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АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ  И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

АВГУСТ 
 

Културно-спортска манифестација ,, Илиндански дани “ одржана  је 31. 07. - 2.08. 2013. 

године  у Каменици. 

 

Седнице 

 

У уторак, 20.08.2013. године одржана је седница Стручног већа за разредну наставу. 

Дана  20.08.2013. године одржана је седница Наставничког већа .  

О спољашњем вредновању  школа и вођењу школске документације  говорили су гости: 

Милорад  Крунић и Данијела Ковачевић  Микић  просветни саветници из Школске управе 

Чачак. 

У петак , 30 .08. 2013.године одржана је седница Наставничког већа. 

Предавање на тему NTC – систем учења одржала је Драгана  Џоковић из ОШ ,, Филип 

Филиповић “ из  Чачка. 

Школске  просторије  су сређене , као и школска дворишта. Школска библиотека у 

Прањанима,  реновирана је постављањем додатних полица за књиге .  Сређена је и архива 

школе.Све је спремно за почетак нове школске године. 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Школска година је почела 2 .септембра.  

У овој школској години нашу школу похађа 249 ученика у 27 одељења редовне наставе и  

у Прањанима имамо једно одељење продуженог боравка.У матичној школи у Прањанима 

наставу похађа 145 ученика од I-VIII , У Каменици 40 ученика  од I- VIII, а у Брезни 26 

ученика од  I-VIII разреда.У четвороразредним издвојеним одељењима број ученика је 

следећи :  Богданица  9 , Гојна Гора 12,  Коштунићи 3, Теочин 11 и Срезојевци 3.Укупно 

има  66 запослених. 

Септембар је један од најдинамичнијих месеци у школи. До половине месеца треба 

написати и усвојити документа важна за функционисање школе. То су пре свега , 

Извештај о раду за претходну  школску годину  и Годишњи план рада за текућу школску 

годину.Поред ових докумената сваки наставник је у обавези да достави свој годишњи и 

оперативни план рада као и план рада слободних активности и стручних и одељењских 

већа. 

 

Седнице 

 

У уторак, 3.09. 2013.године одржана је седница Стручног већа за разредну наставу.  

Дана 5.09.2013.године одржане је седница Одељењских већа за више  разреде . 

У понедељак,16.09.2013.године одржана је седница Савета родитеља. 

 У понедељак, 16.09.2013.године одржана је седница Школског одбора. 
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Спорт 

 

 Дана 20.09.2013. године у нашој школи је одржан спортски дан.Прво је одржан школски 

крос по пропозицијама РТС-а.На школском кросу учествовао је 241 ученик.Најбржи су 

освојили дипломе и  добили право учешћа на општинском кросу. 

Затим су одржана спортска такмичења у одбојци и малом фудбалу између ученика VII и 

VIII разреда. 

  

 

 

 
 

 

 

 

Позоришна представа 

 

 

Дана  25.09.2013.године спроведена је манифестација ,, Школама у походе“ , која је 

посвећена Мики Антићу. Позоришној представи,, Догодио се Мика Антић “ 

присуствовало је 102 ученика  из Прањана и Каменице. 
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У петак, 27.09.2013.године одржано је школско такмичење у дисциплини  Стони тенис. 

Најбољи су узели учешће за општинско такмичење у Горњем Милановцу. 

 

3D пројекција 

 

 Такође , 27.09. 2013.године нашу школу посетио је 3D караван кроз Србију.Приказана су 

два филма за ученике нижих и виших разреда у 3D пројекцији.Техничка реализација је 

,,Студио Призор“ . 

 

 

 
 

Спорт 

 

У суботу , 28.09.2013.године одржан је општински крос у Горњем Милановцу.Најбољи 
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појединачни наступ оствариле су ученице Анђела Обрадовић из Каменице и Сузана 

Таловић из Прањана. 

 

ОКТОБАР 

 

Карате тренинг 

 

Фудокан  савез Србије  на иницијативу професора Илије Јорге 2.10.2013. године у нашој 

школи организовао је карате тренинг и предавање о насиљу, коме је поред ученика и 

запослених присуствовала и просветни саветник Рада Каранац. 

 

 

 
 

Презентација књиге 

 

Дана  3.10.2013. године у матичној школи у Прањанима одржан је општи родитељски 

састанак. 

 

Радиша Зимоњић родитељима је презентовао књигу ,, Породични  буквар “ Милице 

Новковић. 
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Стони тенис 

 

Општинско такмичење у Стоном тенису одржано је 5.10 .2013.године у Горњем 

Милановцу. 

Екипно прво место освојиле су три наше ученице из Брезне : Јелена Весковић, Вера 

Чурлић и Бојана Чучак. 

Ученица Јелена Весковић је освојила прво место у појединачној категорији. 

Седнице 

 

Седница Наставничког већа , одржана је 10.10.2013.године. 

 

Дечија недеља  од 7.до 13.октобра 2013. 

Програм активности обележавања Дечије  недеље  у 2013. одвија се  под мотом: 

 

Слушајте мама и тата,  

желим сестру ил’ брата! 

 

 
 

 
Дечија недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње 

јавности на децу и младе , на дете као носиоца права , на потребе деце у породици , 

друштву и локалној заједници ,на њихово право да одрастају у што бољим условима , на 

једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 

Дечију недељу у нашој школи обележили су ученици нижих разреда са својим учитељима, 

библиотекаром и учитељицом продуженог боравка следећим активностима : 
 

ПОНЕДЕЉАК: Слике на плочнику – шаљемо поруку одраслима : Слушајте мама и тата, 

желим сестру ил брата ! 
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Уторак : Мала сцена : Мргуд и Доктор за проблеме – ми познајемо Буквар дечијих права ! 

 

                             

 

                                               
                         

 
       Среда : Пријем ђаку прваку-приредба за ученике првог разреда                
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Четвртак:  Забавна олимпијада- одрастамо весело и здраво! 

                                  
 

Петак : Дружимо се са онима који брину о нашем здрављу-педијатар 

Нашу школу посетио је лекар Ненад Бабовић.Он је ученицима млађих разреда кроз 

занимњиву презентацију представио здраву храну,  одржавање личне хигијене као и 

бављење спортским активностима. 
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Субота : Волим своју школу-прослава Дана школе 

Ученици заједно са својим наставницима припремили су приредбу,  тако да су се гостима 

представили песмом,  игром , свирањем и глумом.Председник синдиката Милена Томовић 

уручила је поклоне  учитељима Жарку Лозо и Љиљани Дамљановић,  поводом одласка у 

пензију. 

 
 
 

        
 

Различити без разлике  кроз  Еко-спорт  од 10 до 13.октобра 2013.године 

 

У оквиру Дечије недеље ученици IV разреда  из Прањана учествовали су у овом 

пројекту.Организовано је дружење деце из различитих група (девојчице,  ромска деца, 

деца са посебним потребама,  деца избегла са Косова , сиромашна деца итд. ). Учествовала 

су деца из 10 градских и наше сеоске школе. Боравили су у кампу ,, Савача“ код Бора. 

Са децом  је био учитељ Драган Алуровић и наставник физичког васпитања Милољуб 

Ристановић,  лидер групе из Прањана. 
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Такмичења 

 

Окружно такмичење у стоном тенису  одржано је 15.10.2013. године , у Чачку.Ученице 

наше школе из Брезне пласирале су се на републичко такмичење . 

Од 16.10. 2013. године наша школа је ушла у пројекат ,, Еко-школе“ , тако да ћемо сви 

заједно радити на реализацији овог пројекта. 

 

Сајам књига 

 

Петоро запослених из наше школе посетило је 58.Међународни сајам књига у Београду, 

26.10.2013.године. 

 

НОВЕМБАР 

 

Мађионичарска представа 

 Нашу школу посетио је мађионичар , Драган Павловић из Падежа код Крушевца, 

5.11.2013.године Ученицима млађих разреда приказао је мађионичарску представу . Деца 

су му и помагала у извођењу неких тачака. Било је занимљиво. 

 

 

 

 
 

Међународни дан климатских промена 

Дана 5.11.2013. године у школи у Каменици  јавним часом обележен Међународни дан 

климатских промена. Час организовали наставници : Драгана Бабовић, Невенка Видојевић 

и Ђуро Церанић.На овај начин подсетили су ученике на њихову улогу у очувању и 

заштити животне средине , као и њеном промовисању , о активностима којима могу 

допринети  смањењу загађења и претеране потрошње енергије. 

 

Седнице 

Седница Одељењских већа виших разреда одржана је 5.11.2013. године. 

Седница Стручног већа за разредну наставу одржана је 6.11.2013.године. 

Седница Наставничког већа поводом завршетка првог класификационог периода, одржана 

је 6.11.2013.године. 
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Миртовдански дани у Брезни 

Други по реду Митровдански дани, одржани су 8.новембра 2013.године  у Брезни. 

Ученици су припремили пригодан програм. Наступио је трубачки оркестар као и 

фолклорна група. Заједно са својим наставницима,  као и мештанима околних села 

свечано су обележели тај дан. 

 

Дан толеранције 

Дан толеранције обележен је у школи у Прањанима са ученицима виших  разреда, 

19.11.2013.године. Час је започео низом асоцијација на свако слово у речи 

ТОЛЕРАНЦИЈА, читањем песме Дарка  Савића ,, Толеранција “,  као и другим 

активностима. Уређен је пано на ову тему. Час је осмислила наставница  српског језика 

Горица Ристановић. 

 

 
 

Међународни дан права детета 

 

Међународни дан права детета обележен је са ученицима библиотечке секције у 

просторијама школске библиотеке 20.11.2013.године са библиотекаром , Горданом 

Поповић. 

Ученици су упознати са правима која им по закону припадају , али смо говорили и о 

обавезама које као деца у породици и школи морају да испоштују.Посебну пажњу 

посветили смо причи о праву сваког детета да буде заштићено од злоупотребе, 

занемаривања и злостављања,  као и о томе како реаговати и коме се обратити у таквим 

случајевима.  

  

,, Детету пуно љубави треба 

да срећно расте,  да гради свет, 

никад му немој сасећи крила 

подржи сваки његов лет.“ 
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Сајам науке и технике 

 

  Сајам науке и технике одржан је 29.11.2013.године ,  у Чачку. Осамнаест ученика из 

наше школе из Прањана посетило је сајам са наставницом хемије Драганом  Бабовић. 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Седнице 

 

Седница Школског одбора одржана је 3.12.2013.године. 

Седница Школског одбора одржана је 25.12.2013.године. 

Седница Стручног већа за разредну наставу одржана је  26.12.2013.године. 

Седница Одељењског већа  за више разреде одржана је 26.12.2013. године. 

Седница Наставничког већа одржана је 26.12.2013.године . 

 

Општинско такмичење у лепом говору 

 

 

На општинском такмичењу у лепом говору које је одржано 7.12. 2013. године у Горњем 

Милановцу , Драгана Маћић ученица осмог разреда из Прањана освојила је друго место. 

 

Посета фестивала науке у Београду 

 

Дана 6.12. 2013. године  14 ученика од  петог до осмог разреда из Прањана, Каменице и 

Брезне,  директор школе Зоран Пантовић ,  наставници Велимир Александров,  Зоран 

Лекић,  Драгана Бабовић и представник  савета родитеља Драгана Томић , посетили  су  

Фестивал науке у Београду. Програм је реализован кроз различите активности:изложбе, 

радионице, демонстрације , експерименте и сл. Теме које су заступљене су разноврсне , 

али је циљ увек исти – заинтересовати посетиоце за науку помоћу снажних и 

инспиративних искустава. 

 

Математичка интернет олимпијада 

 

Математичка интернет олимпијада одржана је у Београду, 8.12.2013.године за ученике  
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петог и шестог разреда. Драган Никитовић , ученик шестог разреда из Прањана,  добио је 

похвалу за учешће на олимпијади. 

 

Седнице 

Седница Савета родитеља ,одржана је 10. 12.2013.године . 

 

Предавање 

 

Пројекат под називом ,, Здрави зуби, за здраву и насмејану школу“ одржан је 

12.12.2013.године .Предавања су одржана  у Каменици , Прањанима и Теочину,    у 

сарадњи Општине Горњи Милановац  и Дома здравља.  Предавање на ову тему одржали 

су :  Драгица Топаловић,  директор Дома здравља ,  Радован Јаковљевић,  специјалиста 

дечије превентивне стоматологије , Слободанка Петровић,  просветни инспектор,  и 

Трифун Пауновић,  начелник месних заједница. Циљ овог пројекта је да родитељи схвате 

колико је важно превентиве ради да децу  што чешће доводе стоматологу ,  а не онда када 

дете  заболи зуб.У оквиру овог пројекта договорено је да ће деца из издвојених одељења 

организованим превозом бити довожена у стоматолошку  ординацију у Прањане , ради 

обављања потребних стоматолошких интервенција. 

 

Награде 

 

На  литерарном конкурсу који је организовао  Огранак  Вукове задужбине  у Чачку  прво 

место освојио је Стефан Браловић , ученик другог разреда из Прањана , а друго место 

заузео је Алекса Савић,  ученик првог разреда  из Коштунића. Свечана додела награда 

одржана је у суботу,14.12.2013. године у Дому културе у Чачку. 

 

 

 

Математичка   интернет  олимпијада 

 

Математичка интернет олимпијада за ученике  седмог и осмог разреда одржана је у 

Београду , 15.12.2013.године.  Драгана Маћић, ученица осмог разреда из Прањана освојила 

је друго место,  а Ксенија Милутиновић, ученица седмог разреда похвалу. 

 

 

 

 

Сертификат ШБН 

 

Наша школа је добила сертификат за успешно реализован програм  Школа без насиља. 

Свечана додела плакете одржана је у Београду 18.12.2013.године. Присуствовали су 

директор школе Зоран Пантовић,  Јелена Ђорђевић,  психолог наше школе ,  као и Рада 

Каранац из Школске управе Чачак,  ментор програма . 
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Акција прикупљања играчака 

У оквиру пројекта ,, Еко - школе “ ученици одбора Еко –школе  у сарадњи са ученицима 

Вршњачког тима,  Ђачког параламента,   директором, наставницима  и  стручним  

сарадницима спровели су хуманитарну акцију   ,, Поклони бар једну играчку“. 

Прикупљене играчке поклоњене су малишанима у дечијем вртићу ,, Сунце “у Прањанима , 

25.12.2013.године .Циљ акције је развијање и подстицање хуманости према малишанима 

ове установе,  који ће ускоро постати ученици наше школе. 

 

 

 

 
 

Дана  26.12. 2013. године нашу школу је посетила телевизија B-92 , 

поводом добијања плакете за успешно реализован пројекат Школа без насиља. 
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Дана  27.12.2013.године са почетком у 9  часова у нашој школи одржано  је предавање на 

тему : ,, Болести прљавих руку и општа хигијена “.  Предавач је др. Љиљана Пишчевић-

Мојићевић из  Завода за јавно здравље Чачак. Предавање је одржано за ученике седмог и 

осмог разреда. 

 

ЈАНУАР 

 

У понедељак, 20.01. 2014.године почела је настава у другом полугодишту. 

 

Светосавски турнир 

 

Светосавски турнир у малом фудбалу одржан је спортској хали ,, Бреза“ у Горњем 

Милановцу, 24.01.2014.године где су учествовали и ученици из Прањана. 

 

Награде 

 

Ученица шестог разреда Милица Јаношевић из Прањана ,освојила је друго место на 

литерарном конкурсу који је расписао Регионални центар поводом  Дана породице. 

Свечана додела награда је 31.01.2014.године у Регионалном центру. 

 

Школска слава Свети Сава 

 

Као и претходних година , и ове године је у нашој школи свечано обележена школска 

слава Свети Сава 27.01.2014. године.Прослава је обележена пригодним програмом. Затим 

је свештеник обавио обред освештења и резања славског колача, честитавши нам школску 

славу и пожелевши нам много среће, здравља и успеха. 
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Школско  такмичење  из  математике 

 

У петак, 31.01.2014.године одржано је школско такмичење из математике у матичној  

школи у Прањанима. 

 

 

ФЕБРУАР 

 

Књижевна  олимпијада 

У суботу, 8.фебруара 2014.године одржано је Oпштинско такмичење  ,, Књижевна 

олимпијада “ у ОШ ,, Десанка Максимовић “ у Горњем Милановцу. Учествовало је 

нколико ученика VII и VIII разреда из Прањана , Каменице и Брезне.  

Ученица осмог разреда ,  Драгана Маћић из Прањана освојила је друго место на 

Књижевној олимпијади. 

 

 

Посете 

 

У уторак, 11.02. 2014. године матичну школу у Прањанима посетили су просветни 

саветници Милорад  Крунић и Данијела Ковачевић Микић из Школске управе Чачак. 

Присуствовали су часу српског језика у четвртом разреду код учитеља Драгана 

Алуровића, као и часу хемије у седмом разреду код Драгане Бабовић. 

 

 

 

Звездани шатор у прањанској школи 

 

У среду ,19.02.2014. године нашу школу посетио је ,, Планетаријум “ у сарадњи са 

Астрономским  друштвом ,, Руђер Бошковић  “  из  Београда. Професионални астрономи 

Јован Алексић и Александар Оташевић  представили су саремено наставно-педагошко 

средство кога чине (шатор од посебног платна који надуван има облик полулопте, 

специјализовани пројектор ,, рибље око “ и компјутер.Пројекцијама у Планетаријуму 

присуствовало је 160 ученика прањанске школе, и по 40 ученика ОШ ,, Петар Лековић “-

Пожега, ИО Душковци и из ОШ ,, Вук Караџић  “ – Чачак. Предавачи су кроз забаву и 

разговор ученицима демонстрирали небеску сферу, кретање  небеских тела на њој, 

откривали тајне звезданог неба, сазвежђа , планета и сателита, звезданих јата, маглине и 

галаксије све до објеката на самом рубу свемира. 

Гостовање мобилног планетаријума у нашој школи огганизовано је у оквиру пројекта ,, 

Звездани шатор у школама Србије “ . 
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Маскенбал 

 

У среду , 26.02.2014. године у нашој школи одржано је предтакмичење за двадесети по 

реду  Фестивал маски у организацији  КУД ,, Абрашевић “ из Чачка.Најуспешније маске 

представиће се на финалном такмичењу 2.03.2014. у Чачку у Дому културе са почетком у 

11 часова. 

 

 

 
 

Седнице 

Седница Наставничког већа одржана је у петак , 28.02.2014. године. 
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МАРТ 

 

Такмичења 

 

У суботу, 1.03.2014. године у ОШ ,, Свети Сава“ у Горњем Милановцу одржано је 

општинско такмичење из математике.Тамара Биорац, ученица четвртог разреда из 

Теочина заузела је  треће место.  Јана Столица , ученица трећег разреда из Прањана 

заузела је друго место , а Невена Томовић , такође ученица трећег разреда из Прањана 

заузела је треће место. Јелена Весковић , ученица осмог разреда  из Брезне освојила је 

прво место и пласирала се на окружно такмичење. 

 

Предавање 

 

Дана  6.03.2014.године у Брезни , Прањанима и Каменици одржана су предавања на тему 

,,Угроженост и заштита шума “ . 

Предавачи из шумарске секције Чачак  су кроз занимљиву причу прилагођену свим 

узрастима представили важност шума, његов значај за планету, ваздух, земљиште,климу, 

воду. Кроз презентацију су обухватили све најважније факторе и уз разумљива објашњења 

на конкретним примерима дочарали ученицима важност здравог дрвета. Могли су чути и 

какви пожари су корисни а какви штетни, како треба поступати у тим ситуацијама, колико 

су опасни пожари и колико штете праве, колико година је потребно да се једна шума 

обнови.Чули су и све предности и добробит једне шуме за планету.  

 

 

 

 

 

На општинском такмичењу из српског језика које је одржано у суботу, 8.03.2014. године  , 

у ОШ ,, Момчило Натасијевић “ ученица петог разреда из Брезне Марија Весковић 

освојила је четврто место. Треће место заузела  је  и Јелена Весковић , ученица осмог 
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разреда из Брезне.Обе ученице пласирале су се на окружно такмичење. 

 

Ученица седмог разреда из Прањана Ксенија Милутиновић на општинском такмичењу из 

хемије које је такође одржано у ОШ ,, Свети Сава “ у Горњем Милановцу у суботу , 

8.03.2014. године освојила је треће место. 

 

На двадесетом по реду Фестивалу маски ученица четвртог разреда  Анђелија  Лазовић  из 

Коштунића освојила је прво место за најизворнију маску ,, Житно поље “ , а ученица 

трећег разреда Љубица Дамљановић из Коштунића заузела је треће место за појединачну 

маску ,, Печурка “ .  

 

 

Понашање у ванредним ситуацијама 

 

У среду,12.03.2014. године осмогодишње школе у Прањанима, Каменици и Брезни 

посетила је ватрогасна екипа из Чачка.После краћег предавања ученици су  и практично 

учествовали у  гашењу импровизованог пожара. 

 

 
 

 

Седнице 

У понедељак , 10.03.2014.године одржана је седница Школског одбора. 

У среду, 12.03.2014.године одржана је седница  Стручног већа за разредну наставу.  

 

 

Такмичења 
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У четвртак , 13.03.2014.године у матичној школи у Прањанима одржано је такмичење 

из математике ,, Мислиша 2014  “ . 

 

У суботу,15.03.2014.године у Прањанима је одржано општинско такмичење из биологије. 

Ученице петог разреда Марија Весковић,  из Брезне ,Милица Бјелаковић и Ана Рајчевић  

из Прањана освојиле су треће место ; Јована Васиљевић и Марија Шутић, ученице шестог 

разреда из Прањана  такође , треће место ; Ученик седмог разреда  из Прањана , 

Александар Мирковић , освојио је треће место из биологије. Јелена Весковић, ученица 

осмог разреда из Брезне освојила је прво место на општинском такмичењу из биологије  и 

пласирала се на окружно такмичење. 

 

На општинском такмичењу из техничког и информатичког образовања које је такође 

одржано у суботу, 15.03.2014.године у ОШ ,, Момчило Настасијевић   “ у Горњем 

Милановцу ученица петог разреда Марија Весковић из Брезне заузела је друго место , а 

ученица  осмог разреда Јелена Весковић треће место. 

 

На окружном такмичењу из српског језика и књижевности које је одржано у суботу , 

15.03.2014.године у ОШ ,, Вук Караџић “ у Чачку , ученица осмог разреда из Прањана , 

Драгана Маћић освојила је треће место. 

 

 

Седнице 

Седница Школског одбора одржана је у понедељак , 10. 03.2014.године. 

Школски час 

У знак сећања  на злочине над српским становништвом 17. 03.2004.године  у свим 

школама први час био је посвећен мартовском погрому Срба.Ученицима је прочитан текст 

о овом немилом догађају , а затим је емитован филм под називом ,, Након десет година “ . 

Такмичења 

У четвртак, 20.03.2014. године  у матичној школи у Прањанима одржано је школско 

такмичење у рецитовању за ученике нижих разреда.Учествовало је 17 рецитатора. Троје 

најбољих, пласирали су се на општинско такмичење. 

На општинском такмичењу из историје , које је одржано у суботу, 22.03.2014.године 

ученица осмог разреда  Драгана Маћић из Прањана заузела је друго место ; 

Далибор Тошић, ученик седмог разреда такође је заузео друго место на такмичењу из 

историје. 
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На општинском такмичењу из географије које је такође одржано у суботу, 

22.03.2014.године ученица осмог разреда из Брезне Јелена Весковић,заузела је друго 

место, а ученик седмог разреда Александар Мирковић из Прањана , треће место. 

 

АПРИЛ 

8 Школска сцена 

Ученици наше школе из Каменице учествовали су на Фестивалу позоришног 

стваралаштва ученика основних и средњих школа са подучја општине Горњи Милановац 

који је трајао од понедељка, 31.03.2014. године  до уторка 8. 04.2014. године. Наступали су 

у уторак , 1.априла 2014.године са две представе : ,, Јежева кућица “ и ,, Чудесни сан малог 

Ђорђа “ .  

 

Песнички час 

Дана 2.04.2014.године у нашој школи у Прањанима свечано је обележен Међународни дан 

књиге 2.април. Најпре су ученици нижих разреда , чланови библиотечке секције 

 припремили кратак пригодан програм ,  а затим смо организовали песнички час. У госте  

смо позвали песнике : Љиљану Браловић , Вањку Поњавић , Живанку Васић , Драгана  

Васића, и Милесу Илић.  
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Седнице 

 

У среду 2. 04.2014. године одржанa  је седница  Одељењских  већа за више разреде . 

Седница Стручног већа за разредну наставу одржана је 2.04.2014.године . 

У петак 4. 04. 2014. године одржана је седница Наставничког већа. 

 

Такмичења 

 

На окружном такмичењу из српског језика које је одржано у суботу , 5.04.2014 . године у 

ОШ ,, Вук Караџић “ у Чачку , ученица осмог разреда из Брезне , Јелена Весковић освојила 

је прво место. 

 

Такође,  ученици из  Каменице  са своје две представе на 8 школској сцени у Горњем 

Милановцу освојили су признања за исказану глумачку даровитост и подвиг представу.  

 

Професионална оријентација 

 

У понедељак 7.04.2014. године нашу школу у Прањанима посетили су професори из 

Техничке школе Чачак и ученицима осмог разреда приказали презентацију о занимањима 

за која се образују ученици у њиховој школи. 

 

Предавање стоматолога 

 

Ууторак, 8.04.2014.године стоматолог Др Перо Лозо одржао је ученицима предавање о 

здрављу зуба и уста.Затим је приказан кратак филм о понашању код стоматолога.Ученици 

су добили поклон флајере са порукама везаним за здравље зуба. 

 

 

Уређење дворишта 

 

У среду, 9.04.2014. године  уређено је школско двориште у Прањанима. Спроведена је 

акција под називом ,, Један цвет за нашу школу “. У акцији су учествовали наставници и 

ученици школе. 

Професионалана оријентација 

 

Представници пољопривредне школе из Пожеге посетили су нашу школу у 

четвртак,10.04.2014.године и ученицима осмог разреда одржали презентацију о 

занимањима у њиховој школи. 

 

Такмичења 

 

Јелена Весковић , ученица осмог разреда из Брезне на окружном такмичењу из биологије 

које је одржано у суботу , 12.априла 2014.године у ОШ ,, Филип Филиповић “ у Чачку, 

заузела је друго место. 

На окружном такмичењу из географије које је одржано у недељу , 13.04.2014. године у 

ОШ ,, Сретен Лазаревић “ у Приликама , ученица осмог разреда из Брезне Јелена Весковић 

заузела је треће место. 
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Марија Весковић , ученица петог разреда из Брезне на окружном такмичењу из техничког 

образовања заузела је четврто место. 

 

Једна фудбалска екипа која је представљала  нашу школу у конкуренцији 20 екипа 

Моравичког округа освојила  је четврто место , а друга у конкуренцији девет екипа ,такође 

је заузела четврто место. 

 

Похвале ,, Мислиша 2014 “ за учешће на такмичењу припале су следећим ученицимаиз 

Прањана : Огњену Прици , Милени Бјелаковић и Јани Столици. 

 

 

Акција ,, Уредимо наш град и општину “ 

 

У понедељак , 14.04.2014. године у осмогодишњим школама у Прањанима , Каменици и 

Брезни спроведена је акција чишћења са ученицима од петог до осмог разреда у трајању 

од 12 до 14 часова. 

 

 

Фарбање  ускршњих јаја 

 

У среду , 16.04.2014. године у црквеној трпезарији у Прањанима  спроведена је радионица 

фарбања ускршњих јаја. У акцији су  учествовали  ученици од првог до четвртог разреда, 

њихови учитељи , свештеник , вероучитељ, библиотекар и учитељица продуженог 

боравка. Радионица је трајала од десет до дванаест часова. Офарбана  јаја  су остала  у 

цркви до Ускрса када их  је свештеник даровао  деци и мештанима . 
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Филм 

 

Филм ,, Огњиште у искри сећања “ добио је другу награду на десетом дечјем  васкршњем 

сабору који је одржан  21. и 22.априла 2014.године  у бањи Врујци. Филм су снимили и 

урадили наставници Ђуро Церанић и Зоран Лекић и ученица Јелена Весковић из Брезне. 

 

 

 

Еко-час 

 

Ученици трећег разреда у Прањанима  су у месецу априлу реализовали више активности 

везаних за очување животне средине , а посебну пажњу су посветили рециклажи . На тај 

начин дали су свој мали допринос Еколошком покрету наше школе. 

Такође, поводом дана планете Земље у петак ,25.04.2014.године , извели су кратак колаж 

програм кроз разноврсне активности.Присуствовали су ученици првог, другог и четвртог 

разреда са њиховим учитељима, директор, педагог, психолог и библиотекар. 

 

            
 

 

Теочински дани 

 

Културна манифестација ,, Теочински дани “ , одржана је такође, 25.04.2014. године у 

Теочину. 

 

Такмичења 

 

У суботу , 26.04.2014.године одржано је окружно такмичење из биологије  у Такову. 

Драгана Маћић , ученица осмог разреда из Прањана освојила је прво место и пласирала се 

на републичко такмичење. 

 

Семининар 

 

У циљу стручног усавршавања у матичној школи у Прањанима одржан је дводневни 

семинар 26. и 27.априла 2014.године .Назив семинара је ,, КАКО ДО ИНТЕРАКТИВНОГ 

СОФТВЕРА У НАСТАВИ  “ који је трајао 16 сати .Семинару је присуствовало 
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27полазника . Аутори семинара су Душан и Александра Станковић . 

 

 

 

                                
 

 

 

Дани отворених врата 

 

У понедељак,27.04.2014.године одржани су дани отворених врата за будуће прваке наших 

школа. 
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Спорт 

 

У среду, 30.04.2014.године у оквиру пројекта  ,, ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА “ одржан је 

ЈАВНИ ЧАС ОДБОЈКЕ  под дирегентском палицом тренера одбојкашког клуба ,,БОРАЦ“ 

из Чачка . Учествовали су чланови одбојкашке секције наше школе из Прањана , 

Каменице, Брезне и ОК ,, Борац из Чачка. 

На општинском првенству у атлетици друго место освојила је ученица шестог разреда из 

Прањана , Сузана Таловић ; треће место зазели су Стеван Видаковић, ученик седмог 

разреда из Прањана ; Владе Крњић, ученик седмог разреда из Каменице ; Марија Бабић, 

ученица шестог разреда из Прањана ; као и Милица Стевовић, ученица осмог разреда , 

такође из Прањана. 

 

 

 

МАЈ 

 

Шаховски турнир 

 

Шаховски турнир се већ неколико година традиционално одржава у издвојеном одељењу 

у Богданици 1.маја. Тако да је ове године првог маја већ пети пут организована ова 

манифестација. 

 

Награде на конкурсима 

 

На конкурсу ,, Крв живот значи “ , Милица Веселиновић , ученица првог разреда из 

Прањана освојила је прво место ;   Алекса Савић , ученик првог разреда из Коштунића 

друго место ; Анђелија Лазовић, ученица четвртог разреда такође из Коштунића освојила 

је треће место. 

 

На конкурсу ,, Витезово пролеће “ , Тијана Вукашиновић , ученица четвртог разреда из 

Прањана освојила је награду за ликовни рад . 

 

Пробни пријемни 

 

У петак, 9.05.2014.године ученици осмих разреда радили су пробни комбиновани тест. 

 

Ђачке екскурзије 

 

У суботу, 10.05.2014.године ученици нижих разреда ишли су на једнодневну екскурзију на 

релацији : Прањани-Чачак-Пожега –Ужице-Златибор-Мокра Гора.Посебна атракција 

ученицима била је вожња традиционалним возом ,,Ћиром“. 

 

 

Дана 10. и 11.маја 2014. године ученици ученици петог и шестог разреда путовали су на 

дводневну екскурзију на релацији : Прањани-Краљево-Студеница- Жича-Крушевац-Ниш-

Ресавска пећина-Манасија- Крагујевац-Прањани. 
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Такође, 10. и 11.маја 2014. године ученици седмог и осмог разреда путовали су на 

дводневну екскурзију на релацији: Прањани-Крушедол-Сремски Карловци-Нови Сад -

Суботица-Палић-Фантаст-Царска бара-Прањани. 

 

 

Радионица Тетра-пака 

 

У среду,14.05.2014.године одржана је радионица Тетра-пака у Прањанима . 

 

 

Презентација  филмова 

 

У уторак, 15.05.2014.године у Норвешкој кући у Горњем Милановцу  у 19 часова 

приказани су филмови које су снимили ученици наше школе са наставницима Ђуром 

Церанић и Зораном Лекић . 

 

 

 

Награде на конкурсима 

 

Алекса Савић , ученик првог разреда из Коштунића освојио је другу награду на конкурсу 

литерарних радова у оквиру 51. Дисовог пролећа за песму ,, Књига и Сава “. 

На конкурсу ,, Дани ћирилице “ , ученик Алекса Савић , такође је освојио друго место. 

 

 

Хуманитарна  акција 

 

У уторак , 20.05.2014. године у нашој школи покренута је хуманитарна акција за помоћ 

угроженом становништву који су погођени поплавама.Прикупљају се новчана средства ,а 

у акцији учествују сви запослени и ученици. 

 

Пробни пријемни 

 

У уторак , 20.маја 2014.године ученици осмих разреда радили су пробни пријемни из 

српског и математике. 

 

Угледни час 

 

У четвртак, 22.04.2014. године наставница историје Јелена Александров одржала је 

угледни час ,, Суђење по Душановом законику “  са ученицима шестог разреда.Ово је 

заиста добар пример активне наставе из историје приказан драматизованом представом. 

Часу су присуствовали : директор, педагог, психолог, библиотекар као и ученици првог 

разреда са учитељицом Мирјаном Маћић. 
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Математички турнир у Београду 

 

 

У недељу ,25.05.2014.године у Београду је одржан Математички турнир на коме су 

учествовали и ученици из наше школе: Драган Никитовић и Ксенија Милутиновић из 

Прањана ; Тамара Биорац из Теочина ; Марија и Јелена Весковић из Брезне ; 

 

Седнице 

 

У уторак , 27. 05.2014. године одржана је седница Одељењских већа осмих разреда. 

 

У среду, 28.05.2014. године одржана је седница Наставничког већа. 

 

 

Крос РТС-а 

 

У четвртак , 29.05.2014. године одржан је Крос РТС-а са почетком у 10 часова. 

Учествовало је 237 ученика. 

 

 

Такмичења 

 

У суботу, 31.05.2014.године у Тршићу је одржано републичко такмичење из српског 

језика. На овом такмичењу учествовала је ученица осмог разреда из Брезне Јелена 

Весковић и освојила је пето место . 

 

 

 

ЈУН 

 

Припремна настава 

 

Припремна настава  за ученике осмог разреда који су упућени на поправни испит из 

математике организована је 2.06.2014.- 6.06.2014.године. 

 

 

 

Матурско вече 

 

 

 

У петак 6.06.2014.године , са почетком у 18 часова ученици осмог разреда организовали су 

матурско вече у просторијама школе.Заједно са својим разредним старешинама, 

директором, учитељима и наставницима свечано су обележили завршетак основне школе. 
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Такмичења 

 

На републичком такмичењу из историје које је одржано у недељу, 8.06.2014.године у  

Аранђеловцу, Драгана Маћић ,  ученица осмог разреда из Прањана освојила је треће 

место. 

 

 

Полагање из математике 

 

Ученици осмог разреда полагали су математику 9.и 10.јуна 2014.године. Сва четири 

ученика који су били упућени на поправни испит успешно су га положили. 

 

 

 

Седнице 

 

У уторак,10.06.2014. године одржана је седница Стручног већа за разредну наставу.  

 

Седница Наставничког већа одржана је у среду ,11.06.2014.године.  

 

На седници Наставничког већа проглашени су носиоци Вукове дипломе : Драгана Маћић 

из Прањана и Јелена Весковић из Брезне .  Посебна  похвала ,, Ученик генерације “ 

припала је  ученици Јелени Весковић. 
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Мини матура 

 

У четвртак,12.06.2014.године ученици четвртог разреда у Прањанима прославили су мини 

матуру. 
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Хуманитарна акција 

 

Хуманитарна акција у прикупљању новчаних средстава за помоћ угроженом 

становништву погођеном  поплавама успешно је спроведена у нашој школи. За двадесетак 

дана колико је трајала акција прикупљено је 98.010,00. У акцији су учествовали сви 

запослени , као и ученици наше школе. 

 

Фестивал ,, Зрачак вири “ 

 

Културна манифестација ,, Зрачак вири  “  одржана је упетак,13.06.2014.године,.Радионице 

су одржане у Прањанима, Каменици и Брезни.Гости су ученици трећег и четвртог разреда 

из ОШ ,, Таковски устанак“  из Такова. 

 

ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА 

У петак, 13.5.2014., одржава се фестивал ,,Зрачак вири“ у матичној школи у 

Прањанима и у издвојеним одељењима у Каменици и Брезни. Постоје разне радионице као 

што су: сликарска, луткарска, културно-историјска баштина, новинарска, шаховска и 

многе друге. На њима деца уче разне вештине, стичу нова знања и пријатељства и уз то се 

забављају. Фестивал су посетили ђаци из Основних школа ,,Таковски устанак“ и ,,Петар 

Лековић“.  
Марија Бабић VI разред, 

Марија Томовић VI разред 

 

ПРИРОДНО ШАРЕНИЛО 

Радионица сликања на стаклу 
Наставник  Душан  Милосављевић води сликарску радионицу. Помажу му наставнице 

Славица Јевтовић и Снежана Голубов.Радионица се одржава у учионици трећег 

разреда.Учесници сликарске радионице сликали су пејзаж на прозорском стаклу. Цртеже 

су  започели у четвртак, а довршили у петак, 13.6.2014.године. Двадесет пет учесника је 

вредно радило.Деца су била одушевљена сликањем на стаклу. 

 

Александра Гавровић,Ана Толић,Виолета Ђуровић и Невена Милосављевић 
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МОЖДА БУДУЋЕ ЗАНИМАЊЕ 

Наши новинари  
У новинарској радионици су ученици од трећег до седмог разреда. Дошла 

су три ученика  из Основне школе ,,Таковски устанак'', а осталих 

шеснаест ученика су из Основне школе ,,Иво Андрић''. Радионицу воде 

наставница српског Горица Ристановић, Гордана Поповић,  

библиотекар,  и наставник информатике Зоран Лекић. Циљ ове 

радионице је учење и стицања знања о новинарским формама, стицање 

новинарског  искуства и сарадња са другим радионицама, постицање 

креативног рада на рачунару, развијање говорне културе изражавања, 

афирмација различитих способности ученика и задовољавање њихове 

радозналости.  

Припремила:Тамара Толић, четврти разред 
 

 

ДОЖИВЕО САМ НЕПОГОДУ 
Падала је јака киша 

Нисам ни сумњао да ће моја омиљена стаза постати набујaла река која све носи. Цело 

наше насеље је изашло на улицу и гледало како вода долази. Били смо спремни за велику 

поплаву. Када је вода почела да улази у наше двориште, нисам могао да верујем да је моје 

двориште сада једно велико море. Седели смо у кући и чекали да у сваком тренутку наиђе 

помоћ. Следећег дана се појавила спасилачка група по имену,,Жандармерија,,. 

Мајка природа је добра, али човек загађује околину, а понекад Мајка природа мора ту 

загађену околину да врати. 

Ја сам Алекса Десанчић, ученик 3.разред ОШ,,Посавски Партизани“ у Обреновцу, а сада 

сам у ОШ ,,Таковски устанак“ због ове непогоде. 

 

ВЕШТИ ПРСТИЋИ 

Културно-историјска баштина 
 

 

У историјској радионици вредно раде ученици од петог до седмог разреда. Радионицу воде 

наставница српског језика у Брезни Светлана Алуровић и наставник географије Велимир 

Александров. Двадесет петоро деце вешто баратају маказамма и бојама. Декупаж 

техником украшавају употребне предмете и у њих уносе нови дух. Поводом 150 година од 

смрти Вука Караџића направили су пано посвећен његовом животу.  

Циљ ове радионице је да се подстакне креативност код деце и да њихове идеје дођу до 

изражаја. Деца се најчешће пријављују на ову радионицу јер им је занимљиво и свиђају им 

се идеје наставника који воде ову радионицу. 

 

припремиле: Ксенија Пејица 6. разред  и Ивана Вуковић 7. разред 



                
 
 

 

                         
Прањани                   1852                                                              ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2013 /2014 . годину                                      

34 

 

 

 

 

                         
 Крај другог полугодишта 

  

У петак, 13.јуна 2014.године завршена је настава у другом полугодишту. 

 

Завршни испит 

 

У понедељак,16.06.2014. године 26 ученика осмог разреда полагало је завршни испит из 

српског језика; у уторак, 17.06.2014.из математике ; у среду ,18.06.2014.године 

.комбиновани тест. 

 

Излет за запослене 

 

У четвртак, 19.јуна 2014.године колектив наше школе путовао је  у Вишеград на 

једнодневно дружење. 

 

 

Награде 

  

На конкурсу  ,,Еко  Пакет “ чији је организатор Тетра пак , а који је реализован на нивоу 

школа учеснице пројекта ,, Еко школа “ , ученице наше школе из Прањана :Теодора 

Станојевић,Дијана Дамљановић и Крстина Томовић добиле су бицикле. 
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Седнице 

 

Седница Наставничког већа , одржана је у уторак,24.јуна 2014.године. 

Седница Савета родитеља одржана је 28.јуна 2014.године. 

Седница Школског одбора одржана је 28.јуна 2014.године. 

 

 

Родитељски састанци 

 

Родитељски састанци поводом завршетка школске године одржани су 27.и 28. јуна 

2014.године са краћим културно-уметничким програмом. 

 

ЈУЛ-АВГУСТ 

 

Културна манифестацуја ,,Илиндански дани“ 

 

Културна манифестација ,, Илиндански дани “ одржана је и ове године у Каменици у 

периоду 30. 7.2014.- 1.8.2014. године. Одржан је дводневни семинар НТЦ-систем учења. 

Реализатори су : Ранко Рајовић и Урош Петровић. Семинар је похађало 20 учитеља и 

наставника наше школе. Поред културно-уметничког програма одржано је и предавање за 

пољопривреднике овог краја. 

 

Седнице 

 

Седница Наставничог већа одржана је у уторак, 19.8.2014. године. 

Седница Наставничког већа   одржана је у петак, 29.8.2014. године. 
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