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АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ  И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 

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

2017/2018. године свечаним подизањем школске заставе и симболичним звоњењем са 

школске спомен-звонаре. 
Звоно се огласило осам пута. Заставу је подигла   ученица првог разреда, Лена 

Трифуновић  у присуству учитеља Драгана Алуровића  и ученика осмог разреда , Бојана 

Томовића .  
Подизању школске заставе присуствовали су ученици школе, учитељи , наставници и  

родитељи који су  великим аплаузом поздравили почетак нове школске године. 
Присутнима се  у име директора школе Зорана Пантовића,  обратио наставник 

Милољуб Ристановић  , пожелевши свима срећан и успешан почетак школске године. 
Свечано подизање школске заставе првог септембра  (и спуштање на крају школске 

године) као и одбројавање са школске спомен-звонаре већ  су традиција , додао је на крају 

учитељ Драган  Алуровић. 
         Са осмехом на лицу ученици  су кренули пут својих учионица, где их чекају нове 

обавезе и радни задаци. 
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Седнице 
 
Седница Наставничког већа је одржана 13.09.2017.године. 
Седница Савета родитеља je одржана  15.9.2017. године. 
Седница Школског одбора  je одржана 15.9.2017. године. 
 
Поклони ђацима првацима 

Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић посетио је Основну школу "Иво 

Андрић" у Прањанима у петак,15.9.2017.године  и том приликом ђацима првацима уручио 

комплете лектира за први разред. 

Са директором школе Зораном Пантовић разговарао је о актуелним темама и плановима за 

будућу сарадњу општине и школе. 
 
 

                 
 
 
 

   У школи су тренутно завршни  радови на уређењу ђачке кухиње, за коју је наша школа 

из фондације принцезе Катарине Карађорђевић путем пројекта добила средства у износу 

од 1.800.000 динара. Локална самоуправа помогла је ове радове са 900.000 динарa. 

 

Приредба у Богданици  
 
     У петак 15.IX 2017.године у 12 часова  у издвојеном одељењу матичне  ОШ,,Иво 

Андрић “ Прањани   у школи у  Богданици је одржана приредба,поводом поласка  

предшколаца у школу. Ученици: другог ,трећег и четвртог разреда су вредни били за 

неколико дана скроман програм су припремили.Гости су били родитељи ученика и 
предшколаца. 
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Обележена 73.годишњица мисије Халијард 
 
      У Прањанима је у суботу 16.септембра 2017. године обележена годишњица Мисије 

Халијард.Централној манифестацији присуствовале су делегације Сједињених 

Америчких Држава ,Велике Британије, Пољске, Француске,  представници Војске Србије 

и локалне самоуправе, ученици, наставници  као  и бројни мештани  Прањана. 
Обележавање годишњице Мисије Халијард започело на Галовића пољу у 

Прањанима.Присутнима су се обратили амбасадор САД у Србији Кајл Р. Скот и 

председник општине Дејан Ковачевић. 
Током посете школи , оркестар ваздухопловства САД одржао је концерт ,а амерички 

амбасадор  уручио  је захвалнице од стране Фондације Халијард, потомцима породица 
које су током акције пружале помоћ америчким авијатичарима.  
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Студијско путовање ученика и наставника 

 
   Путовање  је планирано и реализовано  23. септембра 2017. године  под називом 

,,Траговима  Другог  српског  устанка“. Осмишљено је и реализовано  од стране 

наставника Историје, Јелене Александров и Иване Милекић, наставнице Српског језика, 

Горице  Ристановић и  Географије, Велимира Александрова. Изабрано је 16 ученика 

седмог и осмог разреда из матичне школе у Прањанима и ИО Брезна и Каменица, који су 

досада показали велику дозу интересовања за националну историју и завичајну 

географију. Циљ путовања је био истраживачког карактера. Ученици су прво у оквиру 

учионице упознати са циљем и сврхом путовања. Од стране наставница Историје дате су 

им смернице на који начин ће моћи да прикупљају чињенице и податке везане за Други 

српски устанак у нашем Таковско-рудничком крају на самим историјским локалитетима. 

Са наставницом Српског језика одабране су и пригодне рецитације и епске народне песме 

са тематиком  Другог српског устанка, а из Географије је детаљно обрађена лекција Јужни 

обод панонског басена из које су сви  директно упознати са географским положајем, 

границама и природно географским карактеристикама нашег завичаја.  
Тек након опсежних припрема ученици су са наставницима изашли на локалитете: 

„Таковски грм“ , Музеј у Такову, црква брвнара у Такову, Музеј рудничко-таковског краја 

у Горњем Милановцу и спомен – комплекс „ Танаско Рајић“ на брду Љубићу .На 

локалитетима су ученици имали задатак да прикупе  релевантне чињенице о устанку и 

устаницима, запишу их фотографишу и документују на одабрани начин да би у другом 

делу задатка, који следи помоћу тог прикупљеног материјала и извора осмислили јавни 

час на ком ће својим другарима да презентују прикупљене и обрађене податке. Приликом 

рада на терену пружена им је изузузетно велика помоћ од веома срдачних и љубазних 

кустоса музеја, Милана Брајовића у Такову и Ирене Ђорђевић у Горњем Милановцу. 

Приликом посете свим присутним ученицима и наставницима уручени су пригодни 

поклони од стране чланова и управе Музеја, што сматрамо једним великим и  посебним 

гестом пажње, који нас је изненадио и пријатно одушевио. 
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 Са друге стране и сами кустоси су похвалили малу али добро одабрну групу ученика, која 

је са  преданошћу обављала  своје поверене задатке. Ученици су са великом пажњом и 

интересовањем слушали њихова излагања и излагања својих предметних наставника на 

појединим локацијама које смо обишли.  
Сви учесници путовања деле заједничко мишљење да је овакав вид амбијенталне наставе 

врло користан и креативан и за ученике али и за њихове наставнике. Он омогућава једну 

добру сарадњу  свих присутних, корелацију  између више наставних предмета  и допушта 

ученицима да сами долазе до одређених сазнања путем  истраживања на терену док су 

наставници у могућности да координирају и асистирају на пољима где за то постоји  

потреба. Искрено се надамо  да ће и наш јавни час бити успешно одрађен као и ово наше 

студијско путовање. 
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       Посета представника МУП-а 
    У понедељак, 25.9.2017.године, ученике првог разреда је посетио представник МУП-а. 

Он је ученицима приказао филм: ,,Безбедност у саобраћају“ и причао о безбедном кретању 

у саобраћају. Ученици су се подсетили онога што већ знају, а и научили су нешто ново. На 

сликовит начин им је приказано како се прелази улица, како се креће коловозом, како 

тротоаром, а како се треба правилно понашати у превозним средствима: аутомобилу и 

аутобусу. 
     Ова посета је била веома поучна и корисна за наше најмлађе ђаке јер су научили 

саобраћајна правила која су за њих важна јер се крећу у средини где нема свуда ни 

тротоара, а пешачких прелаза и семафора нема уопште. Због тога, морају више бринути о 

безбедности, а у томе им је веома помогло данашње предавање.Научили су нешто ново и 

добили одговоре на питања која су их занимала. 
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Школски  крос 
 Јесењи крос се традиционално одржава у нашој школи. Тако је и ове школске 

године организован 29.9.2017. 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 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 :  – Бранислав Томовић, 2.р. 
2.место:  – Ђорђе Вукашиновић, 2.р. 
3.место:   - Никола Дамљановић, 2.р. 

У категорији девојчице – 1.и 2.разред: 
1.место:  - Јована Станојевић – 2.р. 
2.место:  – Милица Јевтовић, 2.р. 
3.место: – Јана Милошевић, 1.р. 

У категорији дечаци – 3.и 4.разред: 
1.место :Горан Дамљановић,  – 4.р. 

2.место: Драган Јевтовић, – 4.р. 
3.место:  - Александар Бабић – 4.р. 

У категорији девојчице – 3.и 4.разред: 
1.место: Драгана Влашковић  – 4.р. 
2.место: Николина Старчевић  – 4.р. 
3.место: Катарина Пантовић  – 4.р. 

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

три  представника  из сваке категорије. 
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ОКТОБАР 

„Птице никад ближе“ 
 

У недељу, 01. октобра 2017.,  обележен је  Европски викенд посматрања птица 

(EBW17) у Овчарско - кабларској клисури, под слоганом „Птице никад ближе“. Програм 

је обухватао посету орнитолошком кампу у Овчар Бањи, вожњу катамараном и учешће у 

интерактивним радионицама у школи у Овчар Бањи .  Програм је реализовало Друштво 

„Сове на опрезу” уз учешће свих чачанских основних школа и ОШ „Иво Андрић“ из 

Прањана. 
„Милиони птица селица ових недеља ће напустити Европу и одлетети на своја 

зимовалишта у Африци. Птице селице преваљују хиљаде километара и многе опасности 

које их угрожавају на њиховом селидбеном путу ” ,кажу наши пријатељи из Друштва за 

заштиту и проучавање птица Србије. 
 Из наше школе на излет је кренуло 12. ученика уз пратњу наставнице биологије, 

Јелене Гујаничић. 
      Обишли смо стару школу у Овчар Бањи, где смо посетили изложбу о заштити 

угрожених врста и погледали презентацију о занимљивим врстама у овом заштићеном 

добру. Домаћин нам је био Зоран Рајичић из Друштва „ Сове на опрезу” који је приредио 

међушколски квиз (победници квиза) и послужење. 
      Пловили смо Западном Моравом, уживајући у лепоти клисуре и птицама које смо 

уочили на води и обали. На катамарану друштво нам је правио Горан Николић из ТОЧ-а, 

показивао нам је птице и причао о занимљивостима везаним за клисуру.  
      У орнитолошком кампу нас је дочекао Драгиша Гиша Петровић, објашњавао нам је 

како се птице прстенују, због чега се то ради и показао нам је мрежу која помаже 

орнитолозима при хватању птица и њиховој детерминацији. 
    Ученици су били задовољни, пуни лепих утисака и са жељом да ћемо и следеће године 

учествовати на оваквим активностима. 
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Одржана презентација за запослене 
 
 
 Представници Општине Горњи Милановац, сектор за ванредне ситуације , су 

посетили нашу школу 5.10.2017.године. Овом приликом су запосленима одржали кратко 

предавање о ванредним ситуацијама и презентовали  ,,Породични приручник за понашање 

у ванредним ситуацијама. Нарочито су се осврнули на потенцијалне природне катастрофе 
  које су карактеристичне за наш крај.  

Запослени су добили по један примерак приручника, а обезбеђен је и по један за 

сваког ученика. 
Предавање је било веома корисно, јер смо добили информације како се понашати и 

кога позвати у помоћ у ванредним ситуацијама.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Обележена Дечја недеља у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима 
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Циљ обележавања Дечје недеље је: афирмисање другарства, различитости, 

неговање дечјег стваралаштва,  поштовање права детета кроз заједничке активности деце, 

васпитача, породице и друштвене средине 
-  Дечја недеља је прилика да се кроз активности и садржаје остварују дечја права, уважава 

индивидалност сваког детета  и његова  потреба за игром и стваралаштвом. 
-    У току ''Дечје недеље'', деца се  упознају  са манифестацијом, подстичу се на  разговор 

у групи о међусобним разликама и сличностима, правима и правима других, учествују у 

доношењу правила групе и разговарају о активности у току дана.   
-    Упознају се са игром, културом деце из вишејезичне и мултикултуралне  средине у 

којој живе  и деце из  других крајева света. 
 
 

Програм активности током Дечје недеље: 
Понедељак, 2.10.2017.године: 

Украшавање платоа испред школе 
 

Уторак, 3.10.2017.године: 
Табла пријатељства - радионица 

 
Среда, 4.10.2017.године: 

Упознавање са Конвенцијом дечјих права 
 

Четвртак, 5.10.2017.године: 
Приредба посвећена првацима 

 
Петак, 6.10.2017.године: 

Спортски дан 
 

Субота, 7.10.2017.године: 
Крос: ,,Имамо циљ- дођи на старт“ 

 
Недеља, 8.10.2017.године: 

 
Негујемо породичне вредности 

Понедељак, 2.10.2017.године 
 
 Првог дана обележавања Дечје недеље трећаци су се подсетили зашто се прва 

недеља октобра увек посвећује деци. Ове године, мото Дечје недеље је ,,Градимо мостове 

међу генерацијама, за радост сваког детета“. Разговарали смо о правима и обавезама деце, 

међусобном разумевању, уважавању, поштовању, толеранцији... Договорили смо се и о 

активностима наредних дана. 
 
 Данашњи дан је посвећен шарању платоа испред школе и слању позитивних порука 

кроз цртеже. 
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Уторак, 3.10.2017.године 

Други дан обележавања Дечје недеље је прошао у правом пријатељском 

расположењу. Данашњу активност смо назвали: Табла пријатељства. Ученици су правили 

коверте које су ишарали по жељи, а служиће да се у њих убацују лепе, позитивне и 

пријатељске поруке. Договорено је да сваки ученик сваки дан спреми поруку за једног 

друга или другарицу, док не пошаље поруку свима из разреда. Циљ ове активности је 

подстицање ученика да у свакој особи пронађу што више добрих, позитивних особина. 
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Среда, 4.10.2017.године  

Трећи дан обележавања Дечје недеље посветили смо Конвенцији дечјих права. 

Увод у ову активност је била је дискусија са ученицима о њиховом виђењу својих права. 

Најпре су ученици II, III и IV разреда износили своја знања и искуства на ову тему а затим 

су се укључили и ученици I разреда. Након тога,  библиотекар,  Гордана Поповић, 
приказала је презентацију о правима деце. Затим су ученици имали задатак да 

појединачно, у пару или групно нацртају нешто на ову тему; како су имали слободу у  

идејама, било је разноврсних креативних цртежа.  
 

 

              
 

                
 
 

         Четвртак 6.10.2017.године  
Данас смо  дан посветили нашим најмлађим ученицима, па су, као што и треба,  

они и били најсрећнији. Другари II, III и IV разреда припремили су им веселу приредбу 

као добродошлицу у друштво школараца. Најмлађи школарци су узвратили занимљивим 

представљањем кроз стихове. Најсрећнији су били када су добили поклон-изненађења која 

су им, такође, припремили старији другари.  
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Пeтак, 6.10.2017.године 
  Спортски дан обележили смо у спортској сали низом веселих активности. Сви 

ученици млађих разреда узели су учешће у екипним такмичењима и пожртвовано се 

борили да њихова екипа победи. Циљ ових игара је развијање спретности,  окретности, 

брзине, али, пре свега, неговање сарадничког и другарског односа и подстицање спортског 

духа  код ученика. На крају такмичења победничка екипа се највише радовала али су све 

екипе међусобно размениле честитке за фер –плеј игру. 
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Дечја недеља у Основној школи „Иво Андрић“, издвојеном одељењу у Теочину   

 
         Манифестација Дечја недеља 2017.године, одржава се од 02. до 06. октобра, под 
мотом: „Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“. 

Дечја недеља доприноси амбијенту који пружа једнаке шансе за развој и остварење 
потенцијала деце. 

Програм чини низ активности, уз велико залагање ученика, њихових васпитача и учитеља. 

Понедељак – је био сладак уз воћну салату коју смо припремили ми и радо је јели сви. 

Уторак – Лепо време искористили смо за боравак у школском дворишту. Шареним 
кредама цртали смо на простору испред улаза у школу. 

Среда – Ликовна радионица је креативност наша.Честитке и декупаж радили су ђаци сви. 
Презентација радова била је леп резултат наш. 

Четвртак – Предавање на тему „Права и обавезе детета“ у сарадњи са педагогом и 
библиотекаром наше школе. Дете има право да мисли и своје мишљење изнесе, а Дечја 
недеља је прави тренутак, да би се очувала и надоградила права која имају наша деца. 

Петак – Приредба  је активност наша уз дружење са родитељима свих нас. 

Дечју недељу затварамо свечано у веселој и пријатној атмосфери, приредбом за родитеље 
ученика. 

Све предвиђене  активности су успешно реализоване у нашој школи. 

 



                
 
 
 

                         
Прањани                   1858                                                           ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2017/2018. годину                                      

19 
 

 

Свечано обележен Дан школе 
 

             У четвртак,12.10.2017.године, обележена је 159-годишњица постојања школе. 

Културни програм изведен је у Дому у Гојној Гори. Повод да се Дан школе прослави тамо 

је обележавање постојања деведесет година ове сеоске школе. За ову прилику снимљен је 

и филм о Гојној Гори. У његовој изради учествовали су Милољуб Ристановић, наставник 

физичког васпитања, проф. у пензији Миливоје Трнавац, др професор Братислав 

Средојевић и Ненад Поповић, професор физике. 
На почетку програма присутнима се обратио директор Зоран Пантовић. Говорио је о 

значајним улагањима у школу да би се услови побољшали. Реновирана је кухиња у 

Прањанима, набављене су две паметне табле, и обављено је низ других радова. Уручио је 

захвалнице људима који су учествовали у реновирању кухиње како би она почела што пре 

са радом. Присутнима се обратио и председник Општине Горњи Милановац. Упознао је 

присутне са значајним улагањима у просвету, а приоритет ће бити обнављање школа на 

сеоском подручју.  
Културни програм био је шаролик. Наступио је фолклор са две кореографије, извео је 

,,Игре из Србије“ и ,,Шопске игре“. Песмице ,,Моје село“ и ,,Школа“ рецитовале су 

ученице из Гојне Горе. Чланови Драмске секције у Прањанима извели су ,,Сумњиво лице“ 

Бранислава Нушића, а ученици шестог разреда из Каменице драматизацију шаљиве приче 

,,Еро с онога свијета“. Хор је отпевао песме ,,Мој голубе“ и ,,Тамо далеко“. 
 

Свечаности су присуствовали многи уважени гости, као и представници медија. 
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Општински крос 
          Општински  крос у Г. Милановцу  је одржан 14.10. 2017.године на теренима 

фудбалског  клуба ,,Таково“.  
Прво место заузео је ученик сомог разреда Бојан Томовић, друго место Горан 

Дамљановић, ученик 4.разреда, треће место Кристина Матијевић, ученица 7.разреда и 

Анђела Обрадовић, ученица 6.разреда из Каменице. 
 
Студијско путовање ученика и наставника у Свилајнац 
 
 Посета Природњачком музеју у Свилајнцу  је реализована  15. октобра 2017. 

године. Осмишљено је и реализовано  од стране наставника Хемије, Драгане Бабовић, 

Биологије, Јелене Гујаничић и  Географије, Велимира Александрова. Као пратиоци су још 

ишле и наставнице Маријана Марковић, Јелена Александров, Милева Глишић, 

библиотекар Гордана Поповић и педагог школе Данијела Ракићевић. Изабрано је 39 

ученика (35 је ишло док је 4 одустало због здравствених разлога)  шестог, седмог и осмог 

разреда из матичне школе у Прањанима и ИО Брезна и Каменица, који су досада показали 

велико интересовање за хемију, биологију и  географију.  
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Циљ путовања је био истраживачког карактера. Ученици су прво у оквиру учионице 

упознати са циљем и сврхом путовања. Од стране горе поменутих наставника дате су им 

смернице на који начин ће моћи да прикупљају чињенице и податке везане за поставку 

Природњачког музеја у Свилајнцу. Тек након опсежних припрема ученици су са 

наставницима изашли на локалитет. На локалитету су ученици имали задатак да прикупе  

релевантне чињенице, запишу их фотографишу и документују на одабрани начин да би у 

другом делу задатка, који следи помоћу тог прикупљеног материјала и извора осмислили 

јавни час на ком ће својим другарима да презентују прикупљене и обрађене податке.  
Приликом рада на терену пружена им је изузузетно велика помоћ од веома 

срдачних и љубазних кустоса музеја. Кустоси су похвалили нашу добро одабрaну групу 

ученика, која је са  преданошћу обављала  своје поверене задатке. Ученици су са великом 

пажњом и интересовањем слушали излагања кустоса и тумачења и смернице својих 

предметних наставника  у појединим  моментима.  
Сви учесници путовања деле заједничко мишљење да је овакав вид амбијенталне наставе 

врло користан и креативан и за ученике али и за њихове наставнике. Он омогућава једну 

добру сарадњу  свих присутних, корелацију  између више наставних предмета  и допушта 

ученицима да сами долазе до одређених сазнања путем  истраживања на терену док су 

наставници у могућности да координирају и асистирају на пољима где за то постоји  

потреба. Искрено се надамо  да ће и наш јавни час бити успешно одрађен као и ово наше 

студијско путовање. 
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Обележен Светски дан здраве хране  
    
Дан здраве хране, 16.10.2017.године је обележен у нашој школи на пригодан начин. 

Библиотекар, Гордана Поповић  је ученицима млађих разреда приказала 

презентацију која говори о правилној и здравој исхрани. Разговарало се о пирамиди 

исхране, здравим и мање здравим намирницама, шта треба користити свакодневно, а шта 

само по некад, како чувати природу и производити здраву храну... 
Ученици из продуженог боравка су приредили рецитал на ову тему. Након тога је 

уследила изложба здраве хране од воћа и поврћа које су ученици донели од куће. На крају 

је уследила активност којој су се највише обрадовали -  дегустација. 
Сви ученици су добили задатак да на часовима ликовне културе раде на тему  
 
 
 
 
 
 
 
Здрава храна. 
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Општинско такмичење у стоном тенису   
На општинском првенству у стоном тенису које је одржано у четвртак,  19.10.2017. године 

у ОШ,,Арсеније Лома“ на Руднику  ученици наше школе из Брезне постигли су следеће 

резултате : 
 Ленка Вујанић – 1. место појединачно 
 Ленка Вујанић и Милена Брковић -1. место екипно-девојчице 
 Дејан Козодер и Немања Сарић - 2. место екипно- дечаци 

 
„Шарени сунцокрети“ у Основној школи „Иво Андрић“ 
 

У понедељак, 30.10.2017. у Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима,Kаменици 

и Брезни   гостовали су глумци београдског позоришта ,,Шарени сунцокрети “. 
Ученицима су приказали представу ,,Принцеза и Жабац“. Глумци су песмом, игром и 

својом занимљивом интерпретацијом забављали  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  занимљивија. 
          Овом представом обогаћен је и улепшан још један дан у нашој школи. 
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Посета градској библиотеци – издвојено одељење у Прањанима 
 

Месец књиге , октобар, прваци су искористили за једну веома важну посету – 
Издвојеном одељењу градске библиотеке у Прањанима. Причали смо о значају читања, 

самим тим и о томе колико је потребно да се потрудимо да научимо да читамо и пишемо. 

То нам је у првом разреду један од најбитнијих циљева. 
У библиотеци су сазнали како могу позајмљивати књиге, како да их чувају, колико 

их могу држати код себе... 
Веома су се обрадовали када су чули да ће као и предходни прваци  добити 

бесплатне чланске карте.  
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НОВЕМБАР 
Песнички час 

     Дана 3.11.2017. године нашу школу посетила је Катарина Тодоровић ,студент 
Учитељског факултета у Ужицу.Многе своје песме презентовала је у вртићима и на 

факултету. Жеља да изрази свој таленат и представи своју прву збирку песама за децу 

,,Несташко “ довела је  у нашу школу .Том приликом  је одржан песнички час коме су 

присуствовали заинтересовани ученици . 

   Деца су се обрадовала што је почела да пише и за њих . Чули смо само неке од песама: 

,,Божић “ , ,, Несташко “ ,  ,, Интернет“ , ,,Деда“ , ,, Жута ципелица “ , ,, Пролеће“... 

Предивна је песма ,, Жута ципелица “ , у којој  песникиња описује ципелице  за број веће 

које је носила када је пошла у школу.Ципелица је имала тужан крај јер  јој је спала са 

ногице и однела је река.Деца ће упамтити и многе друге  песме. Каћине песме често имају 

лирску фабулу,засноване су на анегдоти и говоре о реалном искуству и детињем 

доживљају стварности.Песникиња опажа свет у коме дете живи и запажа појединости тог 

света издвајајући упечатљиве мотиве. 

    Ученици су је са одушевљењем слушали и поздрављали громким аплаузом.  
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Посета школској библиотеци 
 

Ученици првог разреда су посетили школску библиотеку 7.11.2017.године.. Ту их је 

дочекала библиотекар, Гордана Поповић која им је говорила о значају читања. Такође им 

је објаснила правила којих се морају придржавати као чланови библиотеке, како да чувају 

књиге и како да се према њима опходе.  
Првацима су показане књиге које одговарају њиховом узрасту. На њихову радост, 

већ сада су могли да позајме по књигу коју ће понети да читају наредних дана.  
 

        
 

       

Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 
 

Поводом обележавања 230  година од рођења Вука Стефановића Караџића, 6.11. 
2017. и 8.11.2017. године Гордана Поповић, библиотекар, у сарадњи са учитељима   и  

ученицима млaђих разреда у Прањанима  посветила је  час овом великану. 
Након подсећања на живот и дело Вука Стефановића Караџића ученицима је 

приказана  презентација  ,,Народне умотворине “ .На овом часу, старији ученици су се 

подсетили, а млађи упознали са  животом и делом  Вука С. Караџића . 
Уз решавање  загонетки, причање  пословица, питалица и анегдота час  је био 

занимљив. Ученици су активно учествовали у решавању народних умотворина приказаних 

на слајдовима . 
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Одушевили су се презентацијом која је садржала 40 слајдова  које су пратиле 

занимљиве поучне фотографије. 

Народне умотворине су мудрости из народа, кратке 

форме у које  је уткано вековно народно искуство. 

Преносиле су се ,,с колена на колено“.
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Питао магарац ђака:

- Па шта ћеш ти бити, кад непрестано учиш?

- Не знам шта ћу бити, али знам да нећу бити 
магарац.

           

 Приповиједају да је дошао солдат баби у 

кућу и искао да му да штогод за јело, а она му 

казала да нема ништа у кући за јело. Онда солдат 

рече: - А ти ми дај барем тигањ и мало воде да 

начиним клинчорбу . Баба му то да, а он узме 

тигањ и метне у њега гвозден клин, па налије воде 

и метне на ватру. Кад се вода угрије, а он заиште 

од бабе мало соли, и баба му да, те је посоли. Кад 

вода узаври, а он заиште мало брашна; баба му да 

и то: само да види од чуда како ће то бити 

клинчорба, те саспе у ону воду и замете; потом заиште једно јаје, те и њега 

разбије у онај скроб; онда заиште још мало масти, те оно замасти; па онда 

скине с ватре и клин извади напоље, а клинчорбу изједе.  

 
 
   Прослављен Митровдан у Брезни 
 
     У среду, 8. новембра 2017 . године у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ у Брезни 
обележена је традиционална свечаност поводом Митровдана, сеоске и школске славе.  
     Ученици и наставници су присуствовали литургији у цркви Светог Димитрија у Брезни. 
     Након литургије ученици су , у школи, извели одговарајући културно-уметнички 
програм који су припремили са својим наставницима. 
    Песмом „Тамо далеко“ школски хор је отворио приредбу. Водитељи програма су 
подсетили да је на данашњи дан  пре 230 година рођен Вук Стефановић Караџић и указали 
на његов значај. О овом великану, као и о нашој школи и данашњој свечаности, говорили 
су и ученици нижих разреда из Теочина.  
Најлепше српске успаванке и шаљиве песме, казивали су ученици нижих разреда из 

Брезне, као и пословице и благослове које је Вук Караџић забележио. У наставку програма 

публика је уживала слушајући композицију „Врбице, врбо“, а потом и у рецитацијама на 

енглеском језику. Затим је уследила драматизација народне приче „Свињар“. Програм је 

употпунио и наступ фолклорног ансамбла наше школе. Публика је пажљиво пратила 

документарни филм „ Сачувајмо школу у Брезни“. Након филма  присутнима се обратио 

директор школе који је уручио захвалнице заслужнима за реализацију овог пројекта.  
    Дружење се наставило након програма у просторијама наше школе уз закуску и коктел. 
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Обележен Дан толеранције 
       Дана  16.новембра 2017. године  чланови Библиотечке секције у матичној школи у 

Прањанима  поводом Дана толеранције за своје вршњаке припремили су драмски текст 

,,Једна бундева и два миша “ по мотивима  приче  из радионице ,, Мир, мир,нико није 

крив“ , где су им   мишеви  Сивко и Скочко показали  пример толеранције. 
    У холу школе урeдили  су пано на тему Толеранције  заједно са ученицима продуженог 

боравка. 
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Седнице 
Седница Наставничког већа је одржана 17.11.2017. године. 
Семинар у Прањанима 
 
                       У циљу стручног усавршавања у матичној школи у Прањанима одржан је 

дводневни семинар  17.  и 18. новембра   2017. године . Назив семинара је ,, Од 

квалитетног наставника до успешног и задовољног ученика “ , који је трајао 16 сати. 
Присуствовала су  23   полазника. 
 Реализатори семинара су  : проф. др. Емина Копас-Вукашиновић , Дарко Михајловић  и 

Тијана Иветић. 
              Циљ семинара је оспособљавање наставника за примењивање  савремених  

техника  и стилова  учења  и  развијање  самопоуздања код ученика. 
 
. 
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Основан први Клуб наставника и родитеља 
 
     

 
Фото: ОШ „Иво Андрић“ 
 

Под покровитељством УНИЦЕФ-а у Србији се спроводи пројекат „Партнерски за 

образовање“, а циљ тог пројекта је да се формирају Клубови наставника и родитеља. 

„Свака школа има Наставничко већа у коме су наставници и Савет родитеља у коме су 

заступљени родитељи ученика који похађају ту школу, тако да нема неке ближе сарадње 

између наставника и родитеља. Циљ овог пројекта је да се што више родитеља укључи у 

живот и рад школе. Клуб је формиран у јуну месецу, када је одржан први састанак и када 

је професор енглеског језика Мирјана Матовић изабрана за председника Клуба, а 

представник родитеља Милан Милошевић за њеног заменика. Тада су сви упознати са 

циљевима програма. Можемо да се похвалимо да имамо добру сарадњу са родитељима“, 

рекао је директор ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима Зоран Пантовић. 

Према његовим речима, у Теочину се сваке године организујемо културно-уметничку 

манифестацију „Теочински дан“, у Срезојевцима за Светог Саву пригодан програм, као и 

Васкршњи сабор који је покренуо Мирослав Вујанић, у Брезни је Виолета Петровић 

снимила филм „Сачувајмо школу у Брезни“, Милољуб Ристановић је са својим 
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родитељима покренуо акцију да среди своју учионицу, тако да је учешће родитеља 

значајно у свим тим активностима. 

„Надам се да ће после новог састанка имати још идеја, јер Клуб може да организује разна 

предавања и трибине, да се укључи у превенцију насиља у школама, хуманитарне и 

спортске акције, да се подигне безбедност ученика на још већи ниво и слично. Има много 

простора на коме Клуб може да делује. Постоје ту некад неразумевања у односима 

наставника и родитеља и ово организовање може помоћи да се то све превазиђе. Одрасли 

морају личним примером да покажу деци како треба да се понашају и ово је прилика да 

покажемо да су наставници и родитељи на истој страни и да имамо заједнички задатак да 

васпитамо нашу децу“, рекао је Пантовић. 

Поред матичне школе „Иво Андрић“ у Прањанима, постоји још седам одељења, и то две 

осмогодишње школе у Каменици и Брезни и четвороразредне у Гојној Гори, Богданици, 

Коштунићима, Срезојевцима и Теочину. Ове школске године 225 ученика похађа ове 

школе. 

Састанак   Клуба родитеља и наставника   
 
                 Другом састанку Клуба родитеља и наставника који је одржан 28.11.2017. у  

„Иво Андрић у Прањанима присуствовали су : директор школе, помоћник директора,  

родитељи ученика ( по један представник из сваког одељења), разредне старешине, 

учитељи. 
 
         О примерима добре праксе у нашој школи говорили су родитељи ученика и 

наставник Милољуб Ристановић. 
 
                      Мирослав Вујанић, представник родитеља из Срезојеваца, припремио је 

презентацију на тему „Развој сеоских подручја кроз обнову и развој образовно-културних 

институција“.  У свом излагању истакао је да је село увек било носилац живота и 
економског развоја једног друштва, као и да позитивни примери показују да се проблеми 

у сеоским срединама најефикасније решавају уколико су мештани укључени. Као пример 

добре праксе, Вујанић је навео обнову школе и Дома у Срезојевцима  .  
 
                     Милош Ђоловић, представник родитеља из Теочина, рекао је да је школа у 

Теочину у добром стању, уређена. Нарочито је истакао значај манифестације „Теочински 

дани“ која се одржава већ пет година, а покренута је на иницијативу учитељице Ане 

Петровић. Као позитиван пример, навео је и да ученици сваке године добијају 

новогодишње пакетиће захваљујући сарадњи са фирмом  „Соко Штарк“. 
 
                   Наставник Милољуб Ристановић указао је на важност постојања Клуба 

родитеља и наставника за унапређење рада школе. Еколошка секција и заједничка акција 

ученика, родитеља и наставника да сами  својим средствима окрече учионицу, примери су 

добре праксе. „ Наши ученици треба да иду у сусрет будућности која долази, а ми, њихови 

наставници, да им будемо креативна подршка у раду.“ 
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                Виолета Петровић , представник родитеља из Брезне, рекла је да школа у Брезни 

има баштинску вредност, да у њој има много љубави која је темељ свега онога што се са 

човеком дешава и да је важно да таква школа опстане. Овим је најавила пројекцију 

документарног филма „Сачувајмо школу у Брезни“. 
 
Ученички парламент је покренуо хуманитарну акцију за прикупљање помоћи за ученика 

осмог разреда из Каменице Стефана Милетића. Председница Клуба Мирјана Матовић је 

замолила родитеље да се, уколико су у могућности, придруже овој акцији. 
 
У завршном делу састанка председница Клуба је замолила присутне да размисле о 

предлозима тема за следећи састанак. Наставници из Каменице изнели су проблем одлива 

ученика ( који би територијално припадали школи у Каменици) у школу у Прањанима. 

Као разлог за овакву одлуку , родитељи су на родитељском састанку навели проблем 

превоза ученика, тј. да деца стижу у школу читав сат раније. На сличан проблем с 

превозом указали су и родитељи ученика који иду у школу у Брезни.  
 

                    
 

ДЕЦЕМБАР 
Фестивал науке у Београду 
 
Наша школа   посетила је  и ове године фестивал 16.12.2017. године. Ишло је 

укупно 17ученика,7.и 8. разреда из Прањана, Брезне и Каменице, директор школе Зоран 
Пантовић, наставници Велимир Александров, Милева Глишић, Јелена Гујаничић и 

Драгана Бабовић. 
Посећене су три хале где се реализовао програм фестивала. Ученици су видели 

занимљиве експерименте, презентације и  симулације из различитих области као што су 
географија, физика, биологија, хемија, математика, техника, архитектура, агрономија, 

медицина, геологија, археологија, електроника, роботика, шумарство, психологија, 

енергетика, фармација и још доста њих, укључујући и циркуске вештине . Могли су 

слушати, видети и закључивати о многим важним питањима из свакодневног живота, 

учествовати у различитим експериментима. 
 Након фестивала, посетили смо аеродром  ,,Никола Тесла'', где су и ученици и 

наставници могли испробати пилотске вештине. У кабини, као симулација пилотске 

кабине авиона, могли смо видети део Београда и писту.  
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Ученици су имали задатак да пажљиво слушају и записују све занимљивости које 

су тог дана сазнали. Потом ће направити презентације које ће кроз јавни час бити 

представљене ученицима који нису посетили сајам.  
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Новогодишњи турнир 
 Дана 24.12.2017. године  новогодишњи турнир у фудбалу под именом „Фер плеј турнир 

Прањани”. 

Циљ овог турнира је да деци покажу како се спортом могу бавити на један фер и коректан 

начин, да се игра у спортском духу, без насиља. Прањанска школа је у програму „Школа 

без насиља". 

„Ово је једна од активности који вршњачки тим из Прањана заједно са управом школе 

спроводи како би програм против насиља заживео. Деци треба помоћи на прави начин да 

развију љубав према спорту”, рекао  је директор школе Зоран Пантовић за Глас западне 

Србије. 

               

Турнир се  одржава пету годину заредом и од прошле године носи име „Халијард трофеј 
Прањани”, по чувеној мисији Халијард која је у нашем крају 1943. године изведена као 
највећа спасилачка мисија. 

 Овај догађај је својим доласком подржало шест екипа - Душковци, Прокери, Брезак, 
Гојногорац, а две екипе су чинили ученици прањанске школе који су и отворили турнир. 

               

Игра је била неизвесна до самог краја такмичења, тимови су се смењивали, али победу је 
однела екипа сениорског фудбалског тима Гојногорац, док је пехар за најбољег стрелца 
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добио Зоран Гавровић. 

Капитен Гојногорца Никола  Тимотијевић  је задовољан успехом који су постигли на 

овом турниру. 

„Све екипе су биле добре, било је врло напорно и неизвесно до самог краја, али најбољи 

су ипак победили, а то смо ми. Веровали смо да ћемо успети што се и десило. Свака част 

противницима и надам се да ћемо опет ускоро имати прилику да заиграмо на неком од 

наредних турнира”, изјавио је Пантовић. 

Крај турнира уприличен је коктелом који је био организован у просторији школе. 
 
Новогодишња чаролија 

    Зимска чаролија је кренула... И ове године у ходницима наше школе  25.12.2017. године 

направљен је празнични амбијент. Наши вредни ученици су  у продуженом боравку 

израдили новогодишњу декорацију и унели зимску чаролију у ходнике школе. 

Уређени су панои, окићени ходници, направљене честитке. Новогодишња јелка 

постављена је на главном улазу у холу школе. Пакетићи, пахуље од папира,јелкице , 

стаклене кугле, украси и наравно цртежи! И све то даје топлину нашој школи... 

    

      

http://mail.osjosifpancic.rs/index.php/skolskevesti/248-novogodisnja-cestitka
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Новогодишња честитка 

 
 
Свим ученицима, родитељима , запосленима  , пријатељима и  
пословним партнерима желимо срећне Новогодишње и 
Божићне празнике.  . 
Нека  Вам   предстојећи празници  донесу осмех и задовољство  , 
а година пред Вама испуњење свих жеља ! 
  Мобилни Планетаријум поново у Прањанима 

    У среду, 27.12.2017. године малишани из прањанског вртића  са  васпитачицом ,ученици 

из Теочина, Брезне , Каменице , Коштунића и Прањана , су са својим  учитељима  

посетили Планетаријум у Прањанима. 
Мобилни планетаријум чини шатор, специјализован пројектор „рибље око“ и компјутер. 

Шатор, направљен од посебне врсте платна, скројен је тако да, када је потпуно надуван, 

добије облик полулопте. 
Предавач Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ је кроз забаву и разговор са 

ученицима демонстрирао небеску сферу и привидно кретање небеских тела на њој, открио 

тајне звезданог неба, сазвежђа, планета и сателита, галаксије, све до објекта на самом рубу 

свемира. 
Упознавање космоса је основни мотив  свих за долазак у Планетаријум. 
Ученици су одгледали и кратак филм о Сунчевом систему и на тај начин завршили 

путовање кроз свемир.  
За ученике је био то незабораван ужитак, небо које се врти изнад њихових глава, звезде 

које сијају. 
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У сусрет Новој години 
 
У четвртак, 28.12.2017. године ученици у Теочину заједно са својом васпитачицом 

Драганом Красојевић и учитељицом Аном Зарић, реализовали су приредбу под називом 

„У сусрет Новој години.“ 
Приредба је успешно реализована низом активности: 
Припрема сценског простора и маски; 
Свечана приредба; 
Уручивање пригодних поклона родитељима – честитка; 
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Ученици су по завршетку приредбе награђени пакетићима „Соко Штарк.“ 
С осмехом на лицу чекамо годину Нову, весели смо ми и радујемо се сви. 
 

                      
 
Кићење јелке од рециклажног материјала 
 
 Кићење јелке од рециклажног материјала је постала традиција у нашој школи. Тако 

су ученици и сада, 29.12.2017.године, у школском дворишту китили јелке помоћу украса 

које су сами направили. Формиран је жири који је одабрао најлепше окићену јелку, и 

одредио друго и треће место. Награда за овај труд су били новогодишњи пакетићи. Да је 

свима другарство на првом месту, показало се на крају када су добијене пакетиће сви 

заједно појели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Деда Мраз код првака 
 
 Последњи дан у школи, календарске 2017.године, прваке је сачекало велико 

изненађење. За време трећег часа, неко је покуцао, и на вратима се појавио Деда Мраз. 

Ђаци су га у почетку гледали у неверици не схватајући да је заиста ту, а затим су почели 

да вичу од среће. Деда Мраз је свима подарио пакетић, пожелео  срећну Нову годину и 

рекао да се потруде да буду добри као и до сада, јер су зато и добили поклоне. Прваци су 

му се одужили певањем  песмице: Деда Мразе, Деда Мразе не скрећи са стазе. 
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ЈАНУАР 

Новогодишњи квизови 

Традиционално већ  трећу  годину  у  нашој  школи  организују  се  квизови „Свезналица“  
и  „Знање  је  благо“. 

Ове  године  квизови  су  одржани   11. јануара 2018.године  у  просторији  матичне  
школе.  Оно што нам  је  посебно  драго  да су се  ове  године прикључили    ученици  из  
издвојених  одељења: Каменице, Срезојеваца,  Брезне,  Теочина,  Коштунића  и  Гојне 

Горе. То нам  показује  да  су  ови  квизови  заинтересовали  како  ученике,  тако  и 

наставнике  и одељењске  старешине  и  оправдали  њихов  смисао  организовања  и  
реализовања. 

Оно  чиме  можемо  да  се  похвалимо  јесте  и  већи  број  спонзора  који  су  нас 

подржали  и  помогли  у  обезбеђивању  награда  за  освојено  прво место. То су: СТР. 

„Аница“ из Богданице, песникиња,Љиљана Браловић  из  Прањана  и  књижара  
„Оригинал“  из Горњег Милановца. 

Аутори  квизова су Данијела Ракићевић и  Јелена  Александров.  У  реализацији  квизова  
помогли  су :  Зоран  Пантовић, директор  школе,  Снежана  Голубов,  Ана Зарић, Саша  
Васиљевић  и Славица  Дилпарић . 

Учестовало  је  48 ученика  подељењних  у  две  мешовите  категорије    млађих  и  
страријих  разреда.  У  млађој  категорији  било је  6  екипа  трећег  и  четвртог  разреда.  
Такође  у старијој категорији  било  је 6 екипа  петог,  шестог,  седмог  и осмог  разреда. 

У квизу  „Свезналица“,  у  млађој  категорији  победила  је екипа „Б“  и то:  Катаринаа 

Пантовић, Бојан Јанићијевић, Вук Гајевић и Анђела Папић. 

У квизу  „Знање  је  благо“ у  старијој  категорији  победила  је екипа „А“ и то: Тамара 

Биорац, Ана Јеремић, Ђорђе Вујанић и Немања Сарић. 
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Сумирајући  утиске  са овогодишњих   квизова,  схватили  смо да смо на добром  путу   и  
да  већ  можемо  почети   са  припремама  за наредну  годину. 

          
 
 
 

 

             
 
 
 
Седнице 
Седница Наставничког већа је одржана 11.1.2018. године. 
 
Школска слава Свети Сава 
 
Школска слава Свети Сава обележена је пригодним програмом у издвојеном одељењу у 

Брезни за ученике из Брезне и Теочина. 
Присутни су уживали и свака тачка програма је награђена великим аплаузом. 
Ученици и наставници су присуствовали литургији у цркви Светог Димитрија у Брезни. 
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После завршене литургије ученици су рецитовали песме о животу и раду Светог Саве. 

Месни свештеник цркве је поводом Савиндана даривао ученицима поклон пакетиће. 
Свечаности у Срезојевцима присуствовали су ученици из Теочина и Брезне. Хор ученика 

из Брезне употпунио је свечаност извођењем песама посвећених Светом Сави.  
Ученици  из Срезојеваца, заједно са својом учитељицом, уприличили су леп наступ  на 

радост ученика, наставника и родитеља.  
Обележавањем школске славе Светог Саве подстичемо код ученика ширење љубави и 

поштовања према српству и отаџбини. 
 
 
Ко је писмен, духовно је јачи 
Прослављен Савиндан  у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима 
У суботу, 27. јануара 2018.године културно-уметничким програмом обележена је школска 

слава.  Програм је започео Светосавском химном, затим су ученици трећег разреда 

рецитаовали текст ,,Четири свеће “, а ,,У колони Светог Саве“ су извели ученици другог 

разреда. Анђелија Лазовић је одсвирала ,,Валцер“. У другом делу програма наступили су  

чланови Драмске секције, припремили су одломак из драме у стиховима ,,Немањићи“. На 

крају програма наступили су најмлађи полазници фолклора. Програм је водила Јана 

Столица.  
Ученике су припремале Бранка Рајчевић, Славица Јевтовић и Горица Ристановић. Хором 

је руководио Марко Станојевић, а за костиме се побринула Снежана Голубов, учитељица у 

продуженом.  
На крају свечаности многобројним гостима се обратио директор. Истакао је значај добре 

сарадње родитеља и наставника, као и велику родитељску одговорност испричавши 

народну причу ,,Свети Сава  и отац и мати с малим дететом“, а затим је уручио 

захвалнице. 
Овогодишњи домаћини за школску славу су били ученици осмог разреда, њихови 

родитељи и одељењски старешина. 
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Први Светосавски турнир у малом фудбалу-Прањани 2018. 
 

Поводом школске славе- Свети Сава, Основна школа“ Иво Андрић“ Прањани и 

ФК“Гојногорац“ из Гојне Горе, организовали су први турнир у малом фудбалу за децу. На 

турниру је учествовало 14 екипа и то: 
1. ФК“ Младост радост“ 1 
2. ФК“ Младост радост“ 2 
3. ФК“ Гаучоси“ 1 
4. ФК“ Гаучоси“ 2 
5. ФК“ Јединсто“ Горња Горевница 
6. ФК“ Јunior  soccer“ 
7. FK“ Будућност“ Ариље 
8. ФК“ Арес“ 
9. ФК“ Борац“ Чачак 
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10. ФК“ Ахилије“ Ариље 
11. ФК“ Бубамара“ 
12. ФК“ Гојногорац“ 
13. ФК“ Црвена звезда“  Ужице 
14. ФК“ Иво Андрић“ Прањани 

На почетку турнира  интонирана је химна Републике Србије „ Боже правде“ , а 

потом су играче, њихове тренере и госте поздравили  председник ФК“ Гојногорац“ 

Никола Тимотијевић и директор ОШ“ Иво Андрић“ Прањани Зоран Пантовић. Они су 

присутнима пожелели пуно успеха у такмичењу и да се надају да ће овај турнир  

прерасти у  традицију.  
Никола Тимотијевић је подсетио присутне да се у школи „ Иво Андрић“ спроводи 

програм „Школа без насиља“ и да очекује од присутних фер и коректну игру.  
Директор Пантовић је упознао госте са Прањанима и специфичностима школе. Том 

приликом је напоменуо да школа ове године прославља јубилеј-160 година постојања и 

да је овај турнир и прослава Светог Саве на неки начин почетак обележавања овог 

великог јубилеја. Потом је капитенима екипа поделио захвалнице за фер-плеј игру, јер 

су  сви, како је рекао, који су данас овде, победници.Чланови Вршњачког  тима  

Прањани су изрецитовали песме о борби против насиља, а потом је почело надметање. 
На крају такмичења, председник ФК“ Гојногорац“ Никола Тимотијевић је уручио 

пехаре најуспешнијим екипама и то: 
1. ФК“ Младост радост“ 1- прво место 
2. ФК“ Арес“- друго место 
3. ФК“ Гаучоси“ 1- треће место 

Турнир је протекао у духу фер-плеја. Деца, њихови тренери, родитељи и бројни 

посматрачи уживали су у бравурама младих фудбалера . Ко зна, можда неки од њих 

заблистају у великим европским клубовима. Ми им то од срца желимо. 
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Седнице 
Седнице Одељењских већа одржане су 26.1.2018. године. 
Седница Стручног већа  разредне наставе такође је одржана 26.1.2018.године. 
Седница Наставничког већа је одржана 30.1.2018. године. 
 

Ревија  фризура 
 
У нашој школи  одржана је Обука у прављењу фризура по епохама, у трајању четири дана 

од 24. до 26.јануара. Ревија фризура  приказана  је 30.1.2018.године. 
Организатор обуке је педагог школе.  
Обуку су водили: Снежана Голубов, учитељица у продуженом боравку  и  ученице 

8.разреда: 
Тамара Толић 8/1, Кристина Јеремић 8/1 и Теодора Лазовић 8/1. 
За учешће у обуци – модела пријавило се 13 ученика.  
Циљ обуке : учење  од  ученика да  праве  фризуре , плетенице, кикице које су носиле и 

наше баке и прабаке.  
Задаци: обучити учеснике у прављењу  различитих фризура са плетеницама, кикицама; без 

коришћења фена, пегле за косу, лака и гелова да фрузура лепо изгледа и одмерено према 

узрасту ученика. 
Ученице су на Ревији носиле фризуре које су направиле ученице осмог разреда и 

представиле прво професионалним фризерима из Прањана Гордани Толић и Бојани 

Лазовић. Потом  наставницима на седници Наставничког већа. Велики допринос овој 

манифестацији дала је и учитељица продуженог боравка Снежана Голубов. Свој простор 

је дала за обуку и учила како се на брз и лак начин праве лепе фризуре. Професионални 

фризерке су одушевљене овом манифестацијом, јер деца показују своју креативност и 

умеће. 
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ФЕБРУАР 
 
 
Одржан маскенбал 
 
 

Дана , 13.02. 2018. године у ОШ ,, Иво Андрић “ у Прањанима одржано је 

предтакмичење  за фестивал маски. Учествовали су ученици из матичне школе, Гојне 

Горе, Каменице, Коштунића и Теочина  и предшколци.Учествовало је 29 појединачних и 1 

групна маска.  
 

ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ, 
13.2.2018. МАСКЕНБАЛУ 

СПИСАК  МАСКИ  
рб. раз име и презиме Маска 
1. ПРЕД НАТАЛИЈА  ЛАЗОВИЋ ТРНОВА  РУЖИЦА 
2. 1. АНАСТАСИЈА ТАНАСКОВИЋ ВЕШТИЦА 
3.  СНЕЖАНА  СИМОВИЋ ДОКТОРКА 
4.  ВЛАДАН  ЈОЧОВИЋ ДЕДА 
5.  ЂУРЂА  ТРИФУНОВИЋ ЛЕОПАРД 
6.  ВИКТОР  ЈЕВТОВИЋ СЕКАЧ 
7.  МИЛИЦА  МИЛОШЕВИЋ БУБА МАРА 
8.  РАДОВАН  ГЛИШИЋ СУПЕРМЕН 
9.  МИЛОШ  ЕРИЋ ВОЈНИК 
10.  АНА  ДРИНЧИЋ КРАЉИЦА ЈЕСЕНИ 
11.  ДУЊА  ЂОЛОВИЋ ВЕШТИЦА 
12.  ПЕТАР  КОЗОДЕР ЧОБАНЧЕ 
13.  АЛЕКСАНДРА   ЛУКОВИЋ СУНЦОКРЕТ 
14. 2. МАША  ЈЕВТОВИЋ КРАЉИЦА  ЖИТА 
15.  ИВА КРУНИЋ ЦВЕТ 
16.  ЈОВАНА  СТАНОЈЕВИЋ ВЕСНА БОГИЊА ПРОЛЕЋА 
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17. 3. НАТАЛИЈА   МИЛОШЕВИЋ СКИТНИЦА 
18.  ТЕОДОРА ТОМАНИЋ УЧИТЕЉИЦА 
19.  ВУК ДРИНЧИЋ ВОЈВОДА  МИЛИЋ ДРИНЧИЋ 
20.  ЈОВАНА КОНТИЋ ЗВОНЧИЦА 
21.  АЛЕКСА ДАМЉАНОВИЋ ЈЕЛКА 
22.  КАТАРИНА БРАЛОВИЋ КЛОВН 
23.  АНЂЕЛА ТАНАСКОВИЋ МАЧКА 
24. 4. НИКОЛИНА  СТАРЧЕВИЋ ВАМПИРКА 
25.  АЛЕКСАНДАР  БАБИЋ КВАЗИМОДО 
26.  НИКОЛИНА ТРНАВАЦ ШУМСКА  ЧАРОЛИЈА 
27.  БОЈАН ЈАНИЋИЈЕВИЋ ГУСАР 
28.  ВУК ГАЈЕВИЋ, МИЛЕНКО БРАЛОВИЋ, МАРКО 

ПЕТРОВИЋ ГР.МАСКА 
РОБОТИ И НАУЧНИЦИ 

29. 5. МИЛИЦА  ЛАЗОВИЋ НЕОБИЧАН КИШОБРАН 
30.  МИРЈАНА ИЛИЋ БОГИЊА ЛЕПОТЕ 
    
    
 

Било је доста креативних маски . Двадесет маски је прошло на финално  такмичење , 

које ће се одржати у Дому  културе у Чачку . 
 

ПЛАСИРАНЕ МАСКЕ  ИЗ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ П Р А Њ А Н И 
МАСКЕНБАЛ У ПРАЊАНИМА, одржан 13.2.2018.године у 12 часова 

рб. раз име и презиме Маска 
1. ПРЕД НАТАЛИЈА  ЛАЗОВИЋ ТРНОВА  РУЖИЦА 
2. 1. ЂУРЂА  ТРИФУНОВИЋ ЛЕОПАРД –дорада 
3.  МИЛИЦА  МИЛОШЕВИЋ БУБА МАРА 
4.  АНА  ДРИНЧИЋ КРАЉИЦА ЈЕСЕНИ  3.место 
5.  ДУЊА  ЂОЛОВИЋ ВЕШТИЦА 
6.  ПЕТАР  КОЗОДЕР ЧОБАНЧЕ –дорада 
7.  АЛЕКСАНДРА   ЛУКОВИЋ СУНЦОКРЕТ 
8. 2. МАША  ЈЕВТОВИЋ КРАЉИЦА  ЖИТА  2.место 
9.  ИВА КРУНИЋ ЦВЕТ 
10.  ЈОВАНА  СТАНОЈЕВИЋ ВЕСНА БОГИЊА ПРОЛЕЋА 

3.место 
11. 3. НАТАЛИЈА   МИЛОШЕВИЋ СКИТНИЦА 
12.  ТЕОДОРА ТОМАНИЋ УЧИТЕЉИЦА –дорада 
13.  ВУК ДРИНЧИЋ ВОЈВОДА  МИЛИЋ ДРИНЧИЋ 
14.  ЈОВАНА КОНТИЋ ЗВОНЧИЦА 
15.  АЛЕКСА ДАМЉАНОВИЋ ЈЕЛКА –дорада 
16. 4. НИКОЛИНА  СТАРЧЕВИЋ ВАМПИРКА 
17.  НИКОЛИНА ТРНАВАЦ ШУМСКА ЧАРОЛИЈА  1. место 
18.  КАТАРИНА БРАЛОВИЋ КЛОВН – дорада 
19.  МИЛИЦА ЛАЗОВИЋ НЕОБИЧАН  КИШОБРАН 
20.  ГРУПНА МАСКА: РОБОТИ И НАУЧНИЦИ 
  ВУК ГАЈЕВИЋ  
  МИЛЕНКО  БРАЛОВИЋ  
  МАРКО ПЕТРОВИЋ  
 3. ДУШАН  ГАЈЕВИЋ  

 
Сви учесници заслужили су похвале за учествовање на овој манифестацији, која 

доприноси очувању наше традиције.  
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Обележен Међународни дан матерњег језика 
 
     У среду, 21.фебруара, у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима обележен је Међународни дан 

матерњег језика. Циљ обележавања овог дана је да се код ученика развија свест о значају 

очувања ћирилице и српског језика. У првом делу, кроз дијалог и радионице, ученици су 

закључили на који начин могу  допринети  очувању језичке баштине. Навели су мноштво 

СМС порука у којима се јављају грешке. Закључак је да треба увек писати и говорити 

правилно, без обзира коме се обраћамо .  
Други део био је посвећен промоцији школске библиотеке. Указано је на обиље 

разноврсних књига које могу ту пронаћи. Посебна пажња је посвећена ,,Даници за младе“. 

Ученицима је предочен њен садржај, с посебним освртом на писце које препоручују, 

књиге, часописе. 
У завршном делу, по узору на роман ,,Деобе“, Добрице Ћосића, говорили смо најлепше 

српске речи. Те речи су још лепше звучале уз звуке клавира, музичка подршка била је 

Анђелија Лазовић, ученица осмог разреда. 
Час су припремиле Горица Ристановић и Гордана Поповић. 
 
Општинско такмичење из математике 
 
 У суботу, 24. фебруара 2018. године одржано је општинско такмичење ученика 

основних школа из математике. Такмичење је одржано у ОШ „ Свети Сава“ у Горњем 

Милановцу. Из наше школе учествовало је 16 ученика. 
Након објављивања коначне ранг листе остварени резултати наших ученика су следећи: 
3. разред: 
Наталија Милошевић – 2. место 
Анђела Папић – 2. место 
Огњен Топаловић – 3. место 
Душан Гајевић – похвала 
4. разред 
Вук Гајевић – 2. место 
Катарина Пантовић – 3. место 
6. разред 
Лука Вуковић – 1. место 
Ђорђе Вујанић – 2. место 
 
 
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 
 
     Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 24.марта 2018. 

године у 10 часова у Основној школи "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу. 
 
     На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе ученици Основне школе 

"Иво Андрић" у Прањанима постигли су следеће резултате: 
 
  2. место и пласман на окружно такмичење освојили су ученици: 
   
 Ђорђе Вујанић (6. разред): 18 поена      
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 Лука Вуковић (6. разред): 17 поена         
 Невена Томовић (7. разред): 17 поена   
 
Ученици који се нису пласирали на окружно такмичење: 
 
3. место: Ленка Вујанић (7. разред): 15 поена    
Анђела Старчевић (5. разред): 13 поена            
    
Финално такмичење у маскенбалу 
 
Дана, 25.02.2018. године у Дому културе у Чачку одржано је финално такмичење у 

маскенбалу поводом Беле покладне недеље. 
Организатор такмичења је КУД „Абрашевић“ из Чачка у сарадњи са основним школама 

Моравичког округа. 
Пет ученика, представника наше школе, остварило је значајан успех и као награду понели 

су пехар са овог такмичења. 
То су: Маша Јевтовић, други разред из Прањана, маска „КРАЉИЦА ЖИТА“ 
Јована Станојевић, други разред из Прањана, маска „ВЕСНА БОГИЊА ПРОЛЕЋА“ 
Катарина Браловић, трећи разред из Каменице, маска „КЛОВН“ 
Вук Дринчић, трећи разред из Теочина, маска „ВОЈВОДА МИЛИЋ ДРИНЧИЋ“ 
Николина Трнавац, четврти разред из Гојне Горе, маска „ШУМСКА ЧАРОЛИЈА“. 
Честитамо победницима уз жељу да и у наредним такмичењима победи маштовитост, 

креативност и аутентичност у изради маски. 
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МАРТ 
 
Kутија пријатељства 
 
На часу одељењског старешине у осмом разреду предложено је да се направи кутија 

пријатељства. 
У периоду од 20. до 28. фебруара 2018.године  кутија је стајала код дежурног ученика. 

Ученици од петог до осмог разреда су обавештени да у кутију убацују поруке којима ће 

обрадовати друга, другарицу или симпатију. Када је прошло наведено време, ученици 

осмог разреда су уручили поруке.  
Атмосфера је била ведра, весела, колективне поруке су окачене на огласну таблу. 
 

                        
               
             
    Општинско такмичење у шаху 
 
 Овогодишњи организатор општинског такмичења у шаху за ученике и ученице 

основних  школа Савез за школски спорт и организацију такмичења игром до здравња, у 

сарадњи са ШК „Металац“ реализовао је ово такмичење у суботу 3. марта 2018. године у 

ШК „Металац“. Пласман на окружно такмичење за пионире по  разредима изборили 

су ученици означени плавом бојом, јер само три ученика по категорији могу бити 

пласирана на окружно такмичење: 
  
 V разред  : 
         2.место Ивановић Марко ОШ „Иво Андрић“ Прањани 
         3.место Толић Алекса ОШ „Иво Андрић“ Прањани 
 
           
 VII разред   1.место Сарић Немања ОШ „Иво Андрић“ Прањани 
 
             VIII разред 
            2.место Томовић Бојан ОШ „ Иво Андрић  “ – Прањани 
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Општинско такмичење из књижевности 
 
      У суботу, 10. марта 2018. године  у ОШ „Десанка Максимовић“  у Горњем Милановцу 

одржано је  општинско такмичење из књижевности - Књижевна олимпијада.  На овом 

такмичењу учествовало је 6 ученика  из наше школе и остварили су  следеће резултате: 
 
      Марија Браловић (7. разред) – 9 бодова 
 
      Милена Брковић ( 7. разред ) – 11 бодова – треће место, пласирала се на окружно 

такмичење 
 
      Немања Сарић (7. разред ) – 14 бодова – друго место, пласирао се на окружно 

такмичење 
 
     Невена Томовић ( 7 . разред )  - 11 бодова – треће место, пласирала се на окружно 

такмичење  
 
       Тамара Биорац (8. разред ) – 11 бодова 
 
       Љубица Дамљановић ( 8. разред ) – 11 бодова 
 
Општинско такмичење из географије 
 
На општинском такмичењу из географије које је одржано 11.марта 2018. године у 

ОШ,,Арсеније Лома “ на Руднику ученици наше школе постигли су следеће резултате : 
 
Атанасије Брајовић 7.разред- 1.место 
Немања Сарић 7. разред  -2.место 
 
   Општинско такмичење из историје 
 
На општинском такмичењу из историје које је одржано 17.марта 2018. године у ОШ 

,,Таковски устанак “  у Такову  ученици наше школе постигли су следеће резултате : 
Лука Вуковић 6. разред-3.место 
Ђорђе Вујанић 6. разред -3.место 

 
Марија Браловић 7.разред -3.место 
Милена Брковић 7.разред-3.место 
 
Тамара Биорац 8.разред-2.место         
   
   Општинско такмичење из биологије   
 
На општинском такмичењу из  биологије  које је одржано 17.марта   2018. године у ОШ  
,, Иво Андрић  “  ученици наше школе постигли су следеће резултате : 
 
 



                
 
 
 

                         
Прањани                   1858                                                           ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2017/2018. годину                                      

53 
 

Пети разред 
1. Анђела Старчевић- 91. поен;   1. место-пласман на Окружно 
2. Марија Мирковић- 80. поена; 3.место-пласман на Окружно 

Шести разред 
1. Ивана Милановић-94. поена;    1.место-пласман на Oкружно 
2. Огњен Козодер-    93. поена;     1. место- пласман на Oкружно 
3. Лука Вуковић-       91. поен;       1. место-пласман на Окружно 
4. Маријана Плачић-88. поена;     2. место-пласман на Окружно 
5. Алекса Вукашиновић-83.поена; 2.место 
6. Катарина Вујичић-     78.поена;  3. место 
7. Анђела Обрадовић-  76. поена; 3.место 

Седми разред 
 
1.Немања Сарић-     88. поена,   2. место-пласман на Окружно 
2. Марија Браловић-86. поена, 2. место-пласман на Окружно 
3. Невена Томовић-  83. поена,  2. место 
4. Лазар Петричић-   82. поена,  2.место 
5.Милена Брковић  -81. поена,  2. место 
 

Окружно такмичење у шаху 
 
На окружном такмичењу у шаху које је одржано 18. марта  2018. године у Доњој Трепчи   

Бојан Томовић , ученик осмог разреда освојио је 2.место. 
 
Школско такмичење у рецитовању 
 

У оквиру манифестације ,,Песниче  народа мог“, у организацији Културног центра  

из Горњег Милановца, у нашој школи је, у петак 23.III 2018. године, одржано школско 

такмичење у рецитовању. Сви учесници су веома лепо говорили одабране песме, а 

трочлана комисија је одабрала ученике који ће представљати нашу школу на општинском 

такмичењу: 
а) млађи узраст: 
1. Дуња Ђоловић, 1. разред, Теочин 
2. Ивана Весковић, 4. разред, Теочин 
3. Марија Савић, 2. разред, Гојна Гора 
(Похваљује се: Немања Васиљевић, 3. разред, Прањани) 
 
б) средњи узраст: 
1. Милица Веселиновић, 5. разред, Прањани 
2. Ана Вуковић, 6. разред, Прањани 
3. Јана Столица, 7. разред, Прањани 
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Окружно такмичење из математике  
 
На окружном такмичењу из математике које је одржано 25.марта 2018. године  у 

ОШ,,Свети Сава “у Чачку ученици наше школе постигли су следеће резултате : 
 
Вук Гајевић  -4.разред 3.место 
Лука Вуковић -6.разред-3.место 
Математичко такмичење ,, Мислиша 2018.“ 
   На математичком такмичењу ,, Мислиша 2018.“  ученици наше школе постигли су 

следеће резултате : 
Маша Јевтовић 2.разред –похвала 
Лука Вуковић 6.разред- похвала 
 
 Општинско такмичење рецитатора „Песниче народа мог“ 
 
Културни центар Горњи Милановац, у сарадњи са Савезом аматера Србије у петак, 

30.03.2018. организовао је такмичење рецитатора „Песниче народа мог“.   На смотри 

одржаној у просторијама Културног центра у три старосне категорије, представили су се 

победници школских надметања рецитатора. 
У категорији млађих основаца нашу школу су представљали ученици: 
Дуња Ђоловић, први разред, Теочин 
Марија Савић, други разред, Гојна Гора 
Немања Васиљевић, трећи разред, Прањани 
Ивана Весковић, четврти разред, Теочин 
У категорији рецитатора од петог до осмог разреда нашу школу су престављали ученици 

из Прањана: Милица Веселиновић, пети разред, Ана Вуковић, шести разред и Јана 

Столица, седми разред. 
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Сви кандидати су лепо казивали одабране песме и награђени су аплаузом од стране 

публике. 
Циљ ове лепе смотре рецитатора јесте да развија осећања код ученика за етичке и 

естетичке норме које садржи поезија, трагање за суштинским вредностима песме. 
 
Ускршњи пано 
 
 
 

 
 
Пано уредили ученици продуженог боравка заједно са члановима  Библиотечке секције у 

организацији Снежане Голубов и Гордане Поповић. 
 

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 

нојезика и била су надахнуће за стварање многих позоришних и балетских представа. 
Тим поводом у уторак  10.4.2018. године чланови Библиотечке секције и  продуженог 

боравка  извели су за ученике млађих разреда драматизовану бајку ,,Принцеза на зрну 

грашка “. 
Затим је следио песнички час. Својим песмама представили су се ученици наше школе 

који учествују на многобројним наградним конкурсима. 
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Седнице 
Седнице Одељењских већа одржане су 10.4.2018. године. 
Седница Стручног већа  разредне наставе такође је одржана 10.4.2018.године. 
Седница Наставничког већа је одржана 12.4.2018. године. 
 
 
Пробни завршни испит 
 
      У петак, 13.4.2018. године са почетком у 12 часова 37 ученика осмог разреда радило 

је пробни завшни испит из математике у фискултурној сали матичне школе у Прањанима 
 
У суботу , 14.4.2018. године ученици су у 9 часова полагали пробни завршни испит из 

српског језика , а у 11 :30 пробни завршни комбиновани тест. 
 
 
 
     Окружно такмичење из књижевности-Књижевна олимпијада  
 
      Окружно такмичење из књижевности-Књижевна олимпијада одржано је у 

недељу,15.4.2018. године у ОШ ,,Вук Караџић “ у Чачку . На овом такмичењу учествовало 

је пет ученика из наше школе и остварили су следеће резултате : 
 
 
Милена Брковић 7.разред –прво место, пласирала се на републичко такмичење 
Немања Сарић 7. разред-друго место ,пласирао се на републичко такмичење 
Невена Томовић 7.разред-друго место 
Тамара Биорац 8. разред –треће место 
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  Вече завичајне поезије 
 
Књижевно друштво „Запис“ и Културни центар, поводом Дана општине Горњи 

Милановац у среду, 18.04.2018.године у холу Велике сале организовали су вече завичајне 

поезије. 
У програму су осим чланова Књижевног друштва  наступили и ученици књижевног 

конкурса на тему „Завичај“. 
Ученици Основне школе „Иво Андрић“ из ИО Брезна и Теочин били су учесници у 

програму који је припремио и водио песник Радош Марковић. 
Награђени ученици из Брезне су: Ђорђе Вујанић, 6.разред, треће место за поезију, Сретен 

Ђоловић, 6.разред, треће место за поезију, Милена Брковић, 7.разред за прозу и Немања 

Сарић, 7.разред, похвала за поезију. 
Награђени ученици из Теочина су: Ана Дринчић, Дуња Ђоловић, Александра Луковић, 

први разред и ученици трећег разреда: Бранислав Дамљановић, Вук Дринчић и Јована 

Контић – посебна похвала за поезију. 
Ово је прилика да деца осете искуство јавног наступа и учине радост својим родитељима и 

наставницима. 
 

           
 
 
 
  Акција „УРЕДИМО НАШ ГРАД И ОПШТИНУ“ 
 
У четвртак, 19.04.2018.године реализована је акција уређења и чишћења школских 

дворишта и околине сви наших школа.  
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. 
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Oпштинско такмичење у атлетици 
 
На општинском такмичењу у атлетици које је одржано 20.априла 2018. године на терену 

СД ,, Таково “ ученици наше школе појединачно су се пласирали на окружно такмичење: 
 
300м-Томовић Бојан - 8.разред – Прањани  -1.место 
 
Скок у даљ-Браловић Филип 8.разред – Прањани 
600м-   Обрадовић Александра-8.разред- Каменица 
Бацање кугле –Јанићијевић Бојана -8.разред-Каменица 
 
 Манифестација „Теочински дани“ 
 
Ова културно – уметничка манифестација доприноси представљању и неговању културе и 

правих вредности нашег завичаја. 
Пре шест година смо први пут организовали манифестацију и  жеља наших ученика била 

је да прерасте у једну лепу традицију, традицију која данас повезује садашње и бивше ђаке 

школе, ђаке матичне школе и њених издвојених одељења као и ђаке са сеоског и градског 

подручја. 
Програм је отворио школски хор са песмом „Боже правде“. Публика је уживала у 

драматизацији текста „Седам прутова“, рецитацијама на српском и енглеском језику. 

Програм су својим наступом увеличали КУД „ФРА“ из Чачка и КУД „ШУМАДИЈА“ из 

Горњег Милановца. 
Стихове за децу казивао је професор Високе школе у Чачку мр Миливоје Брковић, родом 

из Теочина и песници из КД „Запис“ Љиља Браловић и Радош Марковић. 
У просторијама школе уприличена је мини ликовна колонија за ученике млађих разреда уз 

подршку сликарке Александре Луковић из Теочина. 
После програма дружење се наставило уз закуску у школском дворишту. 
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Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице бројним 

појединцима, организацијама и предузећима за подршку манифестацији коју школа 

организује. 
 
 
 
 

                       
 

                     
 
Окружно такмичење из биологије 
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Окружно такмичење из биологије је одржано у суботу,  21. 04. 2018.  у ОШ „Филип 

Филиповић“ у Чачку. На овом такмичењу учествовало је осам ученика из наше школе и 

остварили су следеће резултате: 
 
1. Маријана Плачић (6. разред)- 1. место; 
2. Анђела Старчевић (5. разред)- 2. место; 
3. Марија Браловић (7. разред)- 2. место; 
4. Огљен Козодер (6. разред)- 2. место; 
5. Ивана Милановић (6. разред)-3.место; 
6. Немања Сарић (7. разред)- 3. место; 
7. Марија Мирковић (5. разред)- 3. место; 
8. Лука Вуковић (6. разред)- 3. место; 

Oкружно такмичење из историје  
 
На окружном такмичењу из историје које је одржано у недељу 22.4.2018. године у 

ОШ,,Таковски устанак “  у Такову  Ђорђе Вујанић ,ученик 6.разреда из Брезне освојио је 

треће место. 
Екскурзија ученика 5. 6.разреда 
 
Дводневна екскурзија за ученике петог  и шестог  разреда ОШ „ Иво Андрић“ Прањани, 

изведена је 25 и 26. априла 2018. године у организацији туристичке агенције „Матовић“ из 

Чачка. 
Релација екскурзије била је Прањани-Дивчибаре-Ваљево- Лозница- Бања Ковиљача-
Шабац. 
 
Екскурзија 7.и 8.разреда 
 
 Дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда ОШ „ Иво Андрић“ 

Прањани, изведена је 25 и 26. априла 2018. године у организацији туристичке агенције 

„Матовић“ из Чачка. 
Релација екскурзије била је Прањани – Крагујевац – Гамзиград - Зајечар - Неготин  – 
Кладово  – Лепенски вир -  Голубац -  Прањани. 
 
 Екскурзија млађих разреда  
 
У суботу, 28.априла 2018.године, ученици млађих разреда били су у Београду на 

једнодневној ђачкој екскурзији. 
Ученици су са својим учитељима били распоређени у два аутобуса туристичке агенције 

„Национал травел“ д.о.о. из Ваљева.  
У преподневном делу дана посетили смо Музеј авијације.  
Наставили смо пут до Калемегдана и обишли Зоолошки врт. Обилазак Зоолошког врта је 

подстакао ученике да се још више интересују за животиње и да негују правилан однос 

према њима. 
Потом смо посетили Храм Светог Саве на Врачару, највећи српски православни храм.  
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Затим смо отишли на Авалу, где смо имали леп поглед на Београд са Авалског торња. 

Направили смо паузу за освежење и кренули за Прањане. 
Ученици су уживали у лепим пределима и проширили своја сазнања. За време путовања 

владала је весела атмосфера међу ученицима. 
Уз лепо време и добро расположење провели смо дан на екскурзији.  
 

        
 
 
 

        
 
 
 
Oкружно такмичење из географије 
 
Дана 28.априла 2018. године  одржано је окружно такмичење из  географије у 

ОШ,,Котража “ , у Котражи.На такмичењу су учествовала два ученика из наше школе и 

постигли су следеће резултате : 
Атанасије Брајовић -7.разред - 1.место –пласман на републичко такмичење 
 
Немања Сарић – 7 разред - 3.место 
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Oкружно такмичење из српског језика и књижевности 
 
На окружном такмичењу из српског језика и књижевности које је одржано  29. априла 

2018. године , Невена Томовић , ученица 7.разреда освојила је друго место и пласирала се 

на Републичко  такмичење. 
 
 

MAJ 
Одржан девети шаховски турнир  
 

Поводом Првог маја, Празника рада, у Богданици је одржан девети по реду 

шаховски турнир. Организатор турнира је ОШ“ Иво Андрић“ Прањани, издвојено 

одељење у Богданици. На турниру је учествовало 26 такмичара у сениорској и осам 

ученика у јуниорској конкуренцији. Турнир је меморијалног карактера и носи 

назив,,Милојка Кнежевић“, по јединој жени са ових простора која је играла шах.  
Турнир је отворио директор школе Зоран Пантовић, који је у свом говору направио 

кратку ретроспективу овог турнира, поздравио присутне и захвалио се шаховском клубу 

„Пролетер“ из Миндена и СТР“Аници“ из Богданице, као спонзорима ове спортске 

манифестације и родитељима који су помогли одржавање овог турнира. Такође се 

захвалио Бранимиру Кнежевић и Милојку Чоловић који су помогли у организацији 

такмичења. Директор Пантовић је похвалио ученика из основних школа из Горњег 

Милановца који су на окружном такмичењу направили добар резултат. Чак њих осам се 

пласирало на републичко такмичење, које ће се одржати у Зрењанину. Међу њима је и 

један ученика осмог разреда из Прањана Бојан Томовић. Том приликом је рекао да школа 

ове године слави 160 година постојања и да је свака манифестација коју организујемо 

посвећена том јубилеју. Такође је најавио да ће за следећи, јубиларни десети турнир бити 

организован и богат културно-уметнички програм. 
Судија турнира био је Владан Бановић из Горњег Милановца. 
По завршетку такмичења, директор је уручио пехаре и медаље победницима и 

најстаријим учесницима турнира. 
 У јуниорској конкуренцији прво место заузео је Драган Вуковић, други је био 

Стефан Милетић, док је треће место заузео Марко Ивановић. 
Код сениора , прво место је освојио Матовић Петар из шаховског клуба „Борац“ из 

Чачка, други је био Вујовић Вук из Горњег Милановца, док је треће место заузео Розгић 

Димитрије из Чачка. 
По завршетку церемоније доделе пехара, за све је припремљен ручак-пасуљ из 

земљаног лонца који су сви похвалили. 
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Oкружно  такмичење у атлетици 
 
На окружном  такмичењу у атлетици које је одржано 4.маја  2018. године ученици наше 

школе постигли су следеће резултате : 
 
Скок у даљ-Браловић Филип-  8.разред – Прањани -2.место 
Бацање кугле –Јанићијевић Бојана -8.разред-Каменица -3.место 
 
Међуокружно  такмичење у атлетици 
 
На међуокружном такмичењу у атлетици које је одржано 8.маја 2018. године  у Крагујевцу 
Анђела Обрадовић освојила је 1.место у бацању кугле. 
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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 МЕСТО 
Николина Трнавац 4.разред-Гојна Гора прво место 
Милица Лазовић 5.разред-Каменица друго место 
Алекса Дамљановић 3.разред-Коштунићи треће место 
Анђела Обрадовић 6.разред-Каменица треће место 
 
 
Ликовни радови  
 
УЧЕСНИК РАЗРЕД И ШКОЛА МЕСТО 
Вук      Дринчић 3.разред-Теочин прво место 
Ива Крунић 2.разред-Прањани друго место 
Кристина Матијевић 7.разред-Прањани похвала 
Јована Дамљановић 7.разред-Прањани похвала 
 

. 
Крос РТС-а   
 
      Под покровитељством   РТС-а дана 11.маја 2018. године у нашој школи одржан је  крос 

за ученикe.  
Циљ ове манифестације је да се поспешује физичка активност код ученика, као и боравак 

на чистом ваздуху. 
Победницима честитамо на успеху, као и свим учесницима са жељом да развијају 

такмичарски дух, да буду здрави и насмејани. 
 

 
Изведена представа ,,Обично поподне“ 
 
        У четвртак, 10.маја, у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима, изведена је представа 

,,Обично поподне“. Извели су је ученици шестог разреда, Марија Ивановић, Алекса 

Вукашиновић, Дарко Вујичић, Стефан Браловић и Ђорђе Марић. Аутор текста је Данило 

Николић, а ученике је припремила наставница српског језика Горица Ристановић. 

Извођењу представе присуствовали су представници Културног центра, организатори 

Школске сцене,  из Горњег Милановца, као и многобројни ученици.  
Глумци су награђени слаткишима које су поделили са својим другарима из одељења. 
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У Каменици је изведена предства ,, Свети Сава у мојој кући “ 
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У Брезни је изведена представа ,,Свињар “. 
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Републичко такмичење у атлерици 
 
На републичком такмичењу у атлетици у дисциплини бацање кугле , Анђела Обрадовић 

ученица 6.разреда из Каменице освојила је треће место. 
 
 
    Посета Компанији „Соко Штарк“ 
 
Дана 16.маја 2018.године ученици из Теочина су са својом васпитачицом и учитељицом 

посетили Соко Штарк. 
Организованим превозом од стране школе са поласком у 07:00 часова из Теочина у 

Београд смо стигли у 10:00 часова. Пауза за доручак била је у Љигу. 
На улазу у фабрику дочекали су нас представници компаније који су нам уједно 

приредили групно фотографисање са њиховом 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. Вође група били су Технолог производње и 

Инжењер развоја. Након тога групе су се ротирале. Приликом посете сектору 

Истраживања и развоја дегустирали смо производе 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. Затим нас је 

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

фотографије са елементима Смоки Смокић и  Бананица. 
По одласку из фабрике направили смо паузу за освежење у Лазаревцу. 
Са пуно лепих утисака стигли смо у Теочин у 16:30 часова. 
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Ђаци наше школе на Фестивалу вишејезичности у Солуну  
Културно-образовни пројекат „Обележавање стогодишњице Првог светског рата“ почео је 

2014. године, а ове године се налази у својој завршној фази. Овај значајни пројекат 

обједињује више школа како из Србије тако и из дијаспоре и региона, па су тако у њега 

укључени ученици из Српске допунске школе из Швајцарске, Српске школе из 

Негославаца (општина Вуковар), Гимназије и Богословије из Сремских Карловаца, школе 

„Милева Марић“ из Титела, Хемијско-прехрамбене школе из Београда, Земунске 

гиманзије и београдске Гимназије „Патријарх Павле“, а од ове године учешће су узела и 

деца из наше школе, издвојено одељење Брезна. Они су заједно са својим другарима из 

поменутих школа ишли на културно-образовно путовање и у посету српским светињама у 

Грчкој и граду Солуну. У Грчкој су им домаћини били Српска допунска школа у месту 

Катерини, а уприличен је и пријем у Конзулату Републике Србије у Солуну. Ову прилику 

наши ученици су искористили да представе свој сувоборски крај и целу нашу општину, а 

конзулу Србије у Солуну г. Синиши Павићу уручили су књиге и брошуре које указују на 

културно-историјски значај и туристички потенцијал сувоборског краја и целе 

горњомилановачке општине.  
Поред тога, деца су учествовала на образовном часу из историје, затим у квизу на тему 

Првог светског рата, као и на вишејезичним радионицама и самом великом Фестивалу 

вишејезичности у Солуну, где су представила српски језик.  
Пре пута у Грчку, заједно са својим другарима из поменутих школа предвођени 

професорком Српске допунске школе у Швајцарској Јелене Митровић, деца брезанске 

школе су учествовала на свечаној литији улицама Београда поводом Спасовдана, славе 

нашег главног града. После спасовданске литије деца су примљена у Народну скупштину  

Републике Србије. Ову посету уприличио је народни посланик Проф. др Миладин 

Шеварлић, који је, заједно са особљем Народне скупштине, за децу припремио 

незабораван обилазак скупштинског здања. На ову топлу добродошлицу деца су 

одговорила песмом „Тамо далеко“, као и дивном химном српско-грчког пријатељства „Mi 

Mou Thimonis Mata Mou“ или у преводу на српски „Не љути се на мене, око моје“, коју су 

извели управо Ленка и Ђорће Вујанић, ђаци наше школе. Извођење ове песме оставило је 

дубок утисак на све присутне. Ипак, посебну драж целом догађају дало је казивање 

стихова Ђорђа Вујанића, малог срезојевачког и горњомилановачког песника и члана 

Књижевног друштва „Запис“. Он је говорио стихове из своје прве збирке песама „На 

раменима предака“, а на молбу начелнице скупштинске бибилотеке гђе Радмиле 

Стојановић, Ђорђе је своју књигу поклонио скупштинској библиотеци, те се она сада 

налази међу шездесет хиљада наслова које поседује ова библиотека.  
Значајан печат целом догађају дао је и сусрет ове делегације и г. Миодрага Линте, 

народног посланика и председника Одбора за дијаспору при Народној скупштини 

Републике Србије, који је поздравио делегацију ђака и професора. Овом приликом 

размењена су искуства и контакти и договорена је будућа, још боља сарадња српских 

институција и организација како из отаџбине тако и из дијаспоре и региона, при чему је 

нада да ће и школе и институције горњомилановачке општине имати своје место у овим 

активностима. 
На крају, као круна целог овог догађања, а од значаја за наш крај, уприличена је посета 

српском војничком гробљу Зејтинлик у Солуну, приликом које је част да уручи специјалну 

повељу вишедеценијском чувару Зејтинлика деда Ђорђу Михаиловићу припала ђаку наше 

школе Ћорђу Вујанићу.  
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Све ово указује на чињеницу да деца из сеоских средина и тзв. малих сеоских школа ни у 

чему не заостају за тзв. великим градским школама, те је очигледно да, уколико постоје 

жеља и воља за добрим радом и сарадњом ђака, наставника и родитеља, а по примеру из 

наше школе, деца на најбољи начин могу да напредују, усвајају знања и да узму истакнуто 

учешће у догађајима од ширег националног, па и међународног значаја.  
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Краљевски пар у Прањанима 

     Њихова Краљевска Височанства престолонаследник Александар и принцеза Катарина, 

заједно са представницима хуманитарне организације Лајфлајн Чикаго, предали су 

обновљену кухињу и трпезарију основној школи "Иво Андрић" у Прањанима. Њихова 

Краљевска височанства такође су присуствовала светој литургији у цркви Светог 

Вазнесења Господњег  и положили венце на споменик Галовића пољу посвећен свима који 

су помогли извођењу операције Халијард. 

 
                                                      Свечани дочек гостију 
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Приредба у фискултурној хали школе 

  Донација школи вредна више од 18.000 америчких долара остварена је захваљујући 

хуманитарној организацији Лајфлајн Чикаго, којој  је покровитељ Њ.К.В. принцеза 
Катарина, и "Три-стате" области Питсбурга. 
Драго ми је да смо данас са вама у Прањанима. Данас имамо велику част да су са нама и 

наши пријатељи и донатори из организације Лајфлајн Чикаго. Срећна сам што видим да је 

вредан рад и труд уродио плодом и да данас имате нову школску кухињу и трпезарију, а 

све због донације Лајфлајн Чикаго. Ја сам основала ову хуманитарну организацију са 

неколико својих пријатеља пре 25 година у Чикагу. За све те године много ствари је 

урађено, изграђене су школе, вртићи, помагало се болницама и домовима за децу без 

родитеља. Драго ми је да наши људи у дијаспори поштују традицију и чувају своје 

обичаје. Захваљујући Хајлард мисији и спасавању америчких пилота у Другом светском 

рату, ми се данас поново враћамо у Прањане где је све почело  и Лајфлајн и његови 
донатори желе да захвале и помогну дивним људима из овог краја чија је доброта била 

упамћена у време Другог светског рата. 
 Драго ми је да у дијаспори постоје људи великог срца који у сваком случају желе да 

помогну својој земљи и који нису заборавили своје земље. Мој супруг престолонаследник 

Александар и ја ћемо наставити да помажемо колико год можемо, - рекла је принцеза . 
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           Званичној испоруци су присуствовали и господин Зоран Пантовић, директор 

основне школе "Иво Андрић" из Прањана, госпођа Јадранка Достанић, заменик 

председника општине Горњи Милановац, подпуковник Џон Капело, председник 

Фондације Операција Халијард, Ник (Бели) Михаиловић, српски четник и борац за 

слободу, као и представници организације Лајфлајн Чикаго - др Милена Татић Бајић, 
председник, госпођа Соња Огризов, госпођа Мелани Север, благајник. 

 

      Директор основне школе „Иво Андрић“, Зоран Пантовић, захвалио  се на вредној 

донацији уз помоћ које је реновирана трпезарија и опремљена школска кухиња.  
Долазак принцезe  Катарине и принца Александра у Прањане прошао је и у знаку сећања 

на мисију „Халијард“ из Другог светског рата, када су припадници краљевске војске 

сачували од окупације око 550 америчких пилота. Никодије Ник Михајиловић, један од 

војника задужен за спашавање авијатичара присуствовао је свечаности у Прањанима и 

подсетио присутне на значај те мисије. 
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Донаторска приредба у Брезни 

        У среду, 30. маја 2018. године организована је донаторска приредба поводом 
обнављања једне од најстаријих школа у Србији – ОШ „Иво Андрић“ у Брезни.  
       Иницијативу за обнову покренули су ђаци и родитељи уз подршку наставничког 
кадра. Тим поводом ученици су припремили одговарајући културно-уметнички програм 
којим су се представили публици. Програм је отворио школски хор песмом „Пукни зоро“. 

Затим су се присутнима обратили Драгољуб Петровић, редовни проф. Филозофског 
факултета у Новом Саду и Милоје Стевановић, власник фирме КМН у Чачку, као и 
песникиња Љиљана Браловић. Публика је уживала слушајући композицију „Сини, јарко 
сунце, са Косова“ у извођењу ученица Милице и Ленке Вујанић, у драматизацији 
„Најбоље задужбине“ и у наступу фолклорног ансамбла наше школе. Приказан  је 
документарни филм „Сачувајмо школу у Брезни“ аутора Виолете Петровић. Након филма 
присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић који је уручио благодарја 
присутним донаторима.  
 
 На крају програма обратила се и  Виолета  Петровић са неколико речи о овом пројекту јер 
је она, заправо, направила први корак ка обнови школе својим документарним филмом. 
 
 
   Након приредбе организован је коктел добродошлице у просторијама наше школе. 
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   Догађај је подржало и неколико телевизијских  станица са националном и регионалном 
покривеношћу. 
 

           
 

               
 

ЈУН 

        Ученици наше школе посетили макету       
 
      Изложбу највеће макете на Балкану „Градић за децу“ у фискултурној сали Основне 

школе „ Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу 1.јуна 2018 године ,посетили су 

ученици наше школе. Обилазак је трајао један школски час, у две групе, за ученике 

млађих и старијих разреда. 
Прегледно је приказан живи свет, функционално повезивање у различитим животним 

заједницама и стаништима као и ланци исхране у њима – рекао је аутор макете Боривоје 

Вујић. 
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Циљ изложбе је био да аутор личним примером покаже и појасни како се упорним 

реализацијама идеја могу направити велика дела уз промоцију правих вредности рада, 

креативности и етике. 
 
 

   

 

 

      

 

Крај  наставе 

Настава за ученике осмих разреда завршена је  31.маја 2018.године. 
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        Седнице 

Седница Наставничког већа за ученике осмог разреда је одржана 31.5 .  2018.   године.  
На седници Наставничког већа проглашени су носиоци Вукове дипломе : Тамара Биорац 

из Брезне, Тијана Вукашиновић из Прањана и  Драган Вуковић из Каменице.Титула Ђак 

генерације припала је Тамари Биорац. 

      

Тамара Биорац            Драган Вуковић                Тијана Вукашиновић 
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Mатурско вече  

У петак 8. 6.2018.године , са почетком у 19 часова ученици осмог разреда организовали су 

матурско вече  у ресторану ,, Завичај “  на Јеремића Орници  у Катрићима. 

 

Мини матура  

У среду, 13.6.2018. године ученици четвртог разреда у Прањанима прославили су малу 

матуру. 

Крај другог полугодишта  

Настава за ученике од првог до седмог разреда завршена је у четвртак,14.6.2018. године 

Сарадња школе са представницима МУП-а 
 
У току школске 2017/2018.године, представници криминалистичке полиције Полицијске 

станице из Горњег Милановца одржали су низ предавања ученицима 4. и 6. разреда наше 

школе. Тема целокупног пројекта је: ``Основи безбедности деце``, а сам пројекат је 

реализован кроз предавања тј. радионице као што су:                                                       

``Насиље као негативна друштвена појава``, ``Превенција и заштита деце од дрога и 

алкохола``, ``Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа``, ``Превенција и 

заштита деце од трговине људима``. Предавачи су били Наташа Дамњановић и Нинослав 

Пејчиновић.  
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Ученици су путем презентација и разговора упознати са овим актуелним темама, са 

посебним нагласком на начине на које се могу заштитити од свих лоших и опасних 

ситуације које намеће живот у модерном друштву. 
Такође, представници ватрогасне јединице су одржали предавање на тему ``Заштита од 

техничко-технолошких опасности и елементарних непогода``. 
 

 

 
 
 
 

Дан спортских игара 
 
Дана 14.јуна 2018. године у нашој школи поводом завршетка школске године 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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Почео је распуст! 

 

 
Играјте се ,читајте , помало учите  а највише уживајте! 

 
Чекамо Вас поново у школским клупама 3.9.2018.године. 
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Завршни испит  
 
Ученици осмих разреда из Прањана , Каменице и Брезне полагали су завршни испит из 
српског језика 18.6.2018. године , из математике 19.6.2018. године и комбиновани тест 
20.6.2018.године. Полагање је одржано у фискултурној сали у Прањанима. Укупно је 
завршни тест полагало 37 ученика осмог разреда.                                
Седнице  

Седница Наставничког већа одржана је 22.6.2018. године .На седници је истакнуто да се 

10 ученика из Прањана и Каменице упућује на поправни испит из математике , а један 

ученик на поправни из српског језика. 

 

 
Приредба у Теочину 
 
У Издвојеном одељењу у Теочину, 27.06.2018.године, изведена је приредба поводом 

завршетка школске године. Приредбу су осмислили ученици, заједно са својом 

учитељицом. Програмом су обухваћене песме о љубави, школи и завичају, драматизација 

текстова „Два писма“ и „Крај школске године“, народне игре: „Дуње ранке“, „Ја посејах 

лубенице“, „Ерско коло“ и „Дивна, Дивна“ у пратњи хармонике. Приредби су 

присуствовали родитељи ученика, будући ученици и ученици који су похађали школу у 

Теочину. 
Младост је лепа, воле је људи. 

У младости све се буди, 
у младости деца се рађају 

кад порасту школу похађају. 
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Завршна приредба у Брезни 

Крај школске године у издвојеном одељењу школе у Брезни обележен је одговарајућим 

културно-уметничким програмом. 

   Програм је отворио школски хор композицијом „Пукни зоро“, а потом су уследиле 

рецитације ученика нижих разреда. Награђени учесници литерарних конкурса „Ах, та 

љубав“ и „Завичај“ прочитали су своје радове. У наставку програма публика је уживала 

слушајући песме „ Ђурђе војвода“ и „Заспао Јанко“ , као и у драматизацијама „Седам 

прутова“ и „Косовки бој“. 

   Након програма присутнима се обратио директор школе и уручио диплому ђаку 

генерације - Тамари Биорац , као и ученику седмог разреда који је ове школске године 

остварио највише успеха на такмичењима – Немањи Сарићу. 

 

            
Свечано обележен Видовдан у Прањанима 
 
 
       У матичној школи  у Прањанима свечана додела диплома и књига за одличне ученике 

почела је у 10 часова. 
Директор школе Зоран Пантовић говорио је о успесима ученика у току школске године. 

Посебно је истакао успех шест ученика на републичком такмичењу. Уручио је комплет 

књига Тијани Вукашиновић,  носиоцу Вукове дипломе. Бојан Томовић је похваљен као 

спортиста генерације, а Љубица Дамљановић и Тијана Вукашиновић су добиле посебне 

дипломе за постигнуте резултате на такмичењима из биологије и српског језика. Филип 

Браловић је добио посебну диплому за постигнуте резултате на такмичењима из физичког 

васпитања. 
Мирјана Маћић, учитељица ђака првака, уручила је књиге свим првацима, а затим су 

остали учитељи и одељењске старешине уручили књиге одличним ученицима. Ученици 

другог разреда припремили су скеч ,,Два писма“, а ученици петог разреда,  одиграли су 

представу ,,Еро с оног свијета“. 
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Свечано обележен Видовдан  у Каменици 
 

У школи у Каменици је 28.6.2018. одржана  приредба поводом краја школске 

године.  
Програм је почео „Поруком свету“,а затим су ученици подсетили госте на  песме 

које су и они некада учили. Чуле су се и  песме које су ученици писали и за које су 

награђенина конкурсима „Крв живот значи“ и „ Витезово пролеће“.  Наши ђаци забавили 

су госте скечом о дедици који не зна да прича приче и представом „ Свети Сава у мојој 

кући“. Нисмо заборавили ни српску историју, Косово и косовске јунаке о којима су 

ученици такође рецитовали и завршили програм песмом „ Сини јарко сунце са Косова“. 
Родитељи су упознати са свим овогодишњим успесима ученика из Каменице. 

Похваљени су и награђени Марија Браловић и Вук Гајевић који су постигли значајне 

резултате на такмичењима.  Директор школе доделио је ученицима 8.разреда посебне 

дипломе ,а Драгану Вуковићу уз посебну диплому за српски језик и физичко васпитање и 

Вукову диплому. Честитао је свим ученицима на постигнутим резултатима и пожелео им 

још боље резултате следеће школске године. 
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ЈУЛ-АВГУСТ 

Илиндански дани 

         Традиционални 8.илиндански дани одржани су 1.и 2. августа 2018.године у 

Каменици. Првог дана манифестације, поред културно уметничког програма и наступа 

фолклорних група КУД „Шумадија“ из Горњег Милановца и КУД „Фра“ из Чачка, наступ 

је имала и певачка група „Лира“ из Чачка и књижевно друштво „Запис“, а завршен је 

концертом Биљане Јевтић и Аце Илић. 

   

 

Организована су и спортска такмичења, шаховски турнир у јуниорској и сениорској 

конкуренцији, турнир у стоном тенису и малом фудбалу, као и ликовна колонија. 

У име домаћина учеснике, госте програма и мештане Каменице и околних села поздравио 

је директор основне школе „Иво Андрић“ из Прањана Зоран Пантовић, рекавши да ова 

манифестација треба да буде супротност ријалити програмима који се свакодневно 

приказују на малим екранима. 

„Жеља нам је да нашим ученицима, нашој деци покажемо да постоји и друга, лепша 

страна. Трудићемо се и даље да ова манифестација траје, да сваке године буде све 

масовнија и успешнија“, рекао је Пантовић. 

У име општине Горњи Милановац присутне је поздравила заменица председника општине 

Јадранка Достанић која је овогодишње Илинданске дана отворила. 

„Општина Горњи Милановац активно прати и подржава све културне манифестације које 

се одржавају посебно на сеоском подручју наше општине и покушавамо да их омасовимо. 

Тако је и када је реч о овој манифестацији, која после осам године, сваке године има већи 

број учесника и посетилаца“, рекла је Достанић. 
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Испред удружења грађана „ГМ еко баланс“ присутнима се обратио Иван Бешлагић који је 

поздравио учеснике кампа „Извиђачка авантура – Сувобор 2018“ и уједно се захвалио 

општини Горњи Милановац, Црвеном крсту Горњи Милановац и основној школи „Иво 

Андрић“ из Прањана који су помогли и подржали одржавање овог кампа. 

Иначе, ову манифестацију су организовали месна заједница Дружетићи и основна школа 

„Иво Андрић“ из Прањана, уз подршку општине Горњи Милановац, Културног центра 

Горњи Милановац и Туристичке организације Горњи Милановац са циљем да се српска 

култура, језик, традиција и фолклор отргну од заборава. 
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Другог дана  манифестација је  настављена јутарњом литургијом у једној од најстаријих 

цркава у маљенском крају која је обновљена ове године, традиционалним турниром у 

малом фудбалу, а завршила се народним вашаром. 

Припремна настава 

Припремна настава за ученике који су упућени на поправни  испит  организована је 

од13.8.2018. до 17.8.2018. године. 

Поправни испити 

У периоду од 20.8.2018.године до 23.8.2018. године ученици су полагали пред 

организованим комисијама и сви су успешно положили математику и српски језик.  

Седнице 

Седница  Наставничког  већа  је одржана 23.8.2018. године .  

Такође, седница је одржана и 31.8.2018. године. 
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