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АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ  И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Свечани почетак нове школске године2016/2017. 

 

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

свечаним подизањем  школске заставе и симболичним звоњењем са школске спомен-

звонаре.  

Заставу је подигао ђак првак Никола Дамљановић , у присуству директора школе Зорана  

Пантовића и ученика седмог  разреда Немање Старчевића. 

Овом догађају су присуствовали ученици школе, учитељи и наставници, као и 

многобројни родитељи који су великим  аплаузом  поздравили  почетак  нове школске 

године. 

 Присутнима се обратио  директор школе Зоран Пантовић,  пожелевши свима срећан и 

успешан почетак школске годинe. 
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Седнице 

 

Седница Наставничког већа је одржана 12.09.2016.године. 

Седница Савета родитеља je одржана  15.9.2016. године. 

Седница Школског одбора  je одржана 15.9.2016. године. 

 

  Обележен26. септембар – Дан чистих планина 

 

             Чистоћа и очуваност планина су нам потребни и више него што смо ми тога 

заиста свесни. На то нас подсећа важан дан у години – Светски дан чистих планина. Овај 

дан се обично обележава обављањем еколошких активности, попут акција чишћења, 

посета природи, планинарења. 

          Пројектни дан наше Еко- школе одржан је 26.септембра 2016.године. Тим 

поводом, ученици II и IV разреда из Прањана су заједно са својим учитељима 

припремили садржајан програм у виду тематског дана, који је организован у 

непосредној околини школе под називом – Школа без зидовa. 
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Учешће на манифестацији ,,Street footbal Srbija “ 

 

              У периоду од 23. до 25. септембра  на теренима Гимназије одржана је 

манифестација,,Street footbal Srbija“ .  Догађај су заједнички организовали општина 

Горњи  Милановац и Организација српски центар за развој спорта и културе ,, 

Спортикула  “ . 

           Пројекат има за циљ да промовише здрав живот, борбу против разлика, расизма , 

верске и националне нетрпељивости , као и свих облика насиља на спортским теренима, 

као и значај спорта. 

На  овој манифестацији узели су учешће и ученици наше школе. 

. 

        
 

Школски  крос 

 

    У  петак  29.09.2016 .г. одржан је школски крос у оквиру акције Црвеног крста  

из Г.Милановца „ Трка за  срећније детињство“ . Учествало је  227 ученика  наше школе. 

  Уз  заиста лепо време и жељу  учесника кроса да се докажу и покажу Крос је успешно 

реализован на терену  фудбалског клуба  „Брезак“. 

Учесници кроса били су подељени по категоријама. 

Сви учесници кроса успешно су завршли своје трке, а они који су се боље спремили и 

више желели,  пласирали су се за општински крос . 

По категорији пласирало се 5 учесника и то 3 из Прањана и 2 из Каменице и 1 из Брезне. 

У категорији дечаци – 1.и 2.разред: 

1.место : Бранислав Томовић -1р. 

2.место: Ђорђе Вукашиновић-1.р. 

3.место : Богдан Петровић -1.р. 

 

У категорији девојчице – 1.и 2.разред: 

1.место:  Теодора Томанић – 2.р. 

2.место: Милица Јевтовић – 1.р. 

3.место: Анђела Папић  - 2.р. 
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У категорији дечаци – 3.и 4.разред: 

1.место : Драган Јаковљевић   – 3.р. 

2.место: Стефан Милошевић    – 4.р. 

3.место:  Алекса Толић – 4.р. 

 

У категорији девојчице – 3.и 4.разред: 

1.место: Маријана Стевовић – 4.р. 

2.место:Милица Веселиновић  – 4.р. 

3.место: Марија Мирковић– 4.р. 

 

У категорији дечаци – 5.и 6. разред: 

1. место: Стефан Браловић -5.р. 

2. место:Стефан Толић - 6.р 

3. место: Никола Веселиновић -6.р. 

 

У категорији девојчице – 5.и 6.разред: 

1.место : Невена Томовић -6.р. 

2.место: Милица Веселиновић- 6.р. 

3.место: Катарина Вујичић -5.р. 

 

У категорији дечаци – 7.и 8. разред: 

1.место : Бојан Томовић 7.-р. 

2.место : Филип  Браловић  7.р. 

3.место:Владимир Васиљевић 8.р. 

 

У категорији девојчице  – 7.и 8. разред: 

 

1.место : Анђела Гавровић-7. .р. 

2.место :Крстина Томовић-7.р. 

3.место:Тијана Вукашиновић -7.р. 
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ОКТОБАР 

 

  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      године у 

Спортској хали "Бреза". 

Прво место екипно Пионири и пионирке; Појединачно 1.место Марија Весковић и 

Ђорђе Сарић, а ученица Марија Ђоковић 3.место. 

 

 

 

Дечја недеља 2016.               

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

 

     од 3.до 9.октобра 2016. 

 

"НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ!" 

 

 
 

 

Традиција обележавања Дечје недеље у свету и код нас мери се деценијама.  

Дечја недеља је први пут обележена 1934. године на предлог организације 

Пријатељи деце Србије, а 1987. године  дефинисана је  Законом о друштвеној бризи 

о деци. 

 Манифестација Дечја 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. 
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Ученици млађих разреда из Прањана, са својим учитељима, библиотекаром и  

учитељицом из продуженог боравка обележили су Дечју недељу низом активности: 

Програм: 

3. октобар (понедељак) 

Шарамо плато испред школе 

4. октобар (уторак) 

Радионице на тему: ,,Нећу да бригам, хоћу да се играм“ 

5. октобар (среда) 

Презентација  ,, Дечја  права и дужности “ 

6.октобар  (четвртак) 

Приредба ,,Пријем ђаку прваку“ 

7. октобар (петак) 

 У здравом телу – здрав дух – спортске активности  
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Обележена Дечја недеља у Каменици 

         Ученици нижих разреда ОШ ,,Иво Андрић" у Каменици, Дечију недељу обележили 

су низом активности. Дечија недеља је почела оцртавањем спортских терена кредама у 

боји, а други дан се наставила са спортским активностима. Трећи дан су ученици имали 

,,слатки дан", где су са учитељицом правили посластице у ђачкој кухињи. Четврти дан 

су посетили матичну школу у Прањанима, где су присуствовали приредби посвећеној 

ђацима првацима, а ли и такође предавању ,,Шта знаш о саобраћају?", а потом у 

библиотеци разменили књиге. 

Дечија недеља је завршена маскенбалом и поделом поклона првацима. 
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                                   Обележена Дечја недеља и у Теочину 

 

Дечја недеља ове године се одржава под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм“. 

Наша школа традиционално обележава ову манифестацију низом активности. 

                                            Понедељак,03.10.2016. 

 

                                                - Спортски дан – 

Кроз спортске активности промовисало се другарство, толеранција и здрав начин 

живота.   

Сви ученици су показали љубав према атлетици и веома изражен такмичарски дух. 

                                                Уторак,04.10.2016. 

 

                                         Презентација „Дечја права“ 

Педагог и библиотекар наше школе одржали су презентацију за ученике „Дечја права“. 

Ученици су проширили своја знања из наведене теме. Лепо дружење за овај дан 

оставила је игра – Пољубац. 

 

                                                 Среда,05.10.2016. 

 

                                                    - Дан музике – 

Ученици су развијали креативност у музичким активностима – извођење и слушање 

музике. 

                                                  Четвртак,06.10.2016. 

 

                                                       - Приредба –  

Реализована је приредба за предшколце. Припремљен је пригодан програм (песмом и  

рецитацијама) ученика са одговарајућом темом везаном за игру и школу. 

                                                       Петак,07.10.2016. 

 

                                                       - Радионица -  

Ученици су имали радионицу на којој су израдили пано на тему: „Нећу да бригам, хоћу 

да се играм“. 

Поводом затварања Дечје недеље ученици су написали стихове: 

 

 

„Дечја недеља је радост права за ђаке сада. 

Игру и песму волимо ми и радујемо се сви. 

Спорт нам много пружи и дружење радо нуди. 

Поклони и честитке обрадују нас. 

ВОЛИМО ШКОЛУ ТО ЈЕ ПРАВО СВИХ НАС“. 
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Акција  ,,Очистимо наше двориште'' 

 

У петак 7.10.2016.године,  у  Брезни, ученици и наставници су реализовали 

акцију ,,Очистимо наше двориште''. У акцији су учествовали сви ученици од 1. до 8. 

разреда и присутни наставници. 

У оквиру  међународног програма  Еко школе  реализовали смо још једну планирану 

активност чији је циљ подизање еколошке свести код ученика о лепшем, здравијем  и 

чистијем животном окружењу.  Ученици и наставници су очистили школско двориште, 

покупили лишће и ситно грање и окопали цвеће.  Уз међусобну сарадњу и помоћ  и уз 

добру организацију учинили смо наше двориште лепшим, цвеће свежијим и тако дали 

наш мали допринос за чистију и здравију средину. 
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Одржано предавање  ,, Безбедност деце у саобраћају  “ 

 

             Наше најмлађе ученике  школе у Прањанима , у четвртак 6.10. 2016. године 

посетио је полицајац 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, 

- 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. 

Тога дана поводом Дечје недеље нашу школу  посетили су  и  ученици млађих разреда 

из Каменице са својим учитељима , Милисавком Бабовић и Бојаном Ђуровићем . 

 

       
 

 

Присуствовали часовима, предавању ,, Безбедност у саобраћају “  , посетили школску 

библиотеку и изнајмили књиге на читање чији су верни посетиоци одавно, дружили се 

са својим вршњацима у спортској хали , присуствовали приредби поводом пријема 

првака у Дечји савез.  

Отишли су са пуно лепих утисака  уз обећање да ће нас опет посетити. 

 

 

Општински крос 

 

          Општински  крос у Г. Милановцу  је одржан 8.10. 2016.године на теренима 

фудбалског  клуба ,,Таково“. Стефан Толић ,ученик 6.разреда из Прањана освојио је 

2.место. 
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 Манифестација „Андрићевијада“  2016. у Београду 

    Осам  ученика,  седмог разреда  наше  школе,  су са директором  школе  Зораном 

Пантовићем и  наставником  географије  Александров  Велимиром  били гости ОШ „Иво 

Андрић“ из  Београда (општина Раковица).  

Наша  школа  се одазвала  љубазном   и  срдачном  позиву Милана Пашића, директора 

ОШ „ Иво  Андрић“  из  Београда   да  буде  учесник  манифестације  под  називом  

„Андрићевијада  2016.-ширимо  љубав“  у  периоду од 6-9. октобра 2016.године. Ова 

школа  је уједно  прославила  и свој  јубилеј,  40 – то  годишњицу  постојања тј. Дан  

школе,  а  и  реализовала  је  замисао  да  на једном месту сакупи све школе, које носе 

име  нашег славног  нобеловца. Осим  школе  домаћина и  наше  школе  позиву  су  се  

одазвале и  Српска  православна Гимназија  из  Загреба, ОШ „Иво Андрић“ из Бањалуке, 

ОШ „Иво Андрић“  из  Ниша и  ученици из  удружења  „ Златно  славејче“  из  Скопља, 

тако да је цела  манифестација  попримила  међународни  карактер. 

Ученици гости  су били  смештени  код  ученика  домаћина,  док је  за  одрасле  био  

обезбеђен  хотелски  смештај.  Програм  дешавања  је  био  врло  вешто  осмишљен  тако  

да су  ученици  током  преподнева  имали  такмичења  у  виду  квизова  знања  и  

олимпијских  игара, затим су имали  радионице  из тематике о Иви Андрићу, а у 

дворишту школе су засадили и дрвеће  пријатељства.  У  поподневним  часовима  су  

имали  слободно  време  за  посете  знаменитости  наше  престонице. Присуствовали су  

и Свечаној  академији у Дому  гарде   на  Топчидеру у  част  прослава  Дана школе, која 

је била  наш  домаћин. И  за  одрасле  учеснике  је било прегршт  значајних  дешавања 

почев од посете манастиру Раковица, посете СО Раковица  и њеном  председништву, 

посете Свечаној  академији, чувеној  Скадарлији  и  сл. 

Сви  учесници  су  се сложили  у  томе  да  ову  врсту  дружења  треба  неговати  и  

наставити  и  убудуће у  свакој  од  школа  учесница  прве  „Андрићевијаде“. 
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Семинар ,,Како мислити друкчије: интердисциплинарно и дивергентно 

 

       Дана   8. и 9.октобра 2016.године у матичној школи у Прањанима  одржан је 

семинар: „Како мислити друкчије: интердисциплинарно и дивергентно“.   Семинар носи 

24 бода.  

Аутори семинара су: др Јасмина Шефер, научни саветник и др Јелена Радишић, 

истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања. Водитељи семинара су : др 

Јасмина Шефер, Зорица  Милић и Данијела Стипановић. 

Семинар су похађала  23 учесника. 

Циљ семинара : увођење наставника у тематско –интердисциплинарно планирање и 

подстицање креативног мишљења ученика у настави. 

Првог  дана  семинара  одржана   је теоријска  обука  наставника за подстицање и 

развијање ученичких потенцијала (дивергентног мишљења и решавање проблема 

отвореног типа, логичког и критичког мишљења, вишеструких способности, унутрашње 

мотивације, знања, вештина и вредности). 

Други   дан семинара је био посвећен тематском часу –интердисциплинарна настава.  

Трећи дан семинара одржаће се током дтугог полугодишта  када ће се извршити анализа 

тематске наставе и добити сертификати. 

 

 

 

 
                                        

                                    

Обележен Дан школе 

 

            Дана 12.октобра 2016.године  наша школа прославила је свој 158. рођендан.Тим 

поводом приређен је краћи културно-уметнички програм. 

Школски хор је отворио приредбу химном ,,Боже правде“. Ученици старијих разреда 

извели су драмски текст ,, Правда и кривда “ . Песмицу ,,Colours“ на енглеском језику 

извели су ученици првог разреда, а ученици петог и шестог разреда наступили су са 

рецитацијoм ,,Childern learn what  thex live “ . 

На немачком језику изведене су песмице  ,,Das ABC Lied “ , ,, Froh und traung “ и краћа 

представа ,,RosaKatzchen“.  
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У свечаном програму посвећеном Дану школе , наступиле су песникиње  Радмила 

Рубаковић и Олгица Миловић Лазовић ,које су присутнима рецитовале своје песме и 

говориле о значају екологије и очувању животне средине. 

 

        На крају програма присутнима се обратио директор школе, Зоран Пантовић . 
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Обележен Светски дан здраве хране 

                                       

                 Основна школа ,,Иво Андрић“ је као и претходних 

година,16.10.2016.г.обележила Светски дан здраве хране. Основни циљ обележавања 

овог дана је промоција здравих животних навика-здраве, разноврсне и правилне 

исхране, која је најбитнији фактор за здравље ученика. 

                Ученици продуженог боравка су са својом наставницом, Снежаном Голубов,  

припремили програм где су кроз поруке из АЗБУКЕ ЗДРАВЉА, упознали остале 

ученике и присутне госте драмски приказ са тематиком са значајем правилне исхране и 

богатством природних плодова. Такође је изведен здраве хране. 

               Након приредбе ученици су од плодова, које су сами донели, веома креативно 

правили разне декорације и икебане. Најзанимљивији је био практични део када су 

припремали воћну  салату коју су са задовољством дегустирали. Ученици су направили 

изложбу готових производа - зимнице које су  донели. 
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Обележен Европски дан борбе против трговне људима у Брезни и Прањанима 

       Поводом Европског дана борбе против трговине људима 18. октобра 2016.  чланови 

Вршњачког тима за заштиту ученика од насиља  издвојеног одељења школе у Брезни 

уредили су пано са овом темом. На паноу су текстови који одговарају на нека питања 

која су ученицима, углавном, непознаница: шта је то трговина људима и који су њени 

најчешћи облици, ко су најчешће  жртве трговине људима  и како то људи постају, ко су 

трговци ... Свакако највећу пажњу скрећу слике са порукама попут : СЛОБОДА НЕМА 

ЦЕНУ, ЈА НИСАМ РОБА  и сл. 
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              Поводом Европског дана борбе против трговине људима чланови вршњачког 

тима из Прањана осмислили су пано посвећен овој теми. Циљ је био да се укаже на овај, 

све распострањенији  вид експлоатације људима. На креативан начин ученици су 

настојали  да информишу   ученике, наставнике и родитеље  о облицима трговине 

људима, факторима  који утичу да особа постане жртва и укажу на фазе трговине 

људима. Посебан акценат је стављен на начин како се заштити и како помоћи другима 

уколико приметимо знаке који могу указивати на експлоатацију људи, посебно деце. 

 

  
 

 

НОВЕМБАР 

 

Посета Спомен- парку ,,21.октобар“ 

Петнаест ученика из ОШ ,,Иво Андрић” посетило је Спомен- парк Шумарице у 

четвртак, 3.11.2016.године. Посета је  имала за циљ да се наставни садржаји из историје 

и српског језика у вези са стрељањем ђака у Крагујевцу,  реализују на месту где се све и 

збило. Ученици су видели поставку у музеју,саслушали предавање кустоса, а затим их је 

водич провео кроз парк указујући на знамените споменике. 

Посету су реализовале Јелена Александров и Ивана Милекић, професорке историје, и 

 Горица Ристановић, проф.српског језика. 
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   Сајам књига 

 

Дана 30.10.2016. године  колектив  наше школе посетио је 61.Међународни београдски 

сајам. 

Час посвећен Вуку Караџићу  

 Поводом обележавања дана рођења Вука Стефановића Караџића, 8.новембра 

2016. године ученици II и  IV разреда из Прањана осмислили су кратак програм. 

 На интересантан начин приказали су живот и дело нашег великана. Учешће у програму 

имали су и ученици I и III разреда. Тако су се овим заједничким наступом ученици 

млађих разреда, и овог пута,  достојно  одужили човеку са чијим делом се сусрећу већ у 

првим школским данима. 

 Присутни гости  учеснике су наградили аплаузом и речима хвалe.    

 

      

 

   

         Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу обележен и у Теочину 

Поводом обележавања дана рођења Вука Стефановића Караџића у издвојеном одељењу 

ОШ „Иво Андрић“ у Теочину ученици и учитељица су организовали  занимљив час. 

Приказана је презентација ученицима о животу и делу Вука Стефановића Караџића. 

Решавали смо скривене речи у реченицама, загонетке, питалице, такмичили се у 

вештини изговарања брзалица. 

Ученици су читали своје већ припремљене песме, а потом смо направили пано о нашем 

великану. 
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Прослављен Митровдан у Брезни  

   У уторак 8. новембра 2016. године  у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ у Брезни 

приређена је приредба поводом прославе Митровдана, сеоске и школске славе.   

   Приредбу је отворио школски хор химном „Боже правде“. Потом је публика имала 

прилику да погледа  наступ  КУД-а ФРА. Ученици нижих разреда публици су се 

представили рецитацијама које су припремили. 

 Школски хор је извео и композицију „Вера наша православна“ . Ученици виших 

разреда извели су представу „Пепељуга“, која је забавила и насмејала публику. Публика 

је уживала слушајући песму „Заспао Јанко“  у извођењу ученика Ђорђа, Ленке и Милице 

Вујанић.  

    Последња тачка овогодишње приредбе био је насутуп КУД-а ФРА, а потом се 

присутнима обратио директор школе.  

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

школе. 
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           Седнице 

 

Седнице Одељењских већа одржане су у среду  9. новембра 2016. године . 

Седница Стручног већа  разредне наставе такође је одржана у петак,9.11. 2016. године. 

Седница Наставничког већа је одржана  у четвртак, 10.11.2016. године. 

Обележен Дан толеранције 

 

       Поводом Дана толеранције 16. новембра 2016. године,  педагог школе, Данијела 

Ракићевић и библиотекар школе, Гордана Поповић  одржале су радионице: 

24.11.2016.године на часу одељењског старешине  „Наговорили су ме“ са ученицима  

трећег разреда ; „Увредљиви надимци“ са ученицима четвртог разреда 25.11.2016. 

године  и радионицу ,, Може ли се сукоб спречити “ са ученицима шестог разреда 

28.11.2016. године. 

          
 

          



23 

 

         

Обележена 72.годишњица мисије Халијард 

 

      У петак 18.новембра 2016. године  нашу школу посетила је делегација САД, 

амбасадор Кајл Р. Скот,део дипломатског кора,британски војни аташе Фриц  Гибон, 

представник британског ваздухопловства Рис Норман и пуковник војске  Ник Илић. 

У сали наше школе одржан је концерт оркестра ваздухопловства САД  који је забављао 

присутне госте , ученике и наставнике џез композицијама тридесетих и четрдесетих 

година прошлог века. 

 

     
 

 

 

 

Угледни час ,, Крагујевачка трагедија – Крвава бајка“ 

 

      У уторак, 29. новембар 2016. реализован је угледни час ,,Крагујевачка трагедија- 

Крвава бајка“. Ученици седмог разреда у Прањанима уз подршку наставница  Јелене 

Александров и Горице Ристановић, припремили су час. 

Мотивација за организовање ове активности била је унапређивање и иновирање наставе, 

као и подизање мотивације код ученика за наставне садржаје. Час је настао као резултат 

истраживачког рада ученика после посете Спомен- парку Шумарице 3.11.2016. 

Часу су присуствовали ученици од петог до осмог разреда, а њихово знање на крају часа 

проверено  је квиз-питањима. 



24 

 

ДЕЦЕМБАР 

       

Посета Фестивалу науке у Београду  

 

Дана, 16. децембра 2016. петоро колега, предметних наставника из ОШ „Иво 

Андрић“ Прањани је упућено на службени пут у Београд.То су наставнице Биологије, 

Јелена Гујаничић и Невенка Видојевић, наставница Хемије Драгана Бабовић, Наставник 

Физике Александар Миловановић и наставник Географије Велимир Александров.  Циљ 

путовања је била посета 10. Фестивалу науке, који се одржавао у просторијама 

Београдског сајма. Поред наставника на пут је кренуло и 15 ученика, углавног седмог и 

осмог разреда из сва три одељења наше школе.  

На поменутој манифестацији ученици су могли да виде, а и да учествују у разним 

експериментима везаним за физику, хемију, биологију, географију и математику. 

Ученици су добили задатке да пажљиво пишу и фотографишу занимљиве детаље јер ће 

по повратку са Фестивала својим другарима презентовати шта су видели, чули и нучили. 

Договорено је да направе један извештај у виду  ППТ презентације.  

Током самог путовања и боравка у Београду, није било никаквих проблема. 

Наставници и ученици су изузетно задовољни оним што су видели и сматрају да је ово 

путовање имало ефекта 

 

Амбијентална настава  у Каменици 16.12.2016. 

 

Час  амбијенталне наставе  из техничког и информатичког образовања,ликовне 

културе,информатике и рачунарства српског језика  и математике   

  Ученици VIII-2  одељење из Каменице са својим наставницима су реализовали 

наставну јединицу из ТиИО ,,Производња,трансформација, пренос,примена и 

рационално коришћење електричне енергије“ на локалитету мале хидроцентрале 

подигнуте на реци Каменици 1952.године . 

    У уводном делу часа који је одржан у учионици  12.12.2016.год.ученици су обновили 

градиво  везано за обновљиве изворе енергије и примену на ХЕ,,Ђердап“коју су ученици 

посетили у оквиру дводневне екскурзије у седмом разреду. 

   Ученицима је приказана презентација о Николи Тесли и презентација на тему 

;;Производња и пренос електричне енергије“. 

   После часова ученицима је у оквиру ове теме учитељ у пензији Милош Милетић 

одржао предавање  о хидроцентрали на Каменици јер у време рада хидроцентрале је 

предавао техничко образовање.Иначе Милош је један од ретких становника Каменице 

који  памти изградњу, рад и затварање ове хидроцентрале,што је записао у својој 

књизи,,Дружетићи и Каменица“. 

   Ученици су упознати са појмом интердисциплинарне наставе и потребом да се повежу 

садржаји различитих дисциплина односно предмета у логичке целине.Ученицима је 

објашњено да ће ова наставна јединица бити разматрана у доменима и са аспеката 

различитих наставних предмета. 

     У оквиру ове теме ученици су 16.12.2016.год.имали час амбијенталне наставе на реци 

Каменици испред хидроцентрале која је престала са радом 1962.год, 

   По предавању Милоша Милетића ову хидроцентралу су конструисали 

електроинжењери из Београда Обрадовић и Злаковић,  а изградњу је финансирала 

Земљорадничка задруга ,,Маљен“из Каменице.  

 Служила је искључиво за осветљење 50 домаћинстава и за погон вуновлачаре. 
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   Напон хидроцентрале је био 220 V  а снага 12KW. Ова хидроцентрала је привукла 

пажњу странаца па су долазили да се увере у њен рад :Турци,Бурманци Белгијанци и 

Индонежани.Ову хидроцентралу је одржавао електричар аматер Миодраг 

Ђурђић,службеник Земљорадничке задруге ,,Маљен“. 

     Наставница техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства  

Милка Обренић је на терену ученицима објаснила процес претварања једног облика 

енергије у други код хидроелектране(потенцијална,кинетичка,механичка и 

електрична).Ученици су дигиталним фотоапаратом сликали предео око хидроцентрале и 

саму централу па ће на часу информатике и рачунарства направити презентацију. 

      Током обиласка локалитета наставник Душан Милосављевић  је реализовао наставну 

јединицу из ликовне културе. 

    Наставник математике Микан Петровић је објаснио како ће ученици пратити 

потрошњу електричне енергије у школској кухињи на нивоу дана седмица и месеца у 

циљу цртања полигона расподеле и хистограма.      У завршном делу амијенталног часа 

учитељ у пензији-песник Милош Милетић је рецитовао песму о реци Каменици и песму 

о Николи Тесли. Део фотографија са амбијенталног часа: 

 

 

 

     

                    
 

    

 

                                                 
        

                  

      

 

 

      

             

                                                                              Амбијентални час реализовали: 

                                                                          Милка Обренић-  наставница ТиИО и инфор,.и рачунарства 

                                                                               Душан Милосављевић –наставник ликовне културе  

                                                                               Микан Петровић-наставник математике 

                                                                               Милош Милетић-учитељ у пензији и песник 
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Одржан јавни час у Брезни 

 

          Дана 19. 12. 2016. годинe у Брезни (издвојено одељење ОШ ,, Иво Андрић“ 

Прањанима) одржан је јавни час након посете Спомен парку „Шумарице“. Час су 

одржали ученици који су са наставницом Иваном Милекић 3. 11. 2016. год.  

присуствовали амбијенталној настави у Спомен парку „Шумарице“. Они су осталим 

ученицима пренели своје утиске са предавања које су имали у музеју и приликом 

обиласка Спомен парка. 

 

 
Одржан фер-плеј турнир 

 
 

 

         Дана 23.12.2016. године у матичној школи у Прањанима  одржан је, сада већ 

традиционални Фер плеј турнир у малом фудбалу. Наши драги гости и ове године били 

су дечаци и девојчице из ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге, издвојено одељење у 

Јежевици и Душковцима. 

  

          Пре спортског надметања директор школе Зоран Пантовић  је  уручио захвалницу 

гостима за успешну вишегодишњу сарадњу.  Након тога чланови вршњачког тима наше 

школе поделили су едукативне флајере које су израдили у циљу промоције ферплеј игре 

и навијања учесницима турнира и публици. 

         И заиста, игра је била фер и коректна, поштовала су се правила и уважавао 

противник. Овога пута прво место у спортском надметању у категорији дечака освојила 

је екипа  наше школе,  док је у категорији девојчица успешнија била екипа ОШ „Петар 

Лековић“. 

     Учесници турнира су се растали уз искрене честитке победницима и жељу да се 

друже и спртски надмећу  и наредне године. 
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Халијард трофеј Прањани 

 У недељу, 25.12.2016. већ по традицији, наша школа била је домаћин четвртог 

новогодишњег хуманитарног турнира у малом фудбалу, који, од ове године, у свом 

називу има још и реч ,,Халијард'' (у знак сећања на мисију спашавања савезничких 

пилота у Другом светском рату са аеродрома на Галовићима). 

Наиме, као и претходне четири године, овај турнир има за циљ да окупи омладину 

прањанског краја и околине, који симболичним учешћем за пријављивање екипе, 

помажу у набавци неког спортског реквизита за опремање школске хале (претходне 

године су то биле лопте за мали фудбал). 

Ове године, за надметање у популарном футсалу, пријавило се 6 екипа: АТРИЈУМ 

ЧАЧАК, ДУШКОВЦИ, ДРУЖЕТИЋИ, МАН, МАМУРЛУК и екипа ученика наше 

школе (КИВИ). Након такмичења по групама пласман у полуфинале нису избориле 

екипе ДУШКОВЦИ и КИВИ, али мора се одати почаст овим екипама на фер и коректној 

борби, нарочито екипи наших ученика, који су ривалима пружили достојан отпор. 

У полуфиналним утакмицама постигнути су следећи резултати: 

МАН-АТРИЈУМ ЧАЧАК   5:2 

МАМУРЛУК-ДРУЖЕТИЋИ  2:4 

Оба учесника финалне утакмице добили су од директора школе, Зорана Пантовића, 

пехаре, а победник је заслужено била екипа МАН, која је поразила ДРУЖЕТИЋЕ са 4:1. 

Да правила футсала буду у потпуности испоштована, побринули се се судије из Горњег 

Милановца: Јована Старчевић, Срећко Стојковић и Предраг Трипковић, који су били на 

висини задатка, баш као и публика која је испратила са одушевљењем и овацијама сваки 

добар потез. 

Надамо се да ће следеће године турнир бити још више омасовљен, а очекујемо и 

вредније награде за победнике од стране наших пријатеља из америчке амбасаде. 
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Обележен Едукативни фестивал,,GM GREN  FEST “ 

 

            Дана 26. 12. 2016. године , организован је Едукативни фестивал  ,, GM GREEN  

FEST “ у Горњем Милановцу .Циљ фестивала  је учешће ученика наше школе у 

Еколошкој радионици  ,,Будимо маштовити , чувајмо планету и за време празника “ . 

Радионица је имала задатак да окити новогодишњу јелку ( са бусеном ) украсима од 

рециклажног материјала. 

У радионици су учествовале све школе са територије наше општине. 

Организатори фестивала су Канцеларија за заштиту животне средине општине Горњи 

Милановац и Удружења грађана. 

Кићење јелки било је планирано на центру , али је због кише организовано у 

просторијама Културног центра.Дванаест ученика млађих разреда је учествовало  у 

кићењу јелке од украса које су они направили и донели.Све јелке су лепо окићене.После 

процене жирија наша школа је добила диплому  за јелку са највише еко украса.Деца су 

била срећна и одушевљена , видела су разне идеје маштовитих вршњака , размењивали 

искуства и дружили се. Добили смо два новогодишња пакетића са слаткишима и 

сендвиче. Д ружење је било забавно. 

За крај дружења најлепшим украсима ученици су окитили јелку на центру која ће 

красити град током предстојећих празника. 
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Окићена јелка у матичној школи у Прањанима 

 

             Дана 27.децембра  2016.године,у холу школе у Прањанима окићена је јелка која 

ће красити школу током предстојећих празника.  

У кићењу јелке учестовали су педагог школе, Данијела Ракићевић ,ученици  првог, 

трећег, четвртог и осмог разреда. 

 

 

 
 

Кићење јелки у школском дворишту 

 

          Дана 30. 12.2016. године  ученици  у матичној школи у Прањанима 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 4. разреда , а најразноврсније  украсе имале  

су  јелке ученика 3.и 7.  разреда.Награде су новогодишњи пакетићи  које је уручио 

директор  Зоран Пантовић. 
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Деда Мраз први пут у Прањанима 
                                                                 

             Дана 30.12.2016.године, за ученике првог разреда организована је подела 

новогодишњих пакетића. Скупштина општина Горњи Милановац и компанија“Swisslion 

Таково“ је обезбедила новогодишње пакетиће за ученике првог разреда и ученике који 

раде по ИОП-у. 

 

Деда Мраз је поделио пакетиће ученицима првог разреда у Прањанима. 
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Почиње новогодишњи распуст 

Пауза за Новогодишње и Божићне празнике трајаће од 31.12.2016.године, до понедељка 

9.01.2017.године. 

 

 

ЈАНУАР 

Организован новогодишњи квиз 

 

 У матичној  школи „Иво Андрић“ у  Прањанима , од прошле године одржава се 

новогодишњи квиз „Знање је благо“ за ученике старијих разреда. Квиз је организован у 

задњој недељи децембра, али је  ове године  померен, због епидемије грипа и одржан је 

12. јануара 2017.године. 

Од ове године због великог интересовања  ученика  трећег и четрвртог разреда, 

организован је квиз „Свезналица“. 

Циљеви квизова  су : дружење, међусобно упознавање, показивање знања и вештина, 

развијање такмичарског духа и толеранције. Циљеви  квизова  нису  репродукција 

стечених  знања само у школи, већ и  информисаност ученика ван школе, свакодневног 

живота и опште културе. 

Поред блок питања ученици су требали да покажу и своје вештине у многим 

играма. 

Учесници квиза „Свезналица“ су ученици  из Гојне Горе, Коштунића, Теочина и  

Прањана. Учестовало је 20 ученика распоређених у  5  екипа. Победник квиза 

„Свезналица“ је екипа „Д“ , коју су чинили ученици  трећег разреда Александар Бабић и  

Катарина Трифуновић, и ученици четвртог разреда Алекса Савић и Алекса Толић. 

Учесници квиза „Знање је благо“су ученици из Прањана и Брезне. Учестовало је 

12 ученика распоређених у  3 екипе. Победник квиза „Знање је благо“ је екипа „Сунце“ 

из Прањана, коју су чинили ученици : петог разреда  Лука Вуковић,  шестог 

разреда,Невена Томовић,  седмог разреда Љубица Дамљановић и осмог разреда Милица 

Бјелаковић. 

 

http://www.skola-pranjani.com/index.php/2014-03-02-15-57-14/2014-03-02-21-11-01/233-2016-12-29-21-00-30
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Овај квиз је подржала СТР „Аница“ из Богданице, која је припремила осам 

новогодишњих пакетића за чланове  победничких  екипа , а школа је учеснике квиза 

наградила дипломама и захвалницама 

 

Аниматор у извођењу игра је персонални асистент Саша Васиљевић. Ових 

квизова не би ни било  без велике подршке  Зорана Пантовића, директора школе, који је 

обезбедио спонзора квизова СТР,, Аница “ из Богданице. 
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Седнице 

 

Седнице Одељењских већа одржане су у среду  25. јануара 2017. године . 

Седница Стручног већа  разредне наставе такође је одржана 25. јануара 2017. Године. 

Седница Наставничког већа је одржана  26.јануара 2017. године 

 

 

 

 

 

Прославили смо школску славу-Светог Саву   
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                  Као што се у сваком православном дому са љубављу и радошћу припрема и 

дочекује дан крсне славе, тако смо и ми у својој школи, свом другом дому, 

традиционално, и ове године, припремали, дочекали и прославили нашу школску славу - 

Светог Саву. 

 Након што је школски хор под вођством  наставника музичке културе, Марка 

Станојевића, извео Химну Светом Сави,следећа тачка програма била је представа  

,,Домаћи о Светом Сави “ , коју је за ову прилику припремила Снежана 

Голубов,учитељица продуженог боравка. Драмска секција чији је руководилац Горица 

Ристановић , наставница српског језика наступила  је  ове године приказом животописа 

Светог Саве.Затим су чланови Библиотечке секције извели драмски текст ,, Ко је Свети 

Сава ?“ коју је за ову свечаност припремила Гордана Поповић библиотекар. 

Приредба је испраћена великим аплаузом задовољних гледалаца. 

Круну свечаности чинио је наступ наших најмлађих ученика, Малог фолклора школе, 

који су својим  играма изазвали  одушевљење свих присутних. Мали фолклор припрема 

и води КУД ,,Абрашевић“  из Чачка. 

Овим надахнутим и креативним програмом у част и славу заштитнику српских школа, 

ученици и наставници наше школе су још једном показали сва своја умећа, глумачке и 

музичке способности, дали леп пример и подсетили нас да треба да следимо пут 

светосавља и животне истине које нам је Свети Сава оставио у наслеђе. 

Ученицима, радницима и гостима ОШ „Иво Андрић “, обратио се директор школе Зоран 

Пантовић , који је поздравио све присутне, честитао школску славу и посебно се 

захвалио родитељима ученика 8. разреда , овогогодишњим светосавским домаћинима 

школе, на челу са Милољубом Ристановићем, одељењским старешином ученика.  

Уследила је додела Светосавских  признања и Захвалница заслужним радницима и 

ученицима школе. 

Молитвама свештеника, садашњих и будућих домаћина, деце, радника школе, и свих 

присутних гостију,  следило је сечење славског колача чиме је обележен најсвечанији 

тренутак дана. 
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 Прослава  Савиндана у  Брезни 

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

Брезни. 

      И ове године, као и ранијих, ученици из Брезне и Теочина су са својим наставницима 

присуствовали  литургији у цркви Светог Димитрија где су говорили стихове о Светом 

Сави, а потом их је свештеник наградио пакетићима.  

     Прослава је настављена пригодним програмом у школи. Свети Сава је одувек 

инспирација многим нашим ствараоцима. О њему су писана житија , службе, песме, 

беседе, испричане многе народне легенде. Наши ученици, у сарадњи са својим 

наставницима, потрудили су се да прикажу део тог стваралаштва. Чланови школског 

хора отворили су  приредбу Светосавком химном, а на самом  крају приредбе публика је 

уживала у њиховом извођењу композиције „ Љубав“. Ученици нижих разреда из Брезне 

казивали су легенде о првом српском просветитељу, а ученици виших разреда 

припремили су сценски приказ „Свети Сава и голубица“. Програм су употпунили и 

ученици нижих разреда из Теочина који су рецитовали песме о Светом Сави. 

 

Прослава  Савиндана у  Kаменици 

Традиционално сваке године прославу Савиндана започињемо одласком ученика 

и наставника у цркву у Каменици. Након литургије и резања колача, ученици рецитују 

светосавске песме и певају химну, а потом добијају поклон пакетиће. 
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Школска слава се прославаља и у просторијама школе уз пригодан програм и 

присуство родитеља, представника локалне самоуправе и наставника у пензији.  

Ове године је након свечаног програма одржан и родитељски састанак. 

 

 

                 
               

         

 

ФЕБРУАР 

 

Почетак другог покугодишта 

 

Настава у другом полугодишту је почела 13.2. 2017. године. 

 

Час интегративне наставе у Брезни 

 

        Дана 14.2.2017. године одржан је час интегративне наставе из српског језика,хемије, 

математике,енглеског језика и техничког и информатичког образовања у осмом разреду 

у Брезни на тему : Никола Тесла , производња,пренос и коришћење електричне струје 

под слоганом : МОЖЕ ЛИМУН,МОЖЕ СУПЕРМЕН,МОГУ И ЈА 
 

Интегративна  настава је реализована  у току једног дана.  

 ЦИЉЕВИ:подстицање дивергентног и критичког мишљења, вишеструке способности 

мотивације и емоција. 

МЕТОДЕ:уметничке игре(драмске),научно  истраживачки рад    
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1.НА ЧАСУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА наставница Славица Бабовић- Јовићевић је са 

ученицима:прикупила  податаке о животу и делу Николе Тесле,припремила  сценарио,и 

са ученицима реализовала. 

 

   
 

2..НА ЧАСУ ХЕМИЈЕ наставница Драгана Бабовић је са ученицима реализовала следеће 

теме :појам електролитичке дисоцијације,разлагање једињења(киселине,базе и соли) на 

јоне,електролити и неелектролити и експериментални део(детектовање и мерење струје), 
 

        
 

3. НА ЧАСУ ФИЗИКЕ наставник  Александар Миловановић је у склопу интегративне 

наставе на тему производња ел.струје обрадио наставне јединице:-Како настаје 

електрична струја ,од чега зависи јачина струје,Омов закон(примена) и експеримент са 

сијалицом. 
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4.НА ЧАСУ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊА наставница Милка 

Обренић је са ученицима реализоватла  вежбе везане за производњу електричне енергије 

у корелација са наставним садржајем из  српског језика,физике и 

хемије.математика,енглески језик и информатика и рач.Приказане су презентације о 

Николи Тесли,производњи преносу и коришћењу ел.енергије које су ученици овог 

одељења   направили на часу информатике и рачунарства. 

 

 

 

          
                                              

 

5. НА ЧАСУ МАТЕМАТИКЕ наставница Милева Глишић је са ученицима у 

склопу ове теме :прикупила  податке  (потрошња електричне енергије у последње две 

године) ,обрадила податке(количина и цена) и извршила графичко 

представљање(дијаграми количина и цена). 

 

 

6.НА ЧАСУ ЕНГЛЕСКОГ  ЈЕЗИКА наставница Бранка Станојевић  је са 

ученицом Маријом Весковић реализовала  ову тему тако што су све прикупљене податке 

о Николи Тесли превели на енглески језик и извршили ревизију  времена и 

комуникацију кроз драматизацију.На часу енглеског језика су ученици направили пано у 

чијем центру  су залепили 100 динара као доказ где се све помиње име овог славног 

научника. 
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XXXIII Зимски сусрети учитеља  
 

          У  Тополи су 19.2. 2017. године  у ОШ.. Карађорђе “  одржани 33. Зимски  сусрети 

учитеља коме су  присуствовали учитељи : Ненад Тешовић, Драган Алуровић, Бранка 

Рајчевић, Вера Трнавац, Милена Томовић, Ружица Томанић , Зоран Пантовић, директор 

и Гордана Поповић, помоћник директора. 

Семинар је обухватао  четири понуђене обуке : ,, Кад је геометрија лака и мерење прија 

“ ,, Учитељи у свету линија, боја и облика  “,   ,, Оцењивање у функцији повећања 

мотивације за учење  “ ,   ,, ПИСМО НАСТАВНИКУ  – учење ученика самоучењу  “ . 

Пре обуке и у паузама имали смо прилику да разгледамо штандове са понудом 

уџбеника, приручника и разноврсном стручном литературом наших издавачких кућа. 

Обуке су пробудиле велику  пажњу учитеља, наставника , стручних сарадника и 

директора.Имали смо прилику да стичемо нова знања , проширујемо стара , али и 

размењујемо искуства у области математике, уметности, да се упознамо са новим 

начинима  мотивације ученика, њиховим оцењивањем и бројним другим областима 

наставног процеса. 

Топола је први пут била домаћин зимских сусрета и овом приликом окупила око 120 

учесника. 

          Добро осмишљене обуке од стране аутора  су омогућиле да нам  Зимски сусрети у 

Тополи протекну у доброј атмосфери  упркос хладном дану. 

 

 

Општинско такмичење из физике 

На општинском такмичењу из физике које је одржано у ОШ,, Краљ Александар I“ у 

Горњем Милановцу , ученици наше школе постигли су следеће резултате : 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Марија Браловић 6.разред-Каменица  1.место 

Ленка Вујанић 6.разред-Брезна похвала и пласман на 

окружно 

 

 

Општинско такмичење из математике 

 

На општинском такмичењу из математике које је одржано у суботу 25.2.2017. године у 

ОШ,, Свети Сава “  у Горњем Милановцу ученици наше школе постигли су следеће 

резултате : 
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ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Вук Гајевић 3.разред-Каменица 1.место 

Ана Јеремић 4.разред-Прањани похвала 

Лука Вуковић 5.разред-Прањани 1.место 

Ђорђе Вујанић 5.разред-Брезна 3.место 

Тамара Биорац 7.разред-Брезна  похвала 

 

Општинско такмичење у малом фудбалу 

 

На општинском такмичењу у малом фудбалу женска екипа наше школе заузела је 

2.место. 

 

Општинско првенство  у шаху 

 

       У недељу,26.2.2017. године , одржано је општинско првенство у шаху , за ученике 

основних школа.Постигнути су следећи резултати : 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА ПЛАСМАН 

Матеј Петровић 2.разред - Брезна 1. место 

Алекса Толић 4.разред Прањани 1.место 

Томовић Марко 5.разред Прањани 2.место 

Томовић Вељко 6. разред Каменица 3.место 

Кристина Матијевић 7.разред Каменица 2.место 

Вуковић Драган 7.разред Каменица 1.место 

Томовић Бојан 7.разред Прањани 2.место 

 

Општинско такмичење из хемије  

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Марија Весковић 8.разред-Брезна пласман на окужно 

 

МАРТ 

Маскенбал у нашој школи 
 

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

ова лепа манифестација реализована је у четвртак 2.3.2017. у матичној школи. 

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

и предшколци из Прањана и Каменице. 

 

Маске су биле интересантне и креативне, па комисија, коју су чинила два члана из 

Културног центра ,,Абрашевић“ и Снежана Голубов, наставница  продуженог боравка 

имали су заиста тежак задатак због великог броја учесника и јаке конкуренције у 

читавом Моравичком округу. Прогласили су 12 победничких маски  и позвали их на   

финалну манифестацију која ће се одржати  у недељу 5.3.2017. године. у Музичкој 

школи  у Чачку.  

Потрудили су се да свима улепшају дан следећи учесници такмичења: 

1. Алекса Савић - маска ,, Страшило “ , Коштунићи   ,4. разред 

2. Николина Трнавац –маска ,, Житна краљица “ , Гојна Гора  3.разред 
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3. Милица Лазовић –маска ,, Сунђер Боб “ , Гојна Гора ,  4.разред 

4. Елена Антонијевић –маска ,, Вештица “ , Прањани  2.разред 

5. Елена Милутиновић –маска  ,,Пролеће “ , Прањани   1.разред 

6. Маша Јевтовић –маска ,, Пролећна вила “ , Прањани   1.разред 

7. Јована Станојевић –маска,,Јесења краљица “ , Прањани , 1.разред 

8. Групна маска ,, Пекари “ , Каменица , 1. и 3. разред 

9. Ивана Весковић-маска ,, Вила природе “ , Теочин , 3.разред 

10. Вук Дринчић –маска ,, Гусар “ , Теочин , 2.разред 

11. Групна маска  ,, Принцезе“ – Каменица, Гојна Гора и Прањани 

12. Милица Милошевић- маска ,, Мини Маус“ Прањани , предшколац 

 

Жири је све учеснике похвалио и пожелео им да и у будуће учествују и буду још 

успешнији. 
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Општинско такмичење ,, Књижевна олимпијада“ 

 

На општинском такмичењу ,, Књижевна олимпијада “  , која је одржана 4.3.2017. године 

у ОШ,,Десанка Максимовић “  у Горњем Милановцу, ученица наше школе освојила је : 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Тамара Биорац 7.разред-Брезна  2.место 

 

Општинско такмичење из биологије 

 

 

  У недељу, 5.3.2017. године у нашој  школи одржано је општинско такмичење из 

биологије . Ученици су постигли следеће резултате : 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Лука Вуковић 5.разред-Прањани 1.место 

Маријана Плачић 5.разред- Брезна 1.место 

Огњен Козодер 5.разред- Брезна 2.место 

Катарина Вујичић 5.разред-Прањани 2.место 

Лазар Петричић 6.разред-Прањани 1.место 

Немања Сарић 6.разред-Брезна 1.место 

Милена Брковић 6.разред-Брезна 1.место 

Тијана Вукашиновић 7.разред-  Прањани 1.место 

Тамара Биорац 7.разред-Брезна 3.место 

Марија Весковић 8.разред-Брезна 3.место 

 

Општинско такмичење из историје 

На општинском такмичењу из историје које је одржано у недељу,5.3.2017. године у 

ОШ ,, Таковски устанак“ у Такову ученици наше школе постигли су следеће резултате: 
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ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Марија Браловић 6.разред-Каменица 3.место 

Тамара Биорац 7.разред-Брезна 3.место 

 

Маскенбал у Чачку 

 

Традиционални маскенбал, који организује КУД „Абрашевић“ у сарадњи са основним 

школама, одржан је у Музичкој школи у Чачку, 05.03.2017.године. 

Ученици млађих разреда, уз подршку учитеља и родитеља, представили су своје 

креативне маске. Жири је оцењивао креативност, маштовитост и оригиналност. Све 

учеснике је похвалио, а награде за најбоље маске добили су ученици наше школе: 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МАСКА 

Николина Трнавац 3.разред –Гојна Гора ,,Житна краљица“ 

Награда публике ,2.место 

Милица Лазовић  

4.разред-Гојна Гора 

„Сунђер Боб“ 

Награда за савремену 

маску ,2.место 

Јована Станојевић 1.разред-Прањани ,,Јесења краљица “ 

Награда за изворну 

маску,3.место 

Ивана Весковић 3.разред-Теочин „Вила природе“ 

Награда за изворну 

маску,3.место 

   

 

Осмомартовска приредба 

 

       Мајка , најважније биће у животу сваког детета заслужује да буде описана 

најлепшим речима што су се ученици млађих разреда наше школе и потрудили својом 

приредбом. У просторији продуженог боравка одржали су приредбу поводом Дана жена- 

8. марта .Приредби су присуствовале маме и баке ученика и наставнице из школе.По 

завршетку приредбе свим присутним женама су поделили поклоне које су израдили уз 

помоћ наставнице продуженог боравка.Да би почастили маме ,ученици су замолили 

куварицу да умеси крофне.То је било изненађење у ком су сви заједно уживали. 

 

  

Представа „Веселе чаролије“ 

 

Дана 09.03.2017.године у Основној школи „Иво Андрић“ у издвојеном одељењу у 

Брезни реализована је представа за ученике од првог до осмог разреда. 

Ученици из Брезне и Теочина су гледали и учествовали у представи „Веселе чаролије“, 

Фића и Зоки. 

Представа је била едукативног карактера за ученике. Чаробњак Феникс је на веома 

занимљив и духовит начин упознао ученике и наставнике са занимањем мађионичара. 

Ученици су се поздравили са глумцима уз „Рођенданску песму“ у нади да ће поново 

доћи у Брезну и приказати нешто весело као и данас. 
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Позоришна  представа  ,,Ми деца са станице ЗОО “ 

 

       Дана 9.3.2017. године, тридесетак ученика  виших разреда из Прањана ,гледало  је 

позоришну представу ,, Ми деца са станице ЗОО “ , рађену по истоименом роману 

Кристијане Ф. . 

Представа је приказана у Дому културе у Чачку ,у великој сали са почетком у 12. 

часова. 

,,Ми деца са станице ЗОО“  је прича .о девојчици која је са четрнаест година постала 

тешки зависник од хероина.Намењена је тинејџерској популацији , али и одраслима 

који чине веома битан фактор у спречавању једне од најокрутнијих болести. 

Тешка тема, деца у њој на само неколико метара од нас , дочаравају своју генерацију у 

канџама  најопакије болести савременог друштва. 

Представа је јако поучна.Врло директно упозорава на све опасности које долазе у 

експериментисању младих људи са наркотицима.  

           
         

               
 

У   међувремену посетили смо и Дечје одељење Градске библиотеке ,, Владислав 

Петковић Дис“ . Градска библиотека је  иначе  Mатична библиотека за све школске 

библиотеке Моравичког округа. 
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Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања 

 

 

 

На општинском такмичењу из техничког и информатичког образовања у Горњем 

Милановцу , ученици наше школе постигли су следеће резултате : 

 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Марија Весковић 8.разред-Брезна 1.место 

Тамара Биорац 7.разред-Брезна 3.место 

 

 

 

 

 

 

Општинско такмичење из географије 

 

 

На општинском такмичењу из географије ученици наше школе постигли су следеће 

резултате: 

 

 

 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Марија Весковић 8.разред-Брезна 3.место 
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Семинар у Прањанима 

 

 

        Дана 17.3.2017. године у матичној школи у Прањанима одржан је семинар ,, Обука 

за коришћење интерактивне табле у настави  “ . 

Предавачи су Виолета, Александар  и Владимир Дојчиловић  , који су и представници 

фирме FLUKS TRADE RV doo из Београда . 

Семинар је ,пре свега намењен обуци у раду са интерактивним таблама ,али са обзиром 

да су интерактивне табле само један од елемената нових технологија у образовању 

предавачи су нам пружили шири увид у примене  , тенденције и актуелности везане за 

нове технологије у образовању уопште. 

.На почетку предавања представили су нам Учионицу будућности ; Савремене 

технологије у процесу образовања , као и Извештај са сајма BETT Show у Лондону. 

Након тога прешли смо на конкретну обуку  за припремање угледног часа са употребом 

разних алата и ресурса.Затим је следило самостално креирање школског часа уз 

употребу интерактивне едукативне платформе.  

И за крај дружења презентовали смо школске часове кoje смо припремили. 
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Општинско такмичење из  српског језика 

 

На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе које је одржано у ОШ,, 

Момчило Настасијевић “ У Горњем Милановцу у суботу ,18.3.2017. године ученици 

наше школе постигли су следеће резултате: 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Лука Вуковић 5.разред-Прањани 2.место 

   

 

Окружно  такмичење из математике 

 

На окружном такничењу из математике ученици наше школе постигли су следеће 

резултате : 

 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Ђорђе Вујанић 5.разред-Брезна 2.место 

   

 

 

 

 

Окружно  такмичење из техничког и информатичког  образовања 

 

На општинском такмичењу из техничког и информатичког образовања које је одржано 

у недељу 26.3.2017. године у  ОШ ,,Драгиша Мишовић “ у Чачку ,ученици наше школе 

постигли су следеће резултате : 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Марија Весковић 8.разред-Брезна 3.место-авио-моделарство 

   

 

Мислиша 2017. 

 

На такмичењу Мислиша 2017. године ученици наше школе постигли су следеће 

резултате : 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Вук Гајевић 3.разред-Каменица похвала 

Анћела Старчевић 4.разред-Прањани похвала 
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АПРИЛ 

 

 

Обележен 2.април -Међународни дан књиге за децу 

 

                     Међународни дан дечије књиге у целом  свету се обележава 2.априла од 

1967.године  у знак сећања на рођење писца Ханса Кристијана Андерсена. 

Дански књижевник , рођен 2.априла 1805.године , данас је познат као ,,краљ бајки “ . Сва 

деца света знају за његове бајке ,, Ружно паче “ , ,, Снежна краљица “ , ,, Принцеза на 

зрну грашка “ , ,, Девојчица са шибицама “ ... Андерсенова дела су преведена на више од 

80 језика и била су надахнуће за стварање многих позоришних и балетских представа. 

Тим поводом у понедељак 3.4.2017. године чланови Библиотечке секције извели су за 

предшколце ,ученике и  наставнике  драматизовану бајку ,, Трнова Ружица “. 

Затим је следио песнички час. Својим песмама представиле су се  наше драге гошће 

Радмила Рубаковић и Олгица-Миловић-Лазовић из Чачка.Казивајући стихове песама 

пробудиле су у малишанима жељу да и сами  пишу песме. 

И за крај дружења ђаци прваци представили су се својим првим стиховима. 
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Окружно такмичење ,, Књижевна олимпијада “ 

 

 

На окружном такмичењу ,, Књижевна олимпијада “  ученици   наше школе постигли су 

следеће резултате : 

 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Кристина Трифуновић 8.разред-Каменица 2.МЕСТО 

   

                                             

 

 

  Акција „ Уредимо наш град и општину“ у Теочину 

 

 

          Дана 07.04.2017.год. реализована је акција уређења и чишћења школског дворишта 

и околини школе у Теочину са почетком у 10h. 

Учесници акције били су ученици који похађају предшколски програм са својом 

васпитачицом Јованом Дмитровић и ученици од првог до четвртог разреда са својом 

учитељицом Аном Петровић. 

 

За прикупљање отпада било је обезбеђено неколико пари рукавица и пластичних врећа. 

Ова акција има за циљ- очување животне средине и развијање еколошке свести код 

ученика. 

 

Активним учествовањем у решавању еколошких проблема у природи постижу се и 

остварују циљеви васпитања за заштиту, обнављање и унапређивање животне средине. 

Ученици су показали и доказали позитивне емоције према природи свога села, као и 

неговању смисла за уочавање лепог у природи. 

Акција је завршена у 12h. 
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Акција „Очистимо околину“ у Коштунићима 
 

Поводом  22. априла Дана планете Земље  у издвојеном одељењу „Анђелија Мишић“ у 

Коштунићима изведена је акција чишћења околине. 

У акцији су учествовали учитељица и  ученици првог, другог и четвртог разреда. 

Очишћена је непосредна околина школе и школско двориште. Ученици су били веома 

активни и показали су велику жељу за очување животне средине. 

Циљ ове акције је развијање еколошке свести код ученика и неговање позитивног односа 

према природи.  

 

 

                        
 

 

                 
 

 

 

 

 



51 

 

Пробни завршни испит 

 

      У петак, 7.4.2017. године са почетком у 12 часова 27 ученика осмог разреда радило 

је пробни завшни испит из математике у фискултурној сали матичне школе у 

Прањанима. 

 

 
 

У суботу , 8.4.2017. године ученици су у 9 часова полагали пробни завршни испит из 

српског језика , а у 11 :30 пробни завршни комбиновани тест. 

 

 

Седнице 

 

Седнице Одељењских већа одржане су 11.4.2017. године . 

Седница Стручног већа  разредне наставе такође је одржана 11.4. 2017. године. 

Седница Наставничког већа је одржана  12.4 2017. године. 

 

Окружно такмичење из српског језика и  језичке  културе 

 

На окружном такмичењу из српског језика и  језичке  културе које је одржано у 

недељу,9.4.2017.године у ОШ ,, Вук Караџић “   у Чачку , ученици   наше школе 

постигли су следеће резултате : 

 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Лука Вуковић 5.разред-Прањани 2.МЕСТО 

Марија Весковић 8.разред-Брезна 2.МЕСТО 
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Пролећни распуст 

 

Пролећни распуст  почео је четвртак, 13.априла 2017.године  и трајао је до понедељка 

17.априла 2017. године. 

Општинско такмичеење у лепом говору 

 

У уторак 18 априла 2017. године у Горњем Милановцу је одржано општинско 

такмичење у лепом говору. 

На општинском такмичењу у лепом говору ученици наше школе постигли су следеће 

резултате : 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Анђела Папић 2.разред-Прањани 1.МЕСТО 

Марија Савић 1.разред-Гојна Гора 2.МЕСТО 

Јована Контић 2.разред-Теочин 3.МЕСТО 

Ивана Весковић 3.разред-Теочин 3.МЕСТО 

Јана Столица 6.разред-Прањани 3.МЕСТО 

 

Ускршња радионица 

       Дана 12.04.2017.год. у издвојеном одељењу у Теочину је реализована радионица 

поводом Ускрса. 

Најлепши и најрадоснији посао у претпразничном расположењу је фарбање јаја.  

Ученици су украшавали јаја од гипса, темперама и техникама њима прикладним. 

Декупаж техника била је доминантна код ученика. 

На овој радионици се могло видети да уметност шарања јаја захтева стрпљење и 

даровитост у шта су нас убедили и сами ученици. Свако јаје је имало своју јарку боју и 

шару на различите начине. 

Као резултат свога рада ученици су направили малу изложбу шарених јаја у својој 

учионици. 

Пети Теочински дани 

                       

   Пре пет година први пут је  организована  манифестација  „Теочински дани“ у 

Теочину. 

Идеја наших ученика била је да негујемо игру и песму, дружење, да окупимо ученике и 

наставнике, бивше ученике и наставнике школе који су својим ентузијазмом допринели 

образовању села и жеља да прерасте у једну лепу традицију. 

Ако је село Теочин добило име по лепотама којима обилује нека ови дани буду лепи 

дани за децу, њихову  будућност и будућност села. 

Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице бројним 

појединцима, организацијама и предузећима за подршку манифестацији коју школа 

организује. 

Програм је отворио школски хор са песмом „Боже правде“. 

 Публика је уживала у драматизацији одломка „Пепељуга“, рецитацијама ученика, 

хорском извођењу песме на немачком језику. Програм су својим наступом увеличали 

КУД „ШУМАДИЈА“ из Горњег Милановца и КУД „ФРА“ из Чачка. 

Стихове за децу казивао је професор Високе школе у Чачку мр Миливоје Брковић, 

родом из Теочина и учитељ у пензији Милош Милетић из Каменице. 

Као и претходне године, и ове смо организовали мини ликовну колонију, на којој су 

учествовали ученици из Теочина и Брезне уз подршку сликарке Александре Луковић. 

После програма дружење се наставило уз закуску и коктел у просторијама школе. 
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Еко квиз 

 

 

Еко квиз је одржан 19.04.2017. год.  од 10 часова у ОШ ,,Момчило Настасијевић'' 

у Горњем Милановцу, а учествовали су ученици шест основних школа са територије 

Горњег  Милановца, ОШ ,, Свети Сава'', ОШ ,,Момчило Настасијевић'', ОШ ,,Десанка 

Максимовић'', ОШ ,,Таковски устанак'', ОШ ,,Арсеније Лома'' и ОШ ,,Иво Андрић''.  

На еко квизу ученици наше школе постигли су следеће резултате : 

 

 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Лука Вуковић 5.разред-Прањани 3.МЕСТО 

Кристина Матијевић 6.разред-Каменица 3.МЕСТО 

Кристина Јеремић 7.разред-Прањани 3.МЕСТО 

Кристина Трифуновић  8.разред.Каменица 3.МЕСТО 
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Реализација пројекта ,, Знањем до победе “ 

 

        Током месеца априла  у оквиру пројекта ,,Знањем до победе“  у свим основним и 

средњим  школама Србије спроведена је хуманитарна акција опремања библиотека на 

Косову и Метохији .Носилац пројекта је Омладинска организација ,, Уједињена 

Србија“ из Београда. Уову акцију укључили су се и ученици наше школе.Прикупљено 

је 60 књига . 

 

 

Окружно такмичење из биологије 

 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Милена Брковић 6.разред - Брезна 1.МЕСТО 

Немања Сарић 6.разред - Брезна 2.МЕСТО 

Лазар Петричић 6.разред-Прањани 2.МЕСТО 

Маријана Плачић 5.разред - Брезна 2.МЕСТО 

Лука Вуковић 5.разред-Прањани 2.МЕСТО 

Тијана Вукашиновић 7.разред-Прањани 2.МЕСТО 

Огњен Козодер 5.разред - Брезна 3.МЕСТО 

 

 

Окружно такмичење из историје 

 

ТАКМИЧАР РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Тамара Биорац 7.разред-Брезна 3.МЕСТО 

Марија Брковић 5.разред -Брезна 3.МЕСТО 

 

Литерарни конкурси 

 

Књижевно друшто ,,Запис “  из Горњег Милановца расписало је конкурс поводом Дана 

општине на тему ,, Завичај “ . На овом конкурсу ученици наше школе постигли су 

следеће резултате : 

 

 

УЧЕСНИК РАЗРЕД И ШКОЛА НАГРАДА 

Ђорђе Вујанић 5.разред -Брезна  прва  награда  

Атанасије Брајовић 6.разред - Брезна друга награда 

Милена Брковић 6.разред - Брезна похвала за песму 

Ана Јеремић 4.разред-Прањани похвала за песму 

Марија Мирковић 4.разред-Прањани трећа награда  
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Изложба  у холу школе 

 

Поводом  800 година крунисања Стефана Немањића, названог Првовенчани, 

ученици шестог разреда из Прањана приредили су изложбу под истим називом. 

Наставни план и програм за шести разред предвиђа да ученици овог разреда уче 

средњовековну историју, а Немањићи су неизоставни део те историје. Уз помоћ 

наставнице сакупили су материјал за изложбу , договорили се и о композицији изложбе. 

Изложбу чине три паноа:Лоза Немањића, Стефан Првовенчани и Жича. На сваком паноу 

је испричана кратка прича која помаже посматрачу да схвати величину овог догађаја 

наше историје. Оно што краси ову изложбу јесте ученички дар за сликање,као и примена 

знања из предмета ликовне културе и техничког образовања. Радећи изложбу ученици су 

на креативан начин долазили до знања о Немањићима. 

 

Изложба је постављена у ходнику школе 20.4.2017. године. 
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Свечаност поводом Дана војске 

 

       На свечаности  поводом Дана војске Србије 21.4.2017. године у касарни у Горњем 

Милановцу , Лазар Недић, ученик четвртог разреда из Теочина добитник је похвале за 

учешће на конкурсу  на тему „Војник будућности“. 

 
 

                              
 

Шаховски турнир у Богданици 

 

У недељу 30.4.2017. године одржан је осми шаховски турнир у Богданици. Од ове 

године турнир носи назив „Меморијални турнир Милојка Кнежевић“, посвећен јединој 

жени са ових простора која је играла шах.  

На турниру је учествовало 28 такмичара и три шаховска клуба: „Металац“ из 

Горњег Милановца, „ Борац“ из Чачка и „ Слануша“ из Пожеге. Поред  сениора, на 

турниру  се надметало и  осам јуниора.  Судија турнира био је Владан Бановић из 

Горњег Милановца, који је добио пехар од шах-клуба „Пролетер“ из Миндена 

( Немачка). 

На турниру су, после девет кола,  постигнути следећи резултати: 

Прво место заузео је Иван Димитријевић из шаховског клуба „Борац“ из Чачка, 

са освојених осам бодова, други је био Ђуровић Раденко из шаховског клуба „Слануша“ 

из Пожеге, са освојених седам бодова, док је треће место заузео Сами Ал Атарји из 

шаховског клуба „Металац“ из Горњег Милановца, са освојених седам бодова. 

У јуниорској конкуренцији Миловановић Давид заузео је прво место са освојених 

6.5 бодова, други је био Драган Вуковић са освојених шест бодова, док је треће место 

заузела Јована Продановић са освојених пет бодова. 

Директор ОШ“ Иво  Андрић“  Прањани, Зоран Пантовић, доделио је  захвалнице 

и пехаре најуспешнијим такмичарима, а свим ученицима је поделио поклоне које је 

донирао шаховски клуб „Пролетер“ из Миндена. Он се овом приликом захвалио Милети 

Станојевић и  руководству шах-клуба „Пролетер“, који сваке године подржавају  овај 

турнир, затим СТР“Аница“ из Богданице која је  помогла у одржавању овог турнира и 

Бранимиру Кнежевић који је такође помогао у организацији овог такмичења.  
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Директор Пантовић је изразио посебно задовољство што се његовом позиву 

одазвао велики број такмичара и што је ОШ“Иво Андрић“ била домаћин првог 

шаховског општинског првенства. Он је истакао да су се два ученика из школе 

пласирала на републичко такмичење које ће се одржати у Београду . На крају је најавио 

да ће за десети јубиларни турнир поред такмичења бити одиграна и симултанка са неким 

од шаховских велемајстора,  биће организована радионица шаха за најмлађе и богат 

културно-уметнички програм. 

 

МАЈ 

Добитници награда на конкурсу ,,Крв живот значи “ 

 

На конкурсу ,, Крв живот значи “  ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

Литерарни радови  

 

УЧЕСНИК РАЗРЕД И ШКОЛА НАГРАДА 

Ана Јеремић 4.разред-Прањани прва  награда 

Алекса Савић 4.разред-Коштунићи друга награда 

Алекса Дамљановић 2.разред-Коштунићи трећа награда 

Милица Лазовић 4.разред-Гојна Гора похвала 

Николина Трнавац 3.разред-Гојна Гора похвала 

Милена Брковић 6.разред-Брезна трећа награда 

 

Ликовни радови  

 

УЧЕСНИК РАЗРЕД И ШКОЛА НАГРАДА 

Милица Вујанић 2.разред-Срезојевци друга награда 

Тијана Марковић 3.разред-Богданица похвала 

Oпштинско такмичење у атлетици 

 

На општинском такмичењу у атлетици ученици наше школе постигли су следеће 

резултате : 

 

УЧЕСНИК РАЗРЕД И ШКОЛА НАГРАДА 

Анђела Обрадовић 5.разред-Каменица 1. МЕСТО 

Бојана Јанићијевић 7.разред-Каменица 2.МЕСТО 

Бојан Томовић 7.разред-Прањани 3.МЕСТО 

Ана Толић 7.разред-Прањани 3.МЕСТО 

Немања Старчевић 7.разред-Прањани 3.МЕСТО 

 

 

Екскурзија Vи VI разреда 

 

Екскурзија ученика 5. и 6. разреда реализована је 10. и 11. маја 2017. године. 

Релација је Прањани-Краљево-Студеница-Жича-Крушевац-Ниш. 
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. 

Крос РТС-а   

 

      Под покровитељством   РТС-а дана 12.маја 2017. године у нашој школи одржан је  

крос за ученике 1.,2., 3., 4.,5. и 6.разреда. 

Окружно такмичење у лепом говору 

        Окружно такмичење у лепом говору у организацији Пријатеља деце и Дечјег савеза 

из Чачка је одржано у Основној школи „Милица Павловић“ у Чачку, 13. маја 2017. 

године. 

Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

 

УЧЕСНИК РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 

Марија Савић 1.разред-Гојна Гора 2.МЕСТО 

 

                      

 

Екскурзија VII и VIII разреда 

Екскурзија ученика 7. и 8. разреда реализована је 12. и 13. маја 2017. године  на 

релацији :  Прањани- Фрушка гора - Нови Сад –Суботица-Палић. 
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Посета Ботаничкој башти и хемијском факултету у Београду 

 

У недељу 14.05.2017. год. шеснаест ученика наше школе Прањана, и четири 

наставника,  посетили су хемијски факултет и ботаничку башту у Београду.  

Приликом посете хемијском факултету ученици су могли видети и учествовати у 

извођењу огледа које су били у холу факултета.  Учествовали смо на демонстрационим 

огледима  ,,Хемија и магија'', на предавању ,,Фулерен и молекулска архитектура'' 

професора др Драгане Милић и на радионици ,,Настава хемије'' . Ученици су на 

радионици активно учествовали у извођењу огледа, учили и стицали вештине у 

експерименталном раду.  

У оквиру посете ботаничкој башти у друштву стручног водича ученици су 

обишли парк, стаклену башту и  Јапански врт. Ученици су разгледали разноврсне биљке 

које потичу са свих страна света, учили о њиховим карактеристикама и слушали 

различите занимљивости о пореклу биљака.  

Ученици су били задовољни, пуни лепих  утисака и са жељама да ћемо и следеће 

године учествовати на оваквим активностима.  
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Програм ,,Пролеће уживо“ 

 

 

     Дана 16.5.2017. године у оквиру програма ,, Пролеће уживо “  у школи у Прањанима 

Зоран Рајичић ,орнитолог је одржао предавање о птицама и заштити животне средине. 

 

 

 
 

 

Луткарска представа 

 

У среду 17. маја 2017. године одржана је 11. школска сцена ученика основних и 

средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Представу Пепељуга - извели  ученици у Брезни 

Представу Лутка евровизија – извели ученици у Прањанима 

Представу Деца су увек у праву –извели ученици у Каменици 

 

Професионална оријентација 

 

   Дана 18.5. 2017. године нашу школу посетиле су професорке Светлана Џида и Зорица 

Вишњић из Техничке школе у Чачку.Ученицима осмог разреда промовисале су 

занимање Архитектонски техничар . 

Ученик кроз индивидуални и тимски рад стиче способност ликовног 

изражавања,просторну перцепцију,информатичку писменост,познавање историје 

уметости и архитектуре ,савремених архитектонских конструкција , материјала и 
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технологија.Овај занимљив и креативан образовни профил пружа темељно образовање 

из подручја архитектуре и грађевинарства за обављање широког спектра послова ( 

сарадња у припремању и изради пројектне документације , вођење послова и надзора 

објеката високоградње ) , као и најбољу основу за даље студије архитектуре , 

грађевинарства и других техничких факултета. 

 

                             
 

 

 

 

 

Екскурзија нижих разреда 

 Екскурзија за млађе разреде ОШ,,Иво Андрић“, Прањани је изведена 

20.5.2017.године. 

Путовање до Крагујевца је протекло у најбољем реду. Посетили смо Акваријум у 

Природно математичком факултету. Ученици су имали прилику да виде разне врсте 

риба, водоземаца и гмизаваца који воде порекло са различитих континената. 

Након предаха и доручка у Великом парку у Крагујевцу, наставили смо путовање 

ка Јагодини. Са великим задовољством смо обишли Аква парк, Музеј воштаних фигура, 

Зоолошки врт и Ђурђево брдо..  

Обилазак Јагодине смо завршили шетњом Ђурђевим брдом, уживањем поред 

вештачког водопада и играњем у парку. 
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Седница Наставничког већа 

 

    Посебна седница Наставничког већа је одржана 24.5.2017 . године у 13:30 

часова.Наставничко веће је тајним гласњем дало позитивно мишљење за нови 

четворогодишњи мандат садашњем директору школе Зорану Пантовићу. 

 

Завршена настава за ученике осмог разреда 

У уторак , 30.5. 2017. године завршена је настава за ученике осмог разреда. 

 

Седнице 

 

 

Седница Одељењског  већа за ученике осмог разреда је одржана 31.6.2017. године. 
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 Представа „Животна доба“ 

 

 

   У среду, 31.маја 2017.године у  Брезни, Прањанима и Каменици  изведена је представа 

„Животна доба“ . 

Представа нема текст, већ су радње у пратњи балета. Кроз занимљиву причу и четири 

годишња доба, пролеће – рођење, лето – младост, јесен – родитељство, зима – бака и 

дека са унуцима, сви присутни су уживали уз покрете балета и плесне сцене. 

На симболичан начин описује животни циклус мушкарца и жене од рођења па до доба 

баке и деке. 

Игра, покрет и музика су уметност са изразом елеганције која је изазвала велико 

одушевљење наших ученика и жељу за забавом.   
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ЈУН 

Седнице 

 

Седница Наставничког већа за ученике осмог разреда је одржана 1.6.2017. године. 

На седници Наставничког већа проглашени су носиоци Вукове дипломе : Крстина 

Трифуновић из  Каменице и Марија  Весковић из Брезне . 

Титула Ђак генерације ове школске године припала је   Марији Весковић  , ученици  

осмог разреда из Брезнe. 
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Mатурско вече 

   У петак  2. 6.2017.године , са почетком у 19 часова ученици осмог разреда 

организовали су матурско вече у Коштунићима. 

 

 

 

Мини матура 

 

 У  петак, 9.6.2017. године ученици четвртог разреда у Прањанима прославили су малу 

матуру. 

 

Клуб родитеља 

 

 

У петак ,9.6.2017. године у матичној школи у Прањанима основан је Клуб родитеља и 

наставника. Директор школе Зоран Пантовић  је упознао присутне родитеље и 

наставнике са циљем оснивања Клуба и оквирним планом рада. Циљ оснивања клуба 

јесте да се успостави боља сарадња између наставника и родитеља, како би школа боље 

функционисала , а ученици постизали боље резултате. Клуб треба да се бави:  

испитивањем потреба и интересовања родитеља и наставника за одређеном подршком, 

креирањем образовних програма, развијањем иницијатива за унапређење организације 

живота у школи, препознавањем значајних програма  / удружења у локалној заједници,  

али и шире, са којима треба развити сарадњу, прикупљањем новчаних средстава за 

иницијативе које се дешавају у школи...    
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Изабрано је руководство Клуба: председник, заменик председника и записничар.  

Председник Клуба је Мирјана Матовић наставница енглеског језика, заменик је Милан 

Милошевић ,родитељ а записничар Славица Јовићевић Бабовић, наставница српског 

језика. 

 

                    
 

Крај другог полугодишта 

Настава за ученике од првог до седмог разреда завршена је у уторак  13.6.2017. године. 

Седнице 

Седница Наставничког већа одржана је 13.6.2017. године . 

 

 

Дан спортских игара 

 

    Дана 13.јуна 2017. године  у нашој школи поводом завршетка  школске годне одржана 

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

Каменице. 

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

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

школске године. 
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Завршни испит 

 

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

српског језика 14.6.2017. године , из математике 15.6.2017. године и комбиновани тест 

16.6.2017.године. Полагање је одржано у фискултурној сали у Прањанима. Укупно је 

завршни тест полагало  27  ученика осмог разреда. 

 

Семинар ,, Игре у настави “ 

У петак, 23.6.2017. године у матичној школи у Прањанима одржан је једнодневни 

семинар ,, Игре у настави “. 
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Свечано обележен Видовдан у Прањанима 

 

У ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима обележен је завршетак школске године. Пре 

родитељског састанка одржана је приредба. Програм је отворила Јана Столица певајући 

песму ,,Косовски божури“. Ученици шестог разреда припремили су драматизацију песме 

,,Марко Краљевић укида свадбарину“. Играли су Саво и Никола Веселиновић, Невена 

Томовић, Владе Таловић, а Јана Столица је била наратор. Лазар Петричић и Милица 

Веселиновић су водили програм. Чланови Драмске секције извели су комедију 

Бранислава Нушића ,,Сумњиво лице“. Главну улогу играо је Владимир Јанковић, Вића је 

био Немања Старчевић, Марица Анђелија Лазовић, Анђа Ана Толић, Ђока Грујица 

Вујичић, Милисав Владица Старчевић, а грађани Павле Вуковић и Бојан Томовић. На 

крају програма рецитовала је Ана Јеремић песму ,,Ђачки корзо“. 

Директор Зоран Пантовић обратио се присутнима говорећи о важности добре сарадње 

наставника и родитеља.Са жељом да се та сарадња унапреди, у школи је основан Клуб 

родитеља и наставника 9.6.2017. Изразио је наду да ће идеја заживети, а све са циљем да 

деца што боље напредују у раду. 

 

                        
 

 

 

                       


