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АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ  И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Свечани почетак нове школске године2015/2016. 

 

            Основна школа „Иво Андрић“ Прањани  огласила је  почетак нове школске године 

свечаним подизањем школске заставе и симболичним звоњењем са школске спомен-

звонаре.Звоно се огласило осам пута јер се ради о осмогодишњој школи.Заставу је подигао 

ђак првак - Васиљевић Немања у присуству директора школе Зорана Пантовића и ученика 

осмог разреда Петра Танасковића. Овом догађају су присуствовали ученици школе, 

учитељи и наставници, као и многобројни родитељи, који су са великим аплаузом 

поздравили почетак нове школске године. 

Присутнима се обратио  директор школе Зоран Пантовић, који је поздравио 

присутне и свима пожелео срећан и успешан почетак школске године. 

 Он је подсетио да је  свечана церемонија спуштања школске заставе  почела на 

крају школске године где је завршетак наставе у другом полугодишту обележен 

такмичењима у полигонима спретности,турниром у малом фудбалу,ревијалном 

фудбалском утакмицом између наставника и осмака. 

Свечано подизање школске заставе (и спуштање на крају школске године) као и 

одбројавање са школске спомен-звонаре постају традицијa. 

 

 

 

 
 

Седнице 

Седница Наставничког већа је одржана у петак,11.9.2016.године. 

Седница Савета родитеља одржана је у уторак, 15.9.2015.године у 12 часова. 

Седница Школског одбора одржана је такође у уторак,15.9.2015. године у 14 часова. 
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Обележена мисија ,, Халијард“ 

 

  

         У петак 25.9.2015. године обележена је 71 година мисије „Халијард“, највеће мисије 

спашавања савезничких пилота у Другом светском рату. 

На прослави су присуствовали представници Војске Србије, чланови амбасаде Сједињених 

Америчких Држава- замеником амбасадора и представницима америчког ратног 

ваздухопловства, саветник председника Србије Оливер Антић, председник општине 

Милисав Мирковић и многи други гости. 

Најпре су делегације поставиле венце на спомен-обележју на Галовићима, месту где је био 

аеродром и са кога је спашено  512 америчких пилота уз помоћ Драгољуба 

Михајловића.Присутнима су се обратили војни аташе америчке амбасаде господин 

Андерсон, потом председник општине Мирковић и господин Оливер Антић.Сви су у 

својим говорима подсетили присутне на тај догађај износећи чињенице .Представници 

САД-а су се неколико пута срдачно захвалили српском народу на великодушности и 

пожртвованости. 

Затим је одржан кратак помен жртвама рата у цркви у Прањанима , који је служио 

свештеник Војислав Рисимовић. 

У наставку програма присутни су погледали филм „Последњи херој Халијарда“ који је 

посвећен Џорџу Вујновићу , команданту мисије „ Халијард“.Емитовање филма одржало се 

у малој хали школе у Прањанима.Присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић 

који је истакао задовољство што се на овај заборављени догађај обратила пажња, и што се 

сваке године обележава и посебно је истакао да мала варошица Прањани на овај начин 

доприноси унапређењу односа између Србије и Сједињених Америчких Држава. 

Потом се, у име аутора филма, присутнима обратио Данијел Шунтер  који је образложио 

мотиве за настанак овог дела. 

Свечани ручак за званице био је организован у етно домаћинству „Јевтовић“.  

 

 

 

Одржан семинар Активно учење 

 

 

    У нашој школи је одржан семинар Активно учење на коме је присуствовало 25 

наставника, педагог школе и директор.Семинар је трајао три дана.Предавачи су били 

Радмила Крстевска и Горица Ивановић.Семинар је трајао од 25.9.до 

27.9.2015.године.Министарство просвете и технолошког развоја је одабрало нашу школу 

за реализацију овог семинара .Сви учитељи и део наставника су прошли тродневну обуку, 

а супервизијски семинар биће одржан 14-15.новембра ове године.Наствници имају задатак 

да напишу по један сценарио за час, да то проследе предавачима који ће саопштити своје 

сугестије и предлоге. 

 

Током рада атмосфера је била одлична, сви су се максимално укључили у рад што је 

оставило јак утисак на предаваче .Истакли су да смо креативна, духовита и компактна  

група, пуна идеја и енергије. 
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Европски дан језика 

 

        Дана 28. 09.2015. у школи у Прањанима обележен је Европски дан језика, који се 

традиционално обележава широм Европе од 2001. год. , и то на иницијативу Савета 

Европе у Стразбуру. Преко 800 милиона Европљана се сваке године охрабрује да науче 

неки од језика, у школи или ван ње. 

   У нашој школи је одржана приредба у чијој је реализацији учествовао један број ученика 

старијих разреда; они су се припремали уз помоћ наставница енглеског и немачког језика, 

Тамаре Богдановић и Иване Чоловић. Водитељи приредбе су у кратким цртама рекли 

нешто о пореклу и значају овог празника, а потом је уследио програм који се састојао из 

шаљиве рецитације на тему туђица у нашем језику, кратких скечева, представљања паноа, 

извођења поеме Desiderata. На крају су по два ученика из сваког од старијих разреда 

представљали своје одељење у квизу који је постављен на видео биму. Квиз је осмислила 

и у power point-у припремила наставница Тамара Богдановић. Поред игре, испољавања 

такмичарског духа, ученици и гости су имали прилике да науче неке занимљивости о 

језику уопште, тј. о језицима широм света. Примера ради, на планети се говори око 7000 

језика, највише говорника има Мандарински Кинески, они којима је матерњи енглески 

најлакше као страни језик уче холандски, на сваке две недеље један језик нестане, 

најраспрострањенији систем писања је абецеда, и многе друге чињенице су се скривале 

иза питања формулисаних у квизу. Деца су показала велики ентузијазам, а највећи број 

тачних одговора имали су ученици седмог разреда. 

   Приредби је присусвовало неколико наставника, педагог школе и библиотекарка, као и 

ученици виших разреда. 
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ОКТОБАР 

Школски крос 

 Јесењи крос се традиционално одржава у нашој школи. Тако је и ове школске 

године организован 2.10.2015.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.  

 Ученици млађих као и старијих  разреда  из Прањана су се, као и ранијих година, и 

сада такмичили у више категорија, и то: дечаци – 1.и 2.р., девојчице – 1.и 2.р., дечаци – 3.и 

4.р.,девојчице – 3.и 4.р. 

Сви су се трудили да што брже стигну до циља, али ипак су се издвојили они који 

су били најбржи: 

У категорији дечаци – 1.и 2.разред: 

1.место : Горан Дамљановић – 2.р. 

2.место: Драган Јевтовић – 2.р. 

3.место: Драган Јаковљевић  - 2.р. 

У категорији девојчице – 1.и 2.разред: 

1.место: Николина Старчевић – 2.р. 

2.место: Драгана Влашковић – 2.р. 

3.место: Катарина Пантовић – 2.р. 

У категорији дечаци – 3.и 4.разред: 

1.место : Стефан Браловић – 4.р. 

2.место: Лука Вуковић – 4.р. 

3.место: Вељко Томовић  - 4.р. 

У категорији девојчице – 3.и 4.разред: 

1.место: Маријана Стевовић  – 3.р. 

2.место: Катарина Вујичић – 4.р. 

3.место: Милица Веселиновић  – 3.р. 

Ово такмичење је уједно  представљало и  пласман за општинско,  на које ће ићи по два 

представника  из сваке категоријe. 
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Oпштинско такмичење у стоном тенису 

 

      Општинско првенство у стоном тенису за ученике основних и средњих школа са 

територије општине Горњи Милановац, у оквиру ОСИУРС  одржано је 30. септембра и 1. 

октобра 2015. године у Спортској хали "Бреза". У појединачној конкуренцији пионира 2. 

место освојила је  Марија Весковић из Брезне, Драган Козодеровић, такође из Брезне 

3.место; дечаци екипно 2. место, а девојчице екипно 3.место.  

 

Општински крос 

 

          Општински  крос у Г. Милановцу  је одржан  03.10.2015.године са почетком у 10 

часова на теренима фудбалског  клуба ,,Таково“. Време је било наклоњено такмичарима па 

је крос протекао у заиста дивној атмосфери на задовољство самих такмичара  а и публике 

која је присиствовала  и бодрила учеснике  такмичења.Наши ученици су у заиста јакој 

конкуренцији деце која се активно баве спортом постигли добре резултате .Углавном су 

били пласирани  веома добро, а најбоље су прошле ученице Обрадовић Анђела из 

Каменице која је заузела треће место у категорији 3 .и 4.разред девојчице, док је Таловић 

Сузана у заиста одличној  и  до краја неизвесној трци заузела 2. место у категорији 7.и 8. 

разред. 

 

Традиционалне дечје игре у Каменици 

 

 „Музеј рудничко –таковског краја“ спровео је истраживање међу ученицима наше 

школе о традиционалним дечјим играма и народном стваралаштву овог краја.  

Ученици су сакупили доста материјала који смо проследили Музеју и на основу 

тога они су издвојили најзаступљеније игре.  

Гости наше школе били су у среду 4.11.2015. године када су на терену снимили 

неке од тих игара. То су биле игре : лончићи, гуџа, кликери,пољци ... Ученици су 

представили правила игре, а затим и одиграли ове игре.  Забавили су се , показали своје 

вештине и били учесници једног пројекта коме је циљ очување наше културне баштине.  
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2015. 

 

Почетак октобра је резервисан за Дечју недељу, која ове године траје од 

05.октобра до 11. октобра 2015. године. У складу са релевантним међународним и 

националним документима и позитивним прописима, Дечја недеља посвећује 

посебну пажњу оснаживању породице и подстицању климе за остваривање права 

сваког детета да одраста у породичном окружењу. Овогодишњи мото гласи “ 

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ“. 

 

 

 

Наша школа традиционално обележава Дечју недељу низом активности 

којима даје допринос здравом и срећном одрастању наших ученика. Ученици сваке 

године са радошћу очекују ову недељу и радознало се распитују које активности смо 

им ове године припремили. Надамо се да ће и ове године уживати у активностима 

које их очекују. 

Програм обележавања Дечје недељe у Основној школи ,,Иво Андрић” Прањани у 

трајању од 5. до 11. октобра под мотом  ,,ПОДРШКА ПОРОДИЦИ-НАЈБОЉА 

ПОДРШКА ДЕЦИ“ 

 

Понедељак 5. 10. 2015. 

Знам своја права, али и обавезе – презентација дечјих права и обавеза 
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Хајде свете, буди дете – сликање плочника испред школе  

 

Уторак 6. 10. 2015. 

Игре без граница – спортски дан 

 

Среда 7.10.2015. 

Пријем ђаку прваку 

 

Четвртак 8. 10. 2015. 

Дружимо се са бомбонџијом 

 

Петак 9.10.2015. 

Песници у нашој школи 

 

ПОНЕДЕЉАК: 5.10.2015. године 

Почело је обележавање Дечје недеље.Први дан је протекао у веселом расположењу.  

Подсетили смо се слогана  за ову годину: ,,Подршка породици – највећа подршка деци“.  

Ученици млађих разреда из Прањана су присуствовали презентацији дечјих права и 

обавеза коју је припремила библиотекар школе Гордана Поповић. Сви заједно су 

анализирали дечја права, али и обавезе које из њих проистичу. 

    

 

 

                                                                                   

 

                         

 

 

 

 

 

 

Након презентације смо прешли на следећу активност која је ,традиционално,  код 

нас увек у обележавању Дечје недеље – осликавање платоа испред школе. Ученици су 

нестрпљиво чекали почетак када ће кредама у боји шарати простор испред школе. Вредне 

рук наших малих сликара су правиле занимљиве цртеже који ће улепшавати школско 

двориште и наредних дана. 
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УТОРАК: 6. 10. 2015. 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  победничких  екипа   ( прво место су делиле две екипе), 

али, и другопласирани и трећепласирани су били задовољни и радосни. 

Ово дружење и такмичење свих ученика млађих разреда у Прањанима је допринело 

да остатак радног дана проведемо пуни енергије и полета за нове радне задатке. 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                      

СРЕДА: 7. 10. 2015. године 

Данашњи дан у школи у Прањанима смо посветили нашим најмлађим ђацима – 

првацима. Њихови старији другови су се потрудили да им улепшају овај дан. Припремили 

су веселу приредбу којом су им пожелели добродошлицу у школски свет. Заједно су 

певали, глумили и рецитовали. 

Прваци су се реванширали кратким, пригодним програмом који је свима измамио 

осмехе. Оно што их је највише обрадовало је дошло на крају. Добили су пакетиће које су 

им, такође, спремили другови другог,трећег и четвртог разреда. 
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ЧЕТВРТАК:  8. 10. 2015.године 

Данас је у школи у Прањанима било веома занимљиво и забавно. Имали смо госта 

коме су се сва деца много обрадовала. Посетио нас је представник једног старог заната – 

бомбонџија. На велико одушевљење ученика, показао им је како се праве бомбоне. Пред 

њима је месио, шарао и развлачио слатку, шећерну масу од које је на крају добио укусне, 

шарене бомбоне и лизалице. 

Поред тога што је ученике ова посета обрадовала, од великог је значаја  што су се  

на непосредан начин упознали са  једним стари занатом,  који скоро да више не постоји. 

Овај сусрет ће сигурно помоћи да овај стари занат буде сачуван од заборава  а уједно и да 

се код ученика развија и негује правилан однос према народној традицији. 
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ПЕТАК: 9. 10. 2015.године 

 

Данас смо у школи у Прањанима имали веома занимљиве и нама драге госте. То су 

били песници, наши суграђани: Милош Милетић и Љиљана Браловић. Они су обрадовали 

наше мале ђаке причајући им своје стихове посвећене деци. Ређале су се песме о деци, 

породици, љубави, животињама... 

Пошто и међу ученицима има песника, и они су се представили својим песмама. То 

је посебно одушевило наше госте јер су у њима препознали праве, будуће песнике. 

На крају дружења, поред захвалности, изразили смо жељу да нас песници поново 

обрадују својим доласком, а ми ћемо се потрудити да међу ученицима засветли још нека 

будућа песничка звездица. 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечја недеља у Теочину 

       Поводом обележавања Дечије недеље 5.10.2015. године   у издвојеном одељењу у 

Теочину за ученике предшколског узраста, првог, другог, трећег и четвртог разреда 

одржан је песнички час. 

Стихове је казивао Милош Милетић, учитељ у пензији и члан КК „Момчило 

Настасијевић“. 

Са великом пажњом ученици су пратили стихове о детињству, школи, завичају, као и 

шаљиве песме које говоре о домаћим животињама. 

С обзиром да ученици пишу песме, а неке од њих су постигле запажене резултате  на 

литерарним конкурсима, имали су част да се представе са по једном песмом. 
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Оваква дружења су веома драгоцена за ђаке, јер им дају нове идеје и подстичу их да још 

више пишу. 

 

Приредба 

Поводом обележавања Дечије недеље7.10.2015. године  ученици трећег и четвртог разреда 

у издвојеном одељењу у Теочину су приредили краћи културно-забавни програм у 

сарадњи са својом учитељицом за ученике првог разреда. 

Представили су се песмом, игром и припремљеним рецитацијама. 

Ђаци прваци, другаци и остали присутни су аплаузима бодрили своје другаре.  

По завршетку програма ученици трећег и четвртог разреда су поклонили честитке уз 

најлепше жеље да буду веома успешни у првом разреду. 

Потом је следила слатка закуска и дружење у просторијама школе. 

 

Посета Соко Штарку 

 

      Поводом обележавања Дечије недеље, ученици и учитељи издвојеног одељења у 

Теочину 8.10.2015. године посетили су Соко Штарк у Београду. 

Организованим превозом од старне основне школе са поласком у 7h из Теочина стигли 

смо у Соко Штарк у 10h. 

На улазу у фабрику дочекала нас је маскота, као и групно фотографисање са маскотом. 

Потом смо се припремили за обилазак производње тако што смо обукли заштитна одела и 

ставили заштитне капе. Ради ефикасности самог обиласка поделили смо се у две групе и 

наизменично одлазили у Производњу и Истраживање и развој. Прва група је обилазила 

Производњу четрдесет пет минута, док је друга група у исто време у Истраживању и 

развоју. Вође група су били Технолог производње и Инжењер развоја. Након тога групе су 

се ротирале. Приликом посете сектору Истраживања и развоја дегустирали смо производе 

из производног асортимана Соко Штарка и активно учествовали у квизу и игри „Израда 

омиљеног слаткиша“, које су организовале стручне службе предузећа. По завршетку 

обиласка имали смо организован ручак у ресторану фабрике, где су ученици имали 

прилику да се представе својом већ припремљеном песмом на тему – Соко Штарк, која је 

емотивно прихваћена код присутних запослених. По завршетку посете, маскота нас је 

испратила и уручила поклон пакете са сланим и слатким производима и фотографије са 

елементима Бананица, Смоки Смокић. 

По одласку из фабрике, посетили смо Храм Светог Саве, највећи српски православни 

храм. 

Са пуно лепих утисака напустили смо наш главни град и упутили се ка Теочину. Уз краћу 

паузу стигли смо у 18h у Теочин. 
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Спортске игре  

 

       Дана 09.10.2015.год. ученици издвојеног одељења из Теочина су имали наставу у 

издвојеном одељењу у Брезни, а потом у организацији наставника физичког васпитања, 

Душана Симовића су одржане спортске игре у школском игралишту. 

Учесници су били ученици Брезне и Теочина од првака до осмака. 

Спретност, брзина, такмичарски дух и концентрација су били веома уочљиви код деце у 

фудбалу, тенису, полигону спретности. 

       Окупљање што већег броја деце, како би дружењем кроз спорт и забаву заједно са 

својим наставницима развијали друштвене вредности је циљ који је био остварен. 

 

Порука ученика – ЂАЦИ СМО МИ И ВОЛИМО СПОРТ СВИ. 

 

У ИГРАМА БРОЈНИМ УЖИВАЛИ СМО ДАНАС МИ. 

 

ШАРЕНИМ КРЕДАМА УКРАСИЛИ СМО ТЕРЕН МИ 

 

И ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ ОБЕЛЕЖИЛИ ЂАЦИ СВИ. 

 

Дечја недеља у Каменици 

 

У ОШ „Иво Андрић“ у Каменици Дечја недеља је обележена низом активности.  

Са активностима смо почели у среду  7.10.2015. године.  За ученике су 

организоване штафетне игре, а затим су ученици певали,глумили, играли и рецитовали у 

„Ја имам таленат“.  

У четвртак је организован турнир и ученици су цртали на полигону. Направљен је и 

пано у холу школе.  

Централни догађај био је маскенбал који је био у петак и за који су се ученици 

вредно припремали.  И ученички и наставнички жири сматра да су најупечатљивије маске 

Ђода, Циганке гатаре и Цигани свирачи. 

Ученици су извели и представу „Јежева кућица“ која се посебно допала 

предшколцима и првацима.  

Деца су се лепо забавила и још једном показала своју креативност и такмичарски дух. 
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 Обележен Дан школе 

 

            Дана 12.октобра 2015.године  наша школа прославила је свој 157. рођендан.Тим 

поводом приређена је кратка приредба.Школски хор је отворио приредбу химном ,,Боже 

правде“. Потом  је  директор уз краћи говор пожелео добродошлицу свим присутнима и 

позвао их да после приредбе дођу на закуску. 

После обраћања директора свим присутнима ученици шестог разреда извели су представу 

,,Поход на Мјесец“ која је забавила и насмејала публику.По завршетку представе публици 

су се представили и ученици трећег и четвртог разреда са краћим скечевима ,, Љутито 

мече  “   и ,, Учитељ “ . 

Приредба се завршила песмом ,, Црвен цвете“ коју су отпевале ученице седмог и осмог 

разреда. 

 

                  
 

Обележен Дан здраве хране 

 

                   Под паролом ОДРАСТАЈ ЗДРАВО, у петак 16. 10. 2015. традиционално је у 

нашој школи  обележен Дан здраве хране. Циљ ових активности је да се популарише здрав 

начин исхране међу ученицима, који, као што је познато, лако посежу за грицкалицама, 

брзом храном и газираним соковима. 

Ученици млађих  разреда из Прањана, ову манифестацију су обележили низом активности: 

1.У току првог часа сваки учитељ је својим ученицима прочитао текст о здравој храни а 

затим су о томе сви дискутовали. Посебно је наглашено да је за здраво одрастање од 

великог значаја боравак на свежем ваздуху и физичка активност. 

 

2. Активост која се надовезивала на прву је - заједнички час физичког васпитања на 

отвореном.  

3. У току седмице у којој је обележен Дан здраве хране учитељи су на часовима слободних 

активности и ликовне културе организовали креативне радионице на којима су ученици   

изражавали своје виђење здравог живота  а  неколико ученика из раличитих разреда су     

заједно радили на изради плаката Пирамида исхране. 
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 Занимљива активност је била прављење фигура од воћа и поврћа које су осмислили  и 

направили ученици. Најлепши и најкреативнији радови су настали у току продуженог 

боравка 4 где су ученици уз помоћ креативне наставнице  урадили пуно необичних  и  

лепих фигура. 

5. Од направљених фигура  у школској кухињи је направљена  Изложба радова. 

 

6. Завршна активност ,,Храни се здраво“ реализована је служењем и једењем јестивог 

дела са изложбе. 

 

Активности су биле пропраћене дечјим композицијама које су говориле о здравој храни. 

 

Са ученицима је урађена анкета која је показала да су ученици уживали и пуно научили 

током ових активности. 

 

 

                     
 

          
 

Саобраћајац  у нашој школи 

 

             Наше најмлађе ученике  школе у Прањанима , у среду , 21. 10.  2015.  посетио је 

полицајац Милан из ПУ Горњи Милановац. На веома пригодан начин разговарао је са 

ученицима о правилном понашању у саобраћају. Посебно је било речи о следећем: 

- како треба правилно да се крећу на путу где нема тротоара, 
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-  где да седе док се возе у аутомобилу, 

-  како да се понашају при вожњи аутобусом, 

- како и где да прелазе пут и улицу , 

- где и како да возе бицикл, 

- o вожњи трактором и сл.  

           Оно што је било деци интересантно је замена улога коју је извео саобраћајац,  да он 

буде ученик а они саобраћајац,  па да тако наставе разговор . Још интересантније је било 

када су демонстрирали  оно што су научили вежбицом у учионици. Уживали су игри 

различитих учесника у саобраћају, а при растанку су саобраћајцу обећали да ће поштовати 

правила понашања у саобраћају. 

           Након тога ученици су са учитељицом одгледали филм едукативног мини цртаног 

серијала Агенције за безбедност саобраћају Републике Србије ,,Пажљивко“  и анализирали 

га. 

 

   
 

Посета градској библиотеци 

 

                У среду 21.10. 2015. ученици првог разреда из Прањана посетили су градску 

библиотеку ,,Момчило Настасијевић″, издвојено одељење у Прањанима. Девет малих 

радозналаца имало је прилику да се дружи са библиотекарем Зорицом Браловић  која им је 

на пригодан начин говорила о лепоти и значају читања. Упутила их је и у правила однос 

према књигама. Ученици су прелиставали књиге које су за њихов узраст, размењивали 

утиске и разговарали о неким књигама које су им још из предшколског узраста познате. 

Сви су постали чланови библиотеке уз обећање да ће је често са разлогом посећивати. 
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Успеси у малом фудбалу 

 

   На општинском првенству у малом фудбалу које је одржано 22.10.2015. у Горњем 

Милановцу , пионирке наше школе освојиле су 3.место.  
 
 

Сајам књига 

 

  Дана 30.10.2015. године колектив наше школе посетио је 60.Међународни београдски 

сајам. 

 

НОВЕМБАР 

Представа ,,Покондирена тикваˮ 

 

               У уторак 3. 11. 2015. ученици виших разреда из Прањана, који су чланови 

драмске секције,  извели су за своје најмлађе другаре позоришну представу ,,Покондирена 

тикваˮ . Млади глумци, вођени својом наставницом српског језика, Горицом Ристановић, 

одлично су одиграли своје улоге. Обучени у одговарајуће  костиме уживели су се у своје 

улоге и успели верно да прикажу ову познату комедију. Прваци с пажњом одгледали 

представу, затим  одговарали су на питања.  И глумци и гледаоци су дружење провели и 

завршили у добром расположењу. 

. 

 

                                                                                           
      

 

 

 

Позоришна предтава у Прањанима,Каменици и Брезни 

 

Дана, 5.11.2015.године, све три наше осмогодишње школе биле су домаћини 

драгим гостима из позориштанцета ,,Звонце“ из Ниша. Глумци: Југослав Мирчић и 

Слободан Миљковић су извели представу Дечје играрије. 

  Ученици су уживали гледајући и слушајући занимљиву представу. Веома их је 

обрадовало што су их глумци навели да и они све време буду активни тако што су 

рецитовали  и певали заједно са њима. 
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Представа је била весела, динамична и занимљива. Свима нам  је било жао када је 

дошао крај. У ведром расположењу смо се поздравили са глумцима у нади да ће поново 

доћи код нас и приказати нам нешто лепо и занимљиво као и данас. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 

 

Поводом обележавања 228  година од рођења Вука Стефановића Караџића, 

6.11.2015.године, Гордана Поповић, библиотекар и Снежана Голубов, учитељица 

продуженог боравка у сарадњи са учитељима  и  ученицима млађих разреда у Прањанима 

су посветили  час овом великану. 

Након прочитане песме ,, Вук Караџић“ најзанимљивије је било првацима који су 

тек савладали азбуку и  у глас је с нестрпљењем  изговарали. Поносни што су  је научили, 

ведри  и насмејани поздрављени су громким аплаузом. Ученицима је приказана  

презентација која  говори о Вуковом животу и делу, а затим и презентација народних 

умотворина које је  сакупљао. 

На овом часу, старији ученици су се подсетили, а млађи упознали са  животом и 

делом  Вука С. Караџића . 

Уз решавање  загонетки, причање  пословица, питалица, ређалица  и брзалица час је 
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био занимљив. Ученици су активно учествовали у решавању народних умотворина 

приказаних на слајдовима , а допуњавали су их  и примерима које су научили са својим 

учитељима. 

Брзалице су им биле најзанимљивије, вешто су их изговарали, а и они су били 

веома духовити причајући нам брзалице које до сада нисмо чули. 

На крају, да напоменемо да су  и учитељи  учествовали у решавању загонетки и 

изговарању  брзалица  што је свима нама било интересантно. 

      

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                    
                                                                                                
           Седнице 

 

Седнице Одељењских већа одржане су у петак, 6. новембра 2015. године . 

Седница Стручног већа  разредне наставе такође је одржана у петак,6.11. 2015. године. 

 

 

Посета чачанском ,, Борцу“ 

 

 

     Ученици наше школе 7.11.2015. године били су гости Фудбалском клубу ,, Борац “ . 

На позив управе клуба , 25 ученика , предвођени наставником физичког васпитања 

Милољубом Ристановићем и директором школе Зораном Пантовићем, обишли су стадион, 

просторије клуба и присуствовали првенственој  утакмици , ,, Борац“- ,, Вождовац. 
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Посебан доживљај је био када су  ученици школе , заједно са фудбалерима , изашли на 

терен и када их је публика поздравила аплаузом. 

 

Током утакмице ученици су фер навијали за домаћина,а посебно су скандирали 

фудбалеру,, Борца “ Милану Јевтовићу ,који је и поникао у школи фудбала Прањани,где је 

и завршио основну школу. 

Директор школе Зоран Пантовић је истакао да је ова посета веома важна , јер на овај 

начин ушеници треба да развијају љубав према спорту и да науче како се спортски навија 

,,за “  

клуб, а не ,, против “ и  да се уче ,, фер-плеју “ . 

 

 

    
 

 

        Митровдански дани у Брезни 

                                                                   
       Дана 8. новембра 2015. године, у нашој школи  обележена је традиционалана 

свечаност поводом Митровдана, сеоске и школске славе.  Тим поводом  ученици и 

наставници приредили су одговарајући културно-уметнички програм. 

   

     Школски хор је отворио приредбу химном „Боже правде“. Потом су се ученици нижих 

разреда  из издвојеног одељења у Срезојевцима представили публици рецитацијама које су 

припремили.  Ученици виших разреда ( а са њима и један четвратак из издвојеног одељења 

у Теочину)  припремили  су драматизацију на енглеском језику „Snow white & 7 dwarfs“ 

(Снежана и седам патуљака) , у чијем је извођењу публика уживала. Казивањем рецитала 

Душка Радовића, ученици нижих разреда измамили  су осмехе присутних гостију.  

Публика је имала прилику  да ужива и у песми на немачком језику Tante Frida Onkel  

Franc“( тетка Фрида, течо Франц) коју су, уз одговарајућу кореографију, отпевали ученици 

петог разреда. Затим је уследила драматизација одломка из романа „Хајдуци“ , која је 

забавила и насмејала публику. Ученице петог и првог разреда отпевале су песму 

„Расти,расти, мој зелени боре“, а потом  се присутнима обратио директор школе.  

    Приредба се завршила у ведром расположењу уз звуке трубе трубачког оркестра наше 

школе. 
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    Уз  закуску и коктел, дружење се наставило после програма у просторијама наше школе. 

 

 

 

     
 

              
 

                                                                                                                                     

Јесењи распуст 

 

 

 
 

Мини јесењи распуст почиње  7. новембра 2015. године. Први наредни наставни дан је 

четвртак 12. новембар.  

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCPXQ_r_biskCFYLcLAod4iQGLQ&url=https://veseleklupe.wordpress.com/2013/09/17/%D1%98%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B0/&psig=AFQjCNFuZyW_V2pXXOQDL_-VboBjzTMRJA&ust=1447411861412457


                
 
 

 

                         
Прањани                   1858                                                            ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2015/2016.годину                                      

23 

 

Србија 11. новембра обележава државни  празник - Дан примирја у Првом светском рату. 

У знак сећања  на 11. новембар 1918. године када су окончане ратне операције, грађани 

Србије од 2012. године на реверима истичу значку која симболизује победу у Великом 

рату. Беџ је комбинација легендарног Ордена албанске споменице и јединственог 

љубичастог цвета, Наталијина рамонда, који расте на планини Кајмакчалан. 

 
Седнице 

 

Седница Наставничког већа одржана је у четвртак,12.11.2015. године . 

 

Извештај са одржаног предавања 

 

    Дана 12.11.2015.год. представници МУП-а  из Горњег Милановца одржали су 

предавање  ученицима петог разреда у Прањанима. Тема предавања је вршњачко насиље у 

школи.  Обзиром да је тема јако блиска ученицима , било им је интересантно да слушају 

али и активно учествују постављањем питања и коментарисањем излагања полицајаца.  

Акценат је стављен на то шта све сматрамо под насиљем и начином на који је најбоље 

реаговати уколико су ученици изложени насиљу или сведоци. У нашој школи Вршњачки 

тим одговара на анонимне поруке ученика покушавајући да им помогне да разреше 

конфликте и адекватно реагују у ситуацијама насиља нагласиле су психолог и педагог 

школе. 

 

   Дан толеранције – „Различито је лепо“ 

              

      Дан толеранције  у нашој школи је обележен  13.11.2015.  кроз такмичење луцкастих 

фризура   „ Crazy frizz“ које су организовали чланови Вршачког тима из Прањана. Мото 

такмичичења је гласио : “ Различито је лепо“. Психолог школе Јелена Дрманац је 

пожелела добродошлицу и подсетила присутне на мисију и активности Вршњачког 

школског тима, након чега је водитељ Ана Толић  истакла шта заправо значи реч 

толеранција и зашто је она битна. Уследио је дефиле учесника такмичења ,а док је жири 

одлучивао о најбољима, публика је певала дечје песме и радовала се уз звуке гитаре 

учитеља Драгана Алуровића.Жири је одлучио да је најкреативнија фризура ученице петог 

разреда Јане Столице коју је направила ученица Теодора Лазовић. Друго место освојила је 

ученица  трећег разреда Катарина Ђеровић чији је модни фризер наставница Снежана 

Голубов  . Треће место припало је ученици трећег разреда Маријани Стевовић за чију је 

фризуру била задужена наставница  Снежана   Голубов . Чланови Вршњачког тима 

уручили су дипломе, чоколаде најбољима а Јана Столица је награђена и књигом. 
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Наставак семинара  Активно учење 
                                                                         

 

                        У нашој школи је одржан семинар Активно учење на коме је присуствовало 25 

наставника, педагог школе и директор. То је наставак базичног семинара Активног учења 

одржаног у октобру.Семинар је трајао два дана.Предавачи супервизијског дела семинара 

су били Радмила Крстевска и Јасмина Цокић.Семинар је  одржан 14-15.новембра2015. 

године. 

                   

                                                                        
                                                                    

    Обележен Међународни дан толеранције у Каменици    

                             

          

          Дана 16. новембра 2015. године у сарадњи са педагогом школе и договору 

учитељима у Каменици обележили смо овај дан. 

     Одржала сам презентацију за ученике млађих разреда о толеранцији кроз поучну причу 

,,Јабука “ , Драгана  Лукића. 

     Затим је педагог школе одржала радионицу са ученицима такође поводом Дана 

толеранције. 

     Деца су била веома активна и заинтересована за рад, па су понели лепе утиске после 

наше посете  и обећање да ћемо опет доћи и  дружити са са њима. 
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Библиотека добила 30 нових читаoцa 

        Дана 16. новембра 2015. године Гордана Поповић, библиотекар школе  посетила је 

школу у Каменици поводом обележавања Међународног дана толеранције и промоције 

школске библиотеке и учлањења нових чланова. 

Десетак  ученика из Каменице су већ одавно верни читаоци школске библиотеке ,а данас 

сам учланила још тридесетак нових  чланова. 

Одушевљни насловима које сам им донела, сви су узели по једну или две књиге на читање.  

Због удаљености од матичне школе и школске библиотеке  као и недостатка превоза нису 

у могућности да редовно  посећују школску библиотеку  .Обећала сам да ћу их посећивати 

једном месечно и увек обрадовати новим насловима.Такође сам их позвала да  посете 

школску библиотеку , што су радо прихватили. 
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Обележен Међународни дан толеранције у Прањанима  

 

          Дан касније 17. новембра 2015. године у сарадњи са педагогом школе учитељицом 

продуженог боравка и договору са учитељима у Прањанима  обележили смо   Дан 

толеранције . 

Библиотекар школе одржала је презентацију за ученике млађих разреда о толеранцији кроз 

поучну причу ,,Јабука “, Драгана  Лукића, што се ученицима веома свидело. 

Учитељица продуженог боравка извела је скеч такође посвећен Дану толеранције. 

Затим је педагог школе одржала радионицу са ученицима такође поводом Данa 

толеранције. 
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Прваци у школској  библиотеци 

 

        Дана 24. 11. 2015. године ученици првог разреда са својом учитељицом Славицом 

Јевтовић , посетили су школску библиотеку. Циљ посете је био упознавање ученика са 

школском библиотеком, учлањавање ученика у библиотеку и упознавање са правилима 

коришћења књига. 

Долазили већ два пута до сада, када су користили интернет у школској библиотеци.Пошто 

су савладали штампана слова дошли су да се учлане и узму по једну књигу на читање. 

Представила сам им најновије сликовнице и препоручила да их прочитају. За сада 

обожавају сликовнице, песмице за децу и кратке причице. 

Пожелела сам им да буду добри ђаци и да од почетка школовања схвате значај читања и 

посећивања школске библиотеке. За крај дружења  прочитала сам им песму ,, Заљубљени 

меда“ . 

 

 

          
 
 

 

ДЕЦЕМБАР 

Посета Фестивалу науке 

 

У петак, 4.12.2015.године, група од 15 ученика старијих разреда, заједно са 

наставницима биологије, информатике, географије и физике, посетили су Фестивал науке 

на београдском сајму. Ученици су са одушевљењем и великом пажњом пратили готове све 

огледе, које су за њих извели волонтери са природњачких факултета и појединих средњих 

стручних школа. Ове године фестивал се, за разлику од претходних, одржавао на 

београдском сајмишту, тако да су се сва дешавања могла лепше и ефикасније испратити. 

 Након тога, време до поласка натраг се искористило за посету Галерије СРПСКЕ 

АКАДЕМИЈЕ НАУКЕ И УМЕТНОСТИ, где је ученицима одржано предавање о ,,оцу 

српске геогфарије'', Јовану Цвијићу, чији се дани обележавају ове седмице у овом 

културном здању. 
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Посета престоници је завршена, сада већ традиционалном, шетњом Калемегданом, тако да 

су се ученици вратили својим домовима задовољни и пуни утисака са овог једнодневног 

излета. 

 

 

 

Наши ученици и наставници у Хрватској 
 

ОШ ,,Иво Андрић'' из Прањана, у оквиру пројекта Ацес, одобрен од Међународне 

организације финансиран од Ерсте банке је у плану активности предвидела путовање 

ученика у Хрватску код пријатеља/партнера пројекта ОШ ,,Свети Петар Ореховец'' из 

Ореховца, општина Крижевци у Хрватској. 

На путовање је ишло шест ученика наше школе, психолог Јелена Ђорђевић и 

наставник Драгана Бабовић. Посета је била у периоду од 2. до 7.децембра 2015. Ученици 

су били смештени у породицама ученика, а наставнице код њихових наставника. 

Посета је обухватала низ предвиђених активности на тему пројекта ,,И твој глас 

може бити део решења'' који је везана за помоћ слепима и слабовидима. Организатори су 

се потрудили да употпуне садржај пројекта за ову тему, да допринесу упознавању разлике 

наших земаља, стварању пријатељства, тимског и сарадничког духа, да утичу на разбијање 

предрасуда о људима са посебним потребама као и о различитим нацијама, верама.  

Први дан је била посета главном граду Хрватске, Загребу. Прва посета је била у 

образовној установи за слепе и слабовиде ,, Винко Бек''. Ученици су се дружили са 

ученицима те установе, са ученицима домаћинима и са Хрватским писцем Синишом 

Смрком, аутором књиге ,,Нулти сат'', коју су прочитали и наши ученици пре поласкa. 

Ученици су  имали прилику да виде како изгледа школа за такве ученике, како се 

реализује настава, како  уче и напредују таква деца, како ,,читају'' књиге и како се образују 

из свих предмета. 

Посетом правобранитељици за дечија права у суду у Загребу, ученици су употпунили 

своје знање о дечијим правима и видели како се то спроводи у Хрватској. У њихове 

активности, као и доношење закона,  укључени су волонтери-ученици који доприносе 

својим истраживањима и мишљењем. Уследила је посета ,,књижници за слепе'' односно 

библиотеци која је позната широм Европе и има доста чланова из других земаља којима 

књиге шаљу поштом. Видели смо како се књиге преводе на брајицу, како се снимају 

звучне књиге, како изгледају књиге на брајици и како их читају. Шетња градом и 

упознавање знаменитих грађевина, улица и културе завршена је посетом музеју Илузија.  

Другог дана у обиласку Крижеваца упознали смо ученике из основне школе из Крижеваца, 

заједно одгледали филм оњиховом слепом параолимпијцу за атлетику, уживали у 

дружењу и размени искуства. Обиласком библиотеке, града, градског музеја као и музеја 

посвећеног јеврејима, којих је некад било у великом броју у том граду,  упознали смо 

историјски и културни развој Крижеваца. Потом смо посетили школу ,,Свети Петар 

Ореховец у Ореховцима, упознали њихове ученике обиласком сваког разреда нашим 

кратким представљањем.  

Наредних дана су уследиле активности у њиховој школи, дружење са њиховим 

ученицима, обиласком мештана и упознавање са њиховим начином живота, снимање 

звучне књиге, учествовање у различитим квизовима знања о Прањанима, Крижевцима и 

Хрватској.  
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Обележен јавни час 

 

 

 Јавни час посвећен 101.години од Колубарске битке реализован је 10. 12.2015. 

године, у сарадњи две школе ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге и ОШ „ Иво Андрић“ из 

Прањана.    За извођење јавног часа изнајмљен је аутобус ТА „Матовић“ из Чачка,који је 

успешно превезао ученике до уговорених дестинација. Реализација часа је остварена 

посетом Струганика (родног места војводе Живојина Мишића) и Лазаревца (Спомен 

костурнице). Термин реализације изабран је управо због тога што се славна Колубарска 

битка одиграла од  новембра - децембра 1914.год. Циљ овога часа био је да ученици 

продубе своја знања о овој теми, као и да стекну знања о својој локалној историји и 

географији.  

 У Струганику нам се обратио кустос, који је својом причом о детинству и животу 

Живојина Мишића, току Колубаске битке прошетао ученике на веома интересантан начин 

кроз један дуг историјски период . Ученици су продубили и потврдили своја знања, која су 

претходно стекли у учионицама. На ученике је јак утисак оставила унутрашњост куће 

Живојина Мишића, где су могли видети разне премете, рукописе ,фотографије ове 

породице, с краја 19. и почетком 20. века. 
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 Посетом Спомен костурнице  у Лазаревцу ученици су сазнали формацијску 

структуру српске војске у време саме битке, као и број погинулих и сахрањених бораца, 

који су своје животе изгубили бранећи сваки педаљ своје отаџбине. 

 

 

       
 

  
 

 

Фер плеј утакмица 

 

           У матичној школи у Прањанима 11.12.2015.год.  у оквиру програма „Школа без 

насиља“ одржан је ферплеј турнир у фудбалу за дечаке и девојчице старијих разреда. 

Поред ученика и ученица из Прањана и Каменице, на турниру су узели учешће  и наши 

драги гости - ученици ОШ „Петар Лековић“  из  издвојеног одељења у Душковцима и ОШ 

„Емилија Остојић“ из издвојеног одељење у Добрињи.  

 

            Уводну реч имали су чланови Вршњачког тима из Прањана који су поздравили 

госте, позвали све учеснике на фер плеј игру и навијање и пожелели срећу фудбалерима. 

         Утисак је да је на утакмици  било  динамично и фер, како на терену, тако и на 

трибинама. Учесници су се такмичили  спортски, дакле снажно и поштено. 
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      Најбољи успех у категорији девојчица постигла је екипа из Прањана, друго место   

освојиле су ученице из Пожеге а треће место екипа  из Каменице. У категорији дечака 

најбољи су били ученици из Добриње, потом ученици из Душковаца, док су треће место 

освојили ученици из Прањана. 

      На крају се могло констатовати да је циљ у потпуности остварен јер је циљ фер плеј-а 

игра , дружење и навијање , а победа је само  један од резултата. Најважнија медаља је она 

за ферплеј! 
                      

        

             
 

          
 

Састанак Еко координатора Србије  

У уторак, 22.12.2015.године, наша школа је имала представника на годишњем 

скупу еко-координатора из свих Еко школа Србије у Сремским Карловцима, на Високој 

школи за менаџмент. 

Прошле године смо били добитници зелене Еко заставе која је, захваљујући добром 

очувању животне средине, и даље у нашем власништву, а на овогодишњем скупу 

посматрачи и, на неки начин, саветодавци колегама који иду нашим стопама. Састанку је 

присуствовало преко 50 координатора, од којих је 8 из општине Горњи Милановац, као и 

представници фирме Теtra Pak, гости из Хрватске, професори Високе школе домаћина и 

чланови локалне самоуправе у Карловцима. 
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Координатори су имали много тога вредног за ову област да чују од поменутих гостију, а 

такође су од представнице Еко школа Србије, Александре Младеновић, добијене смернице 

за даљи рад у овој школској години.  

На крају овог пријатног дружења, свима присутнима је подељено по 15 Еко 

календара, који ће бити распоређени широм наше школе и издвојеним одељењима, како би 

ученици знали који су датуми у години битни за екологију и заштиту животне средине. 

 

Kићењe јелке у матичној школи  у Прањанима 

  

        Дана 23. децембра 2015.године ,у холу школе у Прањaнима  окићена је  јелка поводом 

новогодишњих празника. У кићењу јелке учестовали су ученици трећег и четвртог 

разреда, педагог Данијела Ракићевић  и библиотекар   Гордана Поповић . 

 

    
 

Подела новогодишњих пакетића 

 

                У издвојеном одељењу у Теочину  ученицима су подељени пакетићи .  

Еко украсе направили смо ми и новогодишњу јелку украсили ђаци сви. 

Пакетићи су нам поклон драг, јер су Норвешка кућа и Соко Штарк мислили на нас. 

Деда Мраз је покуцао на школска врата и улепшао радост ђака. 

Дружење је било сјајно, а искуство врло важно. 
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Избор за ,, мис “ јелки 

             Већ трећу годину за редом удружење „ГМ Еко Баланс” , као заштитар екологије и 

животне средине , организује еко-радионицу „Чувајмо планету“ , у оквиру које ученици 

израђују новогодишње украсе од рециклираних материјала. У понедељак ,28. децембра у 

ОШ „Момчило Настасијевић “ ученици свих основних школа наше општине добили су 

јелке са бусеном , које су окитили са својим украсима , а након проглашења најлепших,  

јелке су добили на поклон.Пошто у дворишту наше школе има већи број посађених јелки , 

своју смо поклонили вртићу. 

           За свој труд добили смо диплому за „Јелку са највише уложеног труда” и два 

пакетића са слаткишима за ученике. Ученице четвртог разреда које су ишле да ките јелку , 

слаткише су поделиле свим ученицима после новогодишње приредбе и током журке.  

                                                                                      

Квиз ,, Знање је благо “ 

 

У ОШ  „Иво Андрић“ у Прањанима,29.12.2015.године први пут организован је 

новогодишњи квиз „Знање је благо“. Учесници квиза су ученици старијих разреда из 

Прањана, Каменице и Брезне.  

Учествовало је пет екипа састављених од по четири ученика . Две екипе су из 

Прањана,две из Каменице и једна из Брезне. 

Водитељ квиза је Данијела Ракићевић, педагог , техничку подршку у реализацији 

квиза дала је  Јелена Александров , професор историје, а  чланови жирија су Снежана 

Голубов, професор разредне наставе, Гордана Поповић, библиотекар , Бранка Станојевић, 

наставник енглеског језика и сниматељ квиза Велимир Александров. 

Награде за победника квиза  обезбедио је директор школе  Зоран Пантовић, преко 

СТР „Аница“ из Богданице. 

Квиз је обухватао питања из опште културе, музике, историје,  биологије, хемије, 

књижевности, спорта и вештина. Прва игра била је да се   од  датих  слова састави 5  

најдужих  речи.  Друга игра  била је  из књижевности  кроз 10 питања вишеструких 

одговора. Трећа игра је занимљивости из природе (биологија и хемија) која је такође 

обухватала  10 питања. Четврта  игра су спортске вештине у убацивању  куглице од 

алуминијумске фолије  у корпу. Пета игра обухватала  је вештине и уметност, кроз 10 

питања.  Ушестој   игри су питања из опште културе, а седма игра је била погађање 

знаменитих личности са слика . 

Максималан број бодова  квиза је 160.Победничка екипа је освојила 140 бодова. 

 

 

                 



                
 
 

 

                         
Прањани                   1858                                                            ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2015/2016.годину                                      

34 

 

 

            
 

 

          
 

 

             
 

Новогодишња приредба у Прањанима 

 

    Као и сваке године ученици су са нестрпљењем чекали долазак Нове године и одлазак 

на распуст.Тим поводом је у нашој школи 30.12.2015.године одржана приредба.У 

приредби су учествовали ученици млађих и старијих разреда.Ученици млађих разреда 

извели су два рецитала ,,Азбука зиме “  и ,, Деда Мразов одсек за жалбе“ , као и неколико 

кратких песмица , које су припремали  са библиотекарком Горданом Поповић и 
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наставницом продуженог боравка Снежаном Голубов. 

 

Представу ,, Шлихтара “ извели су ученици старијих разреда. За ову представу ученике је 

припремала наставница српског језика Горица Ристановић. 

После приредбе сви ученици су послужени слаткишима.Дружење су наставили у својим 

учионицама правећи журке за свој разред. 

 

Кићење јелки у школском дворишту 

 

          У среду , 30.12.2015. године  ученици  у матичној школи у Прањнима китили су 

јелке у школском дворишту са украсима од рециклираног материјала. 

Било је доста креативних украса па је жири имао тешку улогу да одабере најлепше 

украшене јелке. Најлепша јелка је ученика 6.разреда , а најразноврсније  украсе имала је 

јелка ученика 4. разреда. 

Прва награда је фудбалска лопта, а друга новогодишњи пакетић, које је уручио директор 

школе , Зоран Пантовић. 

 

                                                               
 

 

           
 

Хуманитарна акција „Једна играчка или сликовница хиљаду осмеха“ 

 

У среду 30.12.2015. године представници Ученичког парламента, ученице  Марија 
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Томовић, Јована Жижовић и Ксенија Пејица, директор школе Зоран Пантовић, педагог 

Данијела Ракићевић и библиотекар Гордана Поповић посетили су вртић  у Прањанима. 

        Циљ посете је хуманитарна акција ученика наше школе који су прикупили играчке , 

сликовнице и бојанке за малишане као и  предшколце који ће ускоро постати ученици 

наше школе. Део сликовница поклоњен је школској библиотеци у Прањанима. 

 Ову хуманитарну акцију подржали су ученици, учитељи и наставници  из Гојне 

Горе, Коштунића, Срезојеваца, Теочина и Прањана. Присуствовали смо дивној приреби у 

којој су наступали сви малишани вртића. После приредбе директору вртића Владимиру  

Драгојловићу и васпитачицама предали смо  поклоне које смо донели. Малишани као и 

њихови вапитачи  и директор захвалили су се на предивним играчкама и осталим 

поклонима.Учесници ове хуманитарне акције  од директора школе Зорана Пантовића, а на 

предлог координатора  Данијеле Ракићевић ,  добиће  захвалнице  за учешће у акцији  на 

дан школске славе Светог Саве. 

 

  Сарадња школе и вртића постоји већ одавно и традиционално се наставља сваке 

године једном хуманитарном акцијом прикупљања играчака и сликовница.  
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Седнице 

 

Седница Наставничког већа одржана је 30.12.2015.године у матичној школи у Прањанима. 

 

ЈАНУАР 

 

Трећи хуманитарни фер плеј турнир у Прањанима 

 

       По трећи пут узастопно, 10.01.2016. године,  у хали основне школе у Прањанима, 

одржан је новогодишњи хуманитарни фер плеј турнир у малом фудбалу, а титулу је већ по 

навици, одбранила екипа Дружетићи у саставу: Милан Милисављевић(капитен), 

Владимир Благојевић, Иван Петровић и Радиша и Дејан Мићовић, иначе сви чланови 

локалног фудбалског клуба Брезак. 

На турниру, који основна школа ,,Иво Андрић'' организује у склопу програма ,,Школа без 

насиља'',учествовало је осам екипа и након такмичења по групама, пролаз у финале су 

избориле заслужено најквалитетније екипе Дружетићи и Лимун. После исцрпљујуће и 

рововске борбе у регуларном делу утакмице било је 1:1, а прецизнији са шестерца били су 

поменути победници. 

 Иначе, треба напоменути да су чланови седам  екипа момци из прањанског краја, а једна 

екипа је била из Душковаца.  Највећу пажњу привукла је екипа школе, сачињена од 

ученика 7.разреда, чији је сваки напад ка голу противника измамио аплауз публике. На тај 

начин, малишанима је подизано самопоуздање и њихове данашње партије наговештавају 

да ће за неку годину то бити екипа за пример свима, како по фудбалском умећу, тако и по 

фер плеју који су приказали.  

На крају, треба поменути да се сваке године финалисти награде пехарима које је 

победницима уручио директор школе Зоран Пантовић, а новчана средства прикупљена 

симболичним учешћем екипа се искористе у хуманитарне сврхе.  Ове године ђаци 

прањанске школе добиће лопте које ће бити распоређене и у сва истурена одељења. 

 

 

                  
 

Школско такмичење из математике 

 

   У петак, 22.01.2016. године одржано је школско такмичење из математике у Прањанима, 

Каменици и Брезни.Учешће је узело 34 такмичара виших и нижих разреда .Даље се 

пласирало 8 ученика нижих разреда и 7 ученика виших разреда. 
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Позоришна представа – Крнгулице- брнгулице 

 

У нашој школи смо, 26.1.2016.године, угостили позоришну групу ,,Пинокио“ из 

Новог Сада. Ученицима првог, другог и трећег разреда су приказали представу 

Крнгулице- брнгулице. Глумци су песмом, игром и својом занимљивом интерпретацијом 

забављали мале гледаоце. Они су им узвраћали аплаузом и заједничком песмом. На радост 

свих, неколико ученика је позвано да помогне глумцима, што је допринело да представа 

буде још занимљивија. 

На крају, уз срдачне поздраве, изразили смо жељу да опет будемо домаћини и 

уживамо у позоришној представи. 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представа Крнгулице-брнгулице одржана је и у Брезни где су присуствовали и ученици из 

Теочина. 
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Седнице 

 

Седнице Одељењских већа одржане су 26.1. 2016. године. 

Седница Стручног већа за разредну наставу такође је одржана 26.1. 2016. године. 

 

 

САВИНДАН  У ПРАЊАНИМА  2016.године 

             

,,Срећна вам слава, Срби честити, 

Светога Саве који вас штити 

Данас се слави Светитељ Сава, 

цркве и школе Врховна глава “ . 

 

         Поштујући традицију и ова календарска година у Основној школи ,, Иво Андрић“ 

почела је обележавањем Савиндана,школске славе која је 27. јануара присутна у свим 

школама широм Србије, а обележава се онако како се славила вековима уназад. 

Светосавском химном,приредбом и освећењем славског колача уз богат културно-

уметнички програм. 

Ученици наше школе су пригодним програмом поздравили све оне који  су испунили 

школску халу.Родитељи, гости, запослени у школи, имали су прилику да виде богат 

програм, који су чинили разноврсни садржаји.Програм је започет извођењем Светосавске 

химне од стране хора наше школе, а настављен је низом скечева и рецитација. 

Атмосфери празника  ове године допринели су чланови КУД-а ФРА из Чачка који су 

извођењем  игара учинили да утисак буде лепши и потпунији. 
    Директор школе Зоран Пантовић, поздравио је све присутне и одржао пригодан говор . 

Истакао је да је једини пут којим треба да крене српски народ и српска деца је пут Светог 

Саве. 
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Да сачувамо веру, да живимо у слози и да верујемо у наду, рекао је директор на крају 

данашњег скупа. Затим је поделио захвалнице колегама за залагање у организовању квиза 

,, Знање је благо“ . 

 

     По завршетку приредбе свештеник је са ученицима 8. разреда  извршио обред резања 

славског колача. Пожелео је срећну славу ученицима и наставницима ,а затим је следило 

послужење. 
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 Савиндан у Брезни  

 

     Школска слава Свети Сава обележена је у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“  у  

Брезни.  

Учитељи, ученици и наставници припремили су пригодан програм у знак сећања на нашег 

првог просветитеља.  Школски хор је отворио приредбу Светосавском химном, а потом је 

приказан краћи документарни филм о животу и делу Светог Саве.  Ученици нижих 

разреда из Брезне говорили су стихове Војислава Илића „Свети Сава“. Драмска секција  

нас је подсетила на неке савете које нам је упутио Свети Сава драматизацијом народне 

приче „Свети Сава даје деци четири ока“. Ученици нижих разреда из Теочина употпунили 

су приредбу рецитацијама о првом српском просветитељу.  За сам крај приредбе чланови 

хора отпевали су песму „Свети Сава“  
 

     
 
                                                                                     

Седнице 

 

Седница Наставничког већа је одржана 28.1.2016. године. 

Седница Школског одбора је одржана 29.1.2016. године. 

Родитељски састанци поводом завршетка првог полугодишта одржани су такође 29.1.2016. 

године. 

 

Одржана промотивно-продајна изложба 

 

У  периоду од 20.01.2016.године до 29.1.2016. године у сарадњи са IK ,, Laguna“ Београд 

организована је промотивно-продајна изложба у школској библиотеци. 

Циљ изложбе је да се на овај начин , атрактивном и богатом презентацијом наслова 

приближе издања читаоцима и сарадницима ,уз пригодне поклоне,повољне цене и 

попусте. 

Целокупан процес реализације изложбе организован је од стране IK ,, Laguna “ . Изложба 

је спроведена  у школској библиотеци у наведеном термину. 
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Погодности изложбе су : 

 Атрактиван попуст од 20 % на сва ,,Lagunina “ издања 

 Поклон књиге за библиотеку  у висини од минимум 10 % од укупне продаје 

остварене у школској библиотеци 

 Бесплатно учлањење у ,,Lagunin “ клуб читалаца 

Достављено је 118 различитих наслова . Продато је 36 наслова у вредности од 

16.710,00. 

       Овај вид сарадње је први пут организован у школској библиотеци.Изложба је била 

посећена од стране директора, стручних сарадника , колега, ученика као и родитеља. 

Наши читаоци као чланови клуба увек имају посебне погодности при куповини свих 

,,Laguninih “ издања. 

          Очекујемо поклоне за школску библиотеку и надамо се да ћемо наставити да 

спроводимо овакве акције. 

 

 

     
 

 

      
 

 

 



                
 
 

 

                         
Прањани                   1858                                                            ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2015/2016.годину                                      

43 

 

 

 

ФЕБРУАР 

 

Почетак другог покугодишта 

 

Настава у другом полугодишту је почела 17.2. 2016. године. 

Такмичења 

Општинско такмичење из немачког  језика је одржано 20.02.2016. године у ОШ ,, Десанка 

Максимовић “ у Горњем Милановцу. Ученик 8. разреда  Петар Танасковић је освојио прво 

место.Од укупно 40 поена освојио је 38.Пласирао се на окружно такмичење које же се 

одржати у ОШ ,, Ратко Митровић “  у Чачку 12.03.2016. године. 

 

Општинско првенство у рукомету 

 

 Дана 23.02.2016. године у нашој школи одржано је општинско првенство основних 

школа из рукомета. У свакој категорији мушкој и женској учествовало је 4 школе 

укључујући и нашу.Саму организацију уз нашу помоћ одрадио је Спортски савез 

Г.Милановца. Такмичење је прошло у одличној атмосфери уз доста добар квалтет 

приказаног  рукомета .У категорији пионирки екипа наше школе освојила је треће место . 

 

         

 

Седнице 

Седница Наставничког већа је одржана у среду 23.2.2016. са почетком у 13 часова. 

Седници Наставничког већа присуствовали су Данијела К. Микић, саветник у ШУ Чачак, 

Вукашин Крунић,  Владан Сеизовић, начелник ШУ у Чачку. 

 

Школско такмичење из књижевности 

        Школско такмичење из књижевности за ученике 7. и 8. разреда одржано је у 

четвртак,25.2. 2016. године с почетком у 12 часова. 

 

Општинско такмичење из математике 

          Дана 27.2.2016.године одржано је општинско такмичење из математике  у ОШ 

,,Свети Сава “ у Горњем Милановцу.На такмичењу је учествовало 13 ученика наше 

школе.Ученици су постигли веома запажене резултате. Ученица 3. разреда из Прањана, 



                
 
 

 

                         
Прањани                   1858                                                            ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2015/2016.годину                                      

44 

 

Анђела Старчевић освојила је 2. место , а  Ана Јеремић 3. место. 

У четвртом разреду 1. места  заузели су Лука Вуковић и Катарина Вујичић ; Марија 

Ивановић 2.место, а 3. места освојили су Алекса Вукашиновић и Ивана Милановић, сви из 

Прањана. Ученик 4. разреда из Срезојеваца Ђорђе Вујанић заузео је 2. место.  

Ученица 7.разреда из  Брезне Марија Весковић понела је похвалу, а Драган Никитовић, 

ученик 8.разреда из Прањана заузео је 3. место. 

Сви ученици четвртог, седмог и осмог разреда пласирали су се на окружно такмичење. 

МАРТ 

 

Општинско такмичења из књижевности 
  

     Такмичење је одржано у суботу, 5.3.2016. с почетком у 10 часова у ОШ,,Момчило 

Настасијевић“. Учествовале су Наташа Дамљановић и Милица Бјелаковић, седми разред, 

Марија Шутић и Јована Васиљевић, осми.  

 Јована Васиљевић је освојила друго место и пласирала се на следећи ниво такмичења.    
 

   Општинско такмичењe из биологије 

 

  У недељу, 6.3.2016. године у нашој школи одржано је општинско такмичење из 

биологије. Било је 87 такмичара. Сви  такмичари пласирали су се на окружно такмичење. 

 

Приредба за Дан жена у Прањанима 

 

                                     ,,МАЈКА ЈЕ ТЕМА:НЕИСЦРПНА,ВЕЧНА, 

                                      ОНА ЈЕ РЕЧ ГОРДА , СЛАТКОРЕЧНА“... 

        Уз добродошлицу су овим речима ученици млађих разреда свим присутним женама , 

мајкама , бакама , тетама , наставницама , пожелели срећан празник , Дан жена.Оне су са 

осмехом и видним задовољством пратиле кратку приредбу коју су за њих припремила 

њихова деца.Поред приредбе мајкама су спремили поклоне које су сами направили.Све 

присутне жене су биле изненађене када су поред декоративне честитке добиле и ручно 

израђене минђуше од деце. Овај леп гест маме су поздравиле аплаузом и похвалом . 

      Овакве приредбе доприносе бољој сарадњи родитеља и наставника и већем 

интересовању родитеља за рад своје деце. Деци је омогућено да покажу своју креативност 

и изразе свој таленат. 
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У договору са наставницим историје Јеленом Александров ученице осмог разреда  

припремиле су биографије знаменитих жена (Клара Цеткин, Надежда Петровић, Исидора 

Бјелица) и на четвртом часу посетиле све разреде упознавши их са наведеним личностима. 

 

 

Осми март обележен и у Теочину 

 

         Осми март је међународни празник жена. Посвећен је борби жена за њихова права. 

Тим поводом реализована је приредба у издвојеном одељењу у Теочину, коју су 

припремили ученици са својим учитељицама. Приредби су присуствовале маме и баке од 

ученика. 

     Уз најлепше стихове, песме и честитке, пренели су поруку захвалности и љубави 

својим најбрижнијим особама. 

 

 

 Маскенбал у нашој школи 
 

 

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

ова лепа манифестација реализована је у четвртак 10.03.2016. у матичној школи. 

Учествовали су ученици из Гојне Горе, Коштунића, Теочина и Прањана, као и 

предшколска група из Прањана. Маске су биле интересантне и креативне, па комисија, 

коју су чинила два члана из Културног центра ,,Абрашевић“ и наставница из продуженог 

боравка, нису имали избора већ да све маске прогласе  победничким и да их све позову на 

финалну манифестацију која ће се реализовати у недељу 13.03.2016. у Дому културе у 

Чачку.  

 

Потрудили су се да свима улепшају дан следећи учесници такмичења: 

 

 

1. Маријана Стевовић, маска ,,Леопард“3. разред, Прањани 

2. Милица Веселиновић, маска ,,Пчелица Маја“ 3. разред, Прањани 

3. Ана Јеремић, маска  ,,Сова“ 3.разред, Прањани 

4. Алекса Савић, маска ,,Кловн“ , 3. разред, Коштунићи 

5. Алекса Дамљановић, маска  ,,Витез од шуме“ 1.разред, Коштунићи 

6. Наталија Милошевић, маска ,,Робот“, 1. разред Прањани 

7. Анђела Папић, маска ,,Докторка“, 1. разред, Прањани 

8. Тамара Лазић, маска ,,Пролеће“, 2.разред, Прањани 

9. Николина Трнавац, маска ,,Голуб писмоноша“, 2.разред, Гојна Гора 

10. Милица Лазовић, маска ,,Бака“, 3.разред, Гојна Гора 

11. Ивана Дамљановић, маска ,,Пролећница“, 3. разред, Теочин 

12. Јана Столица, маска ,,Шумска мајка“, 5. разред, Прањани 
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Седнице 

 

   Седница Наставничког већа је одржана 14.3.2016. у матичној школи у Прањанима са 

почетком у 13часова. 

 

Јавни час у Брезни 

 

   Дана 17.3.2016.године у издвојеном одељењу у Брезни , наставник историје Ивана 

Милекић одржала је јавни час поводом дванаестогодишњице погрома Срба на Косову и 

Метохији , акоме су присуствовали наставници и ученици од првог до осмог разреда.Јавни 

час је такође одржан у Прањанима и Каменици , као и у издвојеним одељењима тј. за све 

ученике наше школе. 

 

Посета мини фестивалу науке 

 

У петак, 18.3.2016 године група ученика осмог разреда , у пратњи наставника физике  

Александра Миловановића, посетила је мини фестивал науке који се одржавао у 

Техничкој школи ,, Јован Жујовић “  у Горњем Милановцу. 
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Окружно такмичење из математике 

 

На окружном такмичењу из математике које је одржано 19.3.2016. године у ОШ ,,Милица 

Павловић   “  у Чачку , Лука Вуковић, ученик 4.разреда из Прањана освојио је прво место, 

а ученик Алекса Вукашиновић, такође из Прањана добио је похвалу. 

 

 

Акција ,,Сат за нашу планету “ 

 

 

      Дана 19.03.2016. ученици наше школе учествовали су у акцији ,,Сат за нашу планету'' и 

промовисали су ову глобалну акцију по Брезни, Каменици и Прањанима. 

У акцију се укључио велики број ученика који су лепили плакате око школе и по околини, 

а грађанство је обавештавано о овој светској акцији и путем флајера који су послати у 

промотивном материјалу. Људи, који су добијали од деце информације о догађају, су 

обећали да ће бити учесници акције што је и испуњено, а доказ за то је прањанска 

Варошица која је у суботу око 21 час деловала као да је нестало електричне енергије. 

Једни од ,,криваца'' за то били су и радници ,,Електродистрибуције Прањани'' који су 

прекинули на сат времена напајање уличној расвети и на тај начин максимално помогли да 

акција у нашем крају буде успешна. 

Трудићемо се да и даље будемо учесници оваквих акција и колико можемо помогнемо у 

очувању наше планете. 

 

    
 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 

 

 На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе које је одржано 20.3.2016. 

године  у ОШ ,, Момчило Настасијевић  “ у Горњем Милановцу , Марија Весковић, 

ученица из Брезне освојила је 2. Место, а Драган Никитовић, ученик 8.разреда из Прањана 

3. место. 
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Обележен  Светски дан поезије 

 

    Поводом Светског дана поезије 21.3.2016. године , Гордана Поповић , библиотекар 

школе посетила је издвојена одељења у Коштунићима и Теочину.Циљ посете је 

промовисање читања и доступност књига из школске библиотеке сваком читаоцу. 

Организација Уједињених  нација  ( UNESKO )  је 21.март 1999. године  прогласила 

Светским даном поезије.Сврха проглашења ,, Светског дана поезије “ јесте да допринесе 

промоцији читања , писања, објављивања и проучавања поезије у читавом свету. 

 

Обележен  Светски  дан вода  

 

          Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта.Тај дан је усвојен резолуцијом 

УН-а у децембру 1992. године.Већ од 1993.године овај дан је почео да се обележава и 

временом значај овог дана је почео да расте. 

Овим даном Уједињене нације желе да подсете на важност заштите вода и на недостатак 

воде за пиће. 

У Србији се такође обележава Светски дан вода бројним манифестацијама. 

     У нашој школи овај дан је обележен пригодним  драмским приказом едукативног 

текста ,,Вода је наше благо “ .  Извели су га чланови Библиотечке секције  за  ученике од 

првог до четвртог разреда. 

 

 

 

   
 

 

Представа у Брезни 

 

  У уторак, 22. 3. 2016. године  ученици из Брезне са наставницом српског језика Славицом 

Јовићевић Бабовић извели су представу у оквиру Форум театра везану за пројекат  Школа 

без насиља.Сценарио за представу  написала је ученица шестог разреда Тамара 

Биорац.Деца која су глумила чланови су Вршњачког тима за заштиту ученика од насиља. 
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Посета ботаничкој башти и хемијском факултету 

 

       У суботу 26.3.2016. године седамнаест ученика наше школе ОШ ,, Иво Андрић “ , 

седмог и осмог разреда , наставница биологије Јелена Петровић, наставница хемије 

Драгана Бабовић и наставник физике Александар Миловановић , посетили су ботаничку 

башту и у оквиру промоције хемијског факултета учествовали на 

радионицама,презентацијама огледа , предавању и посетили хемијски музеј. 

 

 

   
 

 

   
 

Спољашње вредновање 

 

Спољашње вредновање квалитета рада ОШ ,, Иво Андрић“ Прањани  извршено је 29,30 . и 

31. марта.Тим који је извршио вредновање квалитета рада је :  
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 Данијела, Ковачевић Микић,просветни саветник Школске управе Чачак, 

руководилац Тима, 

 

 Владан Сеизовић,в.д. руководиоца Школске управе Чачак ; 

 

 Наташа Симовић, просветни саветник Школске управе  Краљево и 

 

 Милорад Крунић, просветни саветник Школске управе Чачак. 

 

АПРИЛ 

 

 Међународни  дан дечје књиге 

      У свету се од 1967. године 2. априла прославља Међународни дан дечје књиге. На тај 

дан 1805. године рођен је један од највећих светских бајкописаца, дански књижевник и 

прослављени писац за децу,  Ханс Кристијан Андерсен. Његове бајке преведене су на 

велики број језика ( више од 80 језика), више него било која друга литература изузев 

Библије. 

Тим поводом у петак 1. 4. 2016. године  ученици I разреда из Прањана извели су за 

ученике, наставнике и родитеље позоришну представу ,,Голуб и пчела“.  

 

    

Такође поводом Међународног дана књиге за децу чланови Библиотечке секције извели су 

представу ,, Снежана и седам патуљака “    за ученике млађих разреда. 

Награде а конкурсу ,, Крв живот значи“ 

 

     Црвени крст је и ове године расписао литерарни и ликовни конкурс под називом ,,Крв 

живот знчи“, који је трајао током марта и априла 2016.године. Ученици наше школе су и 

овог пута учествовали и остварили запажене резултате: 
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     Литерарни радови 

     У категорији млађих разреда: 

1.место  - Анђела Старчевић, 3.р. Прањани 

2.место - Николина Старчевић, 2.р. Прањани 

3.место – Алекса Дамљановић,1.р.Коштунићи  

Похвала – Теодора Станојевић, 3.р. Прањани 

                    Алекса Савић, 3.р.Коштунићи 

                    Ана Јеремић, 3.р. Прањани 

                    Николина Трнавац, 2.р. Гојна Гора 

                    Горан Вучковић, 4.р. Теочин 

          У категорији старијих разреда: 

2. место  –Слађана Марковић, 8.р. Прањани 

 

Ликовни радови: 

Похвала – Огњен Козодер, 4.р. Теочин 

Окружно такмичење из биологије 

        Дана 09. 04. 2016. године у нашој школи је одржано Окружно такмичење из 

биологије. На такмичењу је учествовало 70. ученика из седам школа са територије 

општине Горњи  Милановац. 

Ученици наше школе остварили су веома запажене резултате. Свим ученицима честитамо 

на оствареним резултатима и желимо још бољи успех на следећим такмичењима. 

Од девет такмичара, њих седморо је освојило дипломе. 

 

Еколошка акција  „ОЧИСТИМО СРБИЈУ“ 

 

   У оквиру акције „Очистимо Србију“ дана 12. априла 2016. године ученици издвојеног 

одељења у Брезни очистили су и уредили школско двориште и околину. У акцији су 

учествовали сви ученици од првог до осмог разреда, као и присутни наставници. За 

прикупљање отпада биле су обезбеђене рукавице и пластичне вреће. Учесници ове акције, 

свесни да свако загађење утиче на квалитет живота, показали су добру вољу и покупили  

доста пластичних кеса, лименки, стакленог и папирног отпада и тиме допринели очувању 

животне средине.  
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      Посета  ученика и наставника из Хрватске 

       У оквиру међународног АCES пројекта Основна школа „Иво Андрић“је од 13. 

до 18. априла била домаћин посете групи ђака и наставника из Хрватске. Пројекат „И твој 

глас може бити део решења“ који је осмишљен као заједничка активност школе „Иво 

Андрић“ и школе „Свети Петар Ореховец“ на тему солидарности био је један од 42 

награђена пројекта у конкуренцији преко 500 пристиглих пријава из 14 европских земаља. 

У оквиру истог пројекта у децембру 2015. године шест ученика и два наставника из 

Прањана су посетили школу „Свети Петар Ореховец“ из Ореховца у Хрватској. 

Теочински дани 

Теочински дани по четврти пут одржани су 15.5.2016.године у Теочину уз богат културно-

уметнички програм . 

Награде ученика на конкурсу КД,,Запис“ 

 

 

На конкурсу  Књижевног друштва ,,Запис“ из Горњег Милановца на тему – Завичај, 

наши ученици су освојили следећа места: 

 

1. Марија Мирковић, 3.р. Прањани – ДРУГА награда 

2. Ана Мирковић, 3.р. Прањани – ПОХВАЛА 

3. Стефан Браловић, 4.р. Прањани – ТРЕЋА награда 

4. Ђорђе Вујанић, 4.р. Срезојевци – ПОХВАЛА 

5. Слађана Марковић, 8.р. Прањани – ПОХВАЛА 

6. Нина Јаношевић, 6.р. Прањани -  ПОХВАЛА 

На вечери завичајне поезије поводом Дана општине Горњи Милановац, награђени 

ученици су учествовали рецитујући своје песме, док их је на клавиру пратила Јана 

Столица, такође ученица наше школе. 

 

Пробни завршни испит 

 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда  из математике у нашој школи је 

одржан 18.априла 2016. године  , а из  српског језика као и комбиновани тест 19.априла 

2016. Године. 

              Предавање ,,Сове на опрезу “ 

      Дана 19. априла 2016. године у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима и дана 27. априла 

2016. године у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ у Брезни, одржано је предавање о 

совама. 

Предавање је одржао орнитолог Зоран Рајичић са својим сарадницима. 
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Колико сова живи, ко су јој природни непријатељи, које птице, осим сова, спадају у 

категорију угрожених, каква је улога гаврана и сврака у одржању природне равнотеже, 

смеју ли се птице ловити и држати у кавезу итд. само су нека од питања која су ученици 

поставили на данашњем предавању. Наравно да смо добили и повратне информације о 

гнездима утина и шумских сова.Чувајте птице и природу и образујте људе око себе, једна 

је од порука РоwерPoint презентације одржане о совама. 

 

   

Фарбање јаја за Васкрс 

Поводом предстојећих васкршњих празника, ученици од 1. до 4. разреда из Прањана су 

учествовали у акцији фарбања јаја, у среду 27. 4.2016.године. У трпезарији цркве "Светог 

Вазнесења" ову занимљиву активност су организовали учитељи заједно са свештеником из 

Прањана, вероучитељем, и библиотекаром. У ведрој атмосфери, ученици су се трудили да 

јаја буду што шаренија и лепша. 

Сва јаја која су ученици офарбали ће бити изложена у цркви у Прањанима за време 

васкршњих празника. 
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Окружно такмичење у лепом говору 

 У  организацији Пријатеља деце и Дечјег савеза из Чачка, у суботу, 23. априла 2016. 

године  у Основној школи „Милица Павловић” у Чачку одржано је Окружно такмичење у 

лепом говору. 

 Нашу школу су представљали следећи ученици: 

Милошевић Наталија, I разред, Прањани 

Папић Анђела, I разред, Прањани 

Топаловић Огњен, I разред, Прањани 

Столица Јана, V разред, Прањани 

Наши најмлађи  ученици имали су леп наступ на овом такмичењу а ученица Јана 

Столица освојила је 2. место. 
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Пролећни распуст 

Пролећни распуст за ученике трајао је од 28.4.2016. године до 3.5.2016. године. 

 

МАЈ 

Седми шаховски турнир у Богданици 

 

        Ове године за пехар се надметало 26 шахиста из Горњег Милановца ,Пожеге, 

Панчева, Чачка, Београда ,Трепче, Душковаца, Дружетића и Љутица. 

Прво мссто је заузео Иван Димитријевић , други је био Вук Вујовић, док је треће место 

заузео Димитрије Розгић. 

Поред сениора учествовали су и ученици школе, а прво место је освојио Милош 

Продановић, друга је била Јована Продановић, док је треће место заузео Стефан Милетић. 

По завршетку турнира директор школе се захвалио шахистима и уручио победницима 

пехаре. 

 

Крос РТС-а   

 

      Под покровитељством   РТС-а дана 13.маја 2016. године у нашој школи одржан је  крос 

за ученике 1.,2., 3., 4., 7., и 8. разреда.  

Учествовало је 133  ученика. Ученици 5.и 6. разреда су због одласка на екскурзију били 

одсутни па ће крос за њих бити организован по повратку са екскурзије следеће недеље.  

  Крос је прoтeкао у лепој, борбеној и фер атмсфери, на задовољство свих учесника. 

У категорији  1. и 2. разред  пионирке победила је Пантовић Катарина, ученица 2. разреда. 

 У категорији 1. и 2. разред пионири победио је Јаковљевић Драган ,ученик 2. разреда. 

  У категорији 3. и 4. разред пионирке победила је Стевовић Маријана ,ученица 3. разреда . 

  У категорији 3. и 4. разред  пионири победи је Браловић Стефан, ученик  4. разреда . 

  У категорији 7. и 8. разред пионирке победила је Браловић Катарина ,ученица 8. разреда . 

  У категорији 7. и 8. разред пионири победио је Танасковић Петар, ученик 8. разреда. 
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Екскурзија нижих разреда 

      Ученици од 1. до 4. разреда су 14.5.2016.године  ишли  на једнодневну  екскурзију. 

Маршута је  била: Прањани – Топола – Опленац – Орашац - Рисовачка пећина- Буковичка 

бања.    

            Током целе екскурзије је била  весела и опуштена атмосфера. Ученици су посетили 

места значајна за нашу историју са акцентом на период Првог српског устанка.Све им је 

било занимљиво, па су често постављали питања и желели да сазнају и више него што су 

кустоси причали.Интересантно, и за многе ново искуство је била посета  Рисовачкој 

пећини. У  Буковичкој бањи су имали прилику да пробају лековиту воду. 
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Екскурзија ученика 5.и 6.разреда 

 

 Дводневна екскурзија за ученике петог и шестог разреда ОШ „ Иво Андрић“ 

Прањани, изведена је 13 и 14. маја 2016. године у организацији Туристичке агенције 

„Матовић“ из Чачка. 

Релација екскурзије била је  Прањани – Дивчибаре – манастир Лелић - Ваљево - 

Текериш  – Троноша  – Тршић -  Бања Ковиљача -  Шабац – Мишар – Бранковина – 

Прањани. 

 

Награда за дигиталну фотографију 

 

         У понедељак, 16. маја 2016. године у пријатној атмосфери чачанског Клуба Дома 

културе отворена је изложба фотографија под називом „Објективом кроз књигу“ која је 

резултат петог конкурса за дигиталну фотографију ученика Моравичког округа. Ова 

изложба обједињује најбоље радове ученика који су исказали свој доживљај књиге и 

инспирацију коју везују за њу. 

 

 

У  категорији  основних школа друга награда је припала Тијани Вукашиновић ученици 6. 

разреда из Прањана. 

Екскурзија 7.и 8 .разреда 

Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда ОШ „ Иво Андрић“ Прањани, 

изведена је 17. и 18. маја 2016. године у организацији Туристичке агенције „Матовић“ из 

Чачка. 

Релација екскурзије била је  Прањани – Крагујевац –Гамзиград- Неготин- Зајечар – 

Кладово –ХЕ Ђердап- Лепенски вир –Голубац- Крагујевац-  Прањани. 

http://www.cacak-dis.rs/vesti/objektivom-kroz-knjigu/
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ЈУН 

У среду, 1.6. 2016. године завршена је настава за ученике осмог разреда. 

Седнице  

Седница Наставничког већа одржана је у петак , 3.6.2016. године. 

Ђак генерације 

Титула Ђак генерације ове школске године припала је Драгану Никитовићу , ученику 

осмог разреда из Прањана. 

Ацес нас наградио за иновативно учење 

 

На завршној конференцији Академије средњоевропских школа у Сенеку, Словачка, 

од 31.маја до 3. јуна 2016. године наш пројекат,, И твој глас може бити део решења'', 

награђен је у категорији иновитавног учења. Од 42 пројекта која су реализована у току 

школске 2015/2016. год под њиховим покровитељством,  ОШ ,,Иво Андрић'' из Прањана 

добила је плаву звезду као најбољи пројекат у овој категорији. Међународни жири у 

образложењу награде напоменуо је да наш пројекат,,на најбољи начин представља све што 

Ацес и иновативно учењу јесу''.  

У заједничком раду са партнерском школом из Хрватске, ,,Свети Петар Ореховец'' 

на тему солидарности са слепима и слабовидима и децом са посебним потребама , настали 

су многобројни продукти као што су две звучне књиге, једна снимљена у Србији а друга у 

Хрватској, радијска игра на тему нетолерантног односа између Срба и Хрвата. Снимљена 

су три филма, ,,Шишмиш'' и ,,Окус дома'' у Хрватској и ,,Нада'' у Србији, о слепој 

параолимпијки из Горњег Милановца. Сви ученици који су учествовали у размени, 

снимили су кратке документарне филмове о себи. Кроз звучне презентације учили смо о 

Прањанима, Горњем Милановцу, Крижевцима и Хрватској.   

 

       

Mатурско вече 

У суботу 4. 6.2016.године , са почетком у 19 часова ученици осмог разреда организовали 

су матурско вече у Коштунићима. 
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  Дан спортских игара 

 

 

      Дана 09.06.2016.год. у издвојеном одељењу у Брезни са почетком у 10h одржане су 

Спортске игре. 

Учесници су били ученици Брезне, Теочина и Срезојеваца. Организатор је био наставник 

физичког васпитања Дејан Јеверица. 

Спретност, брзина, такмичарски дух и концентрација су били веома уочљиви код деце у 

одбојци, фудбалу и тенису. 

У школском дворишту са великим аплаузима присутни наставници су бодрили све 

ученике од предшколца до осмака. 

Окупљање што већег броја деце, како би дружењем кроз спорт и забаву заједно са својим 

наставницима развијали друштвене вредности је циљ који је био остварен. 

Са пуно позитивних емоција ученици су напустили школско двориште. 

 

 

Дан спортских игара у Прањанима 

 

Дана 9.6.2016. године Дан спортских игара обележен је у Прањанима. 

 

 

Мини матура 

 

У понедељак ,13.06.2016.године ученици четвртог разреда у Прањанима прославили су 

мини матуру. 
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Приредба за дочек будућих првака у Прањанима 

Поводом завршетка школске године и дочека будућих првака ученици  четвртог разреда 

ОШ ,, Иво Андрић“,  у Прањанима  организовали су приредбу 13.6.2016. године.  

Крај другог полугодишта 

Настава за ученике од првог до седмог разреда завршена је у уторак  14.6.2016. године. 

Спортска  олимпијада 

     Дана 14.јуна 2016. године  у нашој школи поводом завршетка  школске годне одржана 

је  спортска манифестација „Дан спорта“  у коме су учествовали ученици из Прањана и 

Каменице. 

 За ученике млађих разреда организована је „Мала олимпијада“ у оквиру које је  за 

ученике 1. разреда организован „  Забавни полигон“ .Било је 13 такмичара мешовитог 

састава девојчице и дечаци. 

          За ученике 3 разреда организован је ,,Полигон свестраности“.Било је 12 учесника , 8 

девојчица и 4 дечака. 

За ученике старијих разреда организован је турнир у фудбалу . 

У паузи финалних утакмица спуштена је застава и звоном означен крај школске године. 

Драган Никитовић,  иначе Ђак генерације имао  је част да спуста заставу.Након тога 

свечано уз одбројавање на школској звонари осам пута је одзвонило  за крај школске 

године. 

  

Завршни испит 

Ученици осмих разреда из Прањана , Каменице и Брезне полагали су завршни испит из 

српског језика у среду 15.6.2016. године , из математике 16.6.2016. године и комбиновани 

тест 17.6.2016.године. Полагање је одржано у фискултурној сали у Прањанима. Укупно је 

завршни тест полагало  27  ученика осмог разреда. 

Седнице 

Седница Наставничког већа одржана је 22.6.2016. године у Прањанима са почетком у 10 

часова. 

Родитељски састанци 

 

Родитељски састанци поводом завршетка школске године одржани су 26. 27.и 28. јуна 

2016.године са краћим културно-уметничким програмом. 
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ЈУЛ-АВГУСТ 

 

 

Илинданска дружења у Каменици 

 

             Са жељом да се младе и старе генерације окупе на једном месту и и скупа очувају 

изворност свог краја  наша школа и Месна заједница Каменица организовали су  шесту 

културно-туристичку манифестацију  Илиндански дани 1. и 2.августа  у Каменици. 

Програм је започет одржавањем Меморијала Драгутина Кујовића и петровских талаца , а 

потом играњем хајдучких игара- надвлачење конопца, бацање камена са  рамена и скок 

увис- односно , одржавањем турнира у стоном тенису и традиционалног шаховског 

надметања . 

У поподневним часовима , на импровизованој сцени у школском дворишту , наступили су 

наши ученици каменичке школе са представом Стара школа, нова школа , а потом се због 

кише , културно-уметнички програм преселио у школу , где су наступила културно-

уметничка друштва  Фабрике резног алата  и  Видовдан из Чачка , певачке групе 

Црнућанка и Лира , фолклорни ансамбл и трубачки оркестри  наше школе. 

Другог дана манифестације , одржан је традисионални целодневни турнир у фудбалу.  

 

 

 

Седнице 

 

Седница Наставничког већа одржана је 23.8.2016.године. 

Седница Наставничког већа одржана је 30 .8. 2016.године. 
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