је донело предлог о маршути екскурзије на наредну школску 

годину од првог до четвртог разреда. 

На сваком састанку, осим предвиђених тачака дневног реда размењивана су досадашња искуства и предлагане нове идеје за 

уношење иновација, креативности, мотивације ученика  у настави. У складу са тим , учитељи су одржали одређен број огледних 

и угледних часова, амбијенталну наставу, тематски дан...који представљају само део свакодневног активног рада учитеља на 

побољшању квалитета наставе. 

                                   Руководилац Одељењског већа трећег разреда 
 
10.3.4.ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда  

Одељенско веће четвртог разреда одржало је у току школске 2018/19. године  пет састанака, како је планом и 

предвиђено. Састанцима су присуствовали сви чланови већа; активно су сарађивали и давали конструктивне предлоге и 

доносили правилне одлуке. Није било тешкоћа у раду а све активности су биле усмерене на што већу подршку ученицима..  

Сви садржаји који су планирани, реализовани су. Одељењско веће је донело предлог о маршути екскурзије на наредну школску 

годину од првог до четвртог разреда. 

На сваком састанку, осим предвиђених тачака дневног реда размењивана су досадашња искуства и предлагане нове идеје за 

уношење иновација, креативности, мотивације ученика... у настави. У складу са тим , учитељи су одржали одређен број огледних 

и угледних часова, амбијенталну наставу, тематски дан...који представљају само део свакодневног активног рада учитеља на 

побољшању квалитета наставе. 

                                       Руководилац Одељењског већа четвртог разред 

10.3.5.ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
Извештај о раду продуженог боравка   
 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста 

после редовне наставе до поласка аутобуса. Чекање аутобуса на аутобуској станици дете излаже опасности, па брига родитеља 

намеће потребу за организованом бригом за дете. Продужени боравак, један је од начина којим се могу квалитетно решити 

наведени проблеми. Нова улога школе на тај начин је рационално и максимално искоришћена јер пружа многобројне 

могућности, деловања у сврху правилног раста и развоја детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници. 

Остваривање циља и развој кључних подручја најбоље се остварује усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне 

појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. 

Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада, са ученицима,9 који се реализује у школи после часова 

редовне наставе и у оквиру кога ученици имају самосталан рад, низ различитих облика слободних активности и један оброк. 

У оквиру самосталног рада ученика у продуженом боравку ученици организовано и плански уз стручно педагошку помоћ и 

сарадњу са наставником утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, умења и  навике. У оквиру активности 

самосталног рада реализују се активности које би иначе ученик радио у виду домаћих задатака. Задаци урађени  на часовима 

самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују. 
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Програм рада продуженог боравка улази у заједнички глобални план и програм васпитно-образовног рада школе и обухвата: 

 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ДЕЛАТНОСТ 

 САРАДЊУ СА НАСТАВНИЦИМА, ДИРЕКТОРОМ, ПРДАГОГОМ, РОДИТЕЉИМА 

 КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

У продужени боравак уписан је велики број деце. Према предвиђеном плану и програму рада продуженог боравка у 

сарадњи са учитељима, наставницима и библиотекаром учествовала сам у активностима које су организоване у школи; 

обележавање Дечје недење; обележавање мисије Халијард; присуство дечјој представи;обележавању Школске славе Светог 

Саве; песничком часу Лазара Биорца; такмичењу у рецитовању; обележавању Међународног дана књиге за децу; фарбање 

ускршњих јаја; Ускршњој изложби... 

Деца продуженог боравка учдествовала су и у многобројним наградним конкурсима, уређивали паное и учествовали у 

приредбама. 

План и програм рада продуженог боравка који се састојао у изради домаћих задатака и провери тачности; ликовном 

изражавању; креативном раду; изради паноа; спортским и друштвеним играма у потпуности је реализован 

                                                                                Снежана Голубов 

10.3.6.ПЕТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа петог разреда  

 

           АКТИВНОСТ 

 

     НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

 

    ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Усвајање плана рада одељенског већа и одељенског старешине; 

-Усвајање плана рада допунске и додатне наставе, слободних 

активности;-Израда плана писаних провера знања; 

-Организација родитељских састанака; 

-Расподела уџбеника; 

-Договор око активности за предстојећи Дан школе; 

 

 

 

 

 

Чланови ОВ-а 

 

 

 

 

      Септембар 

-Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја; 

-Адаптација ученика на предметну наставу-анализа потенцијалних и 

реалних потешкоћа; 

Чланови ОВ-а, 

педагог и 

психолог 

 

 

 Новембар 

-Припрема прославе Нове године; 

-Узимање учешћа у такмичењу за најлепше окићену јелку; 
 

Чланови ОВ-а 
 

       Децембар 

-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта; 

-Распоред такмичења и појачана додатна настава; 
 

Чланови ОВ-а 

Фебруар 

 

-Извештај о резултатима ученика на одржаним такмичењима; 

-Анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја; 

-Извештај о посетама позоришним и балетским представама, 

концертима и спортским манифестацијама, у школи и ван ње; 

-Договор о уџбеницима за наредну школску годину; 

 

 

Чланови ОВ-а 

 

 

Април 

-Извештај о реализованој дводневној екскурзији; 

-Утврђивање начина за помоћ ученицима са недовољним оценама; 

-Анализа понашања ученика; 

Чланови ОВ-а, 

педагог и 

психолог 

 

 

Мај -Јун 

 

                                                                                                                                         Руководилац Одељенског већа петог разреда    
                                                                             

10.3.7.ШЕСТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа шестог разреда  

АКТИВНОСТ  НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Усвајање плана рада одељенског већа и одељенског старешине; 

-Усвајање плана рада допунске и додатне наставе, слободних 

активности;-Израда плана писаних провера знања; 

-Организација родитељских састанака; 

-Расподела уџбеника; 

-Договор око активности за предстојећи Дан школе; 

 

 

 

 

 

Чланови ОВ-а 

 

 

 

 

Септембар 

 
                                                                                                                                                    Руководилац ОВ 6.разреда: 
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-Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја; 

-Анализа реализације ИОП-а; 

-Адаптација ученика на предметну наставу-анализа потенцијалних и 

реалних потешкоћа; 

 

 

Чланови ОВ-а, 

педагог и психолог 

 

 

 

Новембар 

-Припрема прославе Нове године; 

-Узимање учешћа у такмичењу за најлепше окићену јелку; 
 

Чланови ОВ-а 
 

Децембар 

-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта; 

-Распоред такмичења и појачана додатна настава; 
 

Чланови ОВ-а 

Фебруар 

 

-Извештај о резултатима ученика на одржаним такмичењима; 

-Анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја; 

-Извештај о посетама позоришним и балетским представама, 

концертима и спортским манифестацијама, у школи и ван ње; 

-Договор о уџбеницима за наредну школску годину; 

 

 

Чланови ОВ-а 

 

 

Април 

-Извештај о реализованој дводневној екскурзији; 

-Утврђивање начина за помоћ ученицима са недовољним оценама; 

-Анализа понашања ученика; 

Чланови ОВ-а, 

педагог и психолог 

 

 

Мај-Јун 

 
10.3.8.СЕДМИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа седмог разреда  
 

АКТИВНОСТ  НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Усвајање плана рада одељенског већа и одељенског старешине; 

-Усвајање плана рада допунске и додатне наставе, слободних 

активности;-Израда плана писаних провера знања; 

-Организација родитељских састанака; 

-Расподела уџбеника; 

-Договор око активности за предстојећи Дан школе; 

 

 

 

 

 

Чланови ОВ-а 

 

 

 

 

Септембар 

-Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја; 

-Анализа реализације ИОП-а; 

-Адаптација ученика на предметну наставу-анализа потенцијалних и 

реалних потешкоћа; 

 

 

Чланови ОВ-а, 

педагог и психолог 

 

 

 

Новембар 

-Припрема прославе Нове године; 

-Узимање учешћа у такмичењу за најлепше окићену јелку; 
 

Чланови ОВ-а 
 

Децембар 

-Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта; 

-Распоред такмичења и појачана додатна настава; 
 

Чланови ОВ-а 

Фебруар 

 

-Извештај о резултатима ученика на одржаним такмичењима; 

-Анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја; 

-Извештај о посетама позоришним и балетским представама, 

концертима и спортским манифестацијама, у школи и ван ње; 

-Договор о уџбеницима за наредну школску годину; 

 

 

Чланови ОВ-а 

 

 

Април 

-Извештај о реализованој дводневној екскурзији; 

-Утврђивање начина за помоћ ученицима са недовољним оценама; 

-Анализа понашања ученика; 

Чланови ОВ-а, 

педагог и психолог 

 

 

Мај -Јун 

 

                                                                                                                                                          руководилац ОВ 7.разр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 

 

10.3.9.ОСМИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењског већа осмог разреда  
. У ОШ ,,Иво Андрић“ Прањани  у школској 2018/2019.год.има три одељења осмог разреда.У Прањанима има 12 ученика 

,одељењски старешина је  Велимир Александров.  

На крају школске 2018/2019. године одличних ученика има 4, врло добрих има 5, добрих има 3 и сви имају примерно владање. 

Ученица Невена Томовић је носилац „ Вукове дипломе“.  

Посебне дипломе имају следећи ученици: 

Невена Томовић ( Српски језик, Немачки језик, Математика, Биологија и Физика), Јана Столица ( Енглески језик), Саво 

Веселиновић и Стефан Толић ( Физичко васпитање). 

  У Каменици има 15 ученика ,одељењски старешина је  Слободанка Гавриловић. 

На крају школске 2018/2019.одличних ученика има 2, врло добрих има 3, добрих има 10.Укупно има 309 изостанака и сви имају 

примерно владање. .Један ученик је радио   по ИОП-у-2. 

 Ученици Марији Браловић на предлог одељењског старешине одељењско веће и наставничко веће је поправило оцену из 

физичког васп.са 4 на одличан 5. Ученица има посебну диплому из српског језика и историје и има Вукову диплпму. 

  У Брезни има 9 ученика а одељењски старешина је Милка Обренић. Сви ученици имају позитиван успех.  Четири 

ученика су   одлична,од којих  троје   са свим петицама и носиоци су Вукове дипломе, два ученика су постигла врло добар успех  

а три  имају  добар успех. 

Ученица Ленка Вујанић је носилац похвале ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

Посебве дипломе:Ленка Вујанић: српски језик и књижевност, историја, географија,физичко васпитање,техничко и 

информатичко образовање,музичка култура,физика,енглески језик   биологија.Носилац је Вукове дипломе и титуле Ђак 

генерације за 2018/2019. 

Немања Сарић:српски језик и књижевност, .историја, географија,физичко васпитање техничко и информатичко образовање и  

биологија.  На републичком такмичењу из географије је освојио треће место. Носилац је Вукове дипломе. 

Милена Брковић:српски језик и књижевност, .историја, географија,физичко васпитање,немачки језик  и  биологија. Носилац је  

Вукове дипломе.  

Атанасије Брајовић:географија,историја и српски језик. 

Сви ученици имају примерно владање. 

 -  Прва седница Одељењског већа у текућој школској години  је одржана  03.09.2018.год. на којој је за председника Одељењског 

већа изабрана Милка Обренић. Седници су присуствовале одељењске старешине осмих разреда. (Записник са ОВ од 

03.09.2018.год.) 

-Друга седница ОВ је одржана 14.11.2017.год.на крају првог тромесечја школске 2017/2018.год. . Седници су присуствовале 

одељењске старешине осмих разреда и предметни наставници (Записник са седнице од 14.11.2018.) 

-трећа седница на крају трећег кл.периода 24.04.2019 и четврта седница 28.06.2019. 

-Трећа седница је одржана на крају првог полугодишта 29.01.2019.год. Седници су присуствовале одељењске старешине осмих 

разреда и предметни наставници.(Записник са седнице ОВ од 29.01.2019.год.) 

 

  Све активности ОВ осмог разреда  у школској  2018/2019.год. се детањно  могу сагледати у  наведеним записницима. 

РуководилацОВ 8.разреда: Милка Обренић 

10.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 
У школској 2018/2019..год. Стручно веће за разредну наставу у Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима има четрнаест 

чланова -  Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка Рајчевић, Гордана Поповић, Снежана Голубов, 

Милисавка Бабовић, Бојан Ђуровић, Верица Трнавац, Милена Томовић, Ружица Томанић, Ана Миловановић, Ненад Тешовић, 

и Ана Петровић.Сви чланови присуствују седницама које се одржавају по завршетку сваког класификационог периода. Укупан 

број одржаних седница је шест. Руководилац је професор разредне наставе Бојан Ђуровић. 

На седницама се прати реализација наставних планова и програма, успех и владање ученика, постигнућа ученика на 

такмичењима у наставним и ваннаставним активностима. 

Сви ученици од првог до четвртог разреда су савладали наставно градиво предвиђено за наведени разред и имају примерно 

владање. Ученици млађих разреда наше школе су показали и доказали велике успехе на такмичењима у наставним и 

ваннаставним активностима. Запажени резултати се налазе у извештајима Одељенског већа. Сви ученици биће награђени 

књигама и посебним дипломама за постигнуте успехе. 
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Већина учитеља је присуствовала презентацији уџбеника  који су одржани у организацији издавачких кућа – Нови Логос, Едука, 

Клетт, Завод. Постигнут је договор да уџбеници за наредну школску 2017/2018.год. за све ученике од првог до четвртог разреда 

буду од издавачке куће „Клетт“. 

Учитељи компетентно планирају и реализују све облике васпитно-образовног рада. Присутна је дискусија о семинарима и 

предавањима из струке у организацији школе.    Сви учитељи су присуствовали на тродневном семинару, који је одржан у 

организацији школе на тему – Како мислити друкчије(креативно)? Интердисциплинрно? 

Учитељи су имали присуство и на једнодневном семинару у Основној школи „Карађорђе“ у Тополи на тему – Обука за 

интеграцију – Смањење ризика од катастрофа у првом циклусу основног образовања. 

Интегративна настава, један од иновативних модела наставе којим се врши међусобно повезивање наставних садржаја из више 

наставних предмета и пружа функционално знање ученика, реализована је у матичној школи и издвојеним одељењима од првог 

до четвртог разреда у овој школској години. 

У Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима је одржан семинар – Обука за коришћење интерактивне табле у процесу наставе. 

Сви присутни су на крају обуке самостално креирали школски час уз употрeбу интерактивне табле. 

Подаци о оствареном броју сати и бодова стручног усавршавања се налазе у бази података наше школе. 

Бојан Ђуровић 

10.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
Годишњи извештај Стручног већа за српски јези 

Планиране активности су реализоване. 

1. На почетку школске године урађен је план рада СВ за школску годину 2018/2019. 

2. Набављен је потрошни материјал ( стикери, фломастери, хамер папир, лепак...) 

3. Урађени су годишњи планови. 

4. Урађен распоред  додатне и допунске наставе, као и план слободних активности према потребама и интересовањима 

ученика. 

5. Почела припремна настава за ученике осмог разреда. 

6. Урађен план контролних и писмених задатака за прво полугодиште. 

7. Урађено иницијално тестирање ученика,као и  анализа резултата. 

8. Обележена Мисија ,,Халијард“ 

9. Свечано обележен Дан школе у Прањанима и Брезни ( 11.октобра у Прањанима  и Митровдан у Брезни). 

10. Угледни часови се реализују према личном плану предметног наставника. 

11. Ученици пишу и учествују на литерарним конкурсима. 

12. Савиндан ће бити свечано обележен. 

                                                                                                                                    председник Већа Горица Ристановић 

 

10.6.СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 
Извештај о раду Стручног већа страних језика (прво полугодиште школске 2018-19. год.)   

                                  

ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА САДРЖАЈА 

          

 

          Септембар 

-усвојен план рада већа;-израђени глобални и оперативни планови; 

-утврђен распоред иницијалних тестова и писаних провера; 

-организована допунска и додатна настава; 

-обележавање Европског дана језика (26.сеп.) 

 

 

          Октобар 

-израђен списак потребних наставних средстава; 

-усаглашени критеријуми за оцењивање; 

-размотрени резултати иницијалних тестова; 

 

          Новембар 

-анализиран успех на крају првог тромесечја; 

-утврђен план одржавања интегративних часова; 

 

          Децембар 

-размотрене наставне методе и технике; 

-ИОП-предлози, искуства, помоћ; 

 

          Јануар 

-анализаран успех на крају првог полугодишта; 

-разматрање одржавања општинског такмичења из енглеског и немачког језика; 

Фебруар-Март Организовање такмичења ученика 

Април избор уџбеника за други и шести разред 

Мај -Јун годишњи тест , реализација плана и програма од првог до осмог разреда 
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         На крају другог  полугодишта, у матичној школи и свим издвојеним одељенима, одржано је 1.600 часова редовна наставе 

из енглеског (од 1.-8.р.), и немачког језика (од 5.-8.р.). Часови додатне и допунске наставе, као и припреме за такмичење, 

одржани су према унапред донетом плану и према потреби ученика. Угледни час поводом Европског дана језика одржан је у 

Брезни, а у Прањанима је обележен израдом паноа. 

 На крају другог  полугодишта актив наставника страног језика је разматрао на које начине је могуће мотивисати ученике на 

што бољи успех и како смањити број недовољних оцена 

У Прањанима,                                                                          Руководилац Стручног већа Тамара Богдановић 

 
10.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ 
 
Годишњи извештај о раду стручног већа за област предмета природних наука биологије, физике и хемије, школске 2017/2018.год 

Чланови већа су: Јелена Гујаничић и Маријана Марковић –наставнице биологије, Милка Јоровић -наставник физике и Јелена 

Чоловејић наставник хемије.  

У току првог полугодишта одржано је 5 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали о сваком даљем раду. 

Договарали су се о начину и времену реализовања иницијалног, о терминима одржавања допунских и додадних часова, 

наставним и ваннаставним активностима који би се могли реализовати, предлагали акције, радионице и предавања за ученике 

и реализовали их. Наставници су радили са ученицима по ИОП-у и уредно су достављали документацију.  

Током полугодишта, наставници овог већа су реализовали три струдијска  путовања  уз помоћ и подршку директора школе 

Зорана Пантовића. Прво путовање је било 1.10.2017. у Овчарско-Кабларску клисуру, Европски викенд посматрања птица 

(EBW17) , где је у организацији и вођењу ученика учествовала Јелена Гујаничић, друго је  било 15.10.2017.године у Свилајнцу, 

посета Природњачком музеју, где су учествовале Јелена Гујаничић, Драгана Бабовић и Маријана Марковић,  док је треће  

путовање било 16.12.2017.год у Београд, Сајам науке и посета аеродрому ,,Никола Тесла'', у организацији и вођењу ђака 

учествовале су Драгана бабовић и Јелена Гујаничић. Наставници су одрНаставници су учествовали кроз осмишљавање питања 

за свој предмет у квизу ,,Знање је благо'' чији је аутор и реализатор педагог школе Данијела Ракићевић.   

Наставник Маријана Марковић је одржала угледни час ,,Стабло'' 20.11.2017. 

Наставници Драгана Бабовић и Маријана Марковић су одржале интегративни час ,,Издвајање хлорофила из листа'' у Каменици, 

4.12.2017. 

Драгана Бабовић и педагог школе Данијела Ракићевић, одржале се угледни час ,,Атом и структура атома'', 26.12.2017, у Брезни.  

20.11.2017.године уместо наставника физике Ненада Поповића дошла је наставница Милка Јоровић.  

Наставници су се током године стручно усавршавали и стекли одређени број сати и бодова стручног усавршавања. Извештаји 

о стручном усавршавању су достављени педагогу школе.   

У другом полугођи одржано је шест седница Стручног већа. Наставници су у току другог полугођа одржали три интегративна 

часа који су се реализовали један у Брезни и два у Каменици.Наставници примењују нове технологије у настави. Од 

3.3.2018.године уместо Драгане дошла је Јелена Чоловејић. 

                                                                                                                                                     Подносилац извештаја:Милка Јоровић 
 
10.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 ИЗВЕШТАЈ   О    РАДУ    СТРУЧНОГ    ВЕЋА   ИСТОРИЈЕ   И    ГЕОГРАФИЈЕ    ЗА   ДРУГО   ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКЕ   2018/2019. ГОДИНЕ 

Стручно веће Историје и Географије je у школској 2018/2019. години одржало 11 седница, на којима су увек сви чланови били 

присутни. 

 Ове школске године су осим редовних часова из предмета Историја и Географија, реализовани  и часови Додатне 

наставе, Секциje и Припреме за такмичење, као и припремна настава из предмета Историја и Географија у циљу припрема за 

полагање комбинованог теста на завршном испиту. 

 Поједини ученици су поводом реализације манифестације „ Андрићевијада 2“ у месецу октобру ишли на излет у 

Таково (посетивши спомен-комплекс, Музеј и цркву брвнару). Након посете су учествовали на Квизу знања везаном за ту 

тематику. 

   Чланови већа присуствовали у новембру обележавању „ Митровских дана“ у ИО Брезна. 

         Један број ученика је посетио у месецу 1.децембра 2018. године Фестивал науке у Београду, 1 уз пратњу наставника 

Велимира Александрова, као и предметних наставника из Стручног већа природних наука где су уживали у разноразним 

експериментима из Географије, Биологије, Хемије и Физике што им је било од велике користи. Неки ученици су учествовали у 

интегративним часовима из Историје, Географије и осталих предмета. 
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Сви чланови већа су учествовали у „ Обуци за рад на Ес - дневнику“ , 31. августа 2018.године реализованом у информатичком 

кабинету у просторијама наше матичне школе. 

   Чланови нашег стручног већа су учествовали у реализацији Новогодишњег квиза „Знање је благо“ и то: Јелена Александров, 

наставник историје са Данијелом Ракићевић, педагогом школе су аутори квиза, Ивана Милекић, наставник историје је слала 

питања за квиз, а Велимир Александров, наставник географије био је техничка подршка. Квиз је реализован у просторијама 

матичне школе у Прањанима 24.01.2019. уз присуство многобројне публике. 

      Чланови  Стручног већа су присуствовали  приредби и сечењу славског колача поводом школске славе Светог Саве, које су 

реализоване у просторијама матичне школе и спортске хале у Прањанима. 

       Чланови стручног већа  присуствовали, семинарима организованим у просторијама матичне школе: „Интеграција, 

корелација, занимација“, 17.11. 2018. и „ Мултимедија у настави и учењу у ОШ“, 30.11. 2018. године. 

На општинском такмичењу из Географије одржаном 10. марта 2019. у ОШ „ Арсеније Лома“ Рудник постигнути изузетни 

резултати:  

 У категорији 8. разред ученик Атанасије Брајовић је завршио као најбољи на листи са свих освојених 100 бодова, без 

иједне грешке, Ленка Вујанић, такође 1. место са 91 бодом, као  и Немања Сарић као првопласирани са 90 поена. Ученица 

Милена Брковић је нажалост била прва „испод црте“ са освојених 74 бода завршила је као трећепласирана, али није се пласирала 

у виши ранг.  

 У категорији 7. разред ученик Ђорђе Вујанић је освојио друго место са 83 бода, док првопласираних ученика није ни 

било на нивоу целе општине. 

 Дана 14. априла 2019.године реализовано је Окружно такмичење у  ОШ „Котража“ из Котраже. И тамо су резултати 

били изузетни: 

У групи осмака: 

 Атанасије Брајовић  као први на листи са 94 бода, 

 Немања Сарић прво место са 91 поеном   

 Обојица су се пласирала на Републичко такмичење у  Зрењанин.  

  Ученица Ленка Вујанић  је заузела 2. место са 81 бодом. 

У групи седмака: 

Ђорђе Вујанић је са 86 бодова заузео друго место. 

     Републичко  такмичење  из  Географије  је одржано 25. маја 2019. године у Зрењанину, у ОШ “Др Јован Цвијић“ . Из 

наше школе су  учесници били Атанасије Брајовић и Немања Сарић, ученици 8. разреда из ОШ. „Иво Андрић“ Прањани, ИО 

Брезна. У изузетно јакој конкуренцији са рекордним бројем од 340 ученика, који су се пласирали у највиши ранг такмичења они 

су остварили  одличан пласман заузевши  3. (треће)  и 5. (пето)  место  у  Републици Србији: 

Немања Сарић, ( 98 од 100 могућих бодова), заузео 3. место 

Атанасије Брајовић, ( 96 од 100 бодова),  заузео 5. место 

        Ивана Милекић, је  обележила  „Дан погрома Срба на Косову и Метохији“(17.март) и „Дан сећања на жртве Холокауста у 

Југославији“ (22.априла). 

Наставници, Јелена и Велимир Александров су реализовали   интегративно – корелативни часау 6. разреду у Прањанима, 

23.4.2019. године на тему Република Француска, а као продукт часа је урађена изложба у холу школе као подршка француском 

народу поводом пожара у цркви Нотрдам у Паризу. 

         Чланови нашег већа су израдили и планове ђачких екскурзија за ученике од  V – VIII разреда, које су реализоване у мају 

месецу  2019. године. 

         Наставник Велимир Александров је током целе године одржавао блог везан за популаризацију Географије, под именом 

Геоблографија ( www.geoblografija.wordpress.com) где су ученици осим занимљивих текстова везаних за ову тематику могли и 

да решавају разноразне тестове и проблемска питања. Такође је на блогу објавио преко 300 питања за вежбање поводом „мале 

матуре“. Број посетилаца блога је премашио цифру од 50.000 посета у току године.  У оквиру стручног усавршавања у установи  

 
и ван установе чланови већа су похађали разне  семинаре, стручне скупове, трибине и разна предавања, која су наведена у  

личним извештајима предметних наставника СВ Историје и Географије.  

 

                                                                                                         Руководилац Стручног већа  Велимир   Александров 

 

10.9.СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 
Руководилац стручног већа: Милка Обренић а члан стручног већа:Зоран Лекић до 01.12.2017.год. 

Од 01.12.2017.год .чланови стручног  већа су: Милка Обренић, Драгана Лечић  и Славица Дилпарић. Руководилац стручног 

већа је била :Милка Обренић. 
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ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА: 

 

 

 

1. АНГАЖОВАЊЕ  ЧЛАНОВА  СТРУЧНОГ  ВЕЋА  У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОД.у првом полугодишту: 

 

Име и презиме 

наставника 

Предмет који 

предаје 

Укупан број  часова Одељења  у  којима  предаје 

Драгана Лечић 

Техника и 

технологија  

Тех.и инф.об. 

 

Информатика и 

рачунарство 

 

  

16 

Прањани 

 

 

Каменица 

 

Прањани: 

5,6- (техника и технологија) 

 7, 8.техн.и инф.образ.  

5 ,6,7,8 информатика и рач 

. Каменица: 

5,6,7и8-информ.и рачунарство 

Милка Обренић 

Техника и 

технологија  

 

Техничко и 

информатичко 

образовање;  

 

Информатика и 

рачунарство 

20 

Каменица   
Техн.и технологија: 5 и 6 

7 и 8 техн.и инф.образ 

Брезна 
5,6 техника и тех. 

 7, 8.техн.и ин.обр. 

 

2. У  ШКОЛСКOJ 2018/2019.СУ РЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ РЕДОВНЕ  НАСТАВЕ У ПОТПУНОСТИ КАО И ЧАСОВИ 

ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ 

 Оба члана већа су учествовала у активностима везаним за Дечју недељу  у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима као и у Брезни и 

Каменици  од 1 - 7.10.2018.године. 

   Такође у периоду   10-12.октобра 2018. су учествовале у активностима везаним за  јубилеја 160 година постојања школе,који 

је обележен тродневном манифестацијом ,,Андрићевијада- Градимо мостове пријатељства“.  

 

Драгана Лечић je била координатор тима за есдневник па је заједно са Славицом Дилпарић обучила остале наставнике и 

запослене. 

  У Прањанима је 30.11.2018.год.одржала интегративни час са наставницом Милевом Глишић: техника и 

технологија,информатика и рачунарство и математика   

      На крају календарске године 31.12.2018. у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима организована је манифестација под називом 

„Новогодишња научна чаролија“ 

Наставнице техничког и информатичког образовања Милка Обренић и Драгана Лечић су са ученицима реализовале вежбе 

везане за производњу електричне енергије. Од лимуна, бакра и цинка направиле су батерију помоћу које су укључиле сијалице 

у макетама кућа 

   Оба члана већа су  1. новембра 2018. године у свечаној сали матичне школе „Иво Андрић“ у Прањанима, била  на  

ТРИБИНА О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ И УЛИЦИ, где  је говорио Игор Јурић , представник фондације „Тијана 

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

.Такође су оба члана већа била на семинару Мултимедија у настави и учењу у основној школи О.Ш,,Иво Андрић“Прањани  

30.11.2018. 
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Име и презиме присутних чланова на одржаним 

стручних већа на седницама 

Датум одржавања седница 

Милка Обренић и  Драгана Лечић 1.23.08.2018. 

 2.25.09.2018. 

3.27.11.2018. 

 4.28.01..2018 

 5.15.04.2019. 

 6,27.05.2019 

 7.03.06.2019. 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 
УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД  ЗА 2019/2020 ШКОЛСКУ  ГОДИНУ 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД: 

 

                              Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора 

                            „ЕДУКА” Техника и технологија за шести 

разред основне школе; уџбенички 

комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторско обликовање); 

ћирилица 

Зоран Д. Лапчевић 

 

   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД 

 

                                    „ЕДУКА” Информатика и рачунарство са 

дигиталним материјалима на ЦД-у за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 

Катарина Алексић,  

Катарина Вељковић,  

Милош Бајчетић, 

 Дарко Крсмановић 

OBРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА: 

   Уџбенике које смо предложили ,користили смо и у предходним годинама ,јер поред квалитета уџбеника водили смо рачуна 

и о економској ситуацији. Такође са  издавачком  кућом  ,,Едука“  већ  дуже сарађујемо  и задовољни смо са уџбеницима као и  

материјалима за   конструкторско обликовање . 

 

Прањани                                                Актив за технику и технологију ,техничко и информ. И                           03.06.2019.                                       

информ.и рачунарство:Драгана Лечић и Милка Обренић 

 

Извештај са општинског такмичења,, Шта знаш о саобраћају“одржаног  07.04.2019.год. 

      

 Такмичење је одржано  у  ОШ,,Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу 

 Из ОШ,, Иво Андрић“ Прањани је учествовало 9 ученика. 

 4.разред: 

Име и презиме Школа Наставник   Тест Пласман 

Катарина Браловић ОШ" Иво Андрић" Бојан Ђуровић 50   

Душан Гајевић ОШ" Иво Андрић" Бојан Ђуровић 49   

5.разред девојчице: 

Име и презиме Школа Наставник Тест Пласман 

Катарина Пантовић ОШ "Иво Андрић" Драгана Лечић 72 I 

Николина Старчевић ОШ "Иво Андрић" Драгана Лечић 70 II 

5.разред дечаци; 

Име и презиме Школа Наставник Тест Плас. 

Миленко Браловић ОШ" Иво Андрић" Милка Обренић 66 I 

Вук Гајевић ОШ" Иво Андрић" Милка Обренић 61 II 

Дечаци Ц: 
Име и презиме Школа Разред Наставник Тест Плас. 

Немања Сарић  ОШ" Иво Андрић" 8 Милка Обренић 81 I 

Лука Вуковић ОШ" Иво Андрић" 7  Драгана Лечић 70   

Девојчице Ц 

Име и презиме Школа Раз. Наставник Тест Плас. 

Ленка Вујанић ОШ" Иво Андрић" 8 Милка Обренић 84 II 

Ученици 4 раз.немају виши ниво такмичења од општинског, а на окружни ниво су се пласирали ученици који су освојили прво 

или друго место 

                                                                                                                                                   Руководилац Стручног већа Милка 

Обренић 
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10.10. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Чланови већа:Милева Глишић, Јасмина Павловић и Славица Дилпарић 

Планирано 

седница 

Одржано седница Датуми одржавања седница Име и презиме присутних чланова 

9 9 

03.09.2018. чланови 

04.10.2018.  

22.11.2018.  

4.12.2018.  

11.01.2019.  

31.01.2019  

21.03.2019.  

06.05.2019.  

24.06.2019.  

 

Реализација програма стручног већа МАТЕМАТИКЕ 

Садржаји-програм време Доказ Реализатор 

1. Дефинисање критеријума оцењивања ученика редовне наставе  03.09.2018. записник Чланови већа 

2. Утврђивање критеријума за избор ученика у секције и друге видове 

ученичког ангажовања и критеријума индетификовања обдарених ученика 

по предметима 

03.09.2018. записник Чланови већа 

3. Утврђивање распореда одржавања контролних задатака, вежби и 

ваннаставних активности 
03.09.2018. записник Чланови већа 

4.Израда иницијалних тестова 03.09.2018. записник Чланови већа 

5. Стручно усавршавање професора према плану стручног усавршавања и 

учешће на индивидуалним семинарима 

03.09.2018. 

 

записник Чланови већа 

6. Претплата на Математички лист 03.09.2018. записник Чланови већа 

7. Сарадња са стручним друштвима, факултетима, институтима, 

предузећима и установама и осталим стручним већима 

03.09.2018. записник Чланови већа 

8.Анализа резултата иницијалних тестова 04.10.2018. записник Чланови већа 

9. Анализа успеха ученика на класификационим периодима и откривање 

узрока неуспеха појединих ученика, група или разреда и предузимање 

потребних мера за њихово отклањање (мотивациони поступци) 

22.11.2018. записник Чланови већа 

10. Избор ученика за такмичење 22.11.2018. записник Чланови већа 

11.Пријава ученика за математичко такмичење Мислиша 04.12.2018. записник Чланови већа 

12. Кадровске промене 04.12.2018. записник Чланови већа 

13.Организација школског такмичења 12.01.2019. записник Чланови већа 

14. Анализа успеха ученика из математике на крају првог полугодишта 31.01.2019. записник Чланови већа 

15. Преглед реализације фонда часова 31.01.2019. записник Чланови већа 

16. Анализа остварених делова програма додатне, допунске наставе и 

секције на крају првог полугодишта 

31.01.2019. записник Чланови већа 

17. Анализа резултата школског такмичења 31.01.2019. записник Чланови већа 

1. Дефинисање критеријума оцењивања ученика редовне наставе  03.09.2018
. 

записник Чланови већа 

2. Утврђивање критеријума за избор ученика у секције и друге видове 
ученичког ангажовања и критеријума индетификовања обдарених ученика 
по предметима 

03.09.2018
. 

записник Чланови већа 

3. Утврђивање распореда одржавања контролних задатака, вежби и 
ваннаставних активности 

03.09.2018
. 

записник Чланови већа 
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4.Израда иницијалних тестова 03.09.2018
. 

записник Чланови већа 

5. Стручно усавршавање професора према плану стручног усавршавања и 
учешће на индивидуалним семинарима 

. 
03.09.2018
. 

записник Чланови већа 

6. Претплата на Математички лист 03.09.2018
. 

записник Чланови већа 

7. Сарадња са стручним друштвима, факултетима, институтима, 
предузећима и установама и осталим стручним већима 

03.09.2018
. 

записник Чланови већа 

8.Анализа резултата иницијалних тестова 04.10.2018
. 

записник Чланови већа 

9. Анализа успеха ученика на класификационим периодима и откривање 
узрока неуспеха појединих ученика, група или разреда и предузимање 
потребних мера за њихово отклањање (мотивациони поступци) 

22.11.2018 
21.03.2019 
06.05.2019 
24.06.2019 

записник Чланови већа 

10. Избор ученика за такмичење 22.11.2018 записник Чланови већа 

11.Пријава ученика за математичко такмичење Мислиша 04.12.2018 записник Чланови већа 

12.Организација школског такмичења 25.01.2019 записник Чланови већа 

13. Израда и усвајање годишњег и месечног рада стручног већа за наредну 
школску годину 

24.06.201 записник Чланови већа 

14. Анализа остварених делова програма редовне, додатне, допунске 
наставе и секција на полугодиштима текуће школске године 

25.01.2019 
24.06.2019 

записник Чланови већа 

15. Преглед реализације фонда часова  и предлог надокнаде уколико за то 
постоји потреба 

25.01.2019 записник Чланови већа 

16. Такмичења ученика 25.01.2019 
21.03.2019 
06.05.2019 

записник Чланови већа 

17. Предлог задужења професора у оквиру 40-часовне радне недеље за 
наредну школску годину 

24.06.2019
. 

записник Чланови већа 

18.  Избор руководилаца стручних већа за област предмета 24.06.2019 записник Чланови већа 

19. Израда програма стручних путовања – посете другим школама, 
музејима, библиотекама, факултетима и сл. 

24.06.2019 записник Чланови већа 

20. Реализација активности из развојног плана рада школе 24.06.2019 записник Чланови већа 

21. Реализација активности из области самовредновања рада школе 24.06.2019 записник Чланови већа 

22. Остале активности у складу са законом које је немогуће предвидети у 
тренутку писања ГПШ-а 

24.06.2019 записник Чланови већа 

23. Избор уџбеника за ученике 5. разреда 21.03.2019 записник Чланови већа 

24. Избор уџбеника за ученике 6. разреда 24.06.2019 записник Чланови већа 

 
Такмичења ученика 

Име и презиме наставника Укупан број ученика који 
су учествовали на 
такмичењима 

Ранг такмичења Укупан број освојених 
места 

1.место 2.место 3.место 

Милева Глишић 

10 Школско    

6 Општинско 1 1  

2 Окружно   1 

 Републичко    
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Јасмина Павловић 

1 Школско    

1 Општинско    

 Окружно    

 Републичко    

Славица Дилпарић 

 

4 Школско    

3 Општинско    

 Окружно    

 Републичко    

 
                                                                                                    Руководилац Стручног већа математике Милева Глишић 

 
 

 

 

10.11.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ 
 

Чланови већа су: Душан Милосављевић, наставник ликовне културе и Марко Станојевић, наставник музичке културе.  

У току године је одржано 5 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали о сваком даљем раду. 

Договарали су се око обележавања битних датума и манифестацијама, како у школи, тако и ван школе,. Наставници су радили 

са ученицима по ИОП-у и уредно су достављали документацију. Наставник ликовне културе са ученицима учестовао је на 

конкурсима, где су запажени добри резултати. Наставник музичке културе са ученицима школе и наставницама  српског језика 

учестовао у реализацији програма који су планирани Годишњем плану рада школе, 

10.12. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА ОБЛАСТИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
Чланови већа су: Душан Симовић, Дејан Јеверица и Милољуб Ристановић  

У току године је одржано 5 састанака стручног већа на којима су се наставници договарали о сваком даљем раду. 

Договарали су се око обележавања битних датума и манифестацијама, како у школи, тако и ван школе,. Наставници су радили 

са ученицима по ИОП-у и уредно су достављали документацију. Наставник ликовне културе са ученицима учестовао је на 

конкурсима, где су запажени добри резултати. Наставник музичке културе са ученицима школе и наставницама  српског језика 

учестовао у реализацији програма који су планирани Годишњем плану рада школе. 
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10.13. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
 У току  првог полугодишта Стручни актив за развој Школског програма је учестовао у израду Анекса школског 

програма за пети разред,  годишњих и оперативних планова. У сарадњи са Стручним тимом за додатну подршку  ученицима 

разматрао је потребу за израдом ИОП-а. За сада се ради само за два ученика који су седми и осми разред. Ради се 

индивидуализација за ученике: првог, другог, седмог зазреда. 

Анекс школског програма урађено је за следеће предмете: Техника и технологија, Информатика и рачунарство, Физичко и 

здравствено васпитање и Свакодневни живот у прошлости. На почетку школске године ученици петог разреда су анкетирани о 

избору слободних наставних активности према њиховим способностима и склоностима. На нивоу Стручних већа направљена 

је листа предмета који могу се изучавати и да је кадровски покривено. 

Примећено је да се остварује Школски програм по програму који је донет 2014/15.и важи до јуна 2017/18.До израде новог 

Школског програма морамо да сачекамо Правилнике за први, пети и шести разред наредне школске године, као и иструкције 

просветних саветника Школске управе Чачак.  

У току другог полугодишта Стручни актив за Школски програм је учестовао и изради Новог Школског програма за период ос 

2018/19. до 2022/23.године.  Координатор школског програма и руководиоци стручних већа су поделили задужења око израде 

Школског програма. Учитељу који узимају први разред били су на обуци око пројектне наставе. Наставници математике, 

српског језика и биологије су били на обуцу почетком јула месеца у трајању два дана, а остали наставници страног језика, 

музичке културе, ликовне културе, историје, географије и другог страног језика обука је реализована у августу. Има иновација 

у изради Школског програма. Школски програм је усвојен 30.јуна 2018.године. 

У току другог полугодишта урађен је Анекс Школског програма за други и шести разред. Школски орбор је усвојио Анекс 

Школског програма 28.6.2019. 

 

       Координатор  актива  Данијела Ракићевић 

 

10.14. СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  ШКОЛСКО РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 
Чланови тима су:- Зоран Пантовић, директор школе,  Жаклина Трифуновић секретар школе, Љубица Драшкић шеф 

рачуноводства,  Данијела Ракићевић педагог,  Мирјана Маћић, професор разредне наставе Слободанка Гавриловић, наставник 

српског језика, Тамара Богдановић-, наставник енглеског језика, Бранка Рајчевић учитељ,  Ученичког парламента Лука уковић 

ученик8/1, Виолета Гајевић члан Савета родитеља и Мирослав Вујанић, члан Школског одбора. 

Чланови актива  компа Школско развојно планирање су донели следећа активности које ће се редити ком следеће године и то:  

1.На нивоу школе урадити критеријум оцењивања ученика, што ће уједначити успех ученика; 

2. Са талентованим ученицима радити ИОП-3 

3. Разредно тестирање на крају године постигнућа ученика 

4.Променити столарију у Прањанима 

5.Увести парно грејање у издвојеном одељењу у Каменици 

6.Постицати наставнике за напредовање 

 

10.15. ТИМ  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
У ОШ „Иво Андрић“у Прањанима именован је Тим за самовредновање у периоду годину дана који ће пратити спровоћење 

области самовредновања. Директор је именовао тим за самовредновање у саставу: 

1.Данијела Ракићевић, председник Школског одбора 

2.Горица Ристановић, члан Стручног већа 

3.Александра Луковић,члан Савета родитеља 

4.Алекса Вукашиновић, члан Ученичког парламента 

5.Зоран Пантовић, директор школе 

Тим за самовредновање је имао три састанка у првом полугодишту у школској 2018/19.години.  

На почетку школске године донета је одлука на седници Педагошког колегијума да се за школску 2018/19.годину 

прате две области самовредновања и то: 1 област: Програмирање, планирање и извештавање и 3 област: Образовна постугнућа 

ученика. 
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ИЗВЕШТАЈ ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА- ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

На састанку одржаном  у септембру  Тим се договорио о писању Годишњег плана самовредновања. План је  донет на 

основу Правилника о квалитету рада установе. 

У току првог полугодишта Тим се  састао  још два пута да би  пратио  реализацију плана . 

Ради побољшања постигнућа ученика предузете су следеће мере: 

- Организована је допунска настава на основу резултата иницијалних тестова. Допунском наставом су обухваћени они 

ученици који су постигли слабије резултате и појачан је рад на оним областима где је то неопходно 

- Организовани су појединачни разговори одељенских старешина као и предметних наставника са оним ученицима 

који слабије напредују 

- Укључени су и одлични ученици да помажу онима који слабије напредују у учењу              

- На основу резултата завршног испита из српског језика и математике , на часовима редовне наставе обнавља се 

градиво и поклања више пажње појединим областима . 

- На основу резултата завршног испита на комбинованом тесту , на часовима редовне наставе обнавља се градиво и 

поклања више пажње појединим областима . 

-  Организована је припремна настава за ученике 8.разреда из српског језика и математике.  

- Родитељи ученика који полажу завршни испит упознати су са свим планираним активностима.   

-  За ученике који раде по ИОП-у и прилагођеном програму градиво, наставне методе,облици рада  и  стандарди су 

прилагођени .    

- За ове ученике су снижени критеријуми оцењивања и у рад су укључени вршњаци. 

Ученик из Каменице који ради по ИОП-у нема подршку педагошког асистента.  

- За постизање бољих резултата на такмичењима, организована је додатна настава, припрема за такмичење и ученици 

су укључени у разне секције. 

Како би се ученици додатно мотивисали школа обезбеђује наставна средства, реализује се интегративна настава, активно 

учење,амбијентална настава. 

На крају године спроведено је Пилот Пројекат постигнућа ученика од првог до седмог разреда. Урађена је квантитаривна 

анализа, поребно је да се уради и квалитативна анализа. На почетку године поновиће се исти тест да се процени који је 

проценат заборављања код деце у току распуста. 

                                      Координатор Тима : Слободданка Гавриловић 

 

ИЗВЕШТАЈ ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА- ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
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10.16. ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
10.16.1.ИЗВЕШТАЈ ИЗ  ПРАЊАНА 
 

Месец Реализоване  активности Носиоци 

Септембар Уређивање паноа Г.Поповић, Горица Ристановић, учитељи, 

наставници 

 8.9. Дан писмености Г.Ристановић, ученици петог разреда, библиотекар, 

ученици 3.разреда 

Сватска акција ,,Очистимо свет“(15.9) Г.Ристановић, Маријана Марковић, ученици петог ра 

Дан спорта Наст.физичког, одељ.старешине 

Свечани пријем првака  Учитељи, Горица Ристановић 

Октобар Прослава Дана школе Директор и сарадници  

Луткарска, научна и новинарска радионица М.Ристановић, Актив за природне науке, 

Г.Ристановић 

Дечја недеља  Учитељи, библиотекар, наставници, учитељица 

Предавање ,,Дај раку педалу“ Директор у сарадњи са Домом здравља  

29.10. Светски дан школских библиотека Библиотекар и ученици 

Дан здраве хране Учитељи и библиотекар  

Новембар Јавни час посвећен Вуку Караџићу Учитељи и библиотекар , наставница српског језика 

Предавање ,,Безбедност у саобраћају“ Учитељи  у сарадњи са МУП-ом Г.Милановац 

Предавање Игора Јурића о безбедности на друштвњеним 

мрежама 

Директор, Клуб родитеља 

Представа ,,Чарли и ја“ Директор, учитељи 

 Дан толеранције Наставници и учитељи 

Учешће на општинском такмичењу у лепом говору Учитељи, Г.Ристановић 

Одлазак у Дом културе у Чачку на пројекцију  3Д филма 

,,Гринч“ 

Горица Ристановић 

Посета фестивалу науке у Београду  Наставници природних наука 

7.11. Европски дан науке Библиотекар, наставници ТИО, ученици виших ра 

Семинар за наставнике ,,Мултимедија у настави и учењу у 

основној школи“ 

Директор, наставници 

11.11. Дан примирја у Првом светском рату Библиотекар, наставница историје, ученици виших 

разреда 

20.11. Међународни дан детета Библиотекар и учитељи 

Децембар Турнир у фудбалу Наставници и ученици виших разреда 

14.12. Дан библиотекара Србије Библиотекар 

Предавање припадника МУП-а за ученике 4 и 6.разреда Директор, одељењске старешине нав.разреда 

Предавање ,,Проблеми у васпитању“ проф.Радиша 

Зимоњић 

Клуб родитеља 

Украшавање новогодишње јелке Данијала Ракићевић 

Новогодишња прослава ,,Научна чаролија“ Педагог, учитељи и наставници 

Јануар Уређивање паноа Г.Поповић, Горица Ристановић, С.Голубов 

Школско такмичење из математике Учитељи и наставници математике 

Квиз знања Педагог,  

Приредба за Савиндан Г.Ристановић, Марко Станојевић, Снежана Голубов 
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Месец Активност Организатори/реализатори 
Фебруар  Национални дан књиге Гордана Поповић, пом.директора 
Март  Маскенбал 6. и 10.3.2019. Учитељи 

 Светски дан енергетске ефикасности Јелена Чоловејић, наст.хемије и учрници седмог 
и осмог разреда; Славица Јевтовић и ученици 
четвртог разреда 

8.3. Дан жена Катарина Шишовић, учитељица у продуженом 
боравку 

21.3. Светски дан поезије  Г.Поповић, гост Лазар Биорац; Тамара 
Богдановић  и ученици трећег, четвртог, седмог 
и осмог разреда 

27.3.2019. Посета радио-аматера Гордана Поповић 

27.3.2019. Интегративни час посвећен Николи Тесли Г.Ристановић, Милка Јоровић, Драгана Лечић, 
Милева Глишић 

Април 2.4. Међународни дан дечје књиге С.Голубов, Г.Поповић 

4. април  У цара Тројана Козије уши, представа Директор  

 Светски дан књиге и ауторских права ,,Књига је 
најбољи друг“ 

 Гордана Поповић 

15. април Очистимо Србију Учитељи и наставници 

22. април Дан планете Земље Директор, наставници, родитељи 
23.април  Интегративни-корелативни час за ученике 
осмог разреда 

Јелена и Велимир Александров 

23. Клуб родитеља и наставника  

25.април Шарање васкрсњих јаја Вероучитељ, учитељи и свештеник 

Мај 10.мај Крос РТС-а   Наставници и учитељи 
15.мај Учионица без зидова Славица Јевтивић, учитељица 
24.мај Дан словенске писмености Г.Ристановић и Гордана Поповић 

Екскурзије, излети Одељ.старешине, учитељи 

28. мај Дан отворених врата за будуће ученике Данијела Ракићевић и Сања Ранковић Илић 
28.5. Дан лептира Библиотекар, чланови библиотечке секције, 

учитељица у продуженом боравку 
 30. мај ,,Прича о писцу прича“, представа директор 

Мај, месец математике Милева Глишић 
Приредба за Видовдан Г.Ристановић 

 

 

Горица Ристановић 
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10.16.2.ИЗВЕШТАЈ ИЗ КАМЕНИЦЕ 

 
Месец Активности Носиоци 

9.10. Школски крос 27.9.2018. наставникфизичког 
Дечја недеља 1-5.10.2018. одељењске старешине 
Научни камион 8.10.2018. учитељи М.Б., Б.Ђ., С.Г.,В.Т.,М.Т., 
Општински крос  13.10 наствник физичког 
Светски дан здраве хране 16.10 МБабовић, В.Трнавац 

11 Трибина заштита деце од интернета и друштвених мрежа Игор Јурић 
Час посвећен В.С.Караџићу 8.11. С.Гавриловић 
Обележавање годишњице победе у Првом светском рату 7.11. С.Гавриловић, И.Милекић 
Основи безбедности деце 14.11. МУП 
Међународни дан толеранције 16.11. С.Гавриловић,  
Међународни дан детета 20.11. М.Милојевић 

12.1. Фестивал науке 1.12. Наставници природних наука 
Позоришна представа „Чарли и ја“ 7.12. позоришна група УНБО Пожаревац 
Час посвећен <михајлу Петровићу Аласу 20.12.2018.  
Новогодишња приредба 28.12.  
Новогодишња научна чаролија 31.12. педагог, наставници, учитељи 
Светски дан загрљаја 21.1.  
Квизови „Свезналица“ и „Знање је благо“ 23.1. педагог 
Обележавање Савиндана 27.1. С.Гавриловић и учитељи 
Приредба за крај првог полугодишта одељењске старешине 

3. Дан енергетске ефикасности 5.3. наставници: М.Ј., Ј.Ч.,Д.Л.,Б.Р.идр. 
Маскембал 10.3. КУД Абрашевић 
Радионице поводом осмог марта 8.3. М.Милојевић 
Интегративни час поводом доласка пролећа, Светски дан шуме, 
воде и поезије 25.3. 

сви наставници и учитељи у 
Каменици 

4. Позоришна представ „У цара Тројана козје уши“ Гиги глумац 
Еко квиз 11.4. К.Костић 
Очистимо наш град, општину 15.4. Одељењске сарешине 
Дан планете Земље 22.4. М.Милојевић 

5. Шаховски турнир у Богданици 4.5. М.Томовић 
Кроос РТС-а наставник физичког 
Витезово пролеће 12.5. Б.Ђуровић, М.Милојевић 
Школска сцена „Кирија“Б.Нушић 17.5 С.Гавриловић 
Позоришна представа“Прича о писцу прича“ 30.5. М.Милојевић, Б.Ђуровић 
Вршњачка едукација 24.5., 28.5. и 31.5. педагог, М.Браловић 

6. Шеширијада 7.6. М.Милојевић 
Приредба за крај 26.6. одељењске старешине 

 

 
                                                                                                                                  Координатор тима Слободанка Гавриловић 
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10.16.3.ИЗВЕШТАЈ ИЗ БРЕЗНЕ 
 

Месец Активности Носиоци 

 Уређивање паноа посвећених: Светом Сави, Светом Димитрију, 
Првом светском рату... 

С.Ј. Бабовић, И. Милекић, Б. Станојевић, 
И. Чоловић, Ј. Павловић 

 Час посвећен Миахаилу Петровићу Аласу 30.10 Ј.Павловић 

 Дечја недеља и дружење са ученицима из Теочина 1.-5.10. Н.Тешовић,С. Ј. Бабовић, оде. стар. 

 Обележавање Европског дана језика  2.11. И. Чоловић, Б. Станојевић,С. Ј.Бабовић 

 Митровдан у Брезни 8.11. Н.Тешовић 

 Обележавње Међународног дана толеранције 16.11. С. Ј. Бабовић , И. Чоловић , Б. Станојевић   

 Представа „Чарли и ја“ Н.Тешовић, С.Ј.Бабовић 

 Израда новогодишњих честитки И.Чоловић 
 Приредба за Савиндан 27.1. Н.Тешовић, С. Ј. Бабовић,  Станојевић 
 Представа „Крнгулуце, брнгулице“ Н. Тешовић, Б. Станковић, С.Ј. Бабовић   
 Филм „Коко и духови“ 29.1. Д. Бабовић  

 Представа „У цара Тројана козје уши“ 3.4. Н. Тешовић, С. Ј. Бабовић, И. Чоловић   

 Теочински дани 16.4. Б. Станојевић, И. Чоловић, С.Ј.Бабовић 

 Представа „Модерна бајка“ 17.5.  С. Ј. Бабовић 

 Приредба за крај школске године 27.6. Н. Тешовић,  М. Станојевић, С. Ј. Бабовић 

 
                                                                                                                              Наставник Славица Јовићевић Бабовић 
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10.17. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
8.17.1.Извештај о реализацији програма за ИО за прво и друго  полугодиште 2018/19.  
    У току првог полугодишта школске 2017/18.год. тим се састао  2. пута по унапред планираној динамици а повремено су и 

одржаване консултације чланова  у  вези планирања подршке за ученике.  Тим за инклузивно образовање чине :  Зоран Пантовић, 

директор школе, Јелена Дрманац, психолог школе, Данијела Ракићевић, педагог школе, Горица Ристановић, проф. српског 

језика и Драган Алуровић, наставник разредне наставе. На почетку школске године урађен је Акциони план који је део 

Годишњег плана школе. 

 И ове школске године Тим је настојао да континуирано пружа подршку  тимовима за додатну подршку, ученицима и 

наставницима у планирању додатне подршке за ученике. У току првог полугодишта 2. Ученика су усвајали наставне садржаје 

по ИОП-у са измењеним програмом: 

- Ученик седмог  разеда у Каменици ради по ИОП-у са измењеним сарджајима из свих наставних предмета. Поред тога 

ученик  два пута седмично има часове и логопедски третман у ШОСО“1. Новембар“ у Чачку. Школа је и ове школске 

године на основу Мишљења Интерресорне комисије при општини Пожега, упутила молбе Општини Г. Милановац и 

Школској управи у Чачку за обезбеђивање педагошког асистента за ученика. На жалост, ове молбе нису уважене. 

Након што је школи достављен нови Анекс Мишљења Интерресрне комисије, упућена је нова молба Школској управи. 

Такође, како би унапредили подршку ученику договорено је да се почетком другог полугодишта одрже састанци 

наших наставника са дефектолозима из ШОСО „ 1. Новембар“. 

- У Прањанима по ИОП-у са измењеним стандардима наставне садржаје усваја ученик осмог разреда. Ученицима, по 

решењу Интерресорне комисије. Ученику је додељен лични пратилац професор разредне наставе Саша Васиљевић, 

који му и помаже у раду на часу. 

- Ученица трећег разреда Наталија Шиљајева  је до сада радила по индивидуализованом приступу, док је у припреми 

ИОП са прилагођеним приступом за друго полугодиште школске 2017/18. године. 

- Ученик првог разреда Владан Јочовић је због потешкоћа у усвајању предвиђаених наставних садржаја, такође усвајао 

наставне садржаје уз индивидуализовани приступ. У току је израда  ИОП-а 1 како би се унапредила подршка ученику 

у другом полугодишту. 

- Ученик четвртог разреда у Брезни ради по индивидуализованом приступу. Постоји потреба за унапређивањем подршке 

у другом полугодишту. 

Индивидуализовано се ради са појединим ученицима у Прањанима, Каменици и Брезни , пре свега у виду прилагођавања 

приступа, метода, наставних материјала, темпа рада, подршке вршњака. Психолог школе је пружала подршку наставницима у 

планирању рада са ученицима и набавци дидактичких материјала, као и испитивање способности и корективни рад са 

ученицима. 

Школа настоји да различитим активностима  промовише  дечија права и инклузивну праксу, развија позитивне вредности и 

креира атмосферу прихватања,сарадње и  толеранције .    

Ове године ученици нису учествовали у активностима Регионалног центра за таленте. 

Путем индивидуалних консултација и родитељских састанака одељењске старешине и педагошко-психолошка служба  настоје 

да помогну родитељима да што адекватније одговоре на развојне потребе деце и помогну има у превазилажењу тешкоћа.Тим је 

наставио успешну сарадњу  са осталим тимовима и стручним већима и активима у школи. Школа остварује  сарадњу са школом 

за основно и средње образовање „1.Новембар“ у Чачку , која се огледа у пружању додатне подршке нашем ученику и  

саветодавни рад са наставницима.  Школа остварује успешну сарадњу и са Школском управом у Чачку,  Интерресорном 

комисијом за  процену потребе за подршком ученицима у Горњем Милановцу и Пожеги, Центром за социјални рад и другим 

релевантним партнерима. 

Школска библиотека располаже са десетак приручника  са овом тематиком, који су на располагању наставницима и 

родитељима.У наредном периоду школа ће и даље настојати да унапређује различите аспекте програма инклузивне културе, 

између осталог и стручно усавршавање наставника ради унапређивања подршке ученицима. 

                                                                                                                                                             Сања Ранковић Илић, психолог 
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10.18.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ И 
ВАСПИТАЊУ 
У току првог полугодишта тим се састао три пута за додатну подршку ученицима којима је потребна додатна подршка у 

образовно-васпитном раду.Имамо за сада два ученика који раде по ИОП-у 2 са измењеним стандардима и успешно су били на 

првом полугодишту. Ученик у Прањанима има личног пратиоца, који ради са њим на часу или индивидуално и има напредка. 

Овај ученик је осми разред и на крају године полагаће завршни испит који ће саставити наставници који му предају. Договорили 

су се са личним пратиоцом да почне са њим у другом полугодишту да интезивно раде на усвајају садржаја који ће добити на 

завршном испиту.Други ученик  седми разред у издвојеном одељењу матичне школе у Каменици. Од прошле године од 

децембра изгубио је персоналног асистента и наставницима је отежан рад у таквом одељењу, јер не могу да се у потпуности 

посвете њему. Он иде два пута недељно у специјалну школу у Чачку. Констатовали су да мање напредује у односу на прошлу 

годину. Ове године добили су оба ученика бесплатне уџбенике, али мало, односно нимало не могу да их користе, јер нису њима 

примерени.тако да се наставници сналазе како умеју и знају. 

Имамо и ученике који раде за сада по индивидуализацији. Неком ученицима  ни овај облик рада не даје успешне резултате. 

Предложено је да разредне старешине обавесте родитеље ових ученика, захтевају да родитељи прате њихово похађање и 

редовно долазе ког предметних наставника. У овај рад укчучен је и педагог школе који ради и прати њихово напредовање и 

активно сарађује са родитељима ових ученика. 

Додатна подршка за даровите ученике исто тако наставници евидентирају ученике и укључују у часовима додатне наставе. Већ 

су ученици узели учешће на појединим такмичењима и активностима који се организују унутар школе. 

У току другог полугодишта педагог школе је заједно са одељењским стрешинама, педметним наставницима, ученицима, 

психологом  и родитељима покренула Тим за подршку у учењу за ученике који имају више недовољних оцена. Родитељи су 

упознати са ситуацијом у којој се дете налази. Дате су прекруке како да се помогне ученику. Да градиво се подели на парцијално  

и у договору са предметним наставником одговара. Родитељ је имао обавезу да прати учење код куће и до априла долази и 

заједно са наставником добије повратне информације о напредовању свог детета.  

Овакав начин сарадње са родитељима ученици су дали резултате и поправили су  недовољне оцене. 

Са ученицима и родитељима којима је потребна додатна подршка радило се током  школске године, тако да су слабије 

напредовали показали задовољавајуће резултате на крају првог полугодишта, док су ученици који су обухваћени додатном  

наставом показали изузетно добре резултате на такмичењима и активности које се реализују у школи и активно учествују. 

                                                                                                                  
                   Данијела Ракићевић 

10.19. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 
АКТИВНОСТИ 

У току године реализоване су све спортске активности које су планиране. Од ове године организовано је такмиење у 

шаху. Наша школа је била организатор општинског такмичења у шаху. Ученици наше школе постигли су одличне резултате. 

Имали смо ученика који се пласирао на републичком такмичењу. 

На крају године одржана је Дечја спортска олимпијада. Ученици су добили дипломе у разним дисциплинама. 

10.20. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НОРМАТИВНИХ АКАТА 
Коисија у току школске године 2016/2017.године припремила и дала на усвајање следећих аката: 

 

1. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

2. Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ „Иво Андрић“ прањани 

3. Анекс на Правила заштите од пожара у ОШ „Иво Андрић“ Прањани 

 

                               Секретар школе: Жаклина Трифуновић 
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11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
11.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА У ШКОЛСКОЈ 2018-2019. 
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАД 

Августа и септембра 2018.год.   учествовала сам  у изради  Годишњег плана рада школе (број ученика  по полу и разреду,  израда 

табеларног  приказа годишњег фонда редовне, изборне и факултативне наставе; табеле -образовни ниво родитеља, путовање 

ученика од куће до школе, дефицијентност породице , план рада стручних сарадника;  обрада анкете за ученике петог разреда о 

избору слободних наставних активности; обраду анкете о учешћу ученика у допунској, додатној настави и секцијама од петог 

до осмог разреда; израда глобалног и оперативног плана педагога, план отворених врата за родитеље, распоред осталих облика 

у ОВР-у; подела наставника у тимове школе;израда плана за стручно усавршавање педагога, израда плана за стручно 

усавршавање запослених за школску 2018/19.обрада утитника родитеља о избору предмета (ВН/ГВ). 

Јануар и фебруар писање полугодишњег извештаја о свом раду, плановима, сређивање Извештаја о раду школе за школску 2018-

2019.годину.Координирала у изради Школског програма за школску 2018-2019.за први и пети разред за период од четри 

године.Помоћ учитељима у писању припрме за полагања лиценце. Успешно су положоле испит за лиценцу. 

Учестовала и изради планова за додатну подршку ученицима, план за стручни актив за  школски програм, план за 

школско развојно планирање, план сарадње са родитељима, план  Ученичког парламента. Унос података о запосленима, норми 

часова, подела по одељењима и  по предмету у  Доситеју. Формирала Тимове за подршку у учењу заједно са родитељима, 

наставницима и ученицима. 

 Сарадња са шефом рачуноводства око писања  Финансијског плана  за Општински буџет(број ученика, успех ученика 

у претходној годину, просек ученика, просек на завршном испиту на ниву округа, такмичења за нареду школску годину и 

потредба наставна средства, секције, семинари наставника за нардну школску годину и др.) 

Сарадња са наставницима око  планирања иновација у настави, писање глобалног и оперативног плана, поделе 

задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље. Писање Решења о 40- то часовне радне недеље. Договор са наставницима око 

реализације заједничких часова. Са одељњским старешинама израда упитника о ученимима, упитник за родитеље, подела 

бесплатних уџбеника од првог до осмог разреда (27 ком.). Пружењу подршке наставницима у избору дидактичких средстава у 

настави, техника учења и методе у раду. Учестовала у организовањум прославе Дана школе 160 годишњица постојања наше 

школе. У оквиру ове манифестације организовала и водила квиз „Мостови пријатељства“ са својим тимом.  

Организатор и аутор квизова „Знање је благо“ и  “Свезналица“. 

Организатор прве манифесрације Новогодишња научна чаролија која је реализована 31.12.2018.године.Ову 

манифестацију су подржали наставници и учитељи:Милка Јоровић, наставница физике, Јелена Чоловејић, наставница хемије, 

Катарина Костић и Маријана Марковић, наставнице биологије, Драгана Лечић и Милка Обренић наставнице техничког 

образовања, Бранка Рајчевић ,учитељица 3-1 одељења, Милица Милојевић, учитељица 1-3/2 одељења и др. 

Идејни творац Пилот пројекта постигнућа ученика од првог до седмог  разреда кроз следеће предмете: српски језик, 

математика, природа и друштво, биологија, физика, хемија, географија и историја.   Ову идеју су подржали Савет родитеља и 

Школски одбор, а заједно са учитељима и наставницима реализовал  је Пилот пројекат у три дана 3.,4. и 5.јуна 2019.Урађена је 

квантитативна анализа 24.јуна 2019. која је презентована на седници Наставничког већа.  Савету родитеља и Школском 

одбору је презентовала на седници која је одржана 28.6.2019.године. 

Координатор Вршњачке едукације са ученицима Катерином Пантовић 5-1, Миленком Браловићем 5-2, Јаном 

Столицом 8-1 и Ленком Вујанић 8-3 одељења. Ученици су били на обуси интелектуалних вештина. На обуци су научили 

технику читања и технику памћења.  

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Путем  анализа успеха на крају сваког квалификационог пероида предлагала мере за њихово унапређивање. Пратила 

сам адаптацију ученика првог и петог разреда кроз посете часова и  разговарала са одељењским старешинама, давала препоруке 

у отклањању недоумица или отклањања евентуалне потешкоћа. 

Сарадња са одељењским старешимана и наставницима око наставног плана и програма. Дала сам смернице око писања 

Школског програма за први и пети разред.  

Израда распореда пријема родитеља у матичној школи, распоред посета часовима и распоред осталих облика ОВР-а. 

У циљу унапређивања наставе и учења на часу увела сам нову диференцирану наставу са индивидуализацијом  на три 

нивоа тежине. Са наставницом хемије реализовали смо заједно  три часа са ученицима седмог разреда у  Прањанима, Каменици 

и Брезни. На часу смо учите ученике да вреднују и процењују своје знање кроз наставни предмет хемија. Направиле смо одличну 

корелацију  са енглеским језиком .  
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На полетку часа ученици су одгледали филм у трајању  од 7 минута, а потом су радили на наставним листићима. 

Ученици су дали позитивне критике да је час одличан и да се ради више оваквих часова. Искуство је изузетно и реакција ученика 

је позитивна. Добила сам верат у леђа од стране стручног сарадника – психолога Сање Ранковић Илић да је оваква настава 

занимљива и да су ученици цео час били активни и реални у процењивању свог знања. 

Спровела  сам следећа истраживање „Разумевање прочитаног“ са ученицима трећег, четвртог и петог разреда у 

матичној школи и издвојеним одељењима; „Оптерећеност ученика“ са ученицима седмог и осмог разреда;  „Ваннаставне 

активности“ за пројекат Обогаћивање једносменског рада; Пилот пројекат постигнућа ученика, од првог до седмог разреда, 

Ажурирање ученичких досијеа у коме се налазе значајни извештаји, мишљења, упитници, разредна тестирања и 

препоруке за даље напредовање. 

Заједно са наставницом Једеном Чоловејић реализовали смо диференцирану наставу у седмом разреду из предмета  

хемије.  

Посетила сам три  часа  за лиценцу и девет часова интегративне, диференциране и класичне часове са дискусијом и 

анализом. 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 Током године обавила сам информативне и едукативно-саветодавне разговоре са наставницима у циљу пружања 

подршке у планирању и реализацији непосредног образовно- васпитног рада са ученицима (нарочито у области прилагођавања 

рада и образовно-васпитним потребама ученика, примене различитих техника и стилова учења, избор нових облика, метода и 

средстава, ефикасног управљања процесом учења, избор поступака посматрања и праћења напредовања ученика у учењу и 

развоју, стварање подстицајне климе у разреду, развијање конструктивне комуникације у одељењу и поштовању и јачању 

личности, увођење иновација у настави. Постоји добра сарадња са наставницима у вези организовања разних манифестација 

квизова, обука , где су се максимално већина наставника укључило.  У току првог полугодишта  пратила сам напредовање 

ученика кроз посете часова и то:  

Дана  2.10.2018. године посетила сам  интегративни час математике и информатике  у 6/1 и 7/1 одељењу са директором школе. 

Наставнице Милева Глишић и Драгана Лечић, су одржале интегративну наставу кроз следеће наставне предмете: математику, 

технику и технологију, техничко и информатичко образовање и информатику и рачунарство. Овај час је реализован кроз Квиз 

брзине. Састојао се из четири активности и две екипе по четири ученика шестог и седмог разреда. Остали ученици су били 

помоћ пријатеља и поблика.  

Дана 22.10.2018.године присустовала сам класичном часу немачког језика код наставнице Бојане Рацић. Час је одржан у 5/2 

одељењу.Наставна јединица  „Schulfäsher“, везано за називе наставног предмета. Ученици су били активни на часу. На крају 

часа наставница је са ученицима играла игру на испадање ко погреши.Часу је присустовала и помоћник директора Гордана 

Поповић. 

Дана 22.10.2018. године посетила сам час биологије у 6/2 одељењу код наставнице Катарине Костић.  Наставна јединица  

„Сунђери“. Путем презентације наставница је ученицима објашњавала грађу , функцију и размножавање сунђера. Ученици су 

били активни записивали су са табе. На крају часа ученици су путем питања обновили дату лекцију.  

Дана 22.10.2018.године присустовала сам класичном часу математике у 6/2 одељења код наставнице Славице 

Дилпатић.наставна јединица „Углови троугла“. Ученици су били активни на часу. На основу примера дошла сам до закључка 

да  ученицима ова наставна јединица разумљива. 

Дана 25.10.2018.године присустовала сам часу математике у 5/3 одељењу код наставнице Јасмине Павловић. Наставна јединица 

„Преношење дужи, сабирање и одузимање дужи“. Од укупно три ученика  часу је присустовала  једна ученица, два ученика су  

била отсутна.Облик рада индивидуални. 

Дана 25.10.2018.присустовала сам часу српског језика у 5/3 одељењу код наставнице Славице Јовићевић Бабовић.Наставна 

јединица „Номинатив“. Од укупно три ученика  часу је присустовала  једна ученица, два ученика су  била отсутна. Облик рада 

индивидуални. 

Дана  25.10.2018. године полагање пред Школском комисијом за лиценцу, кандидата Иване Милекић, наставницу историје. Час 

је одржан у издвојеном одељењу у Брезни у 7/3 одељења.Час је добро припремљен. Ученици су били подељењни у две групе од 

укупно 6 ученика. Наставна јединица „Хајдуци и ускоци“.Часу су присустовали Зоран Пантовић, директор школе, Јелена 

Александров, наставник историје. 

Дана 26.10.2018.године присустовала сам класичном часу код 1/7 одељења учитељ Саша Васиљевић у издвојено одељење у 

Теочину.Наставна јединица „Штампана слова Б б и Г г“. У одељењу има 5 ученика. Ученици су лепо радили и били су активни. 

Путем асоцијација ученици су открили шта ће на часу радити. Часу је присустовала помоћник директора Гордана Поповић. 

Дана 2.11.2018.године присустовала сам интегративном часу немачког, енглеског и српског језика. Сви ученици од четвртог до 

осмог разреда су били укључени. Наставна тема „Евроспки дани језика“. Час су реализовале Ивана Чоловић, наставник немачког 

језика, Бранка Станојевић, наставник енглеског језика и Славица Јовићевић Бабовић наставник српског језика. Часу су 

присустовали Зоран Пантовић, Јасмина Павловић, Јелена Чоловејић и Тамара Богдановић. Уживали смо доброј организацији и 

припреми часа. 
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Дана  5.3.2019. године полагање пред Школском комисијом за лиценцу, кандидата Милева Глишић, наставницу математике. 

Час је одржан у матичној школи у Прањанима  у 6/1 одељења.Час је добро припремљен. Ученици су били активни и до одговора 

су долазили логичким закључивањем. Наставна јединица „Једначине у скупу реционалних бројева Q“.Часу су присустовали 

Зоран Пантовић, директор школе, Милка Обренић, наставник ТИТ, ТИО и ИНФ и Данијела Ракићевић, педагог школе. 

Дана 21.3.2019.године присуставала сам диференцираној настави код  3/1, 4/1, 7/1 и 8/1 одељења у Прањанима. Наставна тема: 

„ Светски дан поезије“ Час је реализовала наставница енглеског језика Тамара Богдановић.Ученици су према узрасту  имали 

задатаккоји су успешно решили. Час је био занимљив и динамичан. Било је дидактичких пауза уз припремање следеће 

активности. На крају ученици су имали квиз где се испољио такмичарски дух. 

Дана 25.3.2019. године у издвојеном одељењу  Каменици одржан интегративни час на тему: „Природи у част“.Час су 

реализовали Слободанка Гавриловић,наставница српског језика, Славица Дилпарић, наставница математике, Милка Јоровић, 

наставница физике, Јелена Чоловејић, наставница хемије, Мирјана Матовић и Бранка Станојевић,  наставнице енглеског језика 

Бојана Рацић, наставница немачког језика, милка Обренић, наставница тио, тит и информатике,  Катарина Костић, наставница 

биологије, Велимир Александров, наставник географијеМилица Милојевић и  Бојан Ђуровић учитељи.Час је добро осмишљен 

и реализован. Ученици су показали своја знања.Часу су присустовали педагог данијела Ракићевић и директор школе Зоран 

Пантовић. 

Дана 26.3.2019.године у Прањанима одржан је интегративни час на тему: „Живот и дела Николе Тесле“.Час су реализовале: 

Горица Ристановић наставница српског језика, Милева Глишић наставница математике, Драгана Лечић наставник ТИО,Милка 

Јоровић, наставница физике. Час је реализован у 8/1 одељења. Час је добро осмишљен и реализован. Ученици су били у активни 

и пажљиво су слушали. На крају часа је организован квиз.Часу су присустовали педагог Данијела Ракићевић и помоћник 

директора Гордана Поповић. 

Дана 29.5.2019. године полагање пред Школском комисијом за лиценцу, кандидата Драгана Лечић, наставницу технике и 

технологије. Час је одржан у матичној школи у Прањанима  у 5/1 одељења.Час је добро припремљен. Ученици су били активни 

и до одговора су долазили логичким закључивањем. Наставна јединица „Увод у предузетништво“.Часу су присустовали Зоран 

Пантовић, директор школе, Милка Обренић, наставник ТИТ, ТИО и ИНФ и Данијела Ракићевић, педагог школе 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

На почетку школске године  2018/2019. учестовала сам у организацији пријама  ученика првог разреда, пратила 

адаптацију ученика како у матичној школи тако и у издвојена одељења у Брени и Каменици.  

Организовала сам предавања са ученицима од петог  разреда у Прањанима  на тему: “Како се учи и како се праве добре 

белешке“, према литератури. На основу њиховор разговора и израде теста, причали смо где настају грешке и како их треба 

отклонити. 

Са ученицима трећег, четвртог и петог разреда спровела сам истраживање „Разумевање прочитаног“, На основу 

резултата дошла сам до закључка да једна већа већина не разуме оно што прочита, што је један од показатеља да ученици не 

знају да уче. На трају првог тромесечја потврдила су се моја тврдња.   

Индивидуални развовори и саветодавни рад са ученицима који не умају да уче.  Са њима радим тестове како да им 

помогнем у учењу. Као организовати рад на учењу путем теста Начин учења, организовање времена за учења, како се 

сконцетрисати на учење, вештине слушања на часу и формирање радних навика. Саветодавни рад са учеником  који има 

недовољне оцене. Формирање тима који ће пратити њехов рад у школи и рад код куће. У школи одељењски старешина, а код 

куће родитељ.Битно је да постоји сарадња између родитеља и одељењског старешине и да сви заједно раде на истом задатку у 

добро бит детета и помоћ у отклањању узрока неуспеху. 

Организовала сам две радионице на тему: „Зашто баш учење“ прва је реализована 19.11.2018.године у 5/1 одељењу. 

Ученици су били подељени у 4 групе са посебним задатком. Овиј радионици присуставали су: директор школе Зоран Пантовић 

и наставница ТИТ Драгана Лечић.други радионицу одржала сам 29.11.2018.у издвојеном одељењу у Каменици у 5/2, 6/2 и 7/2. 

Организатор манифестације  Новогодишње научне чаролије са наставницима, учитељима и ученицима. Циљ ове 

манифестације да наставник изађе из учионице. Да заинтересујемо децу за науку,експерименте, где ће они по иструкцијама 

наставника да приказују својим вршњацима. И пошто се ближи божићни празник у духу поклањања, треба учити ученике да 

буду хумани и да поклањају. Тако да ова манифестација ће имати и продајни део (украсе, честитке, лутке од вунице, накит и 

слаткиш ).  Од прикупљених средстава поклониће се ученицима који су лошијег материјалног стања. Ова манифестација је 

планирана задњи дан у години 31.12.2018.године. 

Организовала сам са директором, наставницима, учитељима, родитељима, спонзорима  и ученицима квизове 

„Свезналица“ и „Знање је благо“. Захваљујем свима који су се укључили у манифестацију квиза. 

Организовали смо кићење јелке у холу и кићење јелке у дворишту од рециклажног материјала.  
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Oрганизовала Вршњачке едукације са ученицима који су прошли обуку интелектуалне вештине, односно технику 

читања и технику памћења. Ученици су обучавали своје вршњаке новим техникама које су савладали. Овој едукацији били су 

обухваћени ученици од петог до осмог разреда. Од маја до јуна реализовано је шест вешњачких едукација.  

Организовала сам истраживање на тему „Оптерећеност ученика у основној школи“ у седмом и осмом разреду у 

периоду од  априлу до почетка маја месеца 2019.године. 

Организовала сам истраживање са ученицима од трећег до седмог разреда на тему „Ваннаставне активности у школи“, 

ученици су заинтересовани за ваннаставне активности које ће се рреализовати у наредној школској години после редовне 

наставе у трајању од два часа. 

Са ученицима сам организовала групне и индивидуалне разговоре везано за учење и рад. 

Организовала са заједно са учитељима и наставницима Пилот пројекат постигнућа ученика од првог до седмог разреда. 

Урадила сам квантитативну анализу, који проценат усвојености градиво и то из српског језика, математике, природе и друштва, 

биологије, физике, хемије, географије и историје. 

Припремили смо Завршни тест са наставницима за ученика који ради ои ИОП-2. 

Ученици осмог разреда присустовали су Обуци за родитеље попуњавање листе жеља и израчунавање бодове са општег 

успеха и са Завршног испита. 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима огледа се кроз индивидуални и групни педагошко –инструктивни  рада талентованих ученика, 

ученика који имају потешкоћа у учењу и понашању.  

У току првог полугодишта имала сам пет  индивидуална разговора са родитељима ученика који имају потешкоће у 

учењу. Заједно са одељењским старешинама и родитељима направила сам тимове који ће пратити напредак ученика, односно 

детета са датим инструкцијама. Дугогодишње искуство је показало да разговор само са учеником што се тиче учења није добро 

док се не укључи и родитељ и одељењски старешина. 

У манифестацијама које су реализоване у школи родитељи су се организовали превоз ученка. Једна од тих 

манифестација је и квиз „Свезналица“ и „Знање је благо“.  

Организовала сам две радионице у петом разреду за родитеље на тему: „Услови успешног учења“. У Прањанима је 

реализована радионица 22.4.2019.године. Овој радионици су присустовало 12 родитеља. Родитељи су били подељени у две 

групе. Имали су задатак који су фактори утичу на учење. Родитељи су констатовали да њихова деца немају развијене радне 

навике и да кући не уче са изговором да немају ништа за учење. Овој радионици присустовала је Горица Ристановић одељењски 

старрешина 5/1 одељења.  

Друга радионица је одржана 23.4.2019. овој радионици је присустовало 7 родитеља. Родитељи су коментарисали да је радионица 

занимљива, али требало би да и њихова деца присуствују. Присустовала је одељењски старешина 5/2 Мирјана Матовић 

Организовала сам  три предавање за родитеље осмог разреда. Обука је везана за израчунавање бродова из школ е и попуњавање 

листе жеља. У Каменици је одржана 28.5.2019.године са почетком у 11:30 часова. У Брезни и Прањанима 11.6.2019.године Сви 

родитељи су присустовали предавању. 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПСИХОЛОГОМ, БИБЛИОТЕКАРОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦОМ 

УЧЕНИКА 

Сарадња са директором школе одвијала се кроз израду Годишњег плана рада школе , извештај о раду школе, 

попуњавања разних табела који доставља Школска управа, око организацију квизова „Свезналица“ и „Знање је бладо“, Решења 

о 40-то часовној радној недељи, Ценусу.  Попуњавање „Доситеја“. Подаци за општину,школску управи и статистику везано за 

норну наставника, ученика, изборних предмета. Затим за Дан школе организовала сам са наставницима Јеленом Александров, 

Велимиром Александров, Драганом Лечић, Славицом Дилпарић и Сашом Васиљевићем квиз „Мостови пријатества“ за ученике 

наше школе и гостију иу Београда и из Будисаве.Организовала сам Новогодишњу научну чаролију 31.12.2019. Идејни творац 

Пилот пројекта постигнућа ученика. Вршњачку едукацију. Предавања за ученике и родитеље. 

Сарадња са секретаром школе око важећих Закона и Правилника као полазне основе школској 

документацији.Достављање извештаја за Школски одбор у вези са ученицима, родитељима.Око писање Решења о 40-то часовној 

радној недељи.У комисији смо за шефровање и дешифровање тестова за ученике осмог разреда.Сређивање архиве са подацима 

који се чувају од пет и више година и трајна. Прегледање школске документације и актуелних Правилника и Закона који ступају 

на снагу. Правилници о наставном плану и програму, Правилнки о школском календару, Правилник о програму стручних 

сарадника се налазе код педагога школе. У договору са секретаром и директором школе задужена сам и за приправнике само у 

вези вођења школске документације и помоћ у вези организације часа, како редовне наставе тако и угледних и јавних часова за 

све запослене. 

Сарадња са шефом рачуноводста око писање предлога финансијског плана за наредну школску годину . Набавка 

Двенвика за први и други циклус, књига дежурства наставника, обрасце за годишњи и оперативни план наставника , стручног 

часописа „Педагогија“и организација семинара у нашој школи.Набавке наставних средстава за наставнике и ученике. 

Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз  реализовање радионица са ученицима, набавка књига за библиотеку, 

сређивање паноа. 
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Сарадња са психологом одвијала се кроз разне активности везане за заједничке послове: предавање за родитеље и 

ученика. Договор око набавке стручне литературе, договор око предавања за родитеље и спровођења теста ТИП/1. 

Сарадња са  помоћником директора кроз разне активности и то: реализоване едукативне радионице, набавка књига за 

одличне ученике, нававка лектира за библиотеку, организовање позоришних представа, организовање пробног и завршног 

испита. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учестовала сам у раду стручним органима школе , Педагошки колегијум, тимова (координатор тима за област 

самовредновања Настава и учење, инклузивно образовање у школи, подршка ученика у учењу и понашању ( ИОП за једног  

ученика), професионална оријентација). 

Координатор за  изради Школског програма.  

Присустовала сам  три седнице  Педагошког колегијума.  

Сарађивала сам са осталим координаторима за самовредновање. У пружању помоћи око обраде статистичких података  и 

прослеђивање података за њихову област.  

Са ученичком организацијом- Ученички парламент координатор сам тима одржано је шест  састанака где су разматрана разна 

питања. Детаљно се налази у Записнику УП. 

Тиму за додатну подршку ученицима сарађивала сам са одељењским старешинама и наставницима све везано за помоћ у раду.  

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика сарађивала сам са 

надлежним установама и организацијама у окружењу.Сарадња са представнцима МУП-а, одвијала се кроз учестовање у 

организовање предавања за ученике, обзиром да није било насиља трећег нивоа. 

Сарађивала сам са следећим институцијама 

 МУП Горњи Милановац предавање за ученике четвртог и шестог разреда предвиђене 8 тема. 

 Заводом за јавно здравље и Домом здравља из Горњег Милановца 

 Предшколска установа 

 Учитељски факултет у Ужицу (пракса студентима) 

 Центар за стручно усавршавање запослених у Крагујевцу 

 Регионални центар у Чачку 

 Књижаре у окружењу 

 Школска управа у Чачку 

 Основне и средње школе у Чачку и Горњем Милановцу 

Сарадња са школском управом око израде Доситеја и других образаца као део школске документације. 

Сарадња са Активом Моравичког округа стручних сарадника, присуство састанцима и радионици која је одржана 

током школске године у Регионални центар. 

Сарадња са средњим школама око посета наших ученика осмог разреда. 

Сарадња са предшколском установим „Сунце“ из Горњег Милановца и вртићем у Прањанима. 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

О свомраду редовно водим евиденцију у следећој документацији: 

-дневна евиденција о раду, досије о индивидуалном раду са ученицима (у оквиру ње и рада са родитељима и наставницима), 

материјал који садржи личне податке о ученицима (ИОП , извештаји у електронском облику и штампаном), евиденција о раду 

наставника (везано за ученике или цело одељење, наставници приправници увођење у посао који обављају. Помоћ у попуњавању 

Дневника, педагошке свеске и у писању оперативних и годишњих планова),као и организовање часова како огледних  тако и 

угледних и јавних); евиденција о одељењском старешини (достављање табела о општем успеху ученика, успех по предметима, 

о броју одржаних и неодржаних часова, о броју изостанака, вођење појачаног васпитног рада са ученицима, податке везаноза 

ученике).  

-пратила сам стручно усавршавање лично и за наставнике. Написала извештај о стручном усавршавању ван установе и у 

установи. 

                                       Данијела Ракићевић, педагог 
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11.2.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПСИХОЛОГА У ШКОЛСКОЈ  2018/19.  
 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАД 
Током августа месеца 2018. године направила сам план рада за 2018/19 школску годину. Учествовала сам у изради  плана  рада 

тима за инклузивно образовање, тима за заштиту ученика од насиља, плана за професионалну оријентацију, плана сарадње са 

породицом, плана социјалне заштите, плана подршке за новопридошле ученике, израдила план рада психолога (годишњи  и 

месечни), план стручног усавршавања психолога, план посете часовима. 

Као координатор тима за инклузивно образовање планирала сам израду потребне документације за ИОП 2  за три ученика и  

мера индивидуализације за ученике којима је потребна додатна образовна подршка. 

Пружала сам подршку наставницима у избору дидактичких средстава за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка.  

 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Путем анализа и/или извештаја пратила сам и вредновала различите облике ОВ рада и предлагала мере за његово унапређивање. 

Пратила сам  адаптацију ученика првог разреда кроз посете часовима и разговоре са одељењским старешинама. Адаптацију на 

предметну наставу пратила сам  путем посете часовима, социометријског испитивања међуљудских односа у оквиру одељења, 

разговора са одељењским старешинама, наставницима и ученицима и давањем повратне информације тј. препоруке за 

унапређивање адаптације и отклањања евентуалних тешкоћа. 

Пратила сам остваривање наставног процеса путем посете редовним часовима, учествовала у анализирању резултата завршног 

испита, иницијалног тестирања. 

У циљу унапређивања праћења напредовања и понашања ученика психолог и педагог ажурирају   тзв. педагошки картон за 

ученике у коме се налазе значајни извештаји, мишљења, резултати разредних тестирања итд. 

Учествовала сам у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и ИОП-а 1 и 2 за ученике. 

 
РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током године обављала сам   информативне и едукативно - саветодавне разговоре са наставницима у циљу пружања подршке у 

планирању и реализацији  напосредног образовно-васпитног рада  са ученицима ( нарочито у области прилагођавања рада 

образовно-васпитним потребама детета, примене различитих техника учења, избору нових облика, метода и средстава, 

ефикасног управљања процесом учења, избора поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу и развоју, стварања 

подстицајне атмосфере у групи, развијања конструктивне комуникације и демократских односа у одељењу (социометрија). 

Пружала сам  подршку наставницима за рад са децом којима је потребна додатна образовна подршка (ИОП, индивидуализација), 

за рад са ученицима изузетних способности и ученицима из осетљивих друштвених група (саветодавни разговори, препоруке 

за рад са ученицима и родитељима, избор дидактичких средстава итд.).   Пружала  сам подршку наставницима за рад са 

ученицима код којих је утврђен психолошки узрок  неуспеха у  достизању захтева образовних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања. 

Посетила сам десет редовних часова, након чега су наставницима дате препоруке за унапређивање рада, посебно са ученицима 

који имају тешкоћа у усвајању наставних садржаја.  

Упознала сам  одељењске  старешине  првог разреда  са резултатима испитивања зрелости за школу, а одељењске старешина 

петог разреда са  карактеристикама појединих ученика и дала препоруке за унапређивања адаптације ученика на школске 

услове. Упознала сам наставнике са процедурама реаговања у ситуацијама насиља и значајним смерницама из Протокола о 

реаговању у ситуацијама насиља. 

 
РАД СА УЧЕНИЦИМА 

У првом полугодишту  2018/19. године  учествовала сам  у организацији пријема ученика,  и подршци  деци у превазилажењу 

евентуалних  тешкоћа адаптације. Извршила сам процену зрелости  предшколаца за полазак у школу. 

Учествовала  сам  у  идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу васпитања и образовања  и осмишљавању и 

праћењу реализације додатне подршке (ученици који раде по ИОП-у и  ученици који раде по индивидуализованом приступу) 

и пружању подршке ученицима. 

Заједно са наставницима, извршена  је идентификација талентоване деце и упућивање на тестирање способности у Регионални 

центар за таленте, али нажалост ученици ове године нису били заинтересовани за укључивање у рад центра 

У току године  обављала сам информативне и  едукативно-саветодавне разговоре са ученицима.  Разговори су обављани са 

ученицима  који имају  тешкоће у учењу , развојне, емоционалне, и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме 

понашања и у циљу усвајања стратегија учења, развијања мотивације и социјалних вештина. Реализовала сам редован 

индивидуални рад са ученицима који раде по ИОП-у 2: Милошем Петровићем 8. разред, Наталијом Шиљајевом 4. 

разредВалданом Јочевићем 2. разред.  
Испитивала сам, по потреби,  опште  и посебне способности, особине  личности, мотивацију за школско учење и друге  
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карактеристике ради планирања даљег рада и давања препорука за рад наставницима и родитељима. Учествовала сам планирању 

и реализацији појачаног васпитног рада ученика.  

Са ученицима 3. разреда матичне школе припремила сам представу „ Радован и Јулијана „  за коју смо заједно писали текст. 

Представу су ученици извели у оквиру фестивала  

„Новогодишња научна чаролија„  одржаног 31.12.2018. у матичној школи. 

Пружала подршку члановима Вршњачког тима да одговоре на питања својих вршњака из сандучета поверења. Заједно смо 

обележили  Дечију недељу, Дан толеранције и Дан превенције трговине људима израдом едукативних паноа.  Са ученицима 8. 

разреда спровела сам тестирање њихових професионалних интересовања и индивидуалне разговоре који су за циљ имали 

адекватану професионалну оријентацију. 

 
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
Током првог полугодишта  прикупљала  сам податаке од родитеља који су од значаја за упознавање ученика и праћење њиховог  

развоја , упознавала  родитеље са психолошким карактеристикама њихове деце  и пружала  саветодавну помоћ у усмеравању 

њиховог развоја. Спроводила  сам саветодавни рад са родитељима и старатељима  ученика који имају различите тешкоће у 

развоју, учењу, понашању и упућивала их на подршку других установа, у зависности од потреба деце. Спроводила сам у више 

наврата саветодавни рад са родитељима ученика  који се школују по ИОП-у 2 .  

Приликом провере спремности ученика за школу прикупила сам од сваког родитеља податке о ученику и породици и дала 

препоруке родитељима везане за начине подстицања дечијег развоја и адаптације на школске услове 
 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПСИХОЛОГОМ, БИБЛИОТЕКАРОМ, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦОМ 

УЧЕНИКА 

Током читаве године сарађивала сам са директором и педагогом на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и 

анализа. Са педагогом се сарадња одвијала у виду заједничке организације и реализације предавања за ученике, родитеље и 

наставнике,  анализа и консултација. Током ове школске године у школи нисмо имали ангажованог педагошког асистента нити 

личног пратиоца, иако смо имали потребу посебно за педагошким асистентом. 

 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Током школске године  учествовала сам у раду  Наставничког већа  давањем саопштења, информисањем о резултатима 

обављених анализа и препорукама за  јачање наставничких компетенција, као и упознавањем наставника са садржајем нових 

правилника везаних за рад у школи.. 

Учествовала сам на састанцима Педагошког  колегијума, састанцима тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације 

Као координатор тима за инклузивно образовање организовала сам редовне састанке тима.   
 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Ради што успешнијег остваривања циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика сарађивала сам са надлежним 

установама и организацијама у окружењу: 

 Интерресорна комисија за процену потреба за додатном подршком за ученике у Горњем Милановцу и Пожеги  

 Психолози у другим  установама (образовне установе, здравствене установе)  

 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању, 

 Регионални центар за таленте у Чачку 

 Школска управа у Чачку  

 Школа за основно и средње образовање ученика „1.Новембар“ у Чачку  

 Основне школе у окружењу 

 Друштво психолога Србије - подружница у Чачку 

 Актив стручних сарадника Моравичког округа 

 
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

О свом раду редовно водим евиденцију у следећој документацији: 

 -  дневна евиденција о раду, досије о индивидуалном раду са ученицима ( у оквиру ње и рад са родитељима и  наставницима),  

материјал који садржи личне податке о ученицима (ИОП –и за ученике , извештаји), евиденција рада са наставницима , 

документација о извршеним анализама, истраживањима, тестирањима, извештаји, друга прописна документација (евиденција 

стручног усавршавања и др.). 

Детаљнији извештај о стручном усавршавању дат је на посебном образцу.  

 

Прањани, 30.јун                                                                                      Психолог школе Сања Ранковић Илић                                                                                              
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11.3. БИБЛИОТЕКАР 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА  
 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

           Писала сам годишњи план рада , месечне планове, план рада Библиотечке секције и водила Дневник рада школског 

библиотекара. Планиране посете  издвојеним одељењима сам и реализовала. Током другог полугодишта писала сам месечне 
планове ,водила Дневник рада школског библиотекара,Летопис школе као и месечну и дневну статистику читања. 
Планиране посете  издвојеним одељењима сам и реализовала.Реализовала  сам и набавку књига за за школску 
библиотеку као и  за  награћивање ученика на крају школске године 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА  

Учествовала сам у изради годишњег плана рада, одабирала и припремала литературу и другу грађу за разне образовно-васпитне 

активности.Редовне активности библиотеке у току првог полугодишта биле су: учлањавање нових корисника, прикупљање и 

давање на коришћење библиотечке грађе ученицима, наставницима , стручним сарадницима и осталима као и акције на 

приближавању књиге деци. Библиотеку је посећивало просечно до десетак ученика дневно узимајући и враћајући књиге од 11 

до 14 часова. Одабирала  сам и припремала литературу и другу грађу за разне образовно-васпитне активности.Редовне 
активности библиотеке у току  другог полугодишта биле су:  прикупљање и давање на коришћење библиотечке грађе 
ученицима, наставницима , стручним сарадницима и осталима као и акције на приближавању књиге деци. Библиотеку 
је посећивало петнаестак ученика дневно  чиме бележимо већу читаност у току другог полугодишта 

 III РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

Сарадња са наставницима и учитељима  одвијала у виду договора , око обележавања значајних датума  и заједничким 

активностима поводом Дечје недеље , Дана школе и школске славе Светог Саве. Информисала сам  кориснике  школске 

библиотеке  о новим насловима у библиотеци преко огласне табле у холу школе. Ученици првог разреда учлањени су у школску 

библиотеку. Присуствовала сам Свечаном почетку нове школске године ; Са ученицима трећег разреда и учитељицом Бранком 

Рајчевић обележила сам Дан писмености ; Координирала сам са представницима ЈКП Горњи Милановац  који су посетили нашу 

школу и ученике првог и седмог разреда и спровели акцију ,,Љубица у Прањанима“.Присуствовала сам обележавању мисије 

,,Халијард“; У договору са  Тамаром Богдановић,наставницом енглеског језика, Иваном Чоловић ,наставницом немачког језика  

и ученицима седмог и осмог разреда обележили смо Европски дан језика.Присуствовала сам на неколико часова својих колега. 

Током Дечје недеље сарађивала сам са учитељима .Посетила сам издвојена одељења Каменицу и Теочин где сам са ученицима 

разговарала о књигама и значају читања.Ученици су изнајмили књиге на читање. 

Са члановима Библиотечке секције, ученицима продуженог боравка ,Снежаном Голубов учитељицом продуженог боравка и 

Јеленом Александров ,наставницом историје уређивали смо паное по холу школе поводом Мисије ,,Халијард“, јубилеја школе 

и др. Сарадња са наставницима и учитељима  одвијала у виду договора , око обележавања значајних датума  и 
заједничким активностима поводом Светског дана поезије , Светског дана књиге, Дана писмености , Дана лептира  
Информисала сам  кориснике  школске библиотеке  о новим насловима у библиотеци преко огласне табле у холу школе. 
Посећивала сам издвојена одељења школе где сам са ученицима разговарала о књигама и значају читања.Ученици су 
изнајмљивали  књиге на читање током полугодишта и летњег распуста 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 Свакодневно сам радила  са ученицима на упознавању књижног фонда, популаризацији књига и читања, на развијању навика 

и интересовања за коришћење библиотечке грађе, кроз разне облике рада. Чланови Библиотечке секције су радили у овом 

периоду: на упознавању и заштити књижног фонда, помагали при издавању и враћању књига. Читали су, анализирали приче, 

припремали драматизације, илустровали прочитане књиге , учествовали на наградним конкурсима. Током полугодишта 

реализовано је 10  часова Библиотечке секције. Организовала сам Међународни дан школских библиотека у школској 

библиотеци . И током  другог полугодишта  радила  сам са  ученицима на популаризацији књига и читања, развијању 
навика и интересовања за коришћење библиотечке грађе, кроз разне облике рада. Чланови Библиотечке секције су 
радили у овом периоду на учешћу на  наградним конкурсима ,,56.Дисово пролеће  ,“  ,, Сто младих талената  “  , ,, Ја сликом 
а ти стихом “ ;помагали  су при издавању и враћању књига. Читали су, анализирали приче, писали песме , илустровали 
прочитане књиге,припремали драмске текстове за сценско извођење. Током полугодишта реализовано је 8 часова 
Библиотечке секције. 
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 Сарадња са родитељима  одвијала се кроз  разговоре о значају читања и развијању читалачких навика ученика. Сарадња са 
родитељима  одвијала се кроз  разговоре о значају читања и развијању читалачких навика ученика.Ученици су 
изнајмљивали књиге за своје баке и деке, браћу и сестре. 
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VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 Договарала сам се са директором, Стручним већима наставника, педагогом ,  око набавке књига , обележавању значајних 

датума, организовању  Дана школе  и Савиндана.  Припремала  сам питања  за квиз Андрићевијада 2. Током другог 
полугодишта  договарала сам се са директором око набавке књига за школску библиотеку ,обележавању значајних 
датума, хуманитарној акцији , набавци књига за Ђака генерације, Вуковце и одличне ученике. 
 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

Редовно сам присуствовала свим седницама Стручних већа за разредну наставу и  седницама Наставничких већа. Током 
другог полугодишта  договарала сам се са директором око набавке књига за школску библиотеку ,обележавању 
значајних датума, хуманитарној акцији , набавци књига за Ђака генерације, Вуковце и одличне ученике. 
 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 Сарађивала сам са Градском библиотеком ,, Владислав Петковић- Дис “ у Чачку ,  општинском библиотеком  ,, Браћа 

Настасијевић “ у Горњем Милановцу као и огранком  у Прањанима . Неактуелне књиге  понудили смо општинској библиотеци 

која их је и прихватила. Током другог полугодишта настављена је  сарадња  са  Матичном  службом Градском библиотеке 
,, Владислав Петковић- Дис “ у Чачку , предшколском установом ,,Сунце “у Прањанима ,општинском библиотеком  ,, Браћа 
Настасијевић “ у Горњем Милановцу као и огранком  у Прањанима , издавачким кућама ,, Пчелица “ Чачак, ,,Прима “ 
Горњи Милановац , ,, Школска књига “ Нови Сад ... 
X ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ Урађена је физичка обрада 

набављених књига и њихова евиденција.  Ревизија књижног фонда школске библиотеке је завршена у августу . Расходоване 

књиге су печатиране  печатом расхода.Редовно је вођена сва документација: Дневник рада ,месечни планови ; дневна и 

месечна статистика; обрада и увођење књига ; Летопис школе у писаној и електронској форми .  Урађена је физичка обрада 
набављених књига   и  сликовница као  и њихова евиденција. У календарској 2018. години инвентарисала сам укупно  
172 књигe.Укупно је на читање издато   1349 књига.Наставници и сарадници прочитали су укупно  233књигe, ученици  
1113, и остали  3  књигe. Завршена је  сва документација: Дневник рада ,месечни планови ; дневна и месечна 
статистика; Летопис школе у у електронској форми  је одштампан и предат директору школе. Биће постављен и на 
Сајту школе. Стручно сам се усавршавала у  установи . 
У оквиру установе  у току другог полугодишта остварила сам 66  сати . 
Урадила сам и процену компетенција рада школског библиотекара. Просечна оцена компетентности: 4,86.                                                                                                                        
                                                                                                                                Гордана Поповић 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

12.ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  НАСТАВНИКА 
 12.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ – ВЕЛИМИР АЛЕКСАНДРОВ,  НАСТАВНИК  ГЕОГРАФИЈЕ 
Запослен  на неодређено са пуном  нормом  радног  времена 
 
НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Разред 

/одељење 

Планирани број часова 

редовне наставе 

Реализовани број 

часова редовне 

наставе 

Укупан број 

нереализованих 

часова редовне 

наставе 

Разло 

г зашто нису 

реализовани часови 

редовне наставе 

Средња оцена по 

одељењима –

образовна 

постигнућа 

5.Прањани 36 36   2,77 

6.Прањани 72 72   3,36 

7.Прањани 72 72   3,86 

8.Прањани 68 68   3,33 

5.Брезна 36 36   2,67 

6.Брезна 72 72   3,50 

7.Брезна 72 72   4,33 

8.Брезна 68 68   3,89 

5.Каменица 36 36   3,57 

6.Каменица 72 72   3,00 

7.Каменица 72 72   3,00 

8.Каменица 68 68   2,73 

Укупно:      

Свега: 744 744    

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 
Остали облици 

рада 

Разред/ 

одељење 

Планирани 

 број часова 

Одржано 

часова 

Није одржано Разлог зашто часови нису 

одржани 

Припрема за 

такмичење 
7. (Брезна) 18 25   

Припрема за 

завршни испит  
8. 10 +10+10 15+11+11   

Час одељењског 

старешине 
8. 

Прањани 
34 34   

Час одељењске 

заједнице 
8. 

Прањани 
34 34   

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Рад у стручним органима Навести укупан број 

седница/ састанака  на 

којима сте били присутни 

Укупан број 

седница/састанака на 

којима нисте били 

присутни  

Разлог зашто нисте били 

присутни 

Наставничко веће 8   

Одељењско веће  4   

Педагошки колегијум 2   

Стручна већа за   

__Историју  и  Географију__ 
11   

Тим (навести назив):  

__за   инклузију_________ 

4   
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 

 
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МПС 

 

Ниво 

такмичења 

 

Разред 

Број ученика 

који је 

учестовао 

Резултати – укупан број ученика који је освојио 

1.место 2.место 3.место Похвала награда 

Школско 

такмичење 
8. 4 2 2    

 7. 2  1    

Општинско 

такмичење 
8. 4 2 2    

 7. 1 1.     

Окружно 

такмичење 
            8. 3 2.  1   

 7. 1   1   

Републичко 

такмичење 
8. 2   1   

        

Укупно:        

 

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НА ОКРУЖНИ И РЕПУБЛИЧКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Име и презиме ученика Разред/одељење Пласман једно од прва три места 

Атанасије  Брајовић 8. р. ИО Брезна 1. општинско, 1.окружно, 5.републичко 
Немања  Сарић 8. р. ИО Брезна 1. општинско, 1.окружно, 3. републичко 

 Ленка Вујанић 8. р. ИО Брезна 2. општинско,3. окружно 
ђорђе Вујанић 7. р. ИО Брезна 1. општинско, 3. окружно 

 

 

УКЉУЧИВАЊЕ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ЈЕ ИСТА ИЛИ ВЕЋА НЕГО ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

Назив ваннаставне 

активности коју реализујете 

Број ученика Проценат (+/-) 

Школска 2017-2018. Школска 2018-2019. 

припрема за такмичење 2 5 + 125 % 
 

Датум предаваља извештаја: 30.6.2019.                                 Потпис наставника:        ___Велимир  Александров_____ 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 

12.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ-   ЈЕЛЕНА   АЛЕКСАНДРОВ, НАСТАВНИК  ИСТОРИЈЕ 
Запослена  на неодређено време са непуном  нормом  радног  времена 
 

НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Разред 

/одељење 

Планирани број часова 

редовне наставе 

Реализовани број 

часова редовне 

наставе 

Укупан број 

нереализованих 

часова редовне 

наставе 

Разло 

г зашто нису 

реализовани 

часови редовне 

наставе 

Средња оцена по 

одељењима –

образовна 

постигнућа 

VI 72 72 - - 3,93 

VII 72 72 - - 3,71 
VIII 72 72 - - 3,67 

Укупно: 216 216 - - 3,77 
Свега: 216 216 - - 3,77 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 

Остали облици 

рада 

Разред/ 

одељење 

Планирани 

 број часова 

Одржано 

часова 

Није одржано Разлог зашто часови нису 

одржани 

Додатна  VII, VIII 12 6 6  

Припрема за 

такмичење 
 
VI, VII 

 
22 

 
13 

 
9 

ученици се нису пласирали на 
школском такмичењу 

Припрема за 

завршни испит  
 

VIII 
 

10 
 

13 
 
 

 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Рад у стручним органима Навести укупан број 

седница/ састанака  на 

којима сте били присутни 

Укупан број 

седница/састанака на 

којима нисте били 

присутни  

Разлог зашто нисте били 

присутни 

Наставничко веће 4 3 радни дан у другој школи 
Одељењско веће  3 2 радни дан у другој школи 
Стручно веће историје и 

географије    
  

11 
- 
 

 

Тим за инклузију 4 4  

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – Историја 

РАЗРЕД УСПЕХ УЧЕНИКА  

Неоцењених  

 

Средња 

оцена 
Одличних Врло 

добрих 

добрих довољних Недовољних  

VI 7 3 - 4 - - 3,93 
VII 6 2 2 4 - - 3,71 
VIII 5 1 3 3   3,67 

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА КОЈИ СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НА ОКРУЖНИ И РЕПУБЛИЧКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА 

Име и презиме ученика Разред/одељење Пласман једно од прва три места 

   

 
УКЉУЧИВАЊЕ УЧЕНИКА У ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ЈЕ ИСТА ИЛИ ВЕЋА НЕГО ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

Назив ваннаставне 

активности коју реализујете 

Број ученика Проценат (+/-) 

Школска 2017-2018. Школска 2018-2019. 

Припрема за такмичење Припрема за такмичење 8 6 
Додатна Додатна - 6 

 

Датум предаваља извештаја: 30.6.2019.                                                                           Потпис наставника:  Јелена Александров 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 

 

12.3.ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  -  ТАМАРА   БОГДАНОВИЋ,  НАСТАВНИК  ЕНГЛЕСКОГ  ЈЕЗИКА 
Запослена   на   неодређено са  пуном нормом   радног  времена 
 

Предмет који предаје: Енглески језик-први страни језик                        

     У првом полугодишту школске 2018/2019. године одржала сам:   

  -по 40 часова редовне наставе од првог до осмог разреда, у матичној школи и у издвојеним одељењима-Брезна и Срезојевци 

(нижи разреди); 

-укупно 12 часова допунске наставе у вишим разредима ; 

-14 часова припреме за такмичење; 

-по 20 часова Одељенске заједнице и Одељенског старешине; 

-пет састанака Стручног већа страних језика; 

-три састанка Одељенског већа седмих разреда; 

-угледни час поводом Европског дана језика (26. септембар); 

-три родитељска састанка и неколико појединачних консултација са родитељима; 

     Присуствовала сам на: 

-четири седнице Наставничког већа; 

-jедном угледном часу поводом Европског дана језика у Брезни; 

-два предавања у оквиру Клуба наставника и родитеља ( Игор Јурић и др Радиша Зимоњић); 

-обележавању: мисије Halyard, Дана школе, Савиндана; 

-семинару ``Интеграција, корелација, занимација``; 

      Похађала сам online семинар ``Стандарди постигнућа за стране језике``. 

   20. јануар 2019.                                                                                                                 Тамара Богдановић, наст. енглеског језика 

          

12.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ -  МИЛКА  ОБРЕНИЋ,  НАСТАВНИК ТИТ, ТИО И ИНФОРМАТИКЕ 
Запослена  на неодређено са пуном  нормог  радном времена    
 

     У  школскoj  2018/19.год. сам била ангажована у школи као наставник  технике и технологије (5.6 раз.Брезна и Kaменица) , 

Техничког и информатичког образовања (7,8 раз.Брезна и Каменица) као и информатике и рачунарства (5,6,7,8, раз.Брезна  

     Одељењски старешина сам ученицима осмог разреда у Брезни,председник Одељењског већа осмих разреда као и 

председник  Актива наставника технике и техн. ТиИО, и информатике и рачунарства 

   У школској 2018-2019.год се примењују нови програми у настави 5 и 6 разреда као и електронски дневник. па сам се 

усавршавала у складу са потребама. 

   Учествовала сам у активностима везаним за Дечју недељу  у Брезни и Каменици  од 

 1 - 7.10.2018.године. 

   Била учесник  семинара, Мултимедија у настави и учењу у основној школиО.Ш,,Иво Андрић“Прањани  30.11.2018. 

    Од 10-12.октобра 2018. сам била учесни Свечаног јубилеја 160 година постојања школе,који је обележен тродневном 

манифестацијом ,,Андрићевијада- Градимо мостове пријатељства“.  

     У четвртак, 1. новембра 2018. године у свечаној сали матичне школе „Иво Андрић“ у Прањанима,сам присуствовала 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. 

 Присуствовала сам презентацијам уџбеника за 6.раз.ТТ и инф.и рач. Издавачких кућа ,,Вулкан“,, Едука“ Клет Логос.. 

Поред усавршавања  ван установе у установи сам   остварила  50 сати. 

   Учествовала сам на  обележавању Мисије Халијард  у,, Митровданским  данима “    у Брезни,  прослави  Школске славе-

Савиндана у Брезни  и Срезојевцима. Теочински дани ,Шеширијада“ ,,Школска сцена“  и  још пуно активности. 

. 

  30.6.2019.                                                                                                                                                         Милка Обренић 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 
12.5.ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  -  МИЛЕВА   ГЛИШИЋ,  НАСТАВНИК  МАТЕМАТИКЕ 
Запослена   на  одређено  са непуном  нормом радног  времена 
 
 У школској 2018/2019. години радим са ученицима који похађају пети, шести, седми и осми разред. 

Израдила сам годишње и оперативне планове за редовну наставу, као и планове додатне и допунске наставе за ученике од петог 

до осмог разреда 

ОБЛИК  

ОВ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

БР. ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

БР. ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

СЕДМИ РАЗРЕД 

БР. 

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

ОСМИ РАЗРЕД 

БР. ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

РЕДОВНА 

НАСТАВА 

144 144 144 136 

ДОДАТНА 

НАСТАВА 

 

12 

 

8 

11 7 

ДОПУНСКА  

НАСТАВА 

17 19 17 8 

ПРИПРЕМА ЗА 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

/ / / 21 

 

Рад и сарадња у стручним органима и тимовима 

Назив стручног органа/тима Број седница на којима присуствује 

Стручно веће за српски језик                           9 

Наставничко веће                           

Тим за заштиту ученика од насиља                          1 

Школски одбор  

 

Остале активности: 

- учешће у обележавању 150. годишњице рођења Михаила Петровића Аласа; 

- уређивање паноа посвећеног Михаили Петровићу Аласу; 

- учешће у обележавању манифестације „Мај месец математике“; 

- уређивање паноа посвећеног манифестацији „Мај месец математике“; 

- реализација интегративног часа на тему – Производања, пренос и коришћење ел. струје с освртом на живот и дело 

Николе Тесле  ( реализовано са ученицима осмог разреда, наставницом  техничког и информатичког образовања, 

наставницом физике и наставницом српског језика); 

- учешће на такмичењима из математике ; 

- реализација интегративног часа на тему „ И брзина је знање“ ( реализовано са ученицима 6. и 7. разреда и са 

наставницом техничког и информатичког образовања); 

- учешће у радионицама и квизу за Дан школе у Прањанима; 

- учешће у обележавању мисије “Халијард“; 

- учешће у трибини “Дај раку педалу“; 

- руководилац стручног већа Математике; 

- координатор тима противнасиља; 

- прегледање тестова из математике у оквиру завршног испита; 

- oрганизација МТ „Мислиша“. 

 

 

        Милева Глишић, наставник математике 
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12.6.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ -    ИВАНА  МИЛЕКИЋ,  НАСТАВНИК   ИСТОРИЈЕ 
Запослена на одређено са непуном нормом радног времена 
          
У току школске 2018.- 2019. год. реализован је највећи број активности  и планова који су били предвиђени на почетку 
школске године. 
У септембру , као наставник историје присуствовала сам обележавању годишњице „Мисије Халијард“. Том приликом 
смо са ученицима обишли Галовића поље, место где се 1944. год. налазио  импровизовани аеродром са кога су 
евакуисани амерички пилоти.  
Као разредни старешина  7.разреда учествовала сам у обележавању Дечје недеље од 1. до 5. октобра  разним 
активностима као што је Дан здраве хране или квиз за ученике старијих разреда. 
Присуствовала сам обележавању дана школе 11.10 2018.год. у Прањанима и дану школе у Брезни  8.11. 2018.год. 
Стручно веће историја – географија у току школске године  састајало се осам пута. Теме о којима се разговарало биле су 
: иницијално тестирање ученика, уџбеници, планови за додатну и допунску наставу, екскурзија и  избор уџбеника за 
шести разред. 
Часове редовне наставе као и часове додатне и допунске наставе реализовала сам  у потпуности како је и предвиђено 
планом.  
Присуствовала са предавањима Игора Јурића( Како да се заштитимо на итернету)  и проф. Р. Зимоњића( Васпитање 
деце) која су организована у нашој школи. 
На општинском такмичењу из историје које је одржано 9. марта водила сам петоро ученика наше школе и сви су се 
пласирали на следећи ниво такмичења.Од петоро ученика који су учествовали на Окружном такмичењу троје се 
пласирало на Државно такмичење из историје што је био велики успех наше школе. 
 Водила сам ученике седмог разреда на екскурзију 10. и 11. маја на релацији Прањани – Сремски Карловци – Нови Сад – 
Суботица. 
 

Наставник историје:  Ивана Милекић 

 
12.7. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  - ГОРИЦА  РИСТАНОВИЋ,  НАСТАВНИК  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 
Запослена  на неодређено са пуном  нормом радног времена 
 
За време првог полугодишта  стекла сам 47 сати стручног усавршавања у школи и 16 бодова  ван установе. 

Часове додатне наставе држала сам у осмом разреду  (3), седмом (10) , шестом разреду (4). 

Допунску у осмом (4) и седмом разреду (2). 

Часови ОС и ОЗ реализовани су према плану, у реализацију ових часова укључила сам и педагога и психолога ( читање и 

разумевање прочитаног; радионица ,,Како учимо“; социометријски тест). 

Учествовала сам у раду одељењских и наставничких већа. 

Покренула сам ,,Читалачки клуб“ у оквиру којег ће бити реализовано шест радионица на којима ће ученици анализирати 

романе за тинејџере  савремених аутора. 

Са ученицима петог разреда реализовала сам час практичне наставе где су примењивали знање о писању назива установа. 

Одржала сам час ученицима четвртог разреда. 

Луку Вуковића, ученика седмог разреда, упутила сам у ,,Школу за таленте“ у Регионалном центру у Чачку.  

Теодора Станојевић и Маријана Стевовић, ученице шестог разреда,   учествовале су на Општинском такмичењу у лепом 

говору у ОШ ,,Десанка Максимовић“. 

Лука Вуковић и Стефан Браловић написали су песме за литерарни конкурс ,,Светосавски дани“. 

                                     .                                                                                                     подносилац Извештаја Горица Ристановић 

12.8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ – АНА  ЗАРИЋ, УЧИТЕЉ  У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ТЕОЧИН 
Запослена на одређено са пуном нормом радног времена 
 

   У школској 2018/2019. години радим са ученицима који похађају други и четврти разред. 

Израдила сам годишње и оперативне планове за други и четврти разред, план рада допунске наставе за други и четврти разред 

из српског језика и математике.Такође, израдила сам план часова одељенског старешине. 
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ОБЛИК  

ОВ РАДА 

ДРУГИ РАЗРЕД 

ОДРЖАН 

БР. ЧАСОВА 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

ОДРЖАН БР. 

ЧАСОВА 

РЕДОВНА 

НАСТАВА 

720 720 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

36 36 

ИЗБОРНА 

НАСТАВА 

72 72 

Рад и сарадња у стручним органима и тимовима 

Назив стручног органа/тима Број седница на којима присуствује 

Стручно веће за разредну наставу                          5 
Наставничко веће                          7        
Тим за самовредновање – Подршка ученицима                          1                     

Рад са родитељима 

Родитељски састанци                        Број 

Општи 
Индивидуални 

                         5 
                       56                        

  

Рад са ученицима  

Рад са ученицима као одељ.старешина                       Број 

Групни                        36 
Индивидуални                        70 

 

                                                                                               Учитељ: Ана Зарић 

12.9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ – СЛАВИЦА Ј.БАБОВИЋ НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
Запослена  на одређено са не пуном  нормом радног времена 
 
Запослена на одређено са не пуном нормом радног  времена 
У школској 2018/2019. години радим са ученицима који похађају пети, шести, седми и осми разред. 
Израдила сам годишње и оперативне планове за редовну наставу, план рада додатне наставе за седми  и осми разред  
Такође, израдила сам план часова одељенског старешине и часова одељењске заједнице. 
 

ОБЛИК  
ОВ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 
БР. ОДРЖАНИХ 
ЧАСОВА 

ШЕСТИ РАЗРЕД БР. 
ОДРЖАНИХ 
ЧАСОВА 

СЕДМИ РАЗРЕД 
БР. 
ОДРЖАНИХ 
ЧАСОВА 

ОСМИ РАЗРЕД БР. 
ОДРЖАНИХ 
ЧАСОВА 

редовна настава 180 144 144 136 
додатна настава               18         15 

припремна настава             /          / /        13 
допунска настава          11           /   /        / 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОВ 

РАДА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Час одељенског  
старешине 

36 (одржано) 

Час одељењске 
заједнице 

36 (одржано) 
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОВ РАДА 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Обавезне ваннаставне  

активности 
+ + 

Час одељенског  

старешине 
36 (одржано) 36 (одржано) 

Слободне активности Фолклор Фолклор 
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Рад и сарадња у стручним органима и тимовима                        Рад са родитељима   

Назив стручног 

органа/тима 

Број седница на којима 

присуствује 

Стручно веће за 
српски језик  

                         6 

Наставничко 
веће 

                         6 

Тим за 
самовредновање 
– Подршка 
ученицима 

                         1 

 

Остале активности: 
- учешће у обележавању Дечје недеље; 
- уређивање паноа посвећеног Светом Сави и Светом Димитрију; 
- организација прославе Митровдана у Брезни, школске славе; 
- обележавање Међународног дана толеранције 
- припремање свечане приредбе поводом Савиндана; 
- реализација интегративног часа на тему Европски дан језика ( реализовано са ученицима седмог и осмог 

разреда, наставницом  немачког језика   и наставницом енглеског језика); 
- учешће на такмичењима из српског језика и језичке културе ( 2 друга места  и 1 треће на општинском) и  

Књижевној олимпијади (2 прва места, 2 друга мста и 1 треће на општинском, а  на окружном нивоу 1 прво 
место,3 друга и 1 треће место ; 

- учешће у обележавању манифестације „Теочински дани“; 
- учешће на литерарним конкурсима „Ах, та љубав“ (трећа награда за поезију), „Завичај“ (прва и друга награда за 

поезију, прва награда за прозу) и „Дисово пролеће“ (похвала); 
- припрема представе „Модерна бајка“ за учешће на фестивалу „Школска сцена“ (награда за најбољу представу у 

категорији основних школа и награда за најбољу женску улогу); 
- прегледање тестова из српског језика у оквиру завршног испита; 
- организација приредбе за крај школске годин         

                                                                                                                                                       Славица Јовићевић Бабовић 
 

12.10. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ – МИРЈАНА  МАЋИЋ  УЧИТЕЉ  ДРУГОГ   РАЗРЕДА   У  ПРАЊАНИМА 
  Запослена  на неодређено са пуном  нормом радног времена 
   
У школској 2018/19.години, одржала сам 715 часова редовне  наставе, 36 часова изборне наставе – Од играчке до 
рачунара, 34 часа одељењског старешине и одељењске заједнице, 36 часова слободних активности , 18 часова допунске 
наставе из српског језика, 18  часова допунске наставе из математике.. 

У току другог полугођа, педагог школе је одржала један час српског језика. 
Током године је примењивана амбијентална настава на часовима српског језика за развијање говорне културе 

и богаћење речника и из света око нас за усвајање садржаја о природним појавама и живим бићима. 
Ученици су посетили биоскоп у Дому културе у Чачку, присуствовали позоришним представама у школи, 

песничком часу, маскенбалу у школи и у Чачку. 
У току школске године сам, у сарадњи са учитељицом II разреда Славицом Јевтовић, водила акцију Чеп за 

хендикеп, и том приликом смо сакупили велику количину чепова и послали удружењу.  
 Реализована је  екскурзија на маршути Прањани – Злакуса – Златибор – Мокра Гора, у јуну. Пре одласка на 
екскурзију, заједно са учитељицом 4.разреда Славицом Јевтовић, организована је презентација како би се ученици 
упознали шта их све на екскурзији очекује, шта ће све обићи, на шта треба да обрате пажњу... 

Активности у васпитнообразовном раду у току ове школске године су и: 
- обележавање почетка школске године – подизање школске заставе 
- Обележавање мисије ,,Халијард“ 
- школски и општински крос 
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- активности везане за Дечју недељу 
- активности везане за обележавање Дана школе 
- Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 
- Посета биоскопу и гледање филма ,,Гринч“ 
- Позоришна представа ,,Чарли и ја“ 
- Новогодишње чаролије 
- Квиз ,, Свезналица“ 
-приредба поводом Савиндана 
-учешће на маскенбалу  у школи и у Чачку 
- Обележавање Светског дана поезије 
- Позоришна представа:,,У цара Тројана козје уши“ 
- школско такмичење у рецитовању 
- чишћење околине 
- Позоришна представа:,,Прича о писцу прича“ 
- учешће на кросу РТСа 
- спортски дан за крај 
     У оквиру стручног усавршавања, ван установе сам присуствовала семинару:  Мултимедија у настави и учењу у 
основној школи који носи 8 бодова,а у установи  Трибини ,,Проблеми у васпитању и начини превазилажења“, и у 
оквиру установе сам остварила укупно 75 сати  стручног усавршавања. 
     Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу-члан, Стручном већу разредне наставе-члан, и 
као представник Црвеног крста за нашу школу. 
Датум:15.6.  2019.                                                                                                                                     Наставник: Мирјана Маћић 

 

 

12.11. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ – СЛАВИЦА  ЈЕВТОВИЋ   УЧИТЕЉ  ЧЕТВРТОГ   РАЗРЕДА   У  
ПРАЊАНИМА 

Запослена  на неодређено са пуном  нормом радног времена 
 

У првом полугођу у школској 2018/19.години, реализовано је све што је планирано. 

Предметни наставници су држали по један час ученицима четвртог разреда. 

  Активности у васпитнообразовном раду у току првог полугођа ове школске године су и: 

- обележавање почетка школске године 

- обележавање мисије ,,Халијард“ 

- предавање о безбедности у саобраћају 

- школски  крос 

- активности везане за Дечју недељу 

- активности везане за обележавање Дана школе 

- активности везане за обеклежавање рођења Вука С. Караџића 

- активности везане за Дан здраве хране 

- посета издвојеном одељењу градске библиотеке у Прањанима 

- присуство позоришној представи ,, Чарли и ја“ 

- гледање филма ,,Гринч“ 

  Спремање ученике за такмичења: у лепом говори и из математике 

-  посета школској библиотеци 

-активности везане за Нову годину  (кићење јелке од рециклажног материјала) 

- посета Деда Мраза 

 - обележавање Савиндана 

     У оквиру стручног усавршавања, ван установе сам присуствовала семинару:“Мултимедија у настави и учењу у основној 

школи“ 

     Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу-члан, Стручном већу разредне наставе-члан, Тиму за 

Школски  програм и годишњи  план рада – учесник активности Црвеног крста 

Датум:21. I  2019.                                                                                                                                      Наставник: Славица Јевтовић 
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12.12. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ – СЛОБОДАНКА  ГАВРИЛОВИЋ, НАСТАВНИК СРПСКОГ  
Запослена  на неодређено са  непуном  нормом радног времена 
 

У току другог полугодишта школске 2018/2019. године предавала сам српски језик у издвојеном одељењу у 
Каменици. Број одржаних часова у току ове школске године је следећи:  

Разред Редовна настава Допунска 

настава  

Додатна настава Припрема за 

такмичење 

Припрема за 

завршни 

испит 

5. разред 180 7 22   

6. разред 144 7    

7. разред 144 12    

8. разред 136    30 

Просек из српског језика на крају школске године је : 

Разред Одличан Врло добар  Добар  Довољан Недовољан Средња 

оцена 

5.разред 3 2 1 1 / 4,00 

6.разред / 1 2 1 / 3,00 

7.разред / 2 3 / / 3,40 

8.разред 1 1 5 8 / 2,67 

Била сам одељењски старешина  ученицима 8.разреда и одржала сам 14 часова одељењске заједнице и 14 часова 
одељењског старешине. Посебна пажња на овим часовима посвећена је упису у средњу школу и  грађењу сарадничког 

односа у одељењу. Обавила сам више индивидуалних разговора са ученицима и родитељима. Одржала сам три 

родитељска састанка. Била сам на две седнице Одељењског већа и на седницама Наставничког већа. У одељењу је ученик 

Милош Петровић који ради по ИОП –у , па сам координатор тима за ИОП у Каменици. Координатор сам и Ученичког 

парламента у Каменици и Тима за културу, спорт и јавну делатност школе,  Тима за професионалну оријентацију и  Тима 
за самовредновање- постигнућа ученика. Активности ових тимова предвиђене за друго  полугодиште су реализоване и 

наведене у извештају о њиховом раду. 

У другом полугодишту држала сам интегративне часове („Природи у част“ , „Који оно добар јунак беше“) . 
Ученици Вук Гајевић и Николина Трнавац учествовали  су  на Општинском такмичењу из српског језика и језичке 
културе , али се нису пласирали на Окружно такмичење. Слала сам радове ученика на литерарне конкурсе (Дисово 
пролеће, Дани ћирилице, Моја школа из снова) . Учествовала сам на Школској сцени са представом „Кирија“. Била сам 
укључена у све културне и спортске активности које су реализоване у Каменици у току овог полугодишта. На 
завршном испиту помагала сам ученику који ради по ИОП-у. у настави и учењу.     

                                                                                                                                           Слободанка Гавриловић 
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12.13.ИЗВЕШТАЈ   О  РАДУ- МИЛКА  ЈОРОВИЋ,  НАСТАВНИК ФИЗИКЕ 
Запослена на одређено  са непуном  нормом  раддног  времена 
 
У школској 2018/2019. години радим са ученицима који похађају шести, седми и осми разред. 

Израдила сам годишње и оперативне планове за редовну наставу, план рада додатне наставе за шести, седми и осми разред. 

 

 

ОБЛИК 

ОВ РАДА 

 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД-БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

СЕДМИ РАЗРЕД-

БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

ОСМИ РАЗРЕД-БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА 

 
РЕДОВНА 
НАСТАВА 

VI1 72 VII1 72 VIII1 68 

VI2 72 VII2 72    VIII2 68 

VI3 72 VII3 72 VIII3 68 

        ДОДАТНА 
НАСТАВА 

 
VI1 

 
10 

 
VII1 

 
4 

 
VIII1 

 
1 

      ДОПУНСКА 
НАСТАВА 

       
VI 

 
/ 

 
VII1 

 
1 

 
VIII1 

 
3 

ПРИПРЕМЕ 
ЗА  

ПРИЈЕМНИ 

    VIII1 15 

VIII2 7 

VIII3 6 

Остале активности: 

- обележавање Међународног дана толеранције; 

- учешће у Радионици на Дан школе (реализовано са ученицима шестог и седмог разреда и наставницом  хемије); 

- учешће у Фестивалу науке. 

- Општинско такмичење из физике; 
    Учествовали: Теодора Станојевић VI1  
                            Лука Вуковић VII1 

                                          Анђела Обрадовић VII2 

                            Невена Томовић VIII1   
Нисмо се пласирали даље на Окружно такмичење. 

- учешће у изради иницијалних тестова за 6. и 7. разред. 
                                                                                                                                  Милка Јоровић, наставник физике 

 

12.14.ИЗВЕШТАЈ   О  РАДУ- ДРАГАНА   ЛЕЧИЋ,  НАСТАВНИК  ТИТ, ТИО, ИНФОРМАТИКА 
Запослена на одређено  са непуном  нормом  раддног  времена 
 
Непосредни рад са ученицима - Информатика и рачунарство 

Разред/одељење Планирани број 

часова редовне 

наставе 

Реализовани број 

часова редовне 

наставе 

број ученика у 

одељењу 

Средња оцена по 

одељењима- 

образовна 

постигнућа 

V-1 36 36 13 3,77 
VI-1 36 36 14 4.14 
VII-1 36 36 14 4,50 
VIII-1 34 34 12 4,33 
V-2 36 36 7 5,00 
VI-2 36 36 4 4,50 
VII-2 36 36 5 4,60 
VIII-1 34 34 15 3,80 

Укупно: 82 89  4,17 
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Непосредни рад са ученицима  - Техника и технологија 

Разред/одељење Планирани број 

часова редовне 

наставе 

Реализовани број 

часова редовне 

наставе 

број ученика у 

одељењу 

Средња оцена по 

одељењима- 

образовна 

постигнућа 

V 72 72 13 3,08 
VI 72 72 14 3,64 

Укупно: 144 144   

 
Непосредни рад са ученицима – Техничко и информатичко образовање 

Разред/одељење Планирани број 

часова редовне 

наставе 

Реализовани број 

часова редовне 

наставе 

број ученика у 

одељењу 

Средња оцена по 

одељењима- 

образовна 

постигнућа 

VII 72 72 14 4,14 
VIII 68 68 12 4,25 

Укупно: 140 140   

 
Остали облици рада Разред/ 

одељење 

Планирани 

 број часова 

Одржано 

часова 

Није одржано Разлог зашто часови нису 

одржани 

Припрема за 

такмичење 

 

V 

 

6 

 

0 

 

6 

Планирано у другом 

полугодишту 

Остале активности: 
 
-обележавање Дана енергетске ефикасности(израда паноа) 
-реализација интегративног часа (,,Живот и дело Николе Тесле“) 
-учествовање у акцији ,,Очистимо град и општину“ 
-учествовање на општинском и окружном такмичењу из „ Шта знаш о саобраћају „ 

 
Наставник: Драгана Лечић 

    
12.15.ИЗВЕШТАЈ   О  РАДУ- ЈЕЛЕНА  ЧОЛОВЕЈИЋ,  НАСТАВНИК   ХЕМИЈЕ  И   ГВ 
Запослена на одређено  са непуном  нормом  раддног  времена 
 

У овој школској години радим са ученицима који похађају пети,седми и осми разред. 

Израдила сам годишње и оперативне планове за редовну наставу,као и план додатне и допунске наставе. 

Број одржаних часова редовне наставе из изборног предмета ЧУВАРИ ПРИРОДЕ и редовне ,додатне и допунске наставе из 

предмета ХЕМИЈА: 

  V-1 VII-1 VII-2 VII-3 VIII-1 VIII-2 VIII-3 

редовна настава 36 36 72 72 68 68 68 

додатна настава 

 
2 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
2 

допунска настава 

 
3 

 
1 

 
2 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
3 

 

 
4 

 
/ 

 
/ 

 
8 

 
10 

 
7 

 
4 
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Средња оцена за предмет хемија и број недовољних ученика по одељењима: 

 Број ученика Средња оцена Број ученика са 

недовољном оценом 

VII-1 14 3,29 1 
VII-2 5 3,20 / 
VII-3 6 3,67 / 
VIII-1 12 2,83 / 
VIII-2 15 2,53 / 
VIII-3 9 3,56 / 

Остале активности: 

-учешће у обележавању дана школе (Научно-истраживачка радионица) 

-реализација угледног часа (диференцирана настава на три нивоа тежине задтака) ,тема-Грађа атома,језгро, атомски и масени 

број,изотопи 

-израда паноа, тема-Неметали  

-учешће у радионици Новогодишња научна чаролија 

обележавање Дана воде (израда паноа) 
-обележавање Дана енергетске ефикасности(израда паноа) 
-израда модела молекула 
-реализација интегративног часа у Каменици (,,Природи у част“) 
-учествовање у акцији ,,Очистимо град и општину“ 
-учествовање на општинском и окружном такмичењу из хемије 
 

                                                                                                               Јелена Чоловејић,наставник хемије 

     
12.16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ- ВЕРА  ТРНАВАЦ УЧИТЕЉ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ  У ГОЈНОЈ ГОРИ 
Запослена на неодређено са пуном нормом радног времена            
    
У школској 2018/ 19. години одржала сам : 
У првом разреду: 612 часова редовне наставе, 36 часова пријектне наставе, 36 часова одељенског старешине и 
одељенске заједнице; 
У другом разреду: 648 часова редовне наставе, 36 часова факултативне наставе- Народна традиција, 36 часова 
одељенског старешине и одељенске заједнице; 
У трећем разреду: 648 часова редовне наставе, 36 часова факултативне наставе- Народна традиција, 36 часова 
одељенског старешине и одељенске заједнице, 36 часова додатне наставе; 
 У четвртом разреду: 648 часова редовне наставе, 36 часова факултативне наставе- Народна традиција, 36 часова 
одељенског старешине и одељенске заједнице, 36 часова допунске наставе (25 из математике и 11 из српског језика). 
Ученица трећег разреда , Марија Савић, је учествовала на општинским такмичењима из лепог говора и рецитовања , 
али се није пласирала. 
Ученике сам водила у биоскоп где су гледали филм ,, Гринч“ и на позоришне представе:,,Чарли и ја“, ,,У цара Тројана 
козје уши“ и ,,Прича о писцу причи“. 
Реализовала сам у јуну екскурзију у Злакусу- Златибор- Мокру Гору. 
Активности у васпитно-образовном  раду у току године су: 

-  предавање- Основи безбедности деце- полиција у служби грађана 
- активности везане за Дечју недељу 
- активности за Дан школе 
- активности за Дан здраве хране 
- активности за Дан толеранције 
- активности за Нову годину ( кићење јелке, приредба и журка ) 
- приредба за Савиндан 
-  приредба за Дан жена 
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- учешће на маскембалу у школи и Чачку 
- школско и општинско такмичење у рецитовању 
- школско и општинско такмичење у лепом говору 
- конкурс,,Крв живот значи“ 
- чишћење околине 
- учешће на кросу РТС-а 
- приредба за Видовдан. 

У оквиру стручног усавршавања ван установе сам присуствовала семинару ,, Мултимедија у настави и учењу у основној 
школи- 8 сати а у оквиру школе имам 82 сата усавршавања. 
Учествовала сам у раду стручних органа школе: Наставничком већу- члан, Стручном већу разредне наставе- члан, Тиму 
за самовредновање- Руковођење школом- члан.   

                                                                                                                                                 Вера Трнава 

 
12.17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ- МИЛЕНА ТОМОВИЋ УЧИТЕЉ У  ИО БОГДАНИЦА 
Запослена на неодређено са пуном нормом радног времена            
 
У првом полугодишту школске 2018./2019.године сам реализовала све планиране часове у првом,трећем и четвртом разреду.У 

првом разреду  362 часа, у  трећем разреду 382 часа и  четвртом 382 часа .Одржала сам 20 часова разредног старешине у 

сваком разреду.У четвртом разреду сам одржала 9 часова допунске наставе из математике,10 часова допунске наставе из 

српског језика.Одржала сам 4 часа за све разреде по сценарију АУН.Одржала сам родиљске састанке на почетку школске 

године и други поводом завршетка првог тромесечја текуће школске године.Присуствовала сам семинарима –Обука за 

електронски дневник и Мултимедија у настави и учењу. 

Присуствовала сам манифестацији,,Мисије Халијард ”у ОШ,,Иво Андрић” у Прањанима, као и прослави сто 

шездесетогодишњице ,,Дана школе” у матичној школи.Са ученицима првог ,трећег и четвртог разреда сам гледала позоришну 

представу,,Чарли и ја “ у школи у Каменици. Поводо прославе  Нове године  -одржана је новогодишња журка 

31.12.2018.године ,после часова  у школи у Богданици .Водила сам ученике трећег разреда на школско такмичење из 

математике у школу у Каменицу.Постигли су солидан успех ,али не и право учешћа на даљим такмичењима . Свечано  смо  

обележили прославу   школске сваве,,Светог Саве “ уз пригодан културно уметнички програм.Поводом завршетка првог 

полугодишта одржала сам родитељси састанак и приредбу. 

31.I 2019.године 

Наставница-Милена Томовић 

 
12.18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ- АНА   МИЛОВАНОВИЋ  УЧИТЕЉ У ИО  КОШТУНИЋИ 
Запослена на неодређено са пуном нормом радног времена            
 
У  школској 2018-2019.години одржала сам у првом разреду 648  часова редовне наставе, 36 часова одељенске заједнице, 
36 часова слободних активности. У другом, трећем и четвртом разреду одржала сам  684 часова  редовне наставе, 36 
часова одељенске заједнице, 36 часова слободних активности. 
Успех ученика 
У првом разреду има два ученика. Један ученик  је веома успешан, а други ученик је делимично савладао предвиђене 
наставне садржаје. 
У другом разреду има један  ученик. Он је постигао одличан успех и примерно владање. У трећем разреду има два 
ученика.Један ученик је постигао одличан успех,а други ученик има добар успех.Владање ученика је примерно. 
У четвртом разреду има један ученик. Он  је постигао одличан успех и примерно владање. 
Активности ученика 
29.9.2018. Школски крос – учествовали су ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда.  
3.10. до 9.10.2018. Дечија недеља – ученици су својим активностима  обележили дечију недељу. 
5.10.2018. Презентација ,,Дечија права и дужности“ – учлањење деце у школску библиотеку. 
16.10.2018. Светски дан здраве хране – ученици су увидели значај о правилној и здравој  
исхрани. 
8.11.2018. Час посвећен Вуку Караџића – ученици су разумели значај Вуковог рада и народног стваралаштва 
 16.11.2018. Дан толеранције 
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29.11.2018.Филм за децу,,Гринч“-ученици су гледали филм у Дому културе у Чачку у 3д технологији 
7.12.2018.Представа за децу,,Чарли и ја“-ученици су у нашој матичној школи присуствовали представи 
21.12.2018.Предавање о саобраћају-У нашој школи је одржано предавање о безбедности деце у саобраћају. 
31.12.2018.Новогодишњи научни фестивал 
23.1.2019.Квиз знања-У нашој матичној школи одржан је квиз знања.Учествовали су ученицу Јелена Томовић и Алекса 
Дамљановић 
27.1.2019.Прослава Савиндана-ученици су пригодним програмом обележили школску славу Светог Саву 
10.3.2019.Ученица првог разреда Наталија Лазовић учествовала је на Фестивалу маске у Чачку.Освојила је 2.место за 
маску Еко мода у категорији најзанимљивија маска. 
22.3.2019.Ученица првог разреда учествовала је на рецитовању са песмицом ,,Није лако бити дете“. 
3.4.2019.Ученици су у нашој матичној школи посматрали представу ,,У цара Тројана козје уши“. 
16.4.2019.Поводом манифестације Теочински дан присуствовали смо културно уметничком  програму. 
17.4.2019.У нашој школи је организована акција чишћења околине.Ученици су били веома активни и својим примером 
показали колико је важно да чувамо природу. 
22.4.2019.Поводом Дана планете Земље организовали смо разне активности. 
23.4.2019.На часу енглеског језика заједно са наставницом Бранком Станојевић правили смо честитке и украшавали јаја 
да обележимо један од најрадоснијих хришћанских празника Васкрс. 
8.5.2019.У Црвеном крсту у Горњем Милановцу организована је додела награда.Наталија Лазовић,ученица првог разреда 
освојила је прво место за литерарни рад на конкурсу ,,Крв живот значи“, а ученица Јелена Дамљановић похвалу. 
24.5.2019.У нашој школи одржано је предавање ,,Безбедност деце у саобраћају и заштита од пожара,поплава и 
земљотреса“. 
13.6.2019.Поводом завршетка школске године организовали смо дружење са децом из Теочина.Девојчице су правиле 
воћне салате,а дечаци су учествовали у спортским активностима. 
28.6.2019.Ученици су поводом завршетка школске године припремили пригодан културно-уметнички програм. 
                                                                                                     

 Учитељица: Ана Миловановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 

XIII  РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

13.1.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ 
-на крају школске године 31.август  школске  2018/19. 

ОПШТИ УСПЕХ  ОД 2. ДО 8. РАЗРЕДА 
на крају школске године 31.август   школске 2018-2019. 

БРОЈ УЧЕНИКА 

 I II III IV V VI VII VIII Σ 

M 14 9 14 11 13 8 16 21 106 

Ж 17 17 15 14 10 12 9 15 109 

Σ 31 26 29 25 23 20 25 36 215 

    

5 

о
п

и
сн

о
 о

ц
е

њ
и

ва
њ

е
 

   

6 5 5 1 6 9 6 38 

5,00 5 4 9 5 1 2 5 31 

4 11 14 7 7 7 7 10 63 

3 4 5 2 9 6 7 15 44 

2   2 1    2 

1        6 

неоцењен         

са 1нег.        4 

са 2нег.        2 

са 3нег.         

са 4нег.         

са 5нег.         

С.О. 4,57 4,05 4,25 3,83 4,05 4,23 4,03 4,17 

 4,29 4,04 4,17 

 
На крају школске године на полагање поправног испита изашло је пет ученика . у петом разреду 4 

ученика и у седмом 1 ученик. Сви ученици су успешно завршили разред. 
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13.2.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА   
                                                                                           УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 2.-4.разреда 

на крају другогг полугодишта школске 2018-2019. 

ч-чисто одељ. 
к-комбиновано 

2-ч 2-к 2. 3-ч 3-к 3. 4-ч 4-к 4. ∑ 

бр.ученика 15 9 26 13 16 29 8 17 25 80 

српски ј. 3,44 3,95 3,69 4,23 3,61 3,92 3,75 4,30 4,04 3,88 

енглески ј. 3,12 3,96 3,54 3,46 3,78 3,62 3,88 3,80 3,59 3,58 

ликовна к. 4,65 4,32 4,30 4,53 4,83 4,68 4,38 4,90 4,95 4,64 

музичка к. 4,71 3,66 4,19 4,53 4,61 4,57 4,25 4,80 4,90 4,55 

сон 3,56 3,39 3,49       3,49 

пид    4,23 3,44 3,84 3,88 3,90 3,87 3,86 

математика 3,59 3,83 3,71 3,76 3,06 3,41 3,75 3,80 3,69 3,60 

физичко в. 4,71 4,62 4,67 4,84 5,00 4,92 4,50 5,00 5,00 4,86 

седња оцена 3,97 3,96 3,96 4,23 4,09 4,16 4,06 4,36 4,28 4,13 

одличан 31 38 69 32 20 52 8 20 28 149 

5,00 21 42 63 21 21 42 21 7 28 133 

врло добар 23 28 51 30 11 41 10 18 28 120 

добар 33 24 57 17 15 32 8 9 17 106 

довољан 11 11 22 4 8 12 9 2 11 45 

недовољан           

чувари природе  4,75 4,75        

народна трад.  5,0 5,00 4,53 4,70 4,85 4,50 5,00 4,75 4,83 

од играч.до рач. 5,00          

ВН истиче се 17 9 26 13 16 28 8 17 25 80 

добар           
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13.2.1.УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА  

 

 

 

 

 

98 

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА 5.-8. разреда 
на крај другог полугодишта школске 2018-2019. 

одељ. 5-1 5-2 5-3 5. 6-1 6-2 6-3 6. 7-1 7-2 7-3 7. 8-1 8-2 8-3 8. ∑ 

бр.уч 13 7 3 23 14 4 2 20 14 5 6 25 12 15 9 36 104 
СЈ 3.15 3.71 2.33 3.65 3.31 3.00 3.50 3.27 2.85 3.40 3.85 3.37 3.17 2.53 3.36 3.02 3.34 
ЕЈ 2.69 4.43 2.33 3.26 3.23 3.50 4.00 3.58 2.85 2.80 4.33 3.33 3.17 2.33 3.36 3.16 3.10 
НЈ 3.00 3.56 2.33 2.96 4.85 3.75 3.00 4.20 2.85 3.20 3.85 3.30 3.17 3.07 3.25 3.16 3.51 
ЛК 4.31 5.00 4.33 4.55 4.38 4.75 5.00 4.71 4.54 4.60 4.83 4.66 4.62 3.80 4.24 4.56 4.51 
МК 3.85 4.86 3.67 4.13 4.23 4.75 5.00 4.66 4.23 4.00 4.50 4.05 4.50 3.33 4.14 3.67 4.23 
И 2.69 3.86 2.33 2.96 3.61 3.25 3.00 3.05 3.23 3.20 4.33 3.43 3.67 2.53 3.13 3.05 3.29 
Г 2.77 3.57 2.33 3.24 3.77 2.50 3.00 3.22 3.38 3.00 4.33 3.57 3.58 2.73 3.46 3.07 3.14 
Ф     3.77 3.50 3.50 3.59 3.38 3.60 4.17 3.72 3.42 2.40 3.50 3.76 3.64 
МА 2.92 3.43 2.00 2.78 2.61 3.25 3.00 3.15 2.56 2.80 3.00 3.06 2.83 2.40 2.90 2.99 3.16 
Х         3.15 3.20 4.17 4.65 3.89 2.27 3.31 3.96 4.17 
Б 3.08 4.14 3.00 3.41 3.30 3.17 3.17 3.77 3.17 3.50 4.05 4.21 3.92 2.53 3.61 3.98 4.61 
ТО 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 4.00 4.33 4.46 4.00 3.33 4.36 4.05 4.32 
ТИТ 3.08 4.43 3.33 3.61 4.15 4.25 4.50 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 
ТО -2*     0.00   0.00    0.00    0,00 0.00 
ИНФОРМАТИКА 3.46 4.86 4.00 4.11 4.25 5.00 4.50 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 
ФВ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73 5.00 5.00 4.85 4.67 4.73 5.00 4.98 4.92 
ФИЗВ 4.62 4.86 5.00 4.83 4.58 4.75 5.00 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 
ИС 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 5.00 5.00 4.92 4.67 5.00 5.00 4.92 4.92 
ВЛАД. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
 
С.О. 3,37 3,81 4,17 3,78 3,38 3,79 4,04 3,75 3,84 3,80 4,30 3,98 3,92 3,24 4,11 3,96 3,87 

одличан 44 45 7 96 51 20 9 80 40 33 50 123 87 41 8 136 523 25.43 

5,00 1 1 0 2 13 0 0 13 14 0 2 16 14 0 14 28 149 89.26 

врлодобар 21 21 3 45 39 24 8 71 41 37 22 90 61 35 2 98 304 16.64 

добар 30 9 13 52 30 19 4 53 34 25 18 78 35 45 21 98 298 13.45 

довољан 41 8 5 54 30 2 5 37 42 32 21 95 50 56 20 126 325 13.56 

недовољан 8 0 4 7 0 0 0 0 3 0 0 3 3 7  10 20 10.81 

информат 0 0 0 0 0 0 0 0 4.38 4.42 4.50 4.58 4.58 4.50 4.50 4.98 4,78 

инфор.2* 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГВ  врло 
успеш 

0 7 3 10 0 4 2 6 0 5 6 11  15 9 24 51 

 успеш 0    0    0 0  0      

ВН истиче  12   12 14   14 14 0  14 12   12 53 

добар 1   1              
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13.3.ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 
на крају другог полугодишта школске 2018-2019. 

МЛАЂИ 
13 одељења 

СТАРИЈИ  
12 одељења 

∑ 
25 

 1-ч 1-к 2-ч 2-к 3-ч 3-к 4-ч 4-к 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3 224 

опр 736 327 791 131 214 283 224 282 786 334 316 578 232 157 955 256 484 1239 646 794 9.766 

неопр         6      1   3 6  16 

укупно 736 327 791 131 214 283 224 282  334 316 578 232 157  256 484   794  

∑ 1064 922 497 506 1442 967 1696 2688 

9,782 
 2.989 6.793 

по 
ученик 

26,9% 65,3% 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

Бр.уч 9 20 13 11 13 9 14 12 11 16 10 24 10 3 15 8 4 20 5 2 127 

прим            5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

врдоб                      

добро                      

задовољ
ава 

                     

незадов
ољава 

                     

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

опомена 
ОС 

                     

укор ОС                      

укор ОВ                      

укор НВ                      

укор 
директо
ра 

                     

 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 
СРЕДЊА ОЦЕНА 

на крају другог  полугодишта ШКОЛСКЕ 2018-2019. 

РАЗРЕДИ 2015-2016. 2016-2017. 2017-2018. 2018-2019 

II 4,31 4,06 4,10 4,57 

III 4,29 4,13 3,92 4,05 

IV 3,85 4,23 3,96 4,25 

II-IV 4,15 4,14 3,99 4,29 

V 3,89 3,62 3,67 3,83 

VI 4,23 3,05 3,88 4,05 

VII 4,03 3,38 3,00 4,23 

VIII 4,07 2,70 3,43 4,03 

V-VIII 4,05 3,19 3,49 4,04 

II-VIII 4,01 3,67 3,74 4,17 
 

Као што можемо видети из табела у последње три године средња оцена на крају школске године је у порасту.  

На основу резултата иницијалних и завршних тестова констатовано је да су ове просечне оцене реалне. 
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

на крају другог  полугодишта школске 2018-2019. 

 2015-2016. 2016-2017. 2017-2018. 2018-2019. 

 ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП ОП НЕОП 

I 122  509  457 0 1064  

II 1005  387  614 0 922  

III 366  593  98 0 497  

IV 320  500  425 0 506  

I-IV 1813  1.989  1.137 0 2.989  

V 772 2 461  193 0 1442  

VI 659  1.604 6 752 0 967 6 

VII 984 9 2.144 8 1524 7 1696 1 

VIII 1002 6 1.758 5 461 0 2,688 9 

V-VIII 3.417 17 5.967  2.919 7 6.796 16 

I-VIII 5.230 17 7.956 19 4.056 7 9.782 16 

 

13.4.ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ И ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 
 

 

Ученици носиоци Вукове дипломе  Посебне дипломе 

укупно Вукових диплома: 5 укупно Посебних диплома : 32 

Невена Томовић 8-1 
Марија Браловић 8-2 
Ленка Вујанић 8-3 
Милена Брковић 8-3 
Немања Сарић 8-3 

 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 5 ИСТОРИЈА-4 

Ленка Вујанић 
Милена Брковић 
Немања Сарић 
Невена Томовић 
Марија Браловић 

Ленка Вујанић 
Милена Брковић 
Немања Сарић 
Марија Браловић 
 

БИОЛОГИЈА- 4 ГЕОГРАФИЈА -4 

Ленка Вујанић 
Милена Брковић 
Немања Сарић 
Невена Томовић 

Ленка Вујанић 
Милена Брковић 
Немања Сарић 
Атанасије Брајовић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-2 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-2 

Јана Столица 
Ленка Вујанић 

Милена Брковић 
Невена Томовић 

ТИО-2 ФИЗИКА -2 

Ленка Вујанић 
Немања Сарић 

Невена Томовић 
Ленка Вујанић 

МАТЕМАТИКА -1 МУЗИЧКА КУЛТУРА -1 

Невена Томовић Ленка Вујанић 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-5 

Ленка Вујанић 
Милена Брковић 
Немања Сарић 
Саво Веселиновић 
Стефан Толић 
 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ Ленка Вујанић ученица 8-3 одељења. 
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13.8.РЕЗУЛТАТИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА  
И УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 
 
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан од 17-19.јуна 2019.Тест из српског језика полагали су  17.6.2019..од 9-11 

часова, комбиновани тест 19.6.2019. и из математике 20.6.2019..године.На завршном испиту су изашли сви ученици осмог 

разреда, њих има 36. Испит је одржан у фискултурну салу. 

На нивоу Моравичког округа наша школа је остварила 24 место. На нивоу општине остварили смо 5 место од укупно 7 школа. 

Доста смо лошији него прошле године. 

На нивоу школе просечан број бодова са завршнпг испота је 10,10, а прошле године просек је био 11,06. 

На пробном завршном испиту просечан број бодова на нивоу школе је 9,08. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

У овој школској години одржан је један пробни завршни испит које је припремило Завод за вредновање квалитета образовања 

и васпитања. Просечан број бодова је 10,94. На завршном испитупросечан број бодова 11,09. Резултати на нивоу одељења 

су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  11,3      8/1. просечан број бодова 12,21 

8/2-просечан број бодова 10.25     8/2- пресечан број бодова  9,23 

8/3-просечан број бодова 11      8/3-просечан број бодова 12,72 

 

МАТЕМАТИКА 

 На пробном завршном испиту просечан број бодова је 6,98. На завршном испитупросечан број бодова  9,04. Резултати на 

нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  7,87     8/1. просечан број бодова  10,50 

8/2-просечан број бодова 4,63                         8/2- пресечан број бодова 6,97 

8/3-просечан број бодова 8,38     8/3-просечан број бодова 10,56 

 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

На пробном завршном испиту просечан број бодова је 9,33. На завршном испитупросечан број бодова  9,54. Резултати на 

нивоу одељења су: 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ     ЗАВРШНИ ИСПИТ 

8/1- просечан број бодова  10,06     8/1. просечан број бодова 9,92 

8/2-просечан број бодова 8,06                              8/2- пресечан број бодова 8,10 

8/3-просечан број бодова 9,13                    8/3-просечан број бодова 11,44 

 

 

Поређење резултата у односу на задње две године годину : 

ПРЕДМЕТИ 

/ШК.ГОД 
2016/2017. 2016/2017. 2017/2018- 2018/2019. 

Српски језик 10,98 10,98 12,16 11,09 

Математика 8,30 8,30 9,43 9,04 

Комбиновани тест 7,96 7,96 11.47 9,54 

Укупно: 9,08 9,08 11,02 9,89 

 

У односу на прошлу годину лошији су нам резултати на Завршном испиту и то за 1,13 процената. 
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13.6.РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

 

Педагог школе 

Данијела Ракићевић 
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Предмет ОПШТИНСКО ОКРУЖНО MЕЂУОКРУЖНО РЕПУБЛИ 
∑н 

 

∑п 1 2 3 П 1 2 3 П. 1 2 3 П 1 2 3 П. 

 С
Р

П
С

К
И

 

ЈЕ
З

И
К

 

грам.  2 3  1            6  

КО 2 3 3  1 3 1          11  

рецит                   

л.рад. 4 2 2 6             8 6 

леп говор 1    1            2  

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

ДМС 2 2 1 5   2 1         7 6 

Архим.                   

МО                   

Мислиша        5          5 

ИО                 1  

Енглески  језик  1                 

Немачки језик                   

Биологија  1 1 3             2 3 

Физика                    

Хемија   1 1   1 1          4  

Историја  1 2 2  1  2          8  

Географија  3 1 1  2 1 1        1  10  

Музичка  култу.              1     

Ф
И

З
И

Ч
К

О
 

В
А

С
П

И
Т

А
Њ

Е
 

крос  2 1 2  1 1           7  

стони тенис                   

бац.куг                   

атлетика                   

шах  1 1  1            3  

скок у даљ  1 1 2             2 2 

300м  1  1             1 1 

мали фудбал                   

маскелбал  4 4              8  

Шта знаш о 

саобраћају 
3 3   

     
       

  

ЕКО-КВИЗ 4             4   8  

УКУПНО: 22 24 21 17 8 6 7 6  

     

1 
1 
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13.7.РЕЗУЛТАТИ СА КРИТЕРИЈУМСКОГ ТЕСТА ЗНАЊА УЧЕНИКЕ ОД I  ДО  VII РАЗРЕДА 
 
 У периоду од 3.. до 5.јуна 2019.године спроведено је разредно тестирање критеријумским тестом знања од првог до седмог 

разреда. 

 Циљ разредног теститања је да се процене постигнућа ученика на крају  завршеног разреда и да се у септембру да исти тест да 

се процени степен заборављења. Број тестирано ученика је171 ученик од певог до седмог разреда. 

Учитељи и наставници петог разреда упознати су са резултатима на основу  тога ће правити годишњи/ оперативни план. Шта 

треба обновити, провежбати у наредном разреду. Нашта треба да обрате пажњу и помоћи ученицима да лакше савладају 

наставни садржај. 

 На седници Наставничког већа која је одржана 24.јуна 2019.године,  прочитани су резултати  са теста. Педагог је 

рекла да треба да се уради квантитативна  анализа (учитељи и наствници) и квалитативна анализа. На који начин ће 

се пратити њихово даље напредовање. У сепрембру планирано да се уради исти тест да се провери процес 

заборављања. 

I  РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 17*(1) 65,33 34,33 49,85 

Каменица 1 70 40 55 

Брезна 1 50 50 50 

Богданица 3 36,67 10,00 23,33 

Гојна Гора 1*(1)    

Коштунићи 2 70 55 62,50 

Теочин  5 56 38 47 

Срезојевци 1 90 80 85 

Укупно:  29 59,91 23,10 41,21 

 

II  РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика УКУПНО   БОДОВА 

Прањани 17 30,29 19,41 25 

Каменица 3 60 53,30 56,66 

Гојна Гора 1 60 50 55 

Коштунићи 1 50 50 50 

Теочин 3 72 45 58,75 

Укупно:  26 54,62 43,54 35,96 

 

III РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика Природа и 

друштво 

УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 13 66,15 56,15 47,69 56,70 

Каменица 3 55 43,3 50 43,33 

Богданица 5 52 50 38 46,7 

Гојна Гора 2 80 70 50 66,67 

Коштунићи 2 70 45 45 53,3 

Срезојевци 4 37,50 40 32,50 36,70 

Укупно:  29 60 51,72 41,03 51,26 
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IV РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика  Природа и 

друштво 

УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 8 68,75 66,25 77.00 70,83 

Каменица 6 65 68,33 80 70,56 

Брезна 2 40 60 65 55 

Богданица 1 20 0 60 26,7 

Гојна Гора 3 53,3 53,3 63,3 56,7 

Коштунићи 1 60 60 80 66,67 

Теочин 3 86,7 96,7 90 91,11 

Срезојевци 1 80 100 100 93,3 

Укупно: 25 66,80 77,2 69,2 69,2 

 
V РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика  Комбиновани 

тест 

УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 13 20 34,54 51,7 34,74 

Каменица 7 39,04 41,90 77,14 47,30 

Брезна 3 6,67 20 46,7 20,74 

Укупно: 21 24,4 35,87 46,38 36,93 

 
VI РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика  Комбиновани 

тест 

УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 14*(2) 42,05 24,40 58,93 45,23 

Каменица 4 17,8 11,7 46,25 26,00 

Брезна 2 26,7 13,3 63,33 62 

Укупно: 18 36,29 20,35 55,25 41,89 

 

VII РАЗРЕД 

Одељење: број  

ученика 

Српски језик Математика  Комбиновани 

тест 

УКУПНО 

БОДОВА 

Прањани 14*(2) 63,08 36,15 61,71 56,09 

Каменица 5 59 17 45,6 40,92 

Брезна 6 65 32,50 74 58,46 

Укупно: 23 62,71 31,25 64,8 53,53 
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13.8. РЕЗУЛТАТИ СА  ТЕСТА  ТИП/1 ЗРЕЛОСТ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗОК У ШКОЛУ 
 
 У  периоду од крајем маја и почетком јуна 2019.године тестирано је деце  за полазак у школу. Тестирано је 17 деце. 

Педагошко- психолошка служба ће у индивидуалним разговорима упознати учитеље са резултатима испитивања зрелости за 

школу.  Како би се пружила адекватна подршка при адаптацији на школске услове, као и у усвајању наставних садржаја и 

прилагођавању приступа. Посебну пажњу треба посветити  ученици ма чији се резултат сврстава у категорије IV (D), као и 

ученицима који показују  известан степен емоцио- социјалне незрелости и др. 

 

подаци Категорија 

место  број 

ученика 

пол I (A) II (B) III(C) IV (D) V(E) 

м ж 

Прањани 5 3 2 1 2 2   

Каменица 2  2   1 1  

Брезна 1 1    1   

Гојна Гора 7 5 2 1 2 4   

Теочин 2 1 1 1  1   

Број деце : 17 10 7 3 4 9 1  

 
                                                                                                                Педагошко – психолошка служба 

       Данијела Ракићевић, педагог 

         Сања Ранковић Илић, психолог 
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XIV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
ПРВИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 1/1 одељењу у Прањанима 
   У одељењу првог разреда У Прањанима има 18 ученика, 10 девојчица и 8 дечака. Шеснаест ученика самостално прати наставу, 

један уз мању помоћ и један уз већу помоћ наставника. Сви ученици имају примерно владање. Укупан број оправданих 

изостанака је 524. 

   Наставни план и програм је у потпуности реализован. Планирано је и одржано укупно 424 часа редовне наставе, 21 час 

допунске наставе из српског језика и математике, 20 часова одељенског старешине и 20 часова слободних активности. 

   Садржаји часова одељенског старешине реализовани су активним учешћем ученика. 

   Најзанимљивије је било на часовима пројектне наставе. Кроз заједнички, стваралачки рад у оквиру 20 часова остварене су 

теме:-Друг другу,-Лопта, лопта, лоптица,-Чаробни кутак школског дворишта,-Мој портфолио,-Шта у кући вреба, увек знати 

треба,-Правимо здрава јела,-Распевана учионица,-Теретана за децу. 

   Све реализоване теме пројектне наставе тесно су повезане са планом свих наставних предмета. Најважнији и најзанимљивији 

продукти настали у раду на часовима пројектне наставе су:-Одељенска химна,-Ученички портфолио, 

-Моје сазвежђе (одељенски пано). 

   Ученици првог разреда су били ангажовани и у раду секција: 

-7 ученика је у фолклорној секцији,-5 ученика је у фудбалској секцији.  15 ученика је у продуженом боравку.  

Већина ученика  се учланила у школску библиотеку. 

   Сарадња са родитељима је задовољавајућа. Редовно су долазили на родитељске састанке и индивидуалне разговоре. 

   Представник родитеља у Савету родитеља је Александра Петровић. 

   Ученици су активно учествовали и у многобројним догађањима по којима је наша школа препознатљива: 

-14.09.2018.Посета представника ЈКП „19. Септембар“. Разговарано је о здравој животној средини и рециклажи. Сваки ученик 

је добио на поклон бликчић и распоред часова. 

-22.09.2018.Учествовање у прослави обележавања мисије „Халијард“ 

-22.09.2018.Одржан је јесењи Школски крос. Два ученика првог разреда су се пласирала на Општински крос. 

-Од 01. до 05.2018.Обележавање Дечје недељеУ оквиру пет дана реализовани су следећи садржаји: 

-Шарање кредама у боји,-Одржавање спортских активности,-Разговор о Дечјим правима,-Одржана је приредба за прваке, 

-Присуствовање представи ученика шестог разреда „Еро с онога света“. 

-06.10.2018.Учешће два ученика првог разреда на општинском кросу у организацији Црвеног крста. 

-08.10.2018.Присуство посети америчке делегације и концерту војног оркестра у сали школе. 

-11.10.2018.Прослава 160 година Дана школе 

-29.11.2018.Гледање биоскопске представе „Злогоња“ у Дому културе у Чачку. 

-07.12.2018.Гледање позоришне представе „Чарли Чаплин“у извођењу путујуће позоришне трупе. Из Београда. 

-14.12.2018.Посета зубара и евидентирање стања зуба ученика. 

-31.12.2018.Одељенска журка у поводу дочека Нове године. 

-23.01.2019.Присуствовање квизу „Свезналица“ у организацији педагога школе. 

-27.01.2019.Учествовање у прослави Савиндана. 

-31.01.2018.Саопштавање успеха/напредовања ученика и подела књижица уз присуство свих родитеља. 

   30.11.2018. године присуствовао сам семинару на тему“Мултимедија у настави и учењу у основној школи“. Семинар је 

акредитован у каталогу под редним бројем 498. Водитељи семинара су били Миљана Милојевић и Зорица Сорак. 

   11.12.2018. године присуствовао сам једносатном предавњу на тему „Васпитавање деце“. 

Квалитет ученика разреда ме инспирише на даљи предан рад!  

Одељенски старешина: Драган Алуровић 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 2/1 одељењу у Прањанима 
 
У другом  разреду у Прањанима је у току  школске 2018/19. године  одржано 34 часа одељењског старешине и одељењске 

заједнице, што се може видети у евиденцији у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности је разредни 

старешина уз сарадњу педагога, психолога и помоћника директора. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској сали и непосредној 

околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану часа, организоване су радионице, 

укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, организоване посете...   

На  часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности везане за ,, Активно 

учење“. 

Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим недоумицама, 

предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења 

али и да образложе своја.. 

Мирјана Маћић, 

Разредни старешина другог  разреда у Прањанима  

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 3/1 одељењу у Прањанима 
   

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 4/1 одељењу у Прањанима 
 
У IV разреду у Прањанима, активности које су биле предвиђене полугодишњим планом рада одељенског старешине су у 

потпуности реализоване. До 21.I 2019.одржано је 20 часова одељенског старешине по темама које су биле предвиђене планом 

рада, што се може видети у евиденцији  Дневнику образовно-васпитног рада.  

Носилац активности је био одељенски старешина. Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, 

школском дворишту, спортској сали и непосредној околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према 

плану, организоване су радионице, укључивани групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, организоване 

посете…  

На  часовима су реализовани садржаји из Пројекта ,,Школа без насиља“, као и активности везане за ,, Активно учење“. 

Представници ПУ из Горњег Милановца одржали су ученицима 3 часа на тему Безбедност деце у саобраћају. 

 

Датум:21. I  2019.                                                                          Наставник: Славица Јевтовић 

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 
Извештај одељењског старешине у 2 и 4 /2 одељења у Каменици 

Извештај одељењског старешине у 1 и 3/2 одељења у Каменици 

Извештај одељењског старешине у 1 и 4/3 одељења у Брезни 
 
 Извештај о раду одељењског старешине ученика  1-4  разреда у Брезни у првом полугодишту  школске 2018/2019.год. 

У  првом     разреду у Брезни има 1 ученик  а у четвртом   има 2. Одељењски старешина је 

Ненад Тешовић.. 

 У првом полугодишту  школске  2018/2019.год.је одржано укупно 20 часова одељењског старешине. 

 На првом   часу   је изабрано руководство ОЗ. Председник за текућу школску годину   је   Матеј Петровић. 

.-Ученици су учествовали у програму  прославе Митровдана у Брезни,на Светосавској приредби у Брезни као и у 

Срезојевцима. 

 Као одељењски старешина  сам разговарао  са ученицима о култури  понашања и одевања,како да организујемо свој радни 

дан,радионице везане за ШБН ,анализа успеха,прославе Дана школе ,Нове године,Савиндана.. 

Вођени су и индивидуални разговори са сва три ученика када се указала потреба . 

                                                                      Одељењски старешина:Ненад Тешовић 

 

 

 
107 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 

Извештај одељењског старешине у 1и3/6 одељења у Коштунићи 
У издвојеном одељењу ,,Анђелија Мишић“ у Коштунићима у првом, другом, трећем и четвртом разреду одржано је 36 часова 

одељенског старешине.  

Ученици су на часовима учествовали у разговорима о утицају бављења спортом на развој ученика, методама и техникама 

успешног учења, култури понашања на јавним местима. Истакнуто је да је самопоуздање важан фактор успеха код ученика. 

Ученици су показали велику заинтересованост за тему о хуманости међу људима.  

Одржана је радионица о развијању пријатељства са другом децом и понашања у игри са вршњацима. Ученици су учествовали у 

дискусији како побољшати успех и како се организовати да бисмо боље учили. 

На часу одељенске заједнице ученици су се договарали о прослави школске славе и задужењима ученика. Сви ученици су веома 

активни на часовима одељенске заједнице. Својим радом и трудом показали су да им је стало до заштите животне средине и 

очување природних ресурса.  

Са ученицима  је вођен разговор о радним навикама, о односу према обавезамаи како се организовати да бисмо боље учили. 

Ученици развијају креативност кроз заједничко украшавање учионице. Исказују жељу да им простор у коме проводе школски 

дан буде уредан, обогаћен и да атмосфера у школи буде лепа. 

 У другом полугодишту на часовима одељењске заједнице ученици су исказали своје мишљење о постигнутом успеху у школи. 

Поводом Дана планете Земље имали смо радионицу о очувању животне средине.Организовали смо пролећне активности о 

заштити природе и њених богатстава. 

На часовима одељењске заједнице са ученицима сам водила разговор како да решавају проблеме.Сви ученици имају свој хоби. 

На последњем часу одељењске заједнице организовали смо Еко квиз.Ученици су били веома активни.Имали смо ведар 

одељењски састанак. 

 

Одељењски старешина: Ана Миловановић 

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 
Извештај одељењског старешине у 1-2-3-4/5 одељења у Гојној Гори 
Ове школске године сам одржала 36 часова одељенског старешине а теме за разговор и радионице су биле: 

Радне навике, Дечија недеља, Моје емоције, Здрав живот 

Припреме и извођење приредби ,Моје жеље ,Постигнућа у школи и њихово побољшање, Дружење у игри, уз музику... 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 5/1 одељењу у Прањанима 
  

Извештај о часовима одељењског старешине 5/2у Каменици 
У пети разред у Каменици уписано је 7 ученика: 2 девојчице и 5 дечака (два ученика су четврти разред завршила на Гојној Гори, 

два у Богда-  ници, а три ученика у  Каменици). Ученици су се међу собом лепо уклопили и добро су сарађивали са наставницима, 

па у току школске године није било проблема. 

План рада одељенске заједнице и одељенског страрешине је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање 

потешкоћа и помоћ у учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом разреду 

показали бољи успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама, а у јуну месецу су присуствовали Јавном часу физичког васпитања на атлетској стази у Чачкуи одатле донели 

бројне дипломе и захвалнице; ученик Миленко Браловић је у току месеца децембра у ОШ „Момчило Настасијевић“ у Г. 

Милановцу похаћао Тесла програм: технике памћења и брзо читање, намењен надареним ученицима. Он је крајем месеца маја 

и почетком јуна био едукатор на радионицама, на којима је уз помоћ педагога школе као координатора осталим ученицима 

представио најбитније са тренинга који је похађао.  Педагог школе Данијела Ракићевић је одржала радионицу Услови успешног 

учења са родитељима ученика. 

Ученици су у месецу октобру посетили Камион науке, учествовали су у бројним представама  и програмима (за Савиндан, 

Школску сцену, крај школске године,...); успешно је реализована и дводневна екскурзија на релацији Прањани – Студеница – 

Жича – Крушевац – Чегар - Ниш – Ресавска пећина – Парк макета – манастир Манасија – Прањани. 

Ученици су учествовали на разним такмичењима, Квизу знања у матичној пколи у Прањанима и Еко квизу. 

Одржано је 36 часова одељенске заједнице. 

Одељењски стрешина: Мирјана Матовић 

                              

Извештај о часовима одељењског старешине 5/3 у Брезни       
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ШЕСТИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 6/1 одељењу у Прањанима 
          У току првог полугодишта 2018/ 19. године одржано је 20 часова одељенског старешине. 

         У току септембра изабрано је руководство одељ. заједнице  (председник, заменик, благајник) и они су одмах упознати са 

својим дужностима. Предочена су правила понашања у школи, са чим су ученици већ били упознати; посвећена је пажња 

разговору о наставном плану и програму. 

          У оквиру обележавања Дечје недеље, говорили смо о дисциплини, толеранцији, прихватању различитости, усклађености 

ставова школе и родитеља што се тиче васпитања и понашања ученика. Говорили смо и о такмичењима, организацији 

времена, ваннаставним активностима, њиховим афинитетима и интересовањима, као и свим актуелним темама у датом 

тренутку. Обављено је и више индивидуалних разговора. 

       На крају првог класификационог пероида (у новембру),  бавили смо се анализом успеха, давали заједничке предлоге како 

побољшати оцене и унапредити знање. Сређивали смо педагошку документацију (изостанци, редари....), мењали распоред 

седења и спроводили све неопходне мере да учење и владање остане на завидном нивоу. 

      У децембру смо се припремали за новогодишње и божићне праѕнике, правили украсе од рециклираног материјала, окитили 

учионицу. Такође, обављено је више индивидуалних разговора,  а поједини ученици су послати код школског психолога ради 

помоћи у решавању конфликтних ситуација. 

 

Одељенски старешина  Милољуб Ристановић 

Извештај одељењског старешине у 6/2 одељењу у Каменици  
 

У току школске 2018/2019. године одржано је 36 часова одељењског старешине.  

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. Ученици су се подсетили 

правила понашања у школи, а разговарано је и о усклађености ставова породице и школе везаних за васпитање ученика.  

Обележена је Дечја недеља. У току школске године  говорило се и о учењу ,о дисциплини ученика и развијању 

толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без насиља. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају првог тромесечја,  полугодишту, крају другог тромесечја и 

крају школске године а уз то је било и сређивање педагошке документације.  

Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 

Све активности које су планиране, реализоване су. 

                                                                                                                                                  Одељењски старешина Славица Дилпарић 

 

Извештај одељењског старешине у 6/3 одељењу у Бразни 
У првом полугодишту школске 2017/2018. године одржано је 20 часова одељењског старешине.  

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. Ученици су се подсетили 

правила понашања у школи, а разговарано је и о усклађености ставова породице и школе везаних за васпитање ученика.  

Обележена је Дечја недеља. Говорило се и о учењу, о дисциплини ученика и развијању толеранције међу ученицима, 

а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без насиља. Неколико часова посветили смо спорту,здрављу, 

болестима зависности. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на на крају првог класификационог периода,  доносили закључке и 

предлагали мере како би унапредили знање и поправили успех. 

 

                                                                                                                Одељењски старешина Јасмина Павловић 

СЕДМИ РАЗРЕД 
Извештај одељењског старешине у 7/1 одељењу у Прањанима 
У току првог полугодишта 2018/ 19. године одржано је 20 часова одељенског старешине. 

         У току септембра изабрано је руководство одељ. заједнице  (председник, заменик, благајник) и они су одмах упознати са 

својим дужностима. Предочена су правила понашања у школи, са чим су ученици већ били упознати; посвећена је пажња 

разговору о наставном плану и програму. 

          У оквиру обележавања Дечје недеље, говорили смо о дисциплини, толеранцији, прихватању различитости, усклађености 

ставова школе и родитеља што се тиче васпитања и понашања ученика. Говорили смо и о такмичењима, организацији 

времена, ваннаставним активностима, њиховим афинитетима и интересовањима, као и свим актуелним темама у датом 

тренутку. Обављено је и више индивидуалних разговора. 

 
 

109 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 

2018-2019. 

 
       На крају првог класификационог пероида (у новембру),  бавили смо се анализом успеха, давали заједничке предлоге како 

побољшати оцене и унапредити знање. Сређивали смо педагошку документацију (изостанци, редари....), мењали распоред 

седења и спроводили све неопходне мере да учење и владање остане на завидном нивоу. 

      У децембру смо се припремали за новогодишње и божићне праѕнике, правили украсе од рециклираног материјала, окитили 

учионицу. Такође, обављено је више индивидуалних разговора,  а поједини ученици су послати код школског психолога ради 

помоћи у решавању конфликтних ситуација. 

Одељењски старешина Тамара Богдановић 

Извештај одељењског старешине у 7/2 одељењу у Каменици 
Прво полугодиште 

У току школске 2018/2019. године одржано је 36 часова одељењског старешине.  

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. Ученици су упознати са 

правилима понашања у школи, а разговарано је о усклађености ставова породице и технике учења..  

У октобру је обележена Дечја недеља. Превенција насиља и борба против насиља била је тема  о којој је било речи 

током октобра месеца као и опредељивање за додатне, допунске и секције. 

На часовима ОС говорило се о дисциплини ученика и развијању толеранције међу ученицима, а биле су заступљене и радионице 

везане за пројекат Школа без насиља. 

Теме у новембру  и децембру су биле брига о здрављу, са посебним освртом на личну хигијену и болести зависности, 

анализа успеха је била тема којом смо се бавили на класификационом периоду, а уз то је било и сређивање педагошке 

документације.  

На почетку другог полугодишта било је говора о мерама побољшања успеха и како помоћи слабијим ученицима да 

остваре што бољи успех у другом полугодишту. Неколико часова је посвећено развоју толеранције, начину решавања 

конфликата, о ризичним понашањима. 

У мају месецу пред екскурзију било је говора о организовању екскурзије, о понашањима током екскурзије и на јавним 

местима. 

 Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 

Све активности које су планиране, реализоване су. 

Одељењски старешина  Ивана Милекић 

 

Извештај одељењског старешине у 7/3 одељењу у Брезни  
   У седмом разреду у Брезни има 6 ученика, од тога је пет дечака и једна девојчица.  У  току школске 2018/ 2019. Године одржано 

је  36 часова  ОЗ. У    оквиру ОЗ је било више радионица везаних за Школу без насиља. Ученици су учествовали на прослави 

Митровдана, Савиндана у Брезни и Срезојевцима, манифестацији Теочински дани, Еко квизу, „Школској сцени“. За приредбу 

поводом завршетка школске године ученици седмог разреда из Брезне су сами написали дрматизацију „Школски дани“ у чијем 

извођењу учествују сви ученици овог одељења. Неке од тема које су обухваћене на овим часовима  биле су: култура понашања 

и одевања, како да организујемо свој радни дан, безбедност у саобраћају, правима и обавезама ученика, анализа успеха, прослава 

Дана школе, Нове године, Савиндана, екскурзије, такмичења, проблеми у учењу ,брига о здрављу однос са другим ученицима 

у школи итд.  

     Поред ових часова где су били заједно и ученици и одељењски старешина вођени су и индивидуални разговори са ученицима 

када се указала потреба .  

     Све активности које су планиране, реализоване су. 

 

                                      Одељењски старешина: Славица Јовићевић Бабовић       
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ОСМИ РАЗРЕД 
 

Извештај о раду одељењског старешине у 8/1одељењу у Прањанима 
У току другог полугодишта школске 2018/2019. године одржано је 16 часова одељењског старешине,  да је свих 34 

часа предвиђених за ову школску годину у потпуности реализовано. 

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. Ученици су се подсетили 

правила понашања у школи, а разговарано је и о усклађености ставова породице и школе везаних за васпитање ученика.  

Обележена је Дечја недеља. У току полугодишта говорило се и о учењу ,о дисциплини ученика и развијању толеранције 

међу ученицима, а биле су заступљене и радионице везане за пројекат Школа без насиља. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају првог тромесечја и на полугодишту, а уз то је било и 

сређивање педагошке документације. Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима. 

Активности које су планиране за претходни период су успешно и  реализоване 

 

 Одељењски старешина  Велимир Александров 

 

 

Извештај о раду одељењског старешине у 8/2одељењу у Каменици  
У току првог полугодишта школске 2018/2019. године одржано је 20 часова одељењског старешине.  

У септембру је изабрано  руководство одељењске заједнице и упознати су са дужностима. Ученици су се подсетили 

правила понашања у школи (забрана коришћења мобилних телефона за време боравка у школи , благовремено правдање 

изостанака, доношење књига и школског прибора...) 

 Обележена је Дечја недеља, па су се још једном подсетили Конвенције о правима детета. Обележен је и Дан 

толеранције. 

У току полугодишта говорило се о дисциплини ученика и међувршњачком насиљу , а биле су заступљене и радионице 

везане за пројекат Школа без насиља. Све активности су усмерене на грађење сарадничког односа у одељењу. 

  Анализа успеха је била тема којом смо се бавили на крају првог тромесечја и на полугодишту, а уз то је било и 

сређивање педагошке документације. Одељењски старешина обавио је више појединачних и групних разговора са ученицима, 

као и са родитељима.Све активности које су планиране, реализоване су. 

                                                                                                                 Одељењски старешина: Слободанка Гавриловић 

  

 

  Извештај о раду одељењског старешине у 8/3одељењу у Брезни 
 
У осмом    разреду у Брезни има 9 ученика, од  тога је 6  дечакa  и 3 девојчице. Одељењски старешина је у овој школској 

години  Милка Обренић. 

 

 У   школској  2018/2019.год.је одржано укупно  34 часа  одељењског старешине. 

 На првом   часу   је изабрано руководство ОЗ. Председник за текућу школску годину   је Атанасије Брајовић,заменик 

преседника је Дејан Козодер а благајник Милена Брковић.. 

На првим часовима одељењског старешине смо се договарали о активностима за ову школску годину са посебним освртом  на 

професионалну орјентацију с обзиром да у овој школској години ученици полажу пријемни испит и бирају занимање којим ће 

се бавити. 

 Три ученика из одељења су била  на   Фестивалу науке  који је  одржан 01..12.2018.у Београду .То су ученици:Атанасије 

Брајовић,Јована Недић и Немања Сарић. 

-Ученици су учествовали у програму  прославе Митровдана у Брезни,на Светосавској приредби у Брезни као и у 

Срезојевцима, Теочинским данима, Школској сцени и 27.06.2019.на завршној приредби у Брезни . 

 Као одељењски старешина  сам разговарала  са ученицима о култури  понашања и одевања,како да организујемо свој радни 

дан,радионице везане за ШБН , као и активности везане за професионалну орјентацију.анализа успеха,прославе Дана школе 

,Нове године,Савиндана.. Реализована је екскурзија 10 и11 маја 2019.и организована прослава Матурске вечери. 

Вођени су и индивидуални разговори са  ученицима  када се указала потреба . 

 Сви ученици су са успехом завршили осми разред и завршни испит у оквиру Мале матуре. 

 

 

Одељењски старешина:Милка Обренић 
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XV  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

ПРВИ РАЗРЕД 
Извештај одељењске заједнице у 1/1 одељењу у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2018/19. године  одржано 18 часова одељењског старешине и одељењске 

заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности 

је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога и помоћника директора. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској сали и непосредној 

околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану часа, организоване су радионице, укључивани 

групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, организоване посете 

Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим недоумицама, 

предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења 

али и да образложе своја.                                                                                                      Одељењски старешина: Драган Алуровић 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 
Извештај одељењске заједнице у 2/1 одељењу у Прањанима 
  У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2018/19. године  одржано 18 часова одељењског старешине и одељењске 

заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности 

је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога и помоћника директора. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској сали и непосредној 

околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану часа, организоване су радионице, укључивани 

групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, организоване посете. 

Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим недоумицама, предлозима, разним 

активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења али и да образложе 

своја.                                                                                                                                            Одељењски старешина: Мирјана Маћић         

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Извештај одељењске заједнице у 3/1 одељењу у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току школске 2018/19. године  одржано 18 часова одељењског старешине и одељењске 

заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности 

је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога и помоћника директора. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској сали и непосредној 

околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану часа, организоване су радионице, укључивани 

групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, организоване посете 

Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим недоумицама, 

предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења 

али и да образложе своја.                                                                                                Одељењски старешина: Славица Јевтовић 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењске заједнице 4/1 одељења у Прањанима 
У првом  разреду у Прањанима је у току  школске 2018/19. године  одржано 18 часова одељењског старешине и одељењске 

заједнице, како је и планирано, што се може видети у евиденцији у Дневнику образовно-васпитног рада, а носилац активности 

је разредни старешина уз сарадњу педагога, психолога и помоћника директора. 

Часови су одржавани углавном у учионици, али и у библиотеци, школском дворишту, спортској сали и непосредној 

околини школе. У току часова су се водили разговори на задате теме према плану часа, организоване су радионице, укључивани 

групни облици рада и рад у пару, приказиване презентације, организоване посете 

Ученици су имали прилику да искажу своје мишљење о свим дешавањима у одељењу, својим недоумицама, 

предлозима, разним активностима... Учили су да саслушају друге, размене искуства и размишљања, прихвате туђа мишљења 

али и да образложе своја.                                                                                                Одељењски старешина: Драган Алуровић 
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КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Извештај одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Теочину 
У школској 2018/2019 .години радим са ученицима који похађају други и четврти разред. 

На почетку школске године ученике сам упознала са планом рада и активностима програма „Школа без насиља“. 

Сваки од ученика на челу са председником има задужење да се стара о културно-забавном животу одељења, да прати успех у 

учењу и владању, учешћу у слободним активностима, хигијени, излетима, посетама позоришним представама.  Одељенска 

заједница организује акције на уређењу насеља и заштите природе уже и шире друштвене заједнице. Водимо разговоре о 

проблемима деградације животне средине, ваздуха, воде и земљишта. Школско одељење представља један од фактора еколошке 

едукације наше школе. 

На часовима одељенске заједнице у сарадњи са педагогом,психологом и библиотекаром школе организовали смо и радионице 

– Право и обавеза ученика, водили смо дискусију на тему – Шта да учинимо да нам успех буде бољи. Један од важних услова 

за успех јесте распоред дневног времена сваког појединца. Констатовано је да одељенска заједница има велику улогу у 

настојању да ученици постигну позитиван успех. 

Одељенска заједница у Теочину активно ради на активностима: 

- У сусрет Дечијој недељи; 

- Новогодишњи квиз; 

- Прослава школске славе Светог Саве; 

- Живот у одељењу – однос дечака и девојчица; 

- Понашање на јавним местима; 

- Лепа реч и гвоздена врата отвара; 

- Манифестација – Теочински дани; 

- Радионице у сарадњи са педагогом школе. 

                         

Рад са ученицима као одељенски старешина                         Број 

Групни                          36 

. 

Тимски рад, организација рада, међусобна сарадња, нове идеје су резултат успеха сложне заједнице нашег одељења. 
У прилогу достављам један од упитника(о степену интересовања ученика активности у слободном времену). 

Упутство за рад: Овим упитником желимо сазнати шта желите да радите у слободном времену, чиме се интересујете и шта би 

се могло урадити да вам се створе повољније могућности. Молимо вас да искрено одговорите на питања.Ваше ће име остати 

тајна. Уз свако питање написани су одговори. Потребно је само да запишете број одговарајућег одговора. 

1. Врло радо; 

2. Радо; 

3. Мање радо; 

4. Нерадо; 

5. Не долази у обзир. 

 

 Врло радо Радо Мање радо Нерадо Не долази у 

обзир 

Читамо књигу      

Бавимо се одбојком      

Интересујемо се за  

уметност 

     

Возимо бицикл      

Шетња у природи 

У здравом телу 

здрав дух 

     

Проводимо 

слободно време са 

другарима из школе 

     

Причамо 

пословице,брзалице 
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У другом полугодишту активно смо радили на следећим активностима: 

- Шетња селом – циљ разгледања јавних установа и указујемо на правила лепог понашања. 

- Таленат и успех – ученици говоре о својим талентима и како их развијају. Набрајају своје успехе на такмичењима у 

наставним и ваннаставним активностима. 

- Игра у школском дворишту – запажамо и ослушкујемо звукове, игра имитације, наша осећања и на који начин то 

изражавамо. 

- Раст и развој – водимо разговор да је за правилан раст и развој важна лична хигијена, правилна исхрана, смех, 

другарство, физичке активности. 

 - Спортске игре ученика       

                                                                                                                                                              Ана Зарић 

 Извештај одељенске заједнице у издвојеном одељењу у Каменици 
У школској 2017/18.години сам радила са ученицима који похађају други  и четврти разред. 

На почетку школске године ученике сам упознала са планом рада и активностима програма „Школа без насиља“. 

Сваки од ученика на челу са председником има задужење да се стара о културно-забавном животу одељења, да прати успех у 

учењу и владању, учешћу у слободним активностима, хигијени, излетима, посетама позоришним представама. 

На часовима одељенске заједнице у сарадњи са педагогом,психологом и библиотекаром школе организовали смо и радионице 

– Право и обавеза ученика, водили смо дискусију на тему – Шта да учинимо да нам успех буде бољи. Један од важних услова 

за успех јесте распоред дневног времена сваког појединца. Констатовано је да одељенска заједница има велику улогу у 

настојању да ученици постигну позитиван успех. 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Извештај о раду одељењске заједнице 5/1 одељења у Прањанима 
План рада одељенске заједнице и одељенског страрешине је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање 

потешкоћа и помоћ у учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом разреду 

показали бољи успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама, а у јуну месецу су присуствовали Јавном часу физичког васпитања на атлетској стази у Чачкуи одатле донели 

бројне дипломе и захвалнице; ученик Миленко Браловић је у току месеца децембра у ОШ „Момчило Настасијевић“ у Г. 

Милановцу похаћао Тесла програм: технике памћења и брзо читање, намењен надареним ученицима. Он је крајем месеца маја 

и почетком јуна био едукатор на радионицама, на којима је уз помоћ педагога школе као координатора осталим ученицима 

представио најбитније са тренинга који је похађао.  Педагог школе Данијела Ракићевић је одржала радионицу Услови успешног 

учења са родитељима ученика. 
Одељењски старешина Горица Ристановић 

Извештај о раду одељењске заједнице 5/2 одељења у Каменици 
 
У пети разред у Каменици уписано је 7 ученика: 2 девојчице и 5 дечака (два ученика су четврти разред завршила на Гојној Гори, 

два у Богда-  ници, а три ученика у  Каменици). Ученици су се међу собом лепо уклопили и добро су сарађивали са наставницима, 

па у току школске године није било проблема. 

План рада одељенске заједнице и одељенског страрешине је остварен у потпуности. Акценат је стављан на савладавање 

потешкоћа и помоћ у учењу , јер су ученици прешли са разредне на предметну наставу. Поједини ученици су у петом разреду 

показали бољи успех него у четвртом разреду. Радило се на и развијању сарадничког односа мећу ученицима.  

Ученици су учествовали на школском кросу, на кросу у Милановцу и кросу РТС-а, разним спортским такмичењима и 

манифестацијама, а у јуну месецу су присуствовали Јавном часу физичког васпитања на атлетској стази у Чачкуи одатле донели 

бројне дипломе и захвалнице; ученик Миленко Браловић је у току месеца децембра у ОШ „Момчило Настасијевић“ у Г. 

Милановцу похаћао Тесла програм: технике памћења и брзо читање, намењен надареним ученицима. Он је крајем месеца маја 

и почетком јуна био едукатор на радионицама, на којима је уз помоћ педагога школе као координатора осталим ученицима 

представио најбитније са тренинга који је похађао.  Педагог школе Данијела Ракићевић је одржала радионицу Услови успешног 

учења са родитељима ученика. 

Ученици су у месецу октобру посетили Камион науке, учествовали су у бројним представама  и програмима (за Савиндан, 

Школску сцену, крај школске године,...); успешно је реализована и дводневна екскурзија на релацији Прањани – Студеница – 

Жича – Крушевац – Чегар - Ниш – Ресавска пећина – Парк макета – манастир Манасија – Прањани. 

Ученици су учествовали на разним такмичењима, Квизу знања у матичној пколи у Прањанима и Еко квизу. 

Одржано је 36 часова одељенске заједнице. 
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2018-2019. 

 

Извештај о раду одељењске заједнице 5/3 одељења у  Брезни 
У току  школске 2018/2019. године одржано је 36  часова одељењске заједнице. Посебна пажња поклоњена је развоју 

сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. Ревидирали смо кућни ред и одељењска правила и реституцију. Неколико 

часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха. Психолог Сања Ранковић Илић 

одржала је ученицима предавање о учењу. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици) .Ученици су 

активно учествовали у уређењу учионице и  школског дворишта  

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у школи. Учествовали су 

у обележавању Дечје недеље, Савиндана, китили јелку, учествовали у Школском кросу, спортским турнирима, интегративном 

часу и приредби поводом краја школске 2018/2019.године.  

           Остварили смо  све што је планирано 

                                                      Одељењски старешина: Ивана Чоловић 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењске заједнице 6/1 одељења у Прањанима 

У току  школске 2018/2019. године одржано је 36  часова одељењске заједнице. Посебна пажња поклоњена је развоју 

сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. Ревидирали смо кућни ред и одељењска правила и реституцију. Неколико 

часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха. Психолог Сања Ранковић Илић 

одржала је ученицима предавање о учењу. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици) .Ученици су 

активно учествовали у уређењу учионице и  школског дворишта  

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у школи. Учествовали су 

у обележавању Дечје недеље, Савиндана, китили јелку, учествовали у Школском кросу, спортским турнирима, интегративном 

часу и приредби поводом краја школске 2018/2019.године.  

       Остварили смо  све што је планирано.  
 

                                                                                                                                                        Одељењски старешина: Милољуб Рисатновић    

Извештај о раду одељењске заједнице 6/2 одељења у Каменици 
У току  школске 2018/2019. године одржано је 36  часова одељењске заједнице. Посебна пажња поклоњена је развоју 

сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. Ревидирали смо кућни ред и одељењска правила и реституцију. Неколико 

часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха. Психолог Сања Ранковић Илић 

одржала је ученицима предавање о учењу. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици) .Ученици су 

активно учествовали у уређењу учионице и  школског дворишта  

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у школи. Учествовали су 

у обележавању Дечје недеље, Савиндана, китили јелку, учествовали у Школском кросу, спортским турнирима, интегративном 

часу и приредби поводом краја школске 2018/2019.године.  

           Остварили смо  све што је планирано. 

Одељењски старешина Славица Дилпарић 

 

Извештај о раду одељењске заједнице 6/3 одељења у Брезни 
                          У току   школске  2017/2018. године одржано је 36  часова одељењске заједнице.  

Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији , другарству, грађењу и јачању личних 

ставова и вредности. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха, као и 

дружењу и мерама за побољшање понашања према другима. Поред овог проналазили смо начин да помогнемо слабијим 

ученицима и онима који теже усвајају градиво. Говорили смо и о односима у породици (равноправност у породици)  и 

стресогеним животним ситуацијама. Неколико часова посвећено је здрављу, правилној исхрани,ризичном понашању (употреба 

алкохола, дувана, наркотика).  

Ученици су активно учествовали у уређењу учионице , школског дворишта и околине и у свим активностима које су 

организоване у школи. Учествовали су у обележавању Дечје недеље, Дана школе, Митровдана, Савиндана, китили јелку, 

учествовали у Школском кросу и спортским турнирима, као и у квизу „Знање је благо“. У оквиру амбијенталне наставе  

посетили су Овчарско- -кабларску клисуру, чиме је обележен Европски дан посматрања птица, и Природњачки музеј у 

Свилајнцу .  Присуствовали  позоришним представама и учествовали на Фестивалу „Школска сцена“. Сви ученици су допринели 

реализацији донаторске приредбе за очување школе у Брезни и приредби за крај школске године. 

Полицијски службеници одржали су  предавања на следеће теме: „Безбедност деце у саобраћају“, „Полиција у служби 

грађана“ , „Трговина људима, електронско насиље, насиље као негативна друштвена појава“ и „Опасност од пожара“. 

    Трудићемо се да и наредне школске године остваримо све што је планирано укључујући све ученике. 

         

                                                                                                             Одељењски старешина: Јасмина Павловић 
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2018-2019. 

 
СЕДМИ РАЗРЕД 
Извештај о раду одељењске заједнице 7/1 одељења у Прањанима 

У току школске 2018/2019. године одржано је 36 часова одељењске заједнице.На првим часовима смо изабрали 

руководство ОЗ и поделили обавезе. Такође, разговарало се о понашању ученика и њиховим обавезама. Посебна пажња 

поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. Донели смо кућни ред, одељењска правила и 

реституцију ако се не поштују правила. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за 

побољшање успеха. Ученици су активно учествовали у уређењу учионице, школског дворишта, Каменице. 

У октобру на часовима ОЗ било је говора о конвенцији и правима детета, тада смо и обележили Дечију недељу. Било 

је говора и о односима између дечака и девојчица. 

На часовима ОЗ у новембру анализирали смо успех у току првог класификационог периода, начине како да се побољша 

успех а разговарало се и о решавању разних конфликата. 

Прослава Нове године и Савиндана  су теме о којима смо причали на часовима ОЗ у децембру и јануару  као и анализа 

успеха на крају првог полугодишта. 

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у школи. Учествовали су 

у обележавању Дана школе,  Савиндана,  учествовали у Школском кросу  и спортским турнирима.  

 На првим часовима у другом полугодишту било је говора о мерама побољшања учења. Као и o томе које би оцене 

трбало поравити у другом полугодишту. Велика пажња посвећена је и темама као што су: развијање међусобног  дијалога, 

дружење после школе, здраве и нездраве навике, односи са родитељима и помоћ слабијим ученицима. 

Уочи екскурзије причали смо о понашању на јавним местима, културним и јавним манифестацијама. 

Последњи часови у овој школској години посвећени су здравом начину живота, о улози спорта, како се сачувати од 

болести зависности, безбедност на интернету и изградња правих вредносних ставова. 

Одељењски старешина Тамара Богдановић 

 
                                                                                                                                          

Извештај о раду одељењске заједнице 7/2 одељења у Каменици 
У току школске 2018/2019. године одржано је 36 часова одељењске заједнице.На првим часовима смо изабрали 

руководство ОЗ и поделили обавезе. Такође, разговарало се о понашању ученика и њиховим обавезама. Посебна пажња 

поклоњена је развоју сарадничке комуникације, толеранцији и другарству. Донели смо кућни ред, одељењска правила и 

реституцију ако се не поштују правила. Неколико часова посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за 

побољшање успеха. Ученици су активно учествовали у уређењу учионице, школског дворишта, Каменице. 

У октобру на часовима ОЗ било је говора о конвенцији и правима детета, тада смо и обележили Дечију недељу. Било 

је говора и о односима између дечака и девојчица. 

На часовима ОЗ у новембру анализирали смо успех у току првог класификационог периода, начине како да се побољша 

успех а разговарало се и о решавању разних конфликата. 

Прослава Нове године и Савиндана  су теме о којима смо причали на часовима ОЗ у децембру и јануару  као и анализа 

успеха на крају првог полугодишта. 

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у школи. Учествовали су 

у обележавању Дана школе,  Савиндана,  учествовали у Школском кросу  и спортским турнирима.  

 На првим часовима у другом полугодишту било је говора о мерама побољшања учења. Као и o томе које би оцене 

трбало поравити у другом полугодишту. Велика пажња посвећена је и темама као што су: развијање међусобног  дијалога, 

дружење после школе, здраве и нездраве навике, односи са родитељима и помоћ слабијим ученицима. 

Уочи екскурзије причали смо о понашању на јавним местима, културним и јавним манифестацијама. 

Последњи часови у овој школској години посвећени су здравом начину живота, о улози спорта, како се сачувати од 

болести зависности, безбедност на интернету и изградња правих вредносних ставова. 

Одељењски старешина Ивана Милекић 
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2018-2019. 

 

Извештај о раду одељењске заједнице 7/3 одељења у Брезни 
   У седмом разреду у Брезни има 6 ученика, од тога је пет дечака и једна девојчица.  У  току школске 2018/ 2019. Године одржано 

је  36 часова  ОЗ. У    оквиру ОЗ је било више радионица везаних за Школу без насиља. Ученици су учествовали на прослави 

Митровдана, Савиндана у Брезни и Срезојевцима, манифестацији Теочински дани, Еко квизу, „Школској сцени“. За приредбу 

поводом завршетка школске године ученици седмог разреда из Брезне су сами написали дрматизацију „Школски дани“ у чијем 

извођењу учествују сви ученици овог одељења. Неке од тема које су обухваћене на овим часовима  биле су: култура понашања 

и одевања, како да организујемо свој радни дан, безбедност у саобраћају, правима и обавезама ученика, анализа успеха, прослава 

Дана школе, Нове године, Савиндана, екскурзије, такмичења, проблеми у учењу ,брига о здрављу однос са другим ученицима 

у школи итд.  

     Поред ових часова где су били заједно и ученици и одељењски старешина вођени су и индивидуални разговори са ученицима 

када се указала потреба .  

     Све активности које су планиране, реализоване су. 

. 

Одељењски старешина Славица Ј.Бабовић 

 

Извештај о раду одељењске заједнице  8/1 одељења у Прањанима 
      У току  другог полугодишта школске 2018/2019. године одржано је 16  часова одељењске заједнице,тако да је свих 

34 часа предвиђених за ову школску годину у потпуности реализовано. Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке 

комуникације, толеранцији и другарству. Ревидирали смо кућни ред и одељењска правила и реституцију. Неколико часова 

посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха. Учествовали смо у обележавању мисије 

„Халијард“. Ученици су активно учествовали у уређењу учионице и  учествовали су у такмичењу кићења новогодишње јелке. 

Један ученик је стигао до Републичког нивоа у атлетици – скок у даљ  у Прибоју. Неки су ишли и на Фестивал науке и технике 

у Београду. 

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у школи. Учествовали су 

у обележавању Дечје недеље, били домаћини Савиндана, китили јелку, учествовали у Школском кросу и спортским турнирима. 

Ученици су учествовали и на такмичењима у организацији нашег Министарства. Највише успеха су имали из Биологије и 

Српског језика где су и на окружним такмичењима постигли запажене резултате, стигли и до Републичких такмичења. 

Реализована је и дводневна ђачка екскурзија у Војводину. 

        Одељенски  старешина: Велимир  Александров 

Извештај о раду одељењске заједнице  8/2 одељења у Каменици 
      У току  другог полугодишта школске 2018/2019. године одржано је 16  часова одељењске заједнице,тако да је свих 

34 часа предвиђених за ову школску годину у потпуности реализовано. Посебна пажња поклоњена је развоју сарадничке 

комуникације, толеранцији и другарству. Ревидирали смо кућни ред и одељењска правила и реституцију. Неколико часова 

посвећено је учењу и то пре свега начинима учења и мерама за побољшање успеха. Учествовали смо у обележавању мисије 

„Халијард“. Ученици су активно учествовали у уређењу учионице и  учествовали су у такмичењу кићења новогодишње јелке. 

Један ученик је стигао до Републичког нивоа у атлетици – скок у даљ  у Прибоју. Неки су ишли и на Фестивал науке и технике 

у Београду. 

Ова одељењска заједница активно је учествовала у свим активностима које су организоване у школи. Учествовали су 

у обележавању Дечје недеље, били домаћини Савиндана, китили јелку, учествовали у Школском кросу и спортским турнирима. 

Ученици су учествовали и на такмичењима у организацији нашег Министарства. Највише успеха су имали из Биологије и 

Српског језика где су и на окружним такмичењима постигли запажене резултате, стигли и до Републичких такмичења. 

Реализована је и дводневна ђачка екскурзија у Војводину. 

Одељењски старешина Слободанка Гавриловић    
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Извештај о раду одељењске заједнице  8/3 одељења у Брезни 
У  осмом  разреду у Брезни je било  3 ученика, од  тога је један  дечак и две девојчице. Одељењски старешина је  била  Милка 

Обренић. 

 У оквиру ОЗ је било више радионица везаних за Школу без насиља као и активности везаних за професионалну орјентацију 

имајући у виду да ученици на крају школске године бирају будуће занимање.Ученици су учествовали на кросу,прослави Дана 

школе,Савиндана у Брезни и Срезојевцима. 

 У школској :2017/2018.год. одржано укупно  34 часа  одељењске заједнице. 

 На првим  часовима  је изабрано руководство ОЗ. Председник је била  Тамара Биорац . 

На тим часовима је увек присуствовала и одељ.старешина Милка Обренић. 

    Сва три ученика су присуствовала обележавању ,,Мисије Халијард“ дана 16.09.2017.у Прањанима и на Галовића брду. 

  Два ученика из одељења су учествовала у приредби  12.10.2017.год.на Гојној Гори поводом обележавања Дана школе у 

Прањанима. 

 Тамара Биорац  је присуствовала часу амбијенталне наставе  15.10.2017.год.у Свилајнцу а  

 Била је и на   Фестивалу науке  који је  одржан 16.12.2017.у Београду  па су том приликом посетили аеродром,,Никола 

Тесла“у Београду где су учествовали у симултативном лету. 

-Ученици су учествовали у програму  прославе Митровдана у Брезни,на Светосавској приредби у Брезни као и у Срезојевцима  

Теочинских дана,Донаторској приредби у Брезни и приредби за крај школске године. 

 

Неке од тема које су обухваћене на овим часовима су биле:култура понашања и одевања,како да организујемо свој радни 

дан,анализа успеха,прослава Дана школе ,Нове године,Савиндана,екскурзије,такмичења,проблеми у учењу,брига о здрављу 

однос са другим ученицима у школи итд. 

  На овим часовима се разговарало,договарало , дискутовало ,предлагало и усвајало. 

 Решавани су текући проблеми као и активности које треба предузети да не дође до проблема. 

Поред ових часова где су били заједно и ученици и одељењски старешина вођени су и индивидуални разговори са сва три 

ученика када се указала потреба . 

Ови часови су веома значајни како за ученике тако и за одељењског старешину, јер се на тим часовима  увек нађе начин како 

помоћи  сваком ученику  коме је потребна помоћ. 

    Веома успешно је реализована и екскурзија осмих разреда као и прослава матурске вечери. 

   Посебно у току школске године на часовима ОЗ смо имали разговоре и активности који би помогли   да ученици са мало 

више рада постигну бољи успех  на крају школске године  и боље резултате на завршном пријемном испиту што  су показали 

и резултати тог рада. 

    Ученица Тамара Биорац је постигла запажене резултате на такмичењима  па је носилац  Посебних диплома из следећих 

наставних предмета: 

1. српски језик и књижевност,  

2. историја,  

3. биологија  

4. физичко васпитање 

5. техничко и информатичко образовање. 

Такође је носилац Вукове дипломе и Похвале Ђака Генерације.Постигла је и најбоље резултате на завршном испиту. 

 

                                                                                                                                            Одељењски старешина: Милка Обренић 
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XVI  РАД СЕКЦИЈА 

16.1.БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 
Урадила сам план рада Библиотечке секције . Секција се одржавала сваког другог уторка у месецу, у просторији школске 

библиотеке  у времену од 12:30 до 13:15 .У току године  је одржано 18часова.Секција има 9 сталних чланова.Чланови секције 

су ученици  трећег и четвртог разреда. 

Ученици су упознати са планом рада ; поштују правила понашања; уређују паное; верни су читаоци ; разговарамо о прочитаним 

књигама;  препоручују прочитане књиге својим другарима; воле да бораве у библиотеци ; помажу у издавању и враћању књига 

; сређују полице са књигама; играју квизове на Интерактивној мапи Србије ; цртају ; пишу; рецитују ; глуме ; обележавамо важне 

датуме извођењем сценских приказа осталим другарима ;проналазе информације на Интернету ; разговарамо о школи и значају 

читања ;  

Идуће године планирамо да водимо Читалачки дневник, организујемо слушање аудио бајки, дебате о разним актуелним темама 

( књига или рачунар ); гостујемо у вртићу у Прањанима где ћемо наступати читањем,рецитовањем и глумом чиме ћемо забавити 

малишане који ће наредних година кренути у нашу школу. 

                                                                                                                                                                                    Гордана Поповић 

16.2.МЛАДИ ФИЗИЧАРИ 
Секцију ,,Млади физичари'' у протеклој школској години је похађало укупно 1 ученика шестог и 1 ученик седмог разреда у  

издвојеним одељењима. Од тога, најбоље резултате током трајања секције пружали су од шестака: Милена Браловић и Тамара 

Биорац  

Секција наставља са радом и у овој школској години, а искрено се надамо да ће број младих физичара ове године бити већи и 

да ће на такмичењима остварити још боље резултате.            

                                                                                                                                                         наставник физике, Милка Јоровић 

16.3.ДРАМСКА СЕКЦИЈА 
Драмска секција у Прањанима има двадесетак чланова. Часови су одржавани уторком или средом седми час. Реализовано је 30 

часова.  Припремљено је неколико представа: , изведена  за Дан школе, Шлихтара године, припремана поводом новогодишњих 

празника, тематски је везана за вршњачко насиље, приредба за Савиндан, Покондирена тиква, изведена пред ученицима првог 

разреда као знак пажње и добродошлице најмлађим ученицима.  За Видовдан је одиграна Избирачица, текст комедије је изведен 

у целини. У представи су играли: Кристина Јеремић, Бојан Томовић, Немања Старчевић, Дијана Дамљановић, Јана 

Милосављевић, Павле Вуковић, Невена Милосављевић, Владимир Јанковић, Ана Толић, Владица Старчевић и Лазар Браловић. 

Ова представа је круна рада секције у овој школској години.  

                                                                                                                                                Подносилац извештаја Горица Ристановић 
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XVII  УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

17.1. ВРШЊАЧКИ ТИМ 

Извештај о раду Вршњачког тима у Прањанима за прво полугодиште 2018/19. шк. године 
У тику 2018/19.године, Вршњачки тим се редовно састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења у којима су њихови 

другари износили своје дилеме и проблеме. Повремено смо консултовали директора или остале наставнике како би одговори 

били што меродавнији. 

Вршњачки тим у Прањанима  је израдио и редовно уређивао своју фејсбук страницу. На њој се могу видети корисни чланци и 

линкови и намењена је како ученицима, тако и родитељима. 

 Поводом обележавања Дечије недеље чланови ВТ су осмислили пано којим се промовишу права али и обавезе ученика. Такође, 

поводом Дана толеранције  и Дана превенције трговине људима ученици су израдили пано чији је садржај везан за ове теме.  

Посебно су се у раду истакли представници шестог разреда. 

 Чланови ВТ су активно учествовали у организацији и реализацији Фер плеј турнира који се одржавају у школи- Новогодишњег 

фер плеј турнира и Првог Светосавског турнира у малом фудбалу. На отварању Првог Светосавског турнира чланови 

Вршњачког тима су извели кратки програм у виду рецитација о ненасиљу и кратке приче о фер игри. Такође су учествовали у 

изради  и уручивању захвалница за учеснике турнира. 

Током другог полугодишта  Вршњачки тим је наставио са својим планираним активностима и успешно их је реализовао. 

Вршњачки тим се редовно састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења у којима су њихови другари износили своје 

дилеме и проблеме. Чланови ВТ су учествовали у раду Школског тима и сатађивали са осталим тимовима у школи. Наставило 

се са  редовним уређивањем фејсбук странице тима. На њој се могу видети корисни чланци и линкови намењени  како 

ученицима, тако и родитељима. 

Чланови Вршњачког тима су активно учествовали у организацији и реализацији важних догађаја у школи. 

Планирано је да се и у школској 2018/19. години настави са добром праксом  деловања Вршњачког тима, наравно са новим 

члановима како би што више ученика добило прилику да се додатно ангажује у ваннаставним активностима. 

                                                                                                                                                               Психолог Сања  Ранковић Илић 

17.2.ЦРВЕНИ КРСТ 
У  току школске 2018/19.године, у оквиру Црвеног крста, у нашој школи су спроведене следеће активности: 
 Школски крос 

Јесењи крос се традиционално одржава у нашој школи. Тако је и ове школске године организован 
28.9.2018.године на целом подручју које обухвата наша школа. Ученици су вредно вежбали како би се што боље 
припремили за трку, па су са нестрпљењем чекали почетак такмичења.  
 Ово такмичење је уједно  представљало и  пласман за општинско,  на које ће ићи по три  представника  из 
сваке категорије. 
 Чланарина за Црвени крст 
На почетку школске 2018/19.године, ученици и наставници наше школе су се укључили у акцију прикупљања 

новца за чланарину  за Црвени крст која је за ученике износила 50,00 а за одрасле 100,00 динара.  
У акцији је учествовао 208 ученикa и прикупљено је 10400,00 динара, и 29 одраслих чланова колектива и 

прикупљено је 2900,00 динара, што икупно за чланарину испред наше школе износи 13300,00 динара. 
 Акција ,,Имамо циљ-дођи на старт“  

На почетку школске 2018/19.године, ученици  наше школе су се укључили у акцију прикупљања новца за 
Акцију  ,,Имамо циљ-дођи на старт“   која је за ученике износила 50,00 динара.  

У акцији је учествовао 200 ученик и прикупљено је 10000,00 динара. Њима су подељене учесничке картице за 
учешће у јесењем кросу, који сваке године организује Црвени крст из Горњег Милановца. Сви ученици наше школе су 
учествовали у школском кросу, а пласирани ученици су учествовали и на општинском у Горњем Милановцу, који је 
одржан 6.10.2018.г. и освојили следеће резултате: 

Алекса Толић, 6.разред – 2.место 
Стефан Браловић, 7.разред – 2.место 
Александра Обрадовић, 6.разред – 3.место 
Стефан Толић, 8.разред – 3.место 
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 Пакети прве помоћи  (поклон Црвеног крста, Г. Милановац ) 
Црвени крст из Горњег Милановца је и ове школске године поклонио нашој школи три пакета прве помоћи. Сви пакети 
су истог садржаја. У сваком се налази следеће: 
 

Ред.број Назив Количина 
1. Компресе 10 комада 
2. Газе 0.5м 5 комада 
3. Вата 1 комад 
4. Завој 6цм*5цм 5 комада 
5.  Ханзапласт 1 комада 
6. Јекодерм 1 комада 
7. Хидроциклин 1 комада 
8. Алкохол 150мл 2 комада 

 
Пакети су подељени на следећи начин:  
1 пакет школи у Прањанима 
1 пакет школи у Каменици 
1 пакет школи у Брезни 
 

 Конкурс ,,Крв живот значи“ 
 На конкурсу  ,,Крв живот значи“ у организацији Црвеног крста, који је трајао од краја марта и током априла 
2019.г., наши ученици су освојили следеће награде: 

1. Наталија Лазовић, Коштунићи – прва награда 
2. Јована Контић, Теочин – друга награда 
3. Јелена Дамљановић – похвала 

Представник Црвеног крста за ОШ,,Иво Андрић“, Прањани 
Мирјана Маћић 
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XVIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЕБНИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

18.1. ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА 
У  току  школској 2018/19..години реализован је програм здравствене превенције ученика кроз час одељењског старешине и 

одељењске заједнице, као и на редовним часовима Свет око нас, Природе и друштва, Биологије. 

У децембру у школи су у гостима били столатолог и стоматолошка сестра, где су са ученицма петог, шестог и осмог разреда 

обавили системарски преглед . На крају ученици су добили упутства о одржавању хугијене уста, као и поправке зуба. 

18.2.ЗАШТИТА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМРИВАЊА У 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 
У току у школској 2018/2019..години Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама није имала ни један облик насиља које благовремено воде одељењске старешине. Пошто је школа прошла 

обуку програма „Школа без насиља“, ученици и родитељу су информисани о свим облицима насиља. На нивоу одељења постоје 

Правила понашања и реституција ако се неко правили прекрши. 

18.3. ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА 
Програм Професионална оријентација на прелазу у средњу школу реализован је у току другог полугодишта  школске 

2018/2019. године  у матичној школи и у издвојеним одељењима у Каменици и Брезни. 

Одељењске старешине ученика 7. и 8.разреда  држале су радионице на часовима одељењског старешине. У радионице 

су били укључени сви ученици. Поједине радионице реализоване су на часовима информатике и грађанског васпитања .  

Ученици су упознати са факторима  који утичу на избор занимања. Посебна пажња је  поклоњена 1. кораку програма који се 

односи на упознавање сопствених карактеристика личности . Ученици млађих разреда учили су о различитим занимањима из 

природе и друштва и света око нас, а писали су и саставе из српског језика.  

Психолог Сања Ранковић Илић је у циљу пружања стручне помоћи при доношењу одлуке о будућем занимању обавила 

индивидуалне саветодавне разговоре и анкетирање ученика и родитеља. Сви ученици су обухваћени испитивањем. Психолог  је 

информисала родитеља  ученика са сметњама у развоју  о упућивању на лекарску комисију у циљу избора одговарајућег 

образовног профила. 

 Представници појединих средњих школа посетили су нашу школу и упознали ученике са специфичностима својих 

школа и образовним профилима које нуде (Пољопривредна школа „Љубо Мићић“ , Техничка школа из Горњег Милановца, 

Прехрамбена школа из Чачка). 

Тим за ПО састао се два  пута и са сви активностима упознат је и директор школе.  

Реални сусрети са светом рада  ове године нису реализовани.  

Остале активности које су планиране за ову школску годину су реализоване.  

                                                                                                                   Координатор  Слободанка Гавриловић                                                                     

18.4.ПРОГРАМ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 
                         У току школске2018/19. године у оквиру превентивних активности реализовано је више различитих акција. 

Наставници разредне наставе са својим ученицима обележили су Дечију недељу  бројним едукативним и креативним 

активностима током целе седмице. Вршњачки тим израдио је пано којим се промовишу дечија права.  

На часовима одељењске заједнице одељењске старешине континуирано су  реализовале радионице и активности теме везане за 

ненасилну комуникацију и решавање конфликата.  

Поводом обележавања Дана трговине људима представници МУП-а Чачак одржали су предавање ученицима седмог и осмог 

разреда на ову тему. Вршњачки тимови у Прањанима, Каменици, Брезни  су приредили паное коју су посвећени превенцији 

трговине људима, посебно деце. Предсатвници МУП-а Горњи Милановац одржали су предавање ученицима првог разреда на 

тему безбедности у саобраћају, за ученике петог разреда на тему вршњачког насиља а за ученике шестог разреда на тему 

превенције психоактивних супстанци.У школи и даље функционише сандуче поверења, које редовно ажурира Вршњачи тим уз 

помоћ психолога.Поводом Дана толеранције педагог и библиотекар школе одржале су радионице за ученике  трећег, четвртог 

и шестог разреда у Прањанима, а психолог ученицима првог, трећег и четвртог разреда у Прањанима и Срезојевцима. 
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 У матичној школи у Прањанима одржан је Фер плеј турнир у малом фудбалу. Наши гости и ове године били су дечаци и 

девојчице из ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге, издвојено одељење у Јежевици и Душковцима. Том приликом чланови вршњачког 

тима поклонили су играчима флајере којим се промовише фер плеј, које су сами израдили. Овог пута у прво место у спортском 

надметању у категорији дечака освојила је екипа наше школе, док је у категорији девојчица успешнија била екипа ОШ „Петар 

Лековић“. 

У школи је било неколико случајева насилних ситуација првог нивоа  које су решавале одељењске старешине у сарадњи са 

педагошко-психолошком службом из консултацију са Тимом за заштиту ученика. У другом полугодишту школске 2016/17. 

године настављено је са реализацијом планираних активности у оквиру програма „Школа без насиља“. 

Све одељењске старешине су у складу са планом реализовале превентивне радионице са ученицима на тему решавања 

конфликата и унапређивања социјалних вештина. Ове значајне теме обрађиване су редовно и на часовима грађанског васпитања 

и веронауке, као и кроз радионице психолога и педагога. 

У сарадњи са родитељима, кроз родитељске састанке и индивидуалне разговоре истицан је значај и потреба усклађеног 

деловања школе и породице у настојању да да се смањи насиље у школи. Родитељи су упознати са функционисањем унутрашње 

и спољашње заштитне мреже у циљу сузбијања насиља.9.6.2017. године основан је Клуб родитеља и наставника који ће се поред 

осталог бавити и овом темом. 

Одговарајући на писамца из сандучета поверења, чланови Вршњачког тима су помагали својим вршњацима у решавању 

њихових недоумица и проблема. 12.2.. обележен је Дан безбедног интернета. Чланови Вршњачког тима су направили 

едукативни пано за а наставници информатике су обављали разговоре са ученицима старијих разреда. 

И у другом полугодишту три ученика старијих разреда било је укључено у појачан васпитни рад због дисциплинских проблема 

и насиља првог нивоа. Одељењске старешине су у сарадњи са родитељима, педагошко-психолошком службом и уз консултације 

са члановима тима за заштиту од насиља предузимале одговарајуће активности, што је резултирало позитивним помацима у 

понашању ученика. 

. 

 

18.5. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
Извештај о реализацији програма социјалне заштите 
Током 2018/19. ученици су активно учествовали у ученичким организацијама. Ђачки парламент за ученике 7. и 8. разреда у 

оквиру кога имају прилику да дају своје мишљење о различитим аспектима школског живота и предлажу решења неких, за њих 

важних питања. Ученици старијих разреда, који су чланови Вршњачког тима пружали су подршку вршњацима у решавању 

њихових проблема, путем сандучета поверења. Одељенске старешине су путем различитих активности, пре свега кроз 

радионице на часовима одељенске заједнице настојали да промовишу солидарност, толеранцију и ненасиље.  

За ученике из осетљивих група, у првом реду ученике са посебним потребама и оне који живе у социјално нестимулативној 

средини, одељенске старешине, педагошко – психолошка служба и директор школе пружају додатну подршку у виду 

саветодавног рада, пружања додатне образовне подршке и евентуално упућивање на институције социјалне и здравствене 

заштите у оквиру којих им се пружају адекватне услуге и омогућава да остваре своја законом загарантована права. 

Школа је за ученике који су треће дете у породици, као и за ученике са посебним потребама обезбедила бесплатну кухињу. 

Такође, ови ученици, као и ученици чије породице примају социјалну помоћ добијају и бесплатне уџбенике, укупно 29 ученика. 

Општина Г. Милановац је за све ученике обезбедила бесплатан превоз до школе. 

Учествовали смо у свим хуманитарним акцијама прикупљања новца за оболелу децу у организацији општина Г. Милановац  и 

Чачак.  Школа је организовала акцију прикупљања новца за породицу Уроша Петровића ( 5 година) из Прањана које је тешко. 

Школа успешно сарађује  са установама локалне заједнице за бригу о деци и социјалној заштити ( Црвени крст, Интерресорна 

комисија за процену потреба за додатном подршком за ученике, Центар за социјални рад, МУП , здравствене установе ). 

Школа ће настојати да и даље унапређује програм социјалне заштите, посебно подршку ученицима из осетљивих група..                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                            Психолог Сања Ранковић Илић 
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18.6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Извештај о реализацији програма Заштита животне средине 
Током у школској  2018/2019.године у оквиру програма заштита животне средине реализоване су разноврсне активности кроз 

обележавање међународних важних датума, различите радионице, акције, излети и наставне активности. 

-Обележавање међународних дана: међународни дан борбе против дуванског дима, међународни дан борба против сиде, дани 

хране.  

-Радионице које су реализоване током године: Израда новогодишњих украса од материјала који се рециклирају, такмичење на 

нивоу школе у кићењу јелки. 

-Акције:,,Очистимо општину''.  

 -Предавања: Посета  гостију предавача ,, Птице никад ближе'', при чему смо добили кућице за птице које су постављене у 

школским двориштима у Прањанима, Брезни и Каменици.  

-студијска путовања: посета природњачког музеја у Свилајнцу. 

                                                                                                                                             Подносилац извештаја: Јелена Чоловејић 

18.7. ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛЕ 
Извештај о раду Еко-школе 
Школа је у 2018/2019. години изашла из програма Еко-школе, због немогућности плаћања чланарине. Школа учествује у разним 

активностима које реализује  програм Еко-школе.У Еко квизу постигли смо одличне резултате,на општинском прво и на 

републичком треће место. 

 

 

18.8. ПРОГРАМ ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
Извештај о реализацији програма васпитни рад са ученицима 
У току .године 2018-2019. у оквиру програма васпитни рад са ученицима реализоване су разне активности: предавања, 

представе, хуманитарне акције и укључивање Ученичког парламента и Вршњачког тима у помоћ ученицима који имају 

проблема у понашању. 

 Кроз разговоре директора, педагога, психолога, одељењских старешина, вршњака  и родитеља ученици који су имали проблема 

у понашању су се поправили. Нико од ученика није имао смањену оцену из владања. Што говори да смо озбиљна школа и да на 

адекватан начин умемо да уочимо проблем и да решимо на најбољи начин. 

Библиотекаром одржали предавање и радионицу на тему „Толеранција“ са ученицима млађих  и старијих разреда. 

 Са ученицима педагошко-психолошка служба води индивидуалне и груне разговоре.    

                                                                                                                                                       Данијела Ракићевић 

18.9. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НОВОПРИДОШЛИМ УЧЕНИЦИМА 
Извештај о реализацији Програма подршке новопридошлим ученицима 
            У току школске 2018-2019. године није било новопридошлих ученика из других школа. Током године редовно су 

реализоване активности које се тичу подршке адаптацији првака и петака који су ниже разреде похађали у четворогодишњим 

издвојеним одељењима. Традиционално за време обележавања Дечије недеље одржана је приредба за прваке  коју су 

припремили ученици нижих разреда са учитељима и библиотекаром школе. Прваци су том приликом добили пригодне поклоне. 

Одељенске старешине, педагошко психолошка служба су континуирано пратили напредовање у учењу и понашању ученика 

првог разреда и планирали мере за њихово побољшање (разговори, радионице, план индивидуализације, разговори са 

родитељима). Психолог и педагог школе одржале су радионице за ученике  на тему прилагођавања на предметну наставу и 

психолошких аспеката успешног учења.  Путем заједничких приредби и родитељских састанака ученици и родитељи из 

издвојених одељења (четворогодишњих школа)  су имали прилику да се упознају са осмогодишњим школама 

(Прањани,Каменица и Брезна) где ће наставити школовање. Наставници предметне наставе су путем часова (1 у полугодишту) 

одржаних у одељењима четвртог разреда настојали да ученике упознају са предметима које ће им предавати од петог разреда и 

условима и организацијом рада у предметној настави. ОС  у петом разреду кроз часове одељенске  заједнице  и друге активности 

труде се да што ефикасније „формирају“  колектив , пруже подршку у прилагођавању на предметну наставу као  и подршку 

појединим ученицима при чему сарађују са  предметним наставницаима, ПП службом, директором. 

                                  Данијела Ракићевић 
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18.10. ПРОГРАМ КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 
Извештај о реализацији програма корективно-педагошког рада 
У току школској  2017/18.године у оквиру програма корективног- педагошког  рада било је потребе са пар ученика који имају 

физичких  и психичких потешкоћа. Ученици који су имали физичких потешкоћа рађене су посене вежбе да би се отклонили 

настали проблеми. Ученици који имају говорне проблема наставници су на часовима редовне и допунске наставе радили 

посебне вежбе, као би помогли ученицима. Било је напредка, али ће морати да се настави у наредну школску годину. Дата је 

препорука родитељима чија деца полазе у школу, а не  изговарају поједине гласове да иду код локопеда на вежбе пре почетка 

школовања. 

 

18.11.ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА 
Извештај о реализацији програма Друштвено-корисног рада 
У оквиру реализације програма Друштвено-корисног рада у школској 2018-2019..години, било је активности и то: дежурство у 

ђачкој кухињи у Прањанима, Каменици и Брезни. Затим у акцијама „Очистимо нашу општину“, ученици су заједно са 

предметним наставницима, педагог и одељењским старешинама очистили своје село.  

 

18.12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 
Извештај о реализацији програма Безбедности на раду 
Током  школске  2018-2019.гоние у оквиру програма Безбедност на раду реализоване су активности: куповина против пожарних 

апарата у матичној школи и издвојеним одељењима, уградња громобрана и издвојеним одељењима. У матичној школи одржана 

је обука Прве помоћи где је 11 запослених учитеља похађало обуку у трајању 6 сати. 
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XIX  РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

19.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Годишњи  извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2018-2019. 
  На основу достављених извештаја запослених у школској 2018/19..години направљен је полугодишњи  извештај о 

стручном усавршавању запослених.  

Семинари који су похађали запоследи  у  шк. 2018/19..године у ОШ „Иво Андрић“ Прањани су: 

1. „Интеграција, корелација и занимација“, одржан 17.11.2018.године, 8 сати 

2. „Мултимедија у настави и учењу у основној школи“ , одржан 30.11.2018.године 8 сати 

 

Табела 1: укупно сати стручног усавршавања запослених 
 

 

Запослени 
Број сати стручног усавршавање 

 

У установи Ван установе УКУПНО САТИ: 

Директор 282 22 304 

Наставници 1.293 249 1.542 

Учитељи 566 148 714 

Стручни сарадници 405 47 452 

 

Укупно: 

 

 

2.546 

 

466 

 

3.012 

 

 

Табела 2: појединачно сати стручног усавршавања у установи 
 

Име и презиме  Врста/облик СУ-а у установи 

– за сваку активност 

појединачно - назив 

Улога у 

активности 

Место и време 

одржавања - 

датум 

Доказ о учешћу Број 

сати 

Зоран Пантовић 

директор школе 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 

 16.9.2017. 

извештај 4 

 
Дан школе-.“Андрићевијада-

градимо мостове пријатељства 
организатор 10.-12.10.2018. извештај 10 

 

Присуство интегративном  часу-

Милева  Глишић и Драгана 

Лечић 

посматрач 1.10.2018. извештај 4 

 
Присуство часу-Саша 

Васиљевић 

посматрач 16.10.2018. извештај 
4 

 
Присуство  часу-Милкa 

Обренић 
посматрач 16.10.2018. извештај 4 

 Присуство часу-Ивана Милекић посматрач 25.10.2018. извештај 4 

 
Трибина о безбедности деце-

Игор Јурић 

Суорганизат

ор, 

слушалац 

1.11.2018. извештај 2 

 

Присуство интегративном  

часу-Ивана Чоловић, Бранка 

Станојевић и Славица Ј 

Бабовић 

посматрач 2.11.2018. извештај 

4 

 
Присуство часу -Јелена 

Чоловејић 

посматрач 2.11.2018. извештај 4 

 
Присуство часу- Данијела 

Ракићевић 

посматрач 19.11.2018. извештај 
4 
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Организација посете –Фестивал 

науке 

организатор 1.12.2018. извештај 5 

 
Позоришна представа“ Чарли и 

ја“- 
организатор 7.12.2018. извештај 

5 

 

Трибина –Клуб наставника и 

родитеља-гост Радиша 

Зимоњић-Проблеми у 

васпитању и како их превазићи. 

суорганизат

ор 

11.12.2018. извештај 2 

 
посета 13 часова посматрач  извештај 26 

 
остали послови    200 

укупно     282 

Данијела 

Ракићевић 

педагог 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 

 16.9.2017. 

извештај 4 

 

Предавање Игор Јурић 

“Заштита деце на интернет и 

улицу“ 

слушалац 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани 5.10.2017. 
извештај 2 

 Обележавање Дана школе орг.квиза 
ОШ ,,Иво Андрић“, 

Прањани, 12.10.18. 

извештај 

 
10 

 Митровдан у Брезни слушалац 
ОШ“Иво Андрић“ 

Брезна 8.11.2018. 
извештај 2 

 
Трибина „Дај педалу раку“ организатор ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај 5 

 
Предавање „Интернет насиље“ 

Игор Јурић 
слушалац 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 
извештај 4 

 Састанак АССМО слушалац РЦЧ извештај 4 

 
Угледни час- Диференцирана 

настава на три ниво тежине 

организ/реа

л. 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани, 

Каменица и Брезна 

извештај 24 

 
Едукативне радионице „Зашто 

баш учење“ 

орган/реали ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани, Камени 

извештај 16 

 

Предавање Радиша Зимоњић 

„Проблеми васпитања и њихово 

отклањање“ 

слушалац школа извештај 2 

 
Новогодишња научна чаролија организатор 

и реализатор 

школа 31.12.2018. извештај 10 

 

квиз „Свезналица“ и „Знање је 

благо“ 

аутор, 

организатор

, реализатор 

и водитељ 

школа 23.1.2019. извештај 10 

 
интегративни час Милева 

Глишић и Драгана Лечић 

посматрач школа 2.10.2018. извештај 4 

 
интегративни час И. Чоловић, 

Б.Станојевић и С. Ј.Бабовић 

посматрач школа2.11.2018 извештај 4 

 посета часу Бојане Рацић посматрач школа 22.10.2018. извештај 4 

 Школска комисија И.Милекић члан комис. школа22.10.2018. извештај 4 

 класичан часа С. Дилпарић посматрач школа 22.10.2018. извештај 4 

 класичан часа Ј. Павловић посматрач школа 25.10.2018. извештај 4 

 класични  часа С. Ј.Бабовић посматрач школа, 25.10.2018. извештај 4 

 класичан часа Катарине Костић посматрач школа, 22.10.2018 извештај 4 

 класичан часа Саше Васиљевић посматрач школа, 26.10.2018. извештај 4 

 Школска комисија М.Глишић члан комис. школа, 5.3.2019 извештај 4 
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инегративни час 

Т.Богдановић 

посматрач школа, 21.3.2019. извештај 4 

 инегративни час Каменица посматрач школа, 25.3.2019. извештај 4 

 интегративни час Прањани посматрач школа, 26.3.2019. извештај 4 

 Школска комисија Д.Лекић члан комис. школа, 29.5.2019. извештај 4 

 Школска комисија С.Р.Илић члан комис. школа, 13.6.2019. извештај 4 

 
Обележавање националног 

дана књиге 

организатор библиотека 

28.2.2019. 

Извештај, 

фотографије,сајт 

2 

 Фестивал маски 
члан жирија учионица 

5. 3 .2019. 

извештај 10 

 
Општинско такмичење из 

биологије 

координатор учионице 

9.3. 2019. 

Извештај 10 

 
Светски дан поезије-

песнички час 

организатор учионица 

21.3.2019. 

Извештај, 

фотографије , Сајт 

школе 

 

2 

 
Манифестација ,,Теочински 

дани “ 

 

присуство 

двориште 

16.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

2 

 
Састанак Клуба родитеља и 

наставника 

 

присуство 

учионица 

23.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

2 

 
Обележавање Светског дана 

књиге 

 

организатор 

учионица 

23.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

2 

 Фарбање васкршњих јаја 
учешће у раду Парохијски 

дом25.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

5 

 унос пробног испита организатор 13.-14.4.2019- обрада података 16 

 истраж.ваннаставне активн организаор 14.5.2019. презентација 8 

 
предавање Обезбеђивање 

квалитета рада 

организатор 15.4.2019 презентација 8 

 састанак стручни сарадника присуство 4.3.2019. записник 4 

 састанак обезбеђ.квал.рада присиство 11.4.2019. записник 4 

 састанак једносменски рад присуство 8.5.2019. записник 4 

 трибина Безбедносз интернет присуство 5.3.2019. извештај 4 

 саветовање музичка школа присуство 14.5.2019. извештај 4 

 

Разредно тестирање форма 

теста-израда и бодовање 

организатор 

реализатор 

координатор 

3.,4. и 5.6.2019. анализа, 

презентовање 

20 

 
Извештај о раду установе координатор током године до 

30.6.2019. 

презентовање С. 

родитеља , Ш. одбору 

20 

 
ЗИ комисија за шиф.и дешиф комисија ОШ“Иво Андрић“ 

17.,19.и 20.6.2019. 

анализа 16 

укупно:     296 

Гордана Поповић 

библиотекар 

Свечани почетак нове 

школске године 

присуство школско двориште 

3.9.2018. 

извештај 

фотографије 

2 

 
Обележавање Дана 

писмености 

реализатор Учионица са 

интерактивном 

таблом 7.9.2018. 

Презентација,извешт

ај Сајт школе 

5 

 Љубица у Прањанима 
организатор Први и седми 

разред14.9.2018. 

Извештај, 

фотографије,Сајт шк 

5 

 
Обележавање мисије 

,,Халијард “ 

присуство 

 

Галовића поље, 

школа 22.9.2018. 

извештај 

фотографије 

2 

 
Обележен Европски дан 

језика 
реализатор 

Седми и осми 

разред 

26.9.2018. 

Извештај, 

фотографије,Сајт 

школе 

5 

 Обележавање Дечје недеље 
присуство 

 

школа 1.10.-

7.10.2018. 

извештај 

фотографије 
5 
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2018-2019. 

 

 
Уређење паноа поводом 

јубилеја 

организатор Хол школе 

1.10.- 7.10.2018. 

извештај 

фотографије 
1 

 
Присуство часу немачког 

језика 

присуство 

 

Каменица 

22.10.2018. 
Евалуациони лист 1 

 Присуство часу биологије 
присуство 

 

Каменица 

22.10.2018 
Евалуациони лист 1 

 
Присуство часу српског 

језика 
присуство 

Теочин 

26.10.2018. 
Евалуациони лист 1 

 
Књига је најбољи друг 

 

промовисање 

читања 

Теочин 

26.10.2018. 
Извештај 1 

 
 Обележен Међународни дан 

школских библиотека 

организатор учионица 

29.10.2018. 

 

Извештај, 

Фотографије 

5 

 
Новогодишње научне 

чаролије 

присуство хала 

31.12.2018. 

 

Извештај 

 

2 

 Квиз 
 У 

организацији 

учионица 

24.1.2019. 
Извештај 

4 

 
Песнички час,, Светосавска 

песмарица“ 

 

организатор 

учионица 

22.1.2019. 

Извештај 2 

 
Свети Сава-школска слава 

    

присуство учионица 

27.1.2019. 

Извештај 1 

 
Обележавање националног 

дана књиге 

организатор библиотека 

28.2.2019. 

Извештај, 

фотографије,сајт 

5 

 Фестивал маски 
присутво учионица 

6. 3 .2019. 

извештај 1 

 
Општинско такмичење из 

биологије 

координатор учионице 

9.3. 2019. 

Извештај 5 

 
Светски дан поезије-

песнички час 

организатор учионица 

21.3.2019. 

Извештај, 

фотографије , Сајт  

 

5 

 
Приредба поводом Светског 

дана поезије 

присуство 

часу 

учионица 

21.3.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

2 

 Интегративни час 

присуство 

часу 

учионица 

27.3.2019. 

 

Извештај 

,фотографије, сајт 

2 

 
Манифестација ,,Теочински 

дани “ 

 

присуство 

двориште 

16.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

1 

 
Састанак Клуба родитеља и 

наставника 

 

присуство 

учионица 

23.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

2 

 
Обележавање Светског дана 

књиге 

 

организатор 

учионица 

23.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

5 

 
Интегративни час историје и 

географије 

 присуство учионица 

23.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

5 

 Фарбање васкршњих јаја 

радионица Парохијски 

дом 

25.4.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

1 

 Дан словенске писмености 

реализатор, 

слушалац, 

посматрач 

учионица 

24.5.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

1 

 
Обележавање Светског дана 

лептира 

 

организатор 

28.5.2019. Извештај 

,фотографије, сајт 

 

5 
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Приредба ,,Отворена врата за 

будуће прваке 

 реализатор, 

слушалац, 

посматрач 

учионица 

28.5.1019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

3 

 

Представа ,,Прича о писцу 

прича“ 

 

 

слушалац, 

посматрач 

Дом кулуре 

Прањани 

30.5.2019 

Извештај 

,фотографије, сајт 

 

1 

 
Завршна свечаност 

56.Дисовог пролећа 

слушалац, 

посматрач 

Чачак 

31.5.2019. 

Извештај 

,фотографије, 

 

2 

 Вођење Летописа 
 библиотека 

3.9.2018.-31.8.2019. 

Летопис 

 

 

20 

укупно:     109 

Мирјана Матовић 

наставник енг.јез. 
Обука за  Ес-дневник слушалац 

31.8.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 

 

Записник Стручног 

већа; Летопис школе 

 

1 

 
Изложба О Владети Јеротићу-

отварање 
посматрач 

10.9.2018. 

Гимназија„Таковск

и устанак“ГМ 

Извештај школе 
 

2 

 
Обележавање мисије Halyard 

у Прањанима 
посматрач 

22.9.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 

 

Извештај, 

фотографије 
2 

 
Обележавање Светског дана 

језика 
реализатор 

26.9.2018. 

Каменица 

Извештај, 

фотографије 
6 

 Дечја недеља у Каменици организатор 

Почетак месеца 

октобра 2018., 

Каменица 

Извештај, 

фотографије 
6 

 
Сценски приказ „Глупо је да 

будеш глуп у Грчкој“ 
посматрач 

10.10.2018. 

Гимназија„Таковск

и устанак“ГМ 

Извештај школе 
 

2 

 
Дан школе -160 

година(приредба) 
слушалац 

11.10.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 

 

 Летопис школе 2 

 

Предавање Игора Јурића 

''Како заштитити децу на 

улици и интернету'' 

организатор 

1.11.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

Извештај, 

фотографије, летопис 

школе 

8 

 Дан школе у Брезни слушалац 
8.11.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 
Летопис школе 2 

 Изложба The History of Film организатор 

14.11.2018. 

Гимназија„Таковск

и устанак“ГМ 

Записник Стручног 

већа 

 

6 

 
Тим за инклузивно 

образовање 
члан 

Каменица, период 

семтембар-новемб 

ИОП за ученика 

извештаји са састанак 
5 

 

Предавање проф. Радише 

Зимоњића „Проблеми у 

васпитању и начини 

превазилажења“ 

организатор 

11. 12. 2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

Извештај, слике, 

летопис школе 

 

8 

 
Учешће у припреми квиза 

''Знање је благо'' 
координатор 

23. 1. 2019. ОШ 

„Иво Андрић“ 

Прањани 

Извештај, слике, 

летопис школе 
4 

 
Тим за инклузивно 

образовање 
члан 

Каменица, период 

децембар-фебруар  

ИОП за ученика, 

извештаји са 

састанака 

 

5 

 
Прослава Савиндана – 

школске славе 
координатор 

Каменица, 27. 1. 

2019. 
Извештај. слике 

 

3 
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Општинско такмичење у 

знању енглеског језика за 

основне сколе 

прегледач, 

члан  

комисије за 

дешифровање  

Г. Милановац, ОШ 

„Десанка 

Максимовић“, 23. 

2. 2019. 

Извештај, Записник 

Стручног већа 

 

5 

 

Презентација уџбеника у 

издању Издавачке куће 

Фреска и стручно 

предавање о примени 

истих 

 

присуство 

(слушалац) 

Чачак, ОШ „Вук 

Караџић“, 1.3. 

2019. 

Потврда, Записник 

Стручног већа 
2 

 

Презентација уџбеника у 

издању Издавачке куће 

Klett и стручно предавање 

о примени истих 

 

присуство 

(слушалац) 

Чачак, просторије 

хотела „Београд“, 

15.3. 2019 

Потврда, Записник 

Стручног већа 
2 

 Теочински дани 
Слушалац/по

сматрач 
Теочин, 16. 4. 
2019. 

Извештај 
 

2 

 
Живот Књегиње 

Љубице 

Присуство 
(слушалац) 

Гимназија, Г. 
Милановац, 22. 4. 
2019. 

Извештај, слике, 
летопис школе 

2 

 
Састанак Клуба 

наставника и родитеља 
Организатор 

Гимназија, Г. 
Милановац, 23. 4. 
2019. 

Извештај, слике, 
летопис школе 

 
8 

 
Дан школе Гимазије 
''Таковски устанак'' 

Слушалац/по
сматрач 

Дом клтуре, Г. 
Милановац, 24. 4. 

2019. 
Извештај 2 

 13. школска сцена  Присуство 
Каменица, 17. 5. 

2019. 
Извештај 

 
2 

 

Пријемни испит из 
енглеског језика за 

двојезично одељење 

Дежурство/п
регледач/исп

итивач 

Гимназија, 27. 5. 
2019. 

Извештај, Записник 
Стручног већа 

 
10 

 
Тим за инклузивно 

образовање 
члан 

Каменица, период 
март-јун 2019. 

ИОП за ученика, 
извештаји с 

 
5 

 

Приредба поводом 
завршетка школске 

године 

Присуство 
(слушалац) 

Каменица, 26. 6. 
2019. 

Извештај 
 

2 

укупно:     104 

Јелена Александров 

наставник историје 
Обука за  Ес-дневнике слушалац 

31.8.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Записник Стручног 
већа; Летопис шк 

 
1 

 
Изложба О Владети 
Јеротићу-отварање 

посматрач 
10.9.2018. 

Гимназија ГМ 

записник Струног 
већа,извештај 

школе 

 
2 

 

Сценски приказ „Глупо 
је да будеш глуп у 
Грчкој“(генерална 

проба) 

посматрач 
10.10.2018. 
Гимназија  

записник Струног 
већа,извештај 

школе 

 
2 

 
Дан школе -160 

година(приредба) 
слушалац 

11.10.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

 

Записник Стручног 
већа; Летопис шк 

 
2 

 
Квиз „Мосторви 
пријатељства“ 

аутор/реализ
атор 

11.10.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

Записник Стручног 
већа; Летопис 

школе 

 
15 
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2018-2019. 

 

 
Промоција Годишњака „Слово 

ћирилово“ 
посматрач 

24.10.2018. 
Библиотека“ 
Браћа 
Настасијевић“ ГМ 

Слово Ћирилово, 
записник Струног 

већа 

 
2 

 

Објављивање рада у 
Годишњаку 

„СловоЋирилово“(Мале сиве 
препелице) 

аутор 

24.10.2018. 
Библиотека 

“Браћа 
Настасијевић“ГМ 

Слово Ћирилово 
 

10 

 

Сто година од ослобођења 

Г.Милановца-историјски час 

Изложба „Епопеја велког рата“ 

 

 

пратилац, 

посматрач 

29.10.2018. 

Дом културе 

Г.Милановац 

записник Струног 

већа,извештај школе, 

Дневник рада 

одељења IV-3, позив  

 

3 

 

 

Предавање Игора Јурића 

О безедности деце 

слушалац 

1.11.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 

Прањани 

Записник Стручног 

већа; Летопис школе 
2 

 

 

Свечано отварање спомен 

парка- Брдо мира 

пратилац, 

посматрач 

2.11.2018. 

Брдо мира 

записник Струног 

већа,извештај школе, 

Дневник рада 

одељења IV-3, позив 

за присуство 

3 

 

 

Јавни час – 120 година од  

рођења Десанке максимовић 

 

слушалац,пос

матрач 

 

5.11.2018. 

Гимназија 

„Таковски 

устанак“ГМ 

записник Струног 

већа,извештај школе 

 

2 

 

Предавање Зорана Симјановић- 

аутора и композитора филмске 

музике 

 

 

слушалац 

9.11.2018. 

Гимназија 

„Таковски 

устанак“ГМ 

лични извештај, 

извештај школе 
2 

 

Презентација уџбеника за 

5.разред основне школе- 

издавачка кућа Вулкан 

слушалац 

10.12.2018. 

Технички 

факултет-Чачак 

Потврда о присуству 
 

1 

 
 Пројекат „ Да ли је младима 

потребна историја?“ 
члан жирија 

17.12.2018. 

Гимназија 

„Таковски 

устанак“ГМ 

записник Струног 

већа,Извештај о 

пројекту, материјал 

 

2 

 Квиз „Знање је благо“ сарадник 

23.1.2019. 

ОШ“Иво 

Андрић“Прањани 

записник Струног 

већа,извештај школе 

 

7 

 

Трибина „Ходочашће на Крф-

век од голготе“- Љубомир 

Сарамандић 

слушалац 

25.1.2019. 

Регионални 

центар,Чачак 

потвра о присуству 
 

2 

 
Презентација уџбеника за 

6.разред -Вулкан 
слушалац 

6.3.2019. 

ОШ“Милица 

Павловић“ Чачак 

потврда 
 

1 

 

Предавање“ Историја, 

традиција и индетитет 

Немања Девић 

слушалац 
8.3.2019. 

Гимназија 

записник Стручног 

већа 

 

1 

 

Општинско 

такмичењегимназија и средњих 

школа 

реализатор 

17.3.2019. 

ЕТШ “ Књаз 

Милош“ГМ 

извештај а такмичења 
 

5 

 
Презентација уџбеника за 6.разред- 

Логос 
слушалац 

9.4. 2019. 
Агрономски 

факултет,Чачак 
потврда 

 
1 

 
Окружно такмичење гимназија и 

средњих школа 
реализатор 

14.4.2019. 
Економска школа 

Чачак 
извештај са такмичења 

 
7 
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2018-2019. 

 

 

Предавање Милете 

Продановића на тему „Божа 

Продановић“ 

слушалац 
15.4.2019. 

Гимназија 

записник Стручног 

већа 

 

1 

 

Јавни час „Владимир 

Мајаковски“- матурски рад 

Наталија Благојевић 

слушалац 
17.4.2019. 

Гимназија 

извештај,матурски 

рад 

 

1 

 

Предавање историчара 

Небојише Петровића –„ 

Требали деци историја“ 

слушалац 
19.4.2019. 

Гимназија 

записник Стручног 

већа 

 

1 

 
Сценски приказ „Живот 

кнегиње Љубице“ 

аутор, 

реализетор 

22.4.2019. 

Гимназија 

плакт, сценарио, 

фотографије, сајт 

школе 

6 

 Интегративни час -Француска 
аутор, 

реализетор 

23.4.2019. 

ОШ „Иво 

Андрић“,прањани 

припрема за час, 

материјал, 

фотографије, 

извештај 

8 

 
Свечана академија- 140 година 

Гимназије 
слушалац 

24.4.2019. 

Дом културе, ГМ 

сајт 

школе,фотографије 
2 

 

Трибина „ О образовању и 

превођењу“-Дејан Ацовић 

 

слушалац 
21.5.2019. 

Гимназија 

записник Стручног 

већа 
1 

укупно:     93 

Велимир 

Александров 

наст.географије 
Обука за  Ес-дневнике слушалац 

31.8.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Записник Стручног 
већа; Летопис школе 

 
1 

 
Обележавање „Мисије 

Халијард“ 
учесник 

22.9.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Летопис школе 
 

2 

 
Актив географа Моравичког 

округа  
учесник 

28.9.2018. 
Регионални центар 

записник Актива и 
спискови потписаних  

2 

 
Дан школе – „Андрићевијада 2“ 
Квиз „Мосторви пријатељства“ 

организатор и 
реализатор 

11..10.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Летопис школе 
 

15 

 
Излет у Таково „Андрићевијада 

2“ 
организатор и 

реализатор 
11.10.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 
Летопис школе 3 

 Дан школе - приредба слушалац 
11.10.2018. 

ОШ“Иво Андрић“ 
Летопис школе 2 

 

Објављивање рада у 
Годишњаку 

„СловоЋирилово“(Мале сиве 
препелице) 

слушалац 
24.10.2018. 

Библиотека“Браћа 
Настасијевић“ГМ 

Слово Ћирилово 
 

2 

 
Предавање Игора Јурића 

О безедности деце 
слушалац 

1.11.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Записник Стручног 
већа; Летопис школе 

2 

 
присуство манифестацији 

„Митровски дани“ у ИО Брезна 
посматрач 

8.11.2018. 
ОШ“Иво Андрић“ 

Летопис школе 2 

 

 

Фестивал науке 

 

организатор 
1.12.2018. 

Београд 
извештај 3 

 
Презентација уџбеника за 

5.разред издавачка кућа Вулкан 
слушалац 

10.12.2018. 

Технички 

факултет,Чачак 

потврда о присуству 1 

 
Сајам и вашар „ Новогодишња 

чаролија“ 
учесник 31.12.2018. летопис школе 2 

 

 

Трибина „ Ходочашће на Крф – 

век од голготе“ 

слушалац 

25.1.2019. 

Регионални центар 

Чачак 

потврда о присуству 2 
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2018-2019. 

 

 
Актив географа Моравичког 

округа  
слушалац 

26.1.2019. 
РЦЧачак 

списак присутних 2 

 
 

Прослава Свиндана – домаћин  
домаћин и 

организатор 
27.1.2019. 

ОШ“Иво Андрић“ 
летопис школе 3 

 
Презентација уџбеника за 

6.разред -Вулкан 
слушалац 

6.3.2019. 

ОШ“Милица 

Павловић“ Чачак 

потврда 
 

1 

 
Општинско такмичење из 

географије на Руднику 
реализатор 

10..3.2019. 

ОШ „ Арсеније 

Лома“ Рудник 

извештај а такмичења 
 

5 

 

Скуп наставника географије 

МО „ Помоћ у остваривању 

образовно – васпитног рада“ 

Горан Шипетић 

слушалац 

14.3.2019. 

Регионални центар 

Чачак 

списак присутних 2 

 

Скупштина СГД и семинар „ 

Савремени приступи настави 

географије“ 

слушалац 
23.3. 2019. 

 ПМФ у Београду 
потврда 8 

 
Презентација уџбеника за 

6.разред- Логос 
слушалац 

9.4. 2019. 

Агрономски 

факултет,Чачак 

потврда 
 

1 

 
Окружно такмичење из 

Географије 
реализатор 

14.4.2019. 

ОШ „ Котража“ из 

Котраже 

извештај са 

такмичења 

 

7 

 
Промоција уџбеника ИК „Бигз“ 

у Котражи 
слушалац 

14.4.2019. 

ОШ „ Котража“ из 

Котраже 

потврда 1 

 
Сценски приказ „Живот 

кнегиње Љубице“ 
гледалац 

22.4.2019. 

Гимназија Г. 

Милановац 

плакт, сценарио, 

фотографије 
1 

 Интегративни час -Француска 
аутор, 

реализетор 

23.4.2019. 

ОШ „ИвоАндрић“ 

припрема за час, 

материјал, 

фотографије, извешта 

8 

 
Трибина „ О образовању и 

превођењу“-Дејан Ацовић 
слушалац 

21.5.2019. 

Гимназија 

записник Стручног 

већа 
1 

 
Републичко такмичење из 

географије   
реализатор 

25.5.2019. 

ОШ „Др Јован 

Цвијић“ Зрењанин 

извештај са 

такмичења 
10 

укупно:     89 

Ивана Милекић 

наст.историје 

Обележавање годишњице 

мисије Халијард 

 

присуство 

Прањани 

16. 09. 2017 

 

Извештај 

 

2 сата 

 Дан школе присуство 
Прањани 

11. 10. 2018. 
Извештај 2сата 

 
Обележавање Дечије недеље  

реализатор 

Каменица 

1- 5. 10.2018 

Извештај 

 

4.сата 

 
Посета –камион науке 

Регионални центар 
присуство 

Чачак 

8.10.2018. 
Извештај 2 сат 

 Предавање Игора Јурића присуство 
Прањани 

1.11.2018. 
Извештај 2 сат 

 Представа-Чарли и ја присуство 
Каменица 

7.12.2018 
Извештај 2 сат 

 
Предавање проф. Р. 

Зимоњића“Васпитање деце“ 
присуство 

Прањани 

  11.12. 2018.       

      Извештај 

 
2 сата 

 Савиндан- школска слава реализатор 
Каменица 

27. 01. 2019 
 Извештај 4 сата 

 
Презентација уџбеника – Нови 

Логос 

            

присуство 

9. 04. 2019. 

Агрономски 

Факултет Чачак 

потврда 2 сата 
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2018-2019. 

 
 

 Презентација уџбеника - Едука присуство 

23. 04. 2019. год. 

Технички факултет 

Чачак 

потврда 2 сата 

 

 Обезбеђивање квалитета рад 

школе – презентација педагога 

Данијеле Ракићевић 

присуство 
.15. 04. 2019 год. 

Прањани 
     извештај   2 сата 

 
Интегративна настава – 

Косовски бој 
реализатор 21 05. 2019       извештај 8 сати 

 Школска сцена –„ Кирија“ присуство 

 

17. 05 2019.год. 

Каменица 

извештај 2 сата 

 
Завршни испит за осмаке – 

Мала матура 
дежурство 

17. 06. 2019  

ОШ „Краљ 

Александар“        . 

 

решење 2 сата 

 
Приредба поводом краја 

школске године 
присуство 

26. 06. 2019год. 

Каменица 

 

извештај 
     2 

сата 

ukupno>     40 

Ана  Зарић 

учитељ 

Мисија „Халијард“ Слушалац, Прањани 

22.09.2018. 

Фотографије 

 

      2 

 
Манифестација 

„Дечија недеља“ 

Реализатор Теочин и Брезна 

1.10.2018. до 

 Извештај и  

фотографије 

      7 

 
Трибина о заштити деце на 

интернету и улици 

Слушалац, 

посматрач,  

Прањани 

1.11.2018. 

Извештај       2 

 
 Прослава Митровдана Припрема и 

вођење уч 

Брезна 

8.11.2018. 

Извештај и 

фотографије 

      3 

 
Радионица 

Дан толеранције 

Реализатор Теочин 

16.11.2018. 

Извештај и 

фотографије 

      7 

       

 
Манифестација 

„Записови лирски кругови“ 

Слушалац, 

посматрач,  

Културни центар  

27.10.2018. 

Чланак из 

Таковских новина 

      2 

 
Радионица 

Светски дан детета 

Реализатор Теочин 

21.11.2018. 

 Извештај и 

фотографије 

       

      7 

 
Представа „Чарли и ја“  Вођење 

ученика  

Брезна, 

7.12.2018. 

Извештај и 

Фотографије 

      3 

 

 

Општинско 

такмичење „Леп говор“ 

 

Припрема 

ученика на  

Горњи 

Милановац 

7.12.2018. 

Диплома, 

извештај, 

фотографија 

      6  

 

 

 

Трибина „Проблеми у  

васпитању и начини 

превазилажења“ 

Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

 

Прањани 

11.12.2018 

Извештај 

 

 

 

       2 

 

Књижевно вече 

поводом Зборника 

ОСАМНАЕСТИ ГОД 

Припрема и 

вођење 

ученика  

Горњи 

Милановац 

17.12.2018. 

Извештај, 

Фотографије, 

Чланак из Таковских  

       3 

 

 
Радионица 

„Зима и њене радости“ 

 

Реализатор 

Теочин 

28.12.2018. 

Извештај, 

фотографије 

 

       7 

 
 

Новогодишња научна чаролија 

 

Слушалац,  

Прањани 

31.12.2018. 

 

Извештај, 

       3 

 

 

Окружно такмичење у лепом 

Говору 

Учесник у 

реализацији 

такмичења, 

 

Чачак 

19.01.2019. 

Извештај, 

Потврда, 

Фотографија 

       2 

 

 

 
Квиз знања 

„Свезналице“ 

Слушалац, 

посматрач, 

Прањани 

23.01.2019. 

Извештај, 

Фотографије 

      3   

     

 
Светосавска свечаност Реализатор Брезна 

27.01.2019. 

Извештај, 

фотографије 

7 
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Маскенбал посматрач, 

пратилац 

Прањани 

06.03.2019. 

     Извештај, 

фотографије 

      3 

 
Радионица – 8.март Реализатор Теочин 

07.03.2019. 

     Извештај, 

фотографије 

      7 

 

 Бела недеља 

Маскенбал ,финално такмичење 

Моравичког округа 

посматрач, 

пратилац 

Чачак – Дом 

културе 

10.03.2019. 

     Извештај, 

фотографије 

      3 

 
Ах, та љубав!? 

Књижевно вече 

слушалац Г.Милановац 

20.03.2019. 

     Извештај, 

фотографије 

       

      3 

 
Представа „У цара 

Тројана козје уши“ 

слушалац,  Брезна 

03.04.2019. 

     Извештај, 

фотографије 

      3 

 
Образовни софтвер 

MozaBook-предавање 

Слушалац,  Прањани 

10.04.2019. 

  

     Потврда 

       

      2 

 
Манифестација 

„Теочински дани“ 

Организатор 

 

Теочин 

16.04.2019 

Извештај, 

фотографије 

10 

 

Књижевно вече 

„Завичај“ 

слушалац,  Г.Милановац 

17.04.2019. 

 

Извештај, 

Фотографија, 

Дипломе  

3 

 
Ускршња радионица Реализатор Теочин 

24.04.2019 

Извештај, 

Фотографија, 

7 

 
Пилот пројекат 

једносменског рада у ОШ 

слушалац,  Прањани 

16.05.2019. 

Записник 2 

 
Представа „Модерна 

бајка“ 

слушалац, Брезна 

17.05.2019. 

Извештај, 

Фотографија, 

3 

 
Предавање „Саобраћајна 

култура“ 

слушалац, Теочин 

24.05.2019 

Извештај, 

Фотографија, 

2 

 Амбијентална настава организатор 29.05.2019. Припрема 8 

 
Спортски дан  у Теочину 

„У здравом телу здрав дух 

организатор Теочин 

13.06.2019. 

Извештај, 

Фотографија, 

7 

 
Супервизор за време 

прегледања тестова 

посматрач прва основна 

17,19,20,јуна 2019. 

Решење 16 

укупно:     143 

Мирјана Маћић 

учитељ 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 

пратилац 

слушалац 

Школа, 

 
извештај 4 

 Обележавање Дана школе слушалац школа 
извештај 

 
5 

 
Час посвећен Вуку 

Стефановићу Караџићу 

реализатор 

пратилац 
ОШ ,,Иво Андрић“ 

извештај 

фотографије 
4 

 

Трибина ,,Проблеми у 

васпитању и начини 

превазилажења“ 

слушалац 
Професор Радиша 

Зимоњић 

извештај 

фотографије 
2 

 
Презентација софтвера 

MozaBook 
учесник 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Бoјан Грујић 

извештај 2 

 

Презентација: Обезбеђивање 

квалитета рада установе - 

саветовање 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Данијела 

Ракићевић, педагог 

Записник са 

Наставничког већа 
1 

 
Обележавање почетка нове 

школске године 
пратилац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 3.9.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 Школски крос 
реализатор 

пратилац 

Спортски терен, 

Прањани, 

28.9.2018. 

извештај 

фотографије 
2 
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 Обележавање Дечје недеље 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  1.10.-

7.10.2018. 

извештај 

фотографије 
15 

 
Посета биоскопу и гледање 

филма ,,Гринч“ 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

Дом културе 

Чачак, 29.11.2018. 

извештај 

фотографије 
4 

 
Позоришна представа ,,Чарли и 

ја“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

7.12.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 Новогодишње чаролије 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

31.12.2018. 

извештај 

фотографије 
8 

 Квиз ,, Свезналица“ 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

23.1.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

 Прослава Савиндана 
пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

27.1.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Обележавање Светског дана 

поезије 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

21.3.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Позоришна представа:,,У цара 

Тројана козје уши“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 3.4.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Позоришна представа:,,Прича о 

писцу прича“ 

пратилац 

слушалац 

Дом културе, 

Прањани, 

30.5.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

укупно:     61 

Милева 

Глишић 

нас.математике 

Обука – ЕС- дневник слушалац, 

посматрач 

31.08.2018.OШ 

“Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај 2 

 

Дан школе – квиз „ Мостови 

пријатељства“ 

учесник 11.10.2018. OШ 

“Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај 

фотографије 

квиз 

8 

 

Дан школе – Научно- 

истраживачка радионица 

учесник 11.10.2018. OШ 

“Иво Андрић“ 

Прањани 

фотографије 

извештај 

2 

 

Мисија „Халијард“ посматрач 22. 9.2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“, Прањани 

извештај 2 

 

Дигитални час „И брзина је 

знање 

реализатор 01.10.2018. OШ  

“Иво Андрић „ 

Прањани 

извештај 

фотографије 

8 

 

Трибина „  Дај раку педалу“ слушалац, 

посматрач 

29.10.2018.OШ 

“Иво Андрић“ 

Прањани 

извештај 

фотографије 

 

2 

 

Уређивање паноа посвећеног 

Михаилу Петровићу  Аласу  

реализатор 13.12.2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“; 

Прањани 

 

 

пано, извештај 

5 
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Час посвећен Михаилу 

Петровићу Аласу- 150 година 

од рођења 

реализатор 13.12.2018. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Прањани 

извештај 8 

 

Трибина о заштити деце на 

интернету и улици, Игор Јурић 

слушалац, 

посматрач 

1. новембар 2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“, Прањани 

извештај 2 

 

Трибина „ Проблеми у 

васпитању и начини 

превазилажења“ 

слушалац, 

посматрач 

11.12.2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“, Прањани 

извештај 2 

 

„Новогодишња научна 

чаролија“ 

посматрач 31.12.2018. 

ОШ „Иво Андић“ , 

Прањани 

извештај, 

фотографије 

2 

 

Приредба за Савиндан посматрач 

 

27.1. 2019. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Прањани 

извештај, 

фотографије 

2 

 

 
Координатор тима за заштиту 

ученика од насиља 

координатор У току школске 

године 

Записници са 

састанака, извештаји 

5 

 

Oпштинско такмичење  прегледач 02.03.2019 

OШ”Краљ 

Александар 

I“Горњи 

Милановац 

Извештај 2 

 

Oпштинско такмичење – 

пласмани 1. и 2. место  

прегледач 02.03.2019 

OШ”Краљ 

Александар 

I“Горњи 

Милановац 

Извештај 3+2 

 

МТ „Мислиша“ координатор 14.03.2019. 

ОШ“Иво 

Андрић“Прањани 

Потврда 

Захвалница 

10 

 
Предавање „Танграм у настави 

математике“ 

слушалац 22.03.2019. РЦ 

Чачак 

Потврда 2 

 

Oкружно такмичење  прегледач 23.03.2019 

OШ”Свети Сава” 

Чачак 

Извештај 3 

 

Oкружно такмичење – 

пласмани 3.   место  и похвала 

прегледач 23.03.2019 

OШ”Свети Сава” 

Чачак 

Извештај 4 

 

Интегративни час на тему 

„Никола Тесла“ 

реализатор 27.03.2019. 

ОШ“Иво 

Андрић“Прањани 

Извештај, 

фотографије 

8 

 

Представљање уџбеника за 

6.разред Издавачка кућа 

„ЛОГОС“ 

 

слушалац 

Агрономски 

факултет 

Чачак9.4.2019. 

 

Потврда 

 

2  

 

Представљење програмских 

пакета „MozaBook“ и 

„MozaWeb“ 

 

слушалац 

10.04.2019. 

ОШ“Иво 

Андрић“Прањани 

Извештај 2 

 

Представљање уџбеника за 

6.разред Издавачка кућа 

„ЕДУКА 

 

слушалац 

Факултет 

техничких наука 

Чачак 

 

Потврда 

 

2  

 

Обезбеђивање квалитета рада 

установе 

 

слушалац 

ОШ ,,Иво Андрић''     

Прањани 

15.4.2019. 

Записник са седнице 

Наставничког већа 

 

2  

 
Манифестација „Теочински 

дани“  

посматрач 16.04.2019. 

Теочин 

Извештај, 

фотографије 

2 

 
Mетодика наставе математичке 

анализе у средњој школи 

слушалац 14.05.2019. РЦ 

“Чачак“ 

Потврда 4 
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Mетодика наставе математичке 

анализе у средњој школи 

слушалац 14.05.2019. РЦ 

“Чачак“ 

Потврда 4 

 
Конвексне фигуре слушалац 14.05.2019. РЦ 

“Чачак“ 

Потврда 4 

 
Манифестација „Мај месец 

математике“  

реализатор Током месеца маја 

2019. 

Панои 8 

 

 

Завршни испит 

 

прегледач 

ОШ „Десанка 

Максимовић“ 

Горњи Милановац 

20.06.2019. 

 

Решење 

 

10 

 

 

Приредба за крај школске 

године 

 

посмарач 

ОШ „Иво 

Андрић“   

28.6.2019. 

 

Извештај 

 

2  

 
Руководилац актива учесник ОШ „Иво 

Андрић“   

Записници с 12 

укупно:     158 

Ана 

Миловановић 

учитељ 

Обука за електронски дневник Посматрач,сл

ушалац 

,,Иво 

Андрић“,Прањани. 

Извештај 

2 

 

 Дечја недеља Организатор Школа у 

Коштунићима3.10.

-10.10.2018. 

Извештај,фотографиј

а 3 

 

 Дан школе Слушалац, 

посматрач 

Основна 

школа,,Иво 

Андрић“,Прањани 

Извештај 

2 

 

 Час посвећен Вуку Стефановић  

Караџић  

Организатор ,Школа у 

Коштунићима 

8.11.2018. 

Извештај 

3 

 

Дан толеранције Организатор  Школа у 

Коштунићима 

16.11.2018. 

Извештај,фотографиј

е 3 

 

 Филм за децу ,,Гринч“ Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

Дом културе, 

Чачак 

29.11.2018. 

Фотографије 

2 

 
Представа ,,Чарли и ја“ Слушалац,пос

матрач 

Школа –Прањани 

7.12.2018.  

Извештај, 

фотографије 
    2 

 
Предавање ,,Васпитање деце“ Слушалац, 

посматрач 

Прањани, 

11.12.2018. 

Извештај 
2 

 

Предавање о безбедности деце 

у саобраћају 

Слушалац, 

посматрач 

Школа 

Коштунићи,21.12. 

2018. 

Извештај 

2 

 

Новогодишња научна чаролија Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

Школа 31.12.2018. Извештај 

2 

 
Квиз знања 

 

Слушалац, 

посматрач,  

Школа 

Прањани,23.1.2019 

Извештај 
2 

 
Обележавање Савиндана Организатор Школа у 

Коштунићима. 

Извештај,фотографиј

е 
     6 

 
Предавање,,Образовни 

софтвер“ 

Слушалац,пос

матрач 

Школа 

Прањани10.4.2019. 

Извештај 
  2 

 
Теочински дан Слушалац,пос

матрач 

Школа у 

Теочину16.4.2019. 

Фотографије 
  2 

 
Дежурство на пријемном 

испиту 

Посматрач Школа у 

Такову19.6.2019. 

Извештај   8 

 

укупно:     43 
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Бојан Ђуровић 

учитељ 
Обука за електронски дневник 

Посматрач, 

слушалац 

ОШ „Иво 

Андрић“ 

Прањани 

31.8.2018. 

Извештај 2 

 
 

          Дечја недеља 
организатор 

ОШ ,,Иво 

Андрић'' 

7.10.2018. 

Извештај 3 

  

Дан школе 

 

Посматрач, 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић''  

11.10.2018. 

Изештај,фотографије  

2 

 Трибина о заштити деце на 

интернету и улици 

 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић''             

           1.11.2018. 

 

Извештај 

 

   2 

  

Израда паноа и час посвећен 

Вуку Караџићу 

 

аутор 

ОШ „Иво 

Андрић“   

8.11.2018. 

 

Извештај 

 

3 

 

Митровдан у Брезни 
Слушалац(пос

матрач) 

ОШ „Иво 

Андрић“ Брезна 

8.11.2018. 

Извештај 2 

 

Пано о Првом светрском рату аутор 

ОШ „Иво 

Андрић“      

7.11.2018. 

Извештај 3 

 

Међународни дан толеранције учесник 

ОШ „Иво 

Андрић“       

16.11.2018.     

Извештај 2 

 
Позоришна представа „Чарли и 

ја“ 
посматрач 

ОШ „Иво 

Андрић“       

7.12.2018. 

Извештај 2 

 

Прослава Нове године Организатор 

 

ОШ „Иво Андрић“            

28.12.2018. 

Извештај 3 

 

Новогодишња научна чаролија 
Пратилац/пос

матрач 

ОШ „Иво 

Андрић“           

31.12.2018. 

извештај 2 

 

Обележавање Савиндана  организатор 

ОШ „Иво 

Андрић“   

27.1.2019. 

извештај 6 

 
Приредба за крај првог 

полугодишта 
организатор 

ОШ „Иво 

Андрић“  

31.1.2019. 

извештај 6 

 Прослава Савиндана Oрганизатор Каменица27.01.201

9. 

Извештај,фотографиј

е 
6 

 Стоп насиљу Слушалац, Прањани,19.02.201

9.. 

Извештај,фотографиј

а 
3 

 Презентација уџбеника-Нова 

школа 

Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

Горњи Милановац, 

20.02.2019. 

Потврда 

1 

 

Презентација и дискусија 

уџбеника, Едука 

Слушалац, 

посматрач, 

пратилац 

Горњи Милановац, 

20.02.2019. 

Сертификат 

1 

 

Фестивал маске пратилац Дом 

културе,Чачак, 

02.03.2019. 

Извештај,фотографиј

е 3 

 
Општинско такмичење из 

математике 

учесник ОШ ,,Свети Сава“ 

05.03.2019. 

Извештај 
3 
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Oкружно такмичење из 

математика 

учесник Школа – Чачак - 

Атеница 

05.04.2019. 

Извештај, 

фотографије 3 

 
Маскембал Организатор Прањани, 

13.02..2019. 

Извештај,слике 
2 

 Маскембал Организатор Чачак, 01.03.2019. Извештај,слике 6 

 
Приредба за 8. март Организатор Каменица 8.03. 

2019. 

Извештај 
6 

 
 Учешће на конкурсу ,,Витезово 

пролеће“ 

пратилац Београд Сава 

17.05.2019. центар 

Извештај 
3 

 
Школска сцена 

 

Слушалац,  Каменица 10. 05. 

2019. 

Извештај, 
1 

 
Ђачка екскурзија Организатор Мокра 

Гора11.06.2019. 

Извештај, 
6 

 
Манифестација 

„Теочински дани“ 

Слушалац,пос

матрач 

школа у Теочину, 

20.04.2018. 

Извештај, 

фотографије 
1 

 
Спортски дани пратилац Прањанима, 

14,06,2019. 

Извештај,фотографиј

е 
3 

 

Шаховски турнир пратилац школа у 

Богданици, 

3.05.2019. 

Извештај 

1 

 
Посета школи у Богданици Организатор Богданица 

16.05.2019. 

Извештај,слике 
6 

 
Посета школи у Богданици Организатор Богданица  

5.06.2019. 

Извештај,слике 
6 

 

Супервизор  Организатор,и

злагач 

ОШ ,,Краљ 

Александар“ 18,19 

, 20и 21. 06.2019. 

решење 

12 

 
Приредба поводом завршетка 

школске године 

Организатор,  школа у Каменици 

26.06.2019. 

Извештај, слике 

 
6 

укупно:     117 

Милка Обренић 

наставник тех.н. 

Дечијa недеље под слоганом 

„Моје је право да живим срећно 

и здраво – за одрастање без 

насиља“. 

Учесник  

1-7. 10.2018. 

Брезна и Каменица 
 

Извештај 

Видео материјал 

4 сата 

 Дан школе у Прањанима 

,Андрићевијада- Градимо 

мостове пријатељства“.  

Учесник 
Прањани 

10-12.10.2018. 

Извештај 

Видео материјал 
4 сата 

 Предавање о Мики Аласу 

Јасмина Павловић 
слушалац 

Брезна 

30.10.2018. 

Извештај 

Видео материјал 
2.сата 

 Tрибина о заштити деце на 

интернету и улици 

              

слушалац  

Прањани 

01.11.2018. 

Извештај 

Видео материјал 

улазница 

2.сата 

 Митровдански дани“    у Брезни Координац Брезна 

08.11.2018. 

Извештај 

Видео материјал 

 

8 сата 

 ,,Безбедност деце у саобраћају“ 

Полицајци ПУ Горњи 

Милановац 

  

 сл

ушалац 

 

Брезна 

14.11.2018. 

 

Извештај 

Видео материја 

 

2 сата 

 Позоришна  представа ,,Чарли и 

ја“ коју су извели глумци групе 

,,Сашка и дружина“ из 

Пожаревца 

слушалац Каменица 

7. 12. 2018 

Извештај 

Видео материјал 

 

2 сата 

 Савиндан у Брезни и 

Срезојевцима 

слушалац Брезна  

Срезојевци 

27.01.2019. 

Извештај 

Видео материјал 

 

4 сата 
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Прослава Школске славе-

Савиндана 
слушалац 

Брезна 

Срезојевци 

27.01.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
4 сата 

 
Прослава Школске славе-

Савиндана 
слушалац 

Брезна 

Срезојевци 

27.01.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
4 сата 

 
Teoчински дани слушалац 

Теочин  

16.042019. 

Извештај 

Видео материјал 
2 

 
Дан планете земље Учесник 

Каменица 

22.04.2019. 

Извештај 

Видео материјал 
4 

 
Дан енергетске ефикасности Учесник 

Брезна 

05.03.2019. 

Извештај 

Видео материјал 
4 

 Једносменски рад у школи-

презентација 
слушалац 

Прањани 

16.05.2019 

Извештај 

Видео материјал 
2 

Укупно     50 

Катарина Костић 

наст.биологије 
Мисија „Халијард“ Посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“- 

22.9.2018.год 

извештај 2 сата 

 
Дан школе 

(радионица) 
Посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“ 

11.10.2018.год 

извештај, 

фотографије 
2 сати 

 

 

Час посвећен Михаилу 

Петровићу Аласу поводом 150 

год.од рођења 

Посматрач 

слушалац 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

(Брезна) 

30.10.2018.год 

извештај 2 сата 

 
Трибина о заштити деце на 

интернету и улици 

Посматрач 

слушалац 

О.Ш.“Иво 

Андрић“ 

1.11.2018.год 

извештај 2 сата 

 

 

Митровдан 

 

Посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Брезна 

8.11.2018.год 

 

извештај 

 

2 сата 

 Фестивал науке Водич 
Београд 

1.12.2018.год. 

извештај, 

фотографије 
12 сати 

 

 

Сајам науке 

 

Учесник, 

реализатор 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

31.12.2018.год 

 

извештај, 

фотографије 

 

8 сати 

 

 

Савиндан 

 

 

 

Посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Каменица 

27.1.2019.год 

 

извештај, 

фотографије 

 

2 сата 

 

 

Дан енергетске ефикасности 

 

Учесник, 

реализатор 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Каменица, Брезна 

5.3.2019.год 

 

извештај, 

фотографије 

 

 

2 сата 

 

 

Општинско такмичење из 

биологије 

Организато

р комисија 

за 

прегледање 

тестова 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

9.3.2019.год 

 

 

извештај 

 

 

7 сати 

 

 

Интегративни час 

„Природи у част“ 

 

учесник 

О.Ш.“Иво 

Андрић“ 

25.3.2019.год 

 

Извештај, слике 

 

2 сата 
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Очистимо околину  

 

учесник 

О.Ш.“Иво 

Андрић“ 

15.4.2019.год 

 

Извештај, слике 

 

2 сата 

 

Презентација о обезбеђивању 

квалитета рада 

 

слушалац 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Прањани 

15.4.2019.год 

 

извештај 

 

2 сата 

 

 

Теочински дани 

 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Теочин 

16.4.2019.год 

 

слике 

 

2 сата 

 

 

Дан планете Земље 

 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Каменица 

22.4.2019.год 

 

слике 

 

2 сата 

 

Имплементација новог 

програма из биологије за 5 

разред 

 

слушалац 

Регионални 

центар Чачак 

8.5.2019. год. 

 

потврда 

 

3 сата 

 

 

Ноћ сова 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Ратко 

Митровић“ Чачак 

14.12.2018. год 

 

Извештај, 

фотографије 

 

2 сати 

 

 

 

Промоција књига Вулкан 

 

слушалац 

О.Ш. „Милица 

Павловић“ Чачак 

6.3.2019. год. 

 

 

потврда 

 

 

2 сата 

 

 

Промоција књига Логос 

 

слушалац 

Пољопривредни 

факултет Чачак 

9.4.2019. год. 

 

потврда 

 

2 сата 

 

 

Општинско такмичење из 

еко-квиза 

 

учесник 

Спортска хала 

„Бреза“Горњи 

Милановац 

11.4.2019. год. 

 

Извештај, диплома 

 

2 сата 

 

 

Окружно такмичење из 

биологије 

Члан комисије, 

вођење ученика 

О.Ш.„Филип 

Филиповић“ 

Чачак 

14.4.2019. год. 

 

извештај 

 

2 сата 

 

 

Промоција књига Едука 

 

слушалац 

Технички 

факултет, Чачак 

23.4.2019. год. 

 

потврда 

 

2 сата 

 
Републичко такмичење из 

еко-квиза 

 

учесник 

Дом културе  

24.5.2019. год. 

 

Слике, диплома 

 

2 сата 

укупно:     88 

Славица 

Ј.Бабовић 

наст.српског јез. 

Мисија „Халијард“ посматрач 22. 10.2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“,  

извештај   2 

 

Уређивање паноа посвећених: 

Светом Сави , Светом 

Димитрију  

реализатор октобар 2018.  

ОШ „Иво 

Андрић“; Брезна  

пано 4 

 
Час посвећен Михаилу 

Петровићу Аласу 

посматрач 30.10.2018. ОШ 

„Иво Андрић“,  

извештај 2 

 

Трибина о заштити деце на 

интернету и улици, Игор 

Јурић 

посматрач 1. новембар 2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“,  

извештај 2 

 

Интегративни час на тему 

Европски дан језика 

реализатор 2. новембар 2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 

извештај  

7 
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Приредба за Митровдан   реализатор 8.11.2018.ОШ 

„Иво Андрић“,  

Фотографије, 

извештај 

7 

 
Међународни дан 

толеранције 

реализатор 16.11.2018. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Фотографије, 

Извештај, пано 

7 

 
Представа „Чарли и ја“ 

 

посматрач 7.12.2018. ОШ 

„Иво Андрић“, 

извештај, 

фотографије 

2 

 
Презентација уџбеника 

издавачке куће Вулкан знање 

 

посматрач 

10.12.2018. ТФ 

Чачак  

потврда 2 

 

Приказ дигиталног уџбеника посматрач 11.12.2018. ОШ „ 

Краљ Александар 

I“, ГМ. 

потврда 2 

 

Предавање „Проблеми у 

васпитању и начини 

превазилажења“ 

посматрач 

 

 

11.12.2018. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Прањани 

извештај 2 

 

Промоција Зборника „18 год“  посматрач 17.12.2018. 

Културни центар 

Горњи 

Милановац 

извештај 2 

 

 

Приредба за Савиндан 

Реализатор 

 

 

27.1. 2019. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Брезна 

извештај, 

фотографије 

7 

 

 

 

Књижевна олимпијада  -

општинско такмичење 

2 прва места, 2 друга и 1 

треће место 

учешће 3.3.2019.ОШ 

„Десанка 

Максимовић“, 

ГМ 

извештај   13 

 

Општинско такмичење из 

српског језика и језичке 

културе 

2 друга места и 1 треће 

 учешће 17.3.2019. ОШ 

„Свети Сава“, 

Горњи 

Милановац 

извештај 7 

 

Лирерарни конкурс „Ах, та 

љубав“ трећа награда 

учешће 20.3.2019. 

Културни центар, 

ГМ 

извештај 3 

 

Књижевна олимпијада - 

окружни ниво 1место, 3.друга 

места и 1 треће место 

учешће 30.3.2019. ОШ 

„Милан 

Благојевић“, 

Лучани 

извештај 12 

 

Литерарни конкурс  „Завичај“ 

2прве награде и 1 захвалнива 

учешће 17.4.2019. 

Културни центар, 

Горњи 

Милановац 

извештај 4 

 

Манифестација „Теочински 

дани“ 

реализатор 16.4.2019. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Теочин 

извештај 7 

 

Презентација уџбеника за 6. 

Разред издавачке куће 

„Едука“ 

посматрач 23.4.2019. 

Техничји 

факултет, Чачак 

потврда 2 

 

Учешће на фестивалу 

„Школска сцена“ 

реализатор 17.5.2019.ОШ 

„Иво Андрић“, 

Брезна 

извештај, диплома 7 

 
Литерарни конкурс „Дисово 

пролеће“ 

похвала 30.5.2019.  извештај 2 

 

Прегледање тестова из 

српског језика у оквиру 

завршног испита 

прегледач 17.6.2019. ОШ 

„Десанка 

Максимовић“,  

решење 8 
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Приредба за крај школске 

године 

реализатор 27.6.2019. ОШ 

„Иво Андрић“,  

извештај 7 

укупно:     109 

Слободанка 

Гавриловић 

наставник сј. 

Обука за електронски 

дневник 

Посматрач, 

слушалац 

ОШ „Иво 

Андрић“ 

31.8.2018. 

Извештај 2 

 
 

          Дечја недеља 
организатор 

ОШ ,,Иво 

Андрић                   

од 1-7.10.2018. 

Извештај 3 

  

Дан школе 

 

Посматрач, 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андри 

11.10.2018. 

Изештај,фотограф

ије 

 

2 

 Трибина о заштити деце на 

интернету и улици 

 

слушалац 

ОШ,,ИвоАндрић''             

           1.11.2018. 

 

Извештај 

 

   2 

 

Израда паноа и час посвећен 

Вуку Караџићу 

 

аутор 

ОШ„ИвоАндрић

“  Каменица 

8.11.2018. 

 

Извештај 

 

3 

 Митровдан у Брезни 
Слушалац(посма

трач) 

ОШ Иво 

Андрић 

8.11.2018. 

Извештај 2 

 Пано о Првом светрском рату аутор 
ОШ„ИвоАндрић   

7.11.2018. 
Извештај 3 

 
Међународни дан 

толеранције 
учесник 

ОШ„ИвоАндрић   

16.11.2018.     
Извештај 2 

 
Позоришна представа „Чарли 

и ја“ 
посматрач 

ОШ„ИвоАндрић      

7.12.2018. 
Извештај 2 

 Прослава Нове године Организатор 

ОШ „Иво 

Андрић“           

28.12.2018. 

Извештај 3 

 
Новогодишња научна 

чаролија 

Пратилац/посма

трач 

ОШ„ИвоАндрић           

31.12.2018. 
извештај 2 

 Обележавање Савиндана  организатор 
ОШ„ИвоАндри 

27.1.2019. 
извештај 6 

 
Приредба за крај првог 

полугодишта 
организатор 

ОШ„ИвоАндрић

“  Каменица 

31.1.2019. 

извештај 6 

 Ученички парламент координатор 
ОШ„ИвоАндрић

“  Каменица 

Извештај, 

записници 
3 

 
Тим за културу, спорт, јавну 

делатност школе 
координатор 

ОШ„ИвоАндрић

“  Каменица 

Извештаји, 

записници Тима 
3 

 
Тим за професионалну 

оријентацију 
кооринатор 

ОШ „Иво 

Андрић“ 

Извештаји, 

записници Тима 
10 

 Дан енергетске ефикасности учесник 

ОШ ,,Иво 

Андрић''     

5.3.2019.                          

Извештај 2 

 

Представљање уџбеника за 

6.разред  

Издавачка кућа „Вулкан“ 

слушалац 

ОШ „ Милица 

Павловић“            

6.3.2019. 

Потврда 2 

 
Општинско такмичење из 

српског језика 

Комисија за 

прегледање,  

ОШ „Свети 

Сава“ Горњи М 

16.3.2019. 

Извештај 2 

 

Природи у част 

(интегративни час поводом 

доласка пролећа, Светског 

дана шума, Светског дана 

вода, Светског дана поезије)                         

учесник 

 

ОШ ,,Иво 

Андрић'' 

Каменица                           

25.3.2019.                          

Извештај 6 
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Позоришна представа „ У 

цара Тројана козје уши“                           

 

посматрач 

(пратилац) 

 ОШ ,,Иво 

Андрић''                          

3.4.2019.               

 

        Извештај 

 

2 

 

Издавачка кућа „НОВИ 

ЛОГОС“ 

 

слушалац 

Агрономски 

факултет   Чачак                                  

9.4.2019. 

 

Потврда 

 

2 

 

Еколошка акција    

„Очистимо наш град и 

општину“ 

 

         учесник 

(пратилац) 

ОШ ,,Иво 

Андрић''                          

15.4.2019. 

 

Извештај 

 

    2  

 

Обезбеђивање квалитета рада 

установе 

 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић''     

15.4.2019. 

Записник са 

седнице НВ 

 

2 

 

Манифестација „Теочински 

дани“ 

реализатор 16.4.2019. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Теочин 

извештај 7 

 

Презентација уџбеника за 6. 

Разред издавачке куће 

„Едука“ 

посматрач 23.4.2019. 

Техничји 

факултет, Чачак 

потврда 2 

 
Учешће на фестивалу 

„Школска сцена“ 

реализатор 17.5.2019.ОШ 

„Иво Андрић“,  

извештај, диплома 7 

 
Приредба за крај школске 

године 

реализатор 27.6.2019. ОШ 

„Иво Андрић“,  

извештај 7 

укупно:     97 

Милка Јоровић 

наставник физике Обука за електронски 

дневник 

Посматрач 

слушалац 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Прањани 

31.8.2018.год. 

извештај 2 сата 

 

Мисија „Халијард“ Посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Прањани 

22.9.2018.год. 

извештај 2 сата 

 

Дан школе 

(радионица) 

Учесник, 

реализатор 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Прањани 

11.10.2018.год 

извештај, 

фотографије 
8 сати 

 
Час посвећен Михаилу 

Петровићу Аласу поводом 

150 год.од рођења 

Посматрач 

слушалац 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Прањани (Брезна) 

30.10.2018.год 

извештај 2 сата 

 

Трибина о заштити деце на 

интернету и улици 

Посматрач 

слушалац 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Прањани 

1.11.2018.год 

извештај 2 сата 

  

Митровдан 

 

Посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Брезна 

8.11.2018.год 

 

извештај 

 

2 сата 

 
Фестивал науке Водич 

Београд 

1.12.2018.год. 

извештај, 

фотографије 
12 сати 

  

Сајам науке 

 

Учесник, 

реализатор 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-

Прањани 

31.12.2018.год 

 

извештај, 

фотографије 

 

8 сати 

 

 

Општинско такмичење из 

физике 

 

Организација/ко

мисија за 

прегледање 

радова 

О.Ш. „Свети 

Сава, Горњи 

Милановац, 

23.02.2019.год. 

 

Извештај 

 

8 
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Презентација уџбеника 

„Вулкан“за 6.разред 

 

Слушалац/посма

трач 

О.Ш. „Милица 

Павловић“, 

Чачак, 

6.03.2019.године 

 

Потврда 

 

2 

 

 

 

Дан енергетске ефикасности 

 

 

Предавач, 

пратилац 

О.Ш. „Иво 

Андрић“,5.03.201

9. год. 

 

Извештај, 

фотографије 

 

 

2 

 

 

„Природи у част“ 

(интегративна настава) 

 

 

Реализатор/посм

атрач 

О.Ш. „Иво 

Андрић“,25.03.20

19. год. 

 

Извештај, 

фотографије 

 

 

2 

 

 

„Никола Тесла“ 

(интегративна настава) 

 

Реализатор/посм

атрач 

О.Ш. „Иво 

Андрић“,27.03.20

19.године 

 

Извештај 

 

2 

 

 

Стручни скуп „Нобелова 

награда за физику за 

2017.год.“ 

 

Слушалац/посма

трач 

 

Гимназија, Чачак, 

2.04.2019.год. 

 

Потврда 

 

2 

 

 

Презентација уџбеника 

„Логос“за 6.разред 

  

Слушалац/посма

трач 

Агрономски 

факултет, Чачак, 

9.04.2019.год. 

 

Потврда  

 

2 

 

 

Презентација софтвера 

МоzaBook 

 

Слушалац/ 

посматрач 

 

О.Ш. „Иво 

Андрић“, 

Прањани 

,10.04.2019. год. 

 

 

Потврда 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Теочински дани 

 

Посматрач 

О.Ш. „Иво 

Андрић“,16.04.20

18. год. 

 

Фотографије 

 

2 

 

Саветовање о планирању и 

реализацији наставе и учења 

у 6.разреду 

 

Слушалац/посма

трач 

 

Центар за 

стручно 

усавршавање, 

Чачак, 

19.04.2019.год. 

 

Потврда 

 

5 

 

 

„Косовски бој“ 

(интегративна настава) 

 

Реализатор/посм

атрач 

О.Ш. „Иво 

Андрић“,22.05.20

19. год. 

 

 

Извештај 

 

 

2 

 

 

ИОП за ученика 

 

Писање и 

припремање 

О.Ш. „Иво 

Андрић“,8.разред 

 

Планови/извештај 

 

5 

 

 

Дежурство на завршном 

испиту из српског језика 

 

Дежурство 

(координатор) 

О.Ш. „Краљ 

Александар I“, 

Горњи 

Милановац, 

17.06.2019.год. 

 

 

Решење о 

дежурству 

 

 

8 

укупно:     82 

Јелена Чоловејић 

наставник хемије 
Обука за електронски дневник слушалац 

ОШ,,Иво 

Андрић“ 

Прањани 

31.08.2018.год. 

Извештај 2 

 

Обележавање 74 године 

,,Мисије Хилијард“ 
Учесник 

ОШ,,Иво 

Андрић“ 

Прањани 

22.09.2018.год. 

Извештај 2 
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2018-2019. 

 

 

Обележавање дана школе: 

Научно-истраживачка 

радионица 

Учесник, 

реализатор 

ОШ,,Иво 

Андрић“ 

Прањани 

11.10.2018.год. 

Извештај, 

фотографије 
8 

 

Час интегративне наставе 

,,Час посвећен Михајлу Мики 

Аласу поводом 150 година од 

рођења“ 

Јасмина Павловић 

слушалац 

ОШ,,Иво 

Андрић“30.10.201

8.год. 

Извештај 2 

 

Час интегративне наставе 

,,Европски дан језика“ 

Ивана Чоловић, 

Бранка Станојевић, 

Славица Јововић  Бабовић 

 

 

слушалац 

ОШ,,Иво 

Андрић“02.11.201

8.год. 

 

 

Извештај, 

фотографије 

 

 

2 

 Прослава Митровдана Учесник 

ОШ,,Иво 

Андрић“08.11.201

8.год. 

Извештај, 

фотографије 
2 

 

Угледни час 

,,Грађа атома, језгро, атомски 

и масени број, изотопи“ 

Сарадник на часу-педагог 

 

 

 

реализатор 

ОШ,,Иво 

Андрић“новембар

2018. 

 

 

 

извештај 

 

 

 

 

8 

 

Радионица 

,,Новогодишња научна 

чаролија“ 

 

Учесник, 

реализатор 

ОШ,,Иво 

Андрић“  

31.12.2018.год. 

 

Извештај, 

фотографије 

 

8 

 

 
Општинско такмичење из 

хемије 

Члан комисије, 

прегледач 

ОШ,,Свети Сава“  

03.03.2019.год. 
Извештај,к 8 

 
Обележавање Дана   

енергетске ефикасности 

Учесник, 

Реализатор 

ОШ,,Иво 

Андрић“  

05.03.2019.год. 

Извештај, 

фотографије 
2 

 Обележавање Дана воде 
Учесник, 

Реализатор 

ОШ,,Иво 

Андрић“  

22.03.2019.год. 

Пано 2 

 
Час интегративне наставе 

,,Природи у част“ 

Учесник, 

Реализатор 

ОШ,,Иво 

Андрић“  

25.03.2019.год. 

 

Извештај, 

фотографије 
2 

 

 

Окружно такмичење из 

хемије 

 

Члан комисије, 

Прегледач 

ОШ,,Др Драгиша 

Мишовић“ 

30.03.2019.год. 

 

 

 

Извештај, 

 

 

8 

 Теочински дани Учесник 

ОШ,,Иво 

Андрић“  

16.04.2019.год. 

 

фотографије 2 

 

 

Обука за спровођење 

завршног испита 

 

Дежурни 

наставник 

ОШ,,Краља 

Александра I“ 

Горњи 

Милановац 

17.06.2019.год. 

 

Решење о 

дежурству 

 

 

8 

укупно:     66 

Тамара 

Богдановић 

наставник еј. 

Обука за електронски 

дневник 
присуство август Списак присутних 1 

 Обележавање Европског дана 

језика-активност 
реализација септембар 

      Извештај,   

фотографије 
8 
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Обележавање Дана школе 

помоћ у 

припреми,п

рисуство 

октобар 
      Извештај,   

фотографије 
2 

 Предавање Игора Јурића 

испред фондације ``Тијана 

Јурић`` 

слушалац новембар Списак присутних 1 

 Угледни  час у Брезни ( Дан 

језика ) 

         

присуство  
новембар 

Извештај, 

фотографије 
1 

 Предавање др Радише 

Зимоњића о васпитању  
слушалац децембар Списак присутних 1 

 Новогодишње радионице присуство децембар Фотографије 1 

укупно     15 

Бранка 

Станијевић 

наставник .еј 

Дечијa недеље под слоганом 

„Моје је право да живим срећно 

и здраво – за одрастање без 

насиља“. 

Учесник  

1-7. 10.2018. 

Брезна и Каменица 
 

Извештај 

Видео материјал 

4 сата 

 Дан школе у Прањанима 

,Андрићевијада- Градимо 

мостове пријатељства“.  

Учесник 
Прањани 

10-12.10.2018. 

Извештај 

Видео материјал 
4 сата 

 Предавање о Мики Аласу 

Јасмина Павловић 
слушалац 

Брезна 

30.10.2018. 

Извештај 

Видео материјал 
2.сата 

 Tрибина о заштити деце на 

интернету и улици 

              

слушалац  

Прањани 

01.11.2018. 

Извештај 

Видео материјал 

улазница 

2.сата 

 Митровдански дани“    у Брезни Координац Брезна 

08.11.2018. 

Извештај 

Видео материјал 

 

8 сата 

 ,,Безбедност деце у саобраћају“ 

Полицајци ПУ Горњи 

Милановац 

  

 сл

ушалац 

 

Брезна 

14.11.2018. 

 

 

Извештај 

Видео материја 

 

2 сата 

 Савиндан у Брезни и 

Срезојевцима 

слушалац Брезна  

Срезојевци 

27.01.2019. 

Извештај 

Видео материјал 

 

4 сата 

 
Прослава Школске славе-

Савиндана 
слушалац 

Брезна 

Срезојевци 

27.01.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
4 сата 

 интегративни час    8 

укупно     38 

Драгана Лечић , 

наствник тех.н. ЕС - Дневник Предавач 
01.09.2018 

Прањани 
Извештај 8 

 Обележавање Мисије „ 

Халијард“ 
Посматрач 

22.09.2018. 

Прањани 
Извештај 2 

 
Дигитални час Организатор 

01.10.2018. 

Прањани 
Извештај 8 

 Додела интерактивне покретне 

табле 
Посматрач 

08.10.2018 

Прањани 
Извештај 2 

 Новинарска секција Организатор 12.10.2018. 

Прањани 

Извештај 8 

 
Квиз „ Мостови пријатељства“ Учесник 

12.10.2018 

Прањани 
Извештај 2 
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 Кампања „ Дај педалу раку „ Учесник 29.10.2018. 

Прањани 

Извештај 2 

 Предавање „Сачувајмо 

безбедност деце „ 
Посматрач 

01.11.2018 

Прањани 
Извештај 2 

 Новогодишња Научна Чаролија Учесник 31.12.2018. 

Прањани 

Извештај 2 

 Евалуација уџбеника Учесник 16.11.2018 

Прањани 

Извештај 8 

Укупно     44 

Бранка Рајчевић 

учитељ 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, Прањани 

 22.9.2018. 

извештај 4 

 Обележавање Дана школе слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

11.10.2018. 

извештај 

 
5 

 
Час посвећен Вуку 

Стефановићу Караџићу 

реализатор 

пратилац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, Прањани 

6.11.2018. 

извештај 

фотографије 
4 

 

Трибина ,,Проблеми у 

васпитању и начини 

превазилажења“ 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, Прањани 

11.12.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Обележавање почетка нове 

школске године 
пратилац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 3.9.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 Школски крос 
реализатор 

пратилац 

Спортски терен, 

Прањани, 

28.9.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 Обележавање Дечје недеље 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  1.10.-

7.10.2018. 

извештај 

фотографије 
15 

 
Посета биоскопу и гледање 

филма ,,Гринч“ 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

Дом културе 

Чачак, 29.11.2018. 

извештај 

фотографије 
4 

 
Позоришна представа ,,Чарли и 

ја“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

7.12.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 Новогодишње чаролије 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

31.12.2018. 

извештај 

фотографије 
8 

 Квиз ,, Свезналица“ 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

23.1.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

 Прослава Савиндана 
пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

27.1.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Број сати:     52 
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Маријана 

Марковић 

наставник би. 

Обука за електронски дневник 
Посматрач 

слушалац 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

31.8.2018.год. 

извештај 2 сата 

 
Фестивал науке Водич 

Београд 

1.12.2018.год. 

извештај, 

фотографије 
12 сати 

  

Сајам науке 

 

Учесник, 

реализатор 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

31.12.2018.год 

 

извештај, 

фотографије 

 

8 сати 

укупно:     22 

Јасмина 

Павловић 

наставник 

математике 

Мисија „Халијард“ посматрач 22. 10.2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“, Прањани 

извештај 2 

 

Уређивање паноа посвећеног 

Михаилу Петровићу  Аласу  

реализатор октобар 2018.  

ОШ „Иво 

Андрић“; Брезна  

пано 4 

 

Час посвећен Михаилу 

Петровићу Аласу 

реализатор 30.10.2018. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Брезна 

извештај 7 

 

Трибина о заштити деце на 

интернету и улици, Игор Јурић 

посматрач 1. новембар 2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“, Прањани 

извештај 2 

 

Интегративни час на тему 

Европски дан језика 

посматрач 2. новембар 2018. 

ОШ „Иво 

Андрић“, Брезна 

извештај  

2 

 

Приредба за Митровдан  посматрач 8.11.2018.ОШ 

„Иво Андрић“, 

Брезна 

извештај 2 

 

Међународни дан толеранције посматрач 16.11.2018. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Брезна 

извештај 2 

 

Интеграција, корелација и 

занимација 

посматрач 17.11.2018.  ОШ 

„Иво Андрић“, 

Прањани 

уверење 8 

 

Мултимедија у настави и учењу 

у основној школи 

посматрач 

 

 

30.11.2018.  ОШ 

„Иво Андрић“, 

Прањани 

уверење 8 

 

Представа „Чарли и ја“ 

 

посматрач 7.12.2018. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Брезна 

извештај, 

фотографије 

2 

 

Предавање „Проблеми у 

васпитању и начини 

превазилажења“ 

посматрач 11.12.2018. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Прањани 

извештај 2 

 

Приредба за Савиндан посматрач 

 

27.1. 2019. ОШ 

„Иво Андрић“, 

Брезна 

извештај, 

фотографије 

2 

 

 

Програм обуке наставника за 

остваривање наставе за пети 

разред основне школе 

 

Посматрач, 

слушалац 

 

јул. 2018. ОШ 

„Драгиша 

Мишовић“ 

Чачак 

 

уверење 

 

 

 

24 

Укупно      67 
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Славица 

Јевтовић 

учитељ 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, Прањани 

 22.9.2018. 

извештај 4 

 

Обележавање Дана школе слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

11.10.2018. 

извештај 

 
5 

 
Час посвећен Вуку 

Стефановићу Караџићу 

реализатор 

пратилац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, Прањани 

6.11.2018. 

извештај 

фотографије 
4 

 Трибина ,,Проблеми у 

васпитању и начини 

превазилажења“ 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, Прањани 

11.12.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 
Обележавање почетка нове 

школске године 
пратилац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 3.9.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 

Школски крос 
реализатор 

пратилац 

Спортски терен, 

Прањани, 

28.9.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 

Обележавање Дечје недеље 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  1.10.-

7.10.2018. 

извештај 

фотографије 
15 

 
Посета биоскопу и гледање 

филма ,,Гринч“ 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

Дом културе 

Чачак, 29.11.2018. 

извештај 

фотографије 
4 

 

Позоришна представа ,,Чарли и 

ја“ 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

7.12.2018. 

извештај 

фотографије 
2 

 

Новогодишње чаролије 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

31.12.2018. 

извештај 

фотографије 
8 

 

Квиз ,, Свезналица“ 

реализатор 

пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

23.1.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

 

Прослава Савиндана 
пратилац 

слушалац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани,  

27.1.2019. 

извештај 

фотографије 
2 

Укупно      52 

Ненад Тешовић 

учитељ у Брезни 

Дечијa недеље под слоганом 

„Моје је право да живим срећно 

и здраво – за одрастање без 

насиља“. 

Учесник 1-7. 10.2018. 

Брезна  

  

 

Извештај 

Видео материјал 

4 сата 

 Дан школе у Прањанима 

,Андрићевијада- Градимо 

мостове пријатељства“.  

Учесник 
Прањани 

10-12.10.2018. 

Извештај 

Видео материјал 
4 сата 

 Предавање о Мики Аласу 

Јасмина Павловић 
слушалац 

Брезна 

30.10.2018. 

Извештај 

Видео материјал 
2.сата 
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 Tрибина о заштити деце на 

интернету и улици 

              

слушалац  

Прањани 

01.11.2018. 

Извештај 

Видео материјал 

улазница 

2.сата 

 Митровдански дани“    у Брезни Координаци Брезна 

08.11.2018. 

 

Извештај 

Видео материјал 

 

8 сата 

  

 

,,Безбедност деце у саобраћају“ 

Полицајци ПУ Горњи 

Милановац 

  

 сл

ушалац 

 

Брезна 

14.11.2018. 

 

 

Извештај 

Видео материјал 

 

 

2 сата 

 Позоришна  представа ,,Чарли и 

ја“ коју су извели глумци групе 

,,Сашка и дружина“ из 

Пожаревца 

слушалац Брезна 

7. 12. 2018 

Извештај 

Видео материјал 

 

2 сата 

 Савиндан у Брезни и 

Срезојевцима 

слушалац Брезна  

Срезојевци 

27.01.2019. 

Извештај 

Видео материјал 

 

4 сата 

 
Прослава Школске славе-

Савиндана 
слушалац 

Брезна 

Срезојевци 

27.01.2017. 

Извештај 

Видео материјал 
4 сата 

укупно:     32 

Ивана Чоловић 

наставник нј. 

 Обележавање Европског дана 

страних језика 

Реализатор 

у прављењу 

и излагању 

паноа 

26.09.2018. год, 

Прањани 

Писана припрема и 

завршен пано 

3 сата 

 
Дан школе у Прањанима, 

приредба 

Припрема 

приредбе 

12.10.2018. год, 

Прањани 

Извештај 5 сати 

 

Интегративни час на тему 

Европски дан језика; 

Припрема и 

реализација 

часа; 

 

2.11.2018. год, 
Брезна; 

Извештај; 

 

6 сати; 

 

 

Обележавање Дана школе у 

Брезни,приредба; 

Припрема 

приредбе; 
 

8.11.2018.год.; 
16.11.2018.год. 

Извештај; 
 

5 сати 
 

 
Међународни Дан толеранције; Учешће   

30.11.2018.год. 
Завршен пано 

 
2 сата 

 

 

Семинар:Мултимедија у 

настави и учењу у основној 

школи 

 

Слушалац,п

осматрач 
 

  
Потврда 

 

8 сати 

 

укупно     29 

Горица 

Ристановић 

наставник сј. 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 

Пратилац, 

посматрач 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

Галовићи 

16.9.2018. 

Фотографије 2 

 Очистимо свет Сарадник 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

15.9.2018. 

Извештај на сајту 

школе  
2 

 Један стари занат 
Реализатор, 

пано 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 

18.9.2018. 

Извештај на сајту 

школе 
2 
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 О Андрићу  
Реализатор, 

пано 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

24.9.2018. 

Пано 2 

 Спортски дан  Пратилац 
ОШ ,,Иво 

Андрић“,28.9.2018. 

Извештај на сајту 

школе 
2 

 
Дечја недеља,,Еро с онога 

свијета“, представа 
Реализатор  

ОШ ,,Иво 

Андрић“,  

Извештај на сајту 

школе  
2 

 Трибина ,,Дај раку педалу“ Слушалац  

ОШ ,,Иво 

Андрић“,29.10.201

8 

Извештај  1 

 Предавање Игора Јурића Слушалац 
ОШ ,,Иво 

Андрић“,1.11.2018. 
Извештај 2 

 

Обележавање Дана школе: 

приредба, новинарска 

радионица, пано 

Реализатор 
ОШ,,Иво Андрић“ 

11.10.2016. 

Извештај на сајту 

школе 
7 

 
Обележавање Дана школе у 

Брезни 
Посматрач 

ОШ,,Иво Андрић“ 

8.11.2018. 

 

Извештај на сајту 

школе 
2 

 
Тим за културну делатност 

школе 

Координато

р 

Током 

полугодишта 
Извештаји 5 

 Дан толеранције Организатор 
ОШ,, Иво Андрић“ 

16.11.2018. 
Извештај  2 

 
Одлазак у биоскоп, филм 

,,Гринч“ 
Организатор 

Дом културе 

Чачак, 29.11.2018. 

Извештај на сајту 

школе 
5 

 
Јавна расправа о програмским 

садржајима на РТС-у 
Слушалац 

Музичка школа 

,,Др Војислав 

Вучковић“, Чачак, 

19.11.2018. 

Извештај 2 

 

Савремена породица између 

партнерства и родитељства, 

предавач проф. Јован Марић 

Слушалац 

Музичка школа 

,,Др Војислав 

Вучковић“, 

Чачак,23.11.2018. 

Извештај 2 

 
Обележавање Савиндана(пано, 

приредба) 
Реализатор 

ОШ,, Иво Андрић“ 

27.1.2019. 
Извештај 7 

 Дан матерњег језика Организатор  

ОШ,, Иво Андрић“ 

21.2.2018. 

 

Летопис ОШ ,,Иво 

Андрић“ 
2 

 Противпожарна обука  Слушалац  
ОШ,, Иво Андрић“ 

8.3.2018. 
Записник са НВ  2 

 
Шта ученици мисле о оценама 

и оцењивању 
Слушалац 

ОШ,, Иво Андрић“ 

8.3.2018. 
Записник са НВ 2 

 
Општинско такмичење 

Књ.олимпијада 

Учешће и 

пласман на 

окружно, 

две ученице 

ОШ,,Десанка 

Максимовић“, 

10.3.2018. 

Извештај 3 

 
Општинско такмичење из 

српског језика 

Учешће и 

пласман на 

ОШ ,,Момчило 

Настасијевић“, 

24.3.2018. 

Извештај 6 

 
Презентација уџбеника за 

5.разред Клети и Логос 
Слушалац  

Агрономски 

факултет, Чачак, 

15.4.2018. 

Потврде  4 

 
Окружно такмичење 

Књ.олимпијада 

Учешће, две 

ученице, и о 

ОШ ,,Вук 

Караџић“, 

15.4.2018. 

Извештај 4 
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Окружно такмичење из српског 

језика 

Два 

ученика, 

једно друг 

ОШ ,,Вук 

Караџић“, Чачак 
Извештај 2 

 
Песниче народа мог, учешће, 

четири ученика 
Пратилац  

Културни центар, 

Г.Милановац, 

30.3.2018. 

Извештај 2 

 
Еколошка акција ,,Очистимо 

град и општину“ 
Пратилац 

19.4.2018. 

Прањани 
Извештај 2 

 
Тим за културну делатност 

школе 

Координато

р  

Током школске 

године  
Извештај  5 

укупно     102 

Снежана 

Голубов 

учитељ 

Обележавање мисије 

,,Халијард“ 

Пратилац, 

посматрач 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 
Фотографије 2 

 Очистимо свет Сарадник 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

Прањани, 15.9 

Извештај на сајту 

школе  
2 

 Један стари занат 
Реализатор, 

пано 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

18.9.2018. 

Извештај на сајту 

школе 
2 

 О Андрићу  
Реализатор, 

пано 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

П4.9.2018. 

Пано 2 

 Спортски дан  Пратилац 

ОШ ,,Иво 

Андрић“, 

28.9.2018. 

Извештај на сајту 

школе 
2 

 Обележавање Савиндана посматрач 27.1.2019. извештај 2 

 Квиз 

 У 

организациј

и 

учионица 

24.1.2019. Извештај 

4 

 
Песнички час,, Светосавска 

песмарица“ 

 

организатор 

учионица 

22.1.2019. 

Извештај 2 

 
Свети Сава-школска слава 

    

присуство учионица 

27.1.2019. 

Извештај 1 

 
Обележавање националног дана 

књиге 

организатор библиотека 

28.2.2019. 

Извештај, 

фотографије,сајт 

5 

 Фестивал маски 
присутво учионица 

6. 3 .2019. 

извештај 1 

 
Општинско такмичење из 

биологије 

координато

р 

учионице 

9.3. 2019. 

Извештај 5 

 
Светски дан поезије-песнички 

час 

организатор учионица 

21.3.2019. 

Извештај, 

фотографије , Сајт  

 

5 

 
Приредба поводом Светског 

дана поезије 

присуство 

часу 

учионица 

21.3.2019. 

Извештај 

,фотографије, сајт 

2 

 
презентација  

једносменског рада 
присуство 14.5.2019. 

записникНаставничк

ов већа 
2 

 
презентација о квалитету рада 

установе 
присуство 15.4.2019. 

записник 

Наставничког већа 
2 

укупно:     36 
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Табела: појединачно сати стручног усавршавањ ван установе  
 

Име и презиме  

 

Врста/облик СУ-а ВАН установи 

– за сваку активност појединачно 

- назив 

Улога у 

активности( 

Место и време 

одржавања - датум 

Доказ о учешћу  

Број сати 

Зоран Пантовић 

директор школе 

семинар: Интеграција, 

корелација,занимација 

Слушалац, 

учесник 

17.11.2018. школа сертификат 8 

Академија Филиповић у служби 

модерног образовања 
слушалац 

14.-16.9.2018. 

Јагодина 
сертификат 

8 

Обука прве помоћи слушалац 1.3.2019. сертификат 6 

укупно:  22 

Јелена 

Александров 

 

Откривање региона кроз 

амбијенталну наставу (семинар) 

 

учесник 

7.10.2018 

Гимназија  

 

сертификат 

бр. 1033/18 

 

 

8 

Интеграција, корелација и 

занимација (семинар) 

 

учесник 

17.11.2018 

ОШ „Иво Андрић“ 

Прањани 

 

сертификат 

бр.243 

 

8 

укупно     16 

Велими 

Александров 

семинар: Интеграција, 

корелација и занимација 

слушалац 17.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Е – семинар „Пројектна настава 

у 5. разреду“ у реализацији 

Министарства просвете 

слушалац 15 – 25.12.2018 
сертификат  је у 

процесу  израде 
16 

     32 

Данијела 

Ракићевић 

 

семинар: Интеграција, 

корелација и занимација 

слушалац 17.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Е-семинар: Селфи слушалац  сертификат 16 

Конференција „Образовање за 

будућност“ 

слушалац РЦЧачак 18.5.2019. сертификат 1 

Обука прве помоћи слушалац 1.3.2019. сертификат 
6 

укупно:     39 

Драгана Лечић  Обука за наставу ГВ слушалац 1.12.2018.РЦЧ Сертификат 8 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

укупно:  16 

Славица 

Дилпарић 

 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

укупно:  8 

Ивана Милекић 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

укупно:     8 

Славица Ј. 

Бабовић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

укупно     8 
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Милка Обренић  семинар: 

Мултимедија у настави и учењу у 

основној школи 

учесник О.Ш,,Иво 

Андрић“Прањани  

30.11.2018. 

сертификат 8 

  Техника и технологија у 

6.раз.,,Вулкан“ 

слушалац О.Ш,,Милица 

Павловић“06.03.20

19. 

сертификат 4 

 Информатика и рачунарство у 

6.разреду 

,,Вулкан“ 

слушалац О.Ш,,Милица 

Павловић“ 

06.03.2019. 

сертификат 4 

  Иновације у настави ТТ 

;;Едука“-Зоран Лапчевић 

учесник Технички  Чачак 

23.04.2019. 

сертификат  

8 

 Иновације у настави  Инф. и рач 

у 6.раз.Едука 

слушалац Технички  Чачак 

23.04.2019. 

сертификат 4 

укупно:     28 

Слободанка 

Гавриловић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

укупно     8 

Горица 

Ристановић 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Семинар:  

Интеграција, корелација и 

занимација 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

17.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

     16 

Маријана 

Марковић 

Семинар:  

Интеграција, корелација и 

занимација 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

17.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

Семинар:  

Да дете свако учи лако – 

смисленим учењем до 

компетиција за 21.век 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Милица 

Павловић“-Чачак 

12.1.2019.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

 

укупно     16 

Милева Глишић 

 

 

Интеграција, корелација и 

занимација 

посматрач, 

слушалац 

17.11.2018.  ОШ 

„Иво Андрић“ 

уверење 8 

Мултимедија у настави и учењу 

у основној школи 

посматрач, 

слушалац 

30.11.2018.  ОШ 

„Иво Андрић“,  

уверење 8 

Симпозијум „ Математика и 

примене“ 

 

сушалац 

1.12.2018. 

ПМФ Београд 

уверење 1 

“АРХИМЕДЕСОВ“ математички 

практикум за наставнике 

математике у ОШ и СШ 

слушалац, 

посматрач 

16.02.2019. 

УФ 

Београд 

сертификат 8 

Интерактивна имплементација 

уџбеника у настави математике у 

старијим разредима ОШ 

слушалац, 

посматрач 

14.04.2019. 

РЦЧачак 

сертификат  

 

8 сати 

укупно     33 

Јасмина 

Павловић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Семинар:  

Интеграција, корелација и 

занимација 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

17.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

     16 

Ненад Тешовић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

     8 
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Драган 

Алуровић 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

      

Бранка Рајчевић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Семинар:  

Интеграција, корелација и 

занимација 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

17.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

укупно     16 

Ана 

Миловановић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Стручни скуп:,,Образовање за 

будућност“ 

Слушалац,п

осматрач 

18.5.2019. сертификат 1 

Обука Прве помоћи слушалац 1.3.2019. сертификат 6 

     15 

Ана Зарић 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Обука Прве помоћи слушалац 1.3.2019. сертификат 6 

     

     14 

Гордана 

Поповић  

семинар:35.Зимски сусрети 

учитеља Србије 

слушалац Топола 

31.3.2019.  

сертификат 8 

     

укупно      

Славица 

Јевтовић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

укупно      

Бранка 

Станојевић 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

     

     

укупно   

Ружица Томанић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Обука Прве помоћи слушалац 1.3.2019. сертификат 6 

     

укупно  14 

Милена 

Томовић  

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Обука Прве помоћи слушалац 1.3.2019. сертификат 6 

     

укупно  14 

Снежана 

Голубов  

     

     

     

укупно   

Мирјана Маћић 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

Обука Прве помоћи слушалац  сертификат 6 

укупно     14 

Вера Трнавац 
семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

 Обука Прве помоћи слушалац  сертификат 6 

укупно     14 
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Мирјана 

Матовић 

семинар: 

Обука наставника страних језика 

за примену општих стандарда 

постигнућа за крај основног 

образовања за страни језик 

Учесник 

семинара 

On line обука, 

месец децембар 

2018. године 

сертификат  

 

8 

Планирање, остваривање и 

вредновање наставе и учења у 

основним школама 

Учесник 

семинара 

On line обука, 

месец децембар 

2018. године 

сертификат  

8 

     16 

Тамара 

Богдановић 

``Стандарди постигнућа за 

стране језике`` 
учесник децембар Сертификат  8 

Семинар:  

Интеграција, корелација и 

занимација 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

17.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

     16 

Бојана Рацић 

семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

слушалац 30.11.2018. 

ОШ „Иво Андрић“ 

сертификат 8 

     

      

Милка Јоровић 

Семинар:  

Интеграција, корелација и 

занимација 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

17.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

Семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

30.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

 

ФЕСТИВАЛ ФИЗИКЕ  

посматрач 

Гимназија-Чачак 

27.12.2018.год 

 

фотографије 

 

2 сата 

     18 

Катарина Костић 

Семинар: 

Интеграција, корелација и 

занимација 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

17.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

Конференција „Образовање за 

будућност“ 

 

слушалац 

Регионални центар 

Чачак 

18.5.2019. год 

 

потврда 

 

1 сата 

укупно     9 

Саша 

Васиљевић 

Обуку прве помоћи учесник 1.3.2019. Сертификат  6 

Семинар: Мултимедија у настави 

и учењу у основној школи 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

30.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

 

Семинар:  

Интеграција, корелација и 

занимација 

 

слушалац, 

посматрач 

О.Ш.“Иво 

Андрић“-Прањани 

17.11.2018.год 

 

сертификат 

 

8 сати 

семинар:35.Зимски сусрети 

учитеља Србије 

слушалац Топола 

31.3.2019.  

сертификат 8 

     30 

 

 
                

 

                                                                             Координатор Тима   за стручно усавршавање Данијела Ракићевић 
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XX САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
  У току школске 2018-2019. године представници  наше  школе оствалили су добру  сарадњу  са породицама која се  реализује 

се кроз следеће облике и то : 

- информативни (усмена и писмена комуникација), 

- саветодавна, 

- едукативна, 

- учешће у реализовању образовно-васпитног рада  и  

-учешће у одлучивању. 

 Информативни облик сарадње  са породицом реализован је кроз  родитељске састанке на почетку школске године, на 

првом класификационом периоду, на првом полугодишту,   одељењске старешине су на родитељским састанцима информисали 

родитеље о постигнућима, владању ученика , као и сва битна питања за раст и развој ученика.  

Саветодавни облик сарадње са породицом , педагог и психолог су реализовали кроз индивидуалне и групне развоворе везани са 

учење, адапрацију ученика, порешкоће у учењу и раду, писању програма за додатну подршку ученика. Од прошле године у 

школи је формиран Клуб  за  наставнике и родитеље који сарађују и договарају се о разним акцијама . Хуманитарну акцију 

прикупљање новчане помоћи ученику наше школе, покренули су ученици Ученичког парламента, а подржали су и чланови 

Круба за родитеље, која се проширила на целу школу. Прикупљена је 86.020,00 динара и 30 евра новчаних средства су предали 

породици која је у тешкој материјалној ситуацији. 

Едукативни облик сарадње са породицом остварен је кроз филм о Брезни. Родитељ Виолета Петровић је филмски 

режисер и снимила је филм о школи у Брезни, као би се помогло око реновирања и набавка наставних средстава мале 

осморазредне школе.Са родитељима будићих првака одржала сам предавањеса психолог око саме припреме за школу и долазак 

код педагога и психолога на разговор. Затим са родитељима ученика осмог разреда организовала и реазиловала предавање за 

средње школе у обуку за попуњавање листу жеља. 

Од другог полугодишта интезивирала сам сарадњу родитеља, односно Формирала Тим за подршку у учењу. На основу извештаја 

одељењских старешина видела сам да поједини ученици имају и преко пет недовољних оцена. Да би се појачао рад ученика код 

куће била ми је идеја укључити и родитеље да помогну детету у раду.  

Вођење индивидуалних  и групних разговора са родитељима који су били током године у циљу помоћи ученицима у учењу и 

понашању. Помоћ родитељима чија деца раде по ИОП-у помоћ у раду и праћењу учења код куће. Помоћ родитељима у 

попуњавању листе жеља за ученике осмог разреда                                                                          

                                                                                                                                                                   Педагог:Данијела Ракићевић  

21. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
Извештај о реализованој сарадњи са друштвеном средином 
 
У току  школске 2018-2019..године остварена је сарадња са великим бројем културних и јавних институција. 

Традиционално добру сарадњу имамо са Општинском организацијом Црвеног крста и „Пријатељи деце“ Горњи 

Милановац. 

Веома је добра сарадња са предшколском установом „Сунце“ и вртићем у Прањанима. Сјајну сарадњу имамо и са 

књижарама „Примом“, „Најом“, „Мишковићем“ и „Оригиналом“ из Горњег Милановца. Преко њих набављамо канцелариски 

материјал и наставна средства за школу. Са штампаријама из Чачака „Cerox“. 

Редовно смо сарађивали са осталим школама у окружењу, Општином Горњи Милановац, Школском управом у Чачку, 

Центром за социјални рад, МУП-ом, Домом здравља, Јавним здрављом из Чачка, Трезором.Затим „Пролетером“ у вези набавке 

хране за кухињу. „Невен комерц“ за набавку материјала за кречење, ИТП –Трбушани за набавку гориво за школски ауто. 

 
22. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА 
Извештај о раду тима за уређивање школског сајта 
 
Сајт школе је покренуо наставник информатике Славица Дилпарић, а уређивали су  га  наставници техничких наука и 

математике. Са одласком наставника математике који је  стављао на сајш школе, тај посао су обављале педагог школе и 

библиотекар. Наставник Зоран Лекић је постао вд.директор Дома за ученика примљени су нови радници. Сада сајт школе 

уређује наставница техничког и информатичког образовања Славица Дилпарић.   Редовно се ажурира сајт школе. 

                                                                                                                                                                        Тим за уређивање сајта  
23.ПРОЈЕКАТ 
Урађени су пројекти за замену ПВЦ столарије за школе у Прањанима, Брезни и Каменици уз помоћ Општине Горњи Милановац, 

као и пројекат за реконструкцију ђачке кухиње у Прањанима. 
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XXIV ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 
У току школске 2018-2019..године реализује се Годишњи  план рада у складу са прописима.Структура и садржај омогућили су 

синхронизовано и континуирано остваривање планираних активности без стихијности и импровизације у раду. 

Елементи школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени. 

Остваривање програмскох задатака праћено у току првог полугодишта кроз  увидом у педагошку документацију и рад 

задужених наставника, педагога, психолога и директора школе, анализом реализације садржаја програма на нивоу стручних 

органа школе и подношењем извештаја.На нивоу праћења и из извештаја произилази да су успешно обављене све планом 

предвиђене активности везане за реализацију образовно-васпитног рада школе. Таође успешно су реализоване активности које 

су се дешавале у ходу. 

Активности предвиђене Годишњим планом рада школе усмеравају рад у  школској години, што је добар начин 

планирања. Међутим, задаци нису у потпуности операционализовани кроз различите планове рада. 

Планови стручних органа школе су усаглашени и разноврсни имају довољно планираних стручних тама и дискусија 

као и међусобних посета часова у оној мери које не ремети рад образовно-васпитног процеса, док посебни програми васпитног 

рада уважавају у довољној мери конкретне и специфичне услове рада школе. 

Годишњи извештај о раду школе је прегледан и садржи пуно података, али  извештаји о реализованим активностима  

не садрже критички осврт, што није добра основа за планирање у следећој школској години. 

Годишњи план рада школе је усмерен на задовољавање потреба ученика и прилагођен специфичностима одељења. 

Годишњи извештаји стручних већа и тимова допуњени су критичкм освртом и предложене су мере за унапређивање 

рада. 

Годишњи планови стручних, руководећих и управних органа школе ће бити међусобно усаглашени и садржаће више 

стручних тема и дискусија, доставиће се план посета часова и других облика хоринзонталног учења наставника. 

Из свих извештаја о раду у претходној години извучене су мере за унапређивање рада којима је допуњен Годишњи 

план рада за следећу школску годину. 

 

 

                                                                     Прањани, 28.6.2019.године 
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