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СЕПТЕМБАР 

Настава 

 

Школскa 2019/2020. годинa  је почела 2. септембра.  Ове школске године имамо  26 
одељења редовне наставе  и то 14 у млађим и 12 у старијим разредима. 
 

 

  Свечани почетак школске године 

Почетак нове школске 2019/2020. године  традиционално      оглашен је    свечаним 
подизањем школске заставе и симболичним звоњењем са школске спомен-звонаре . 

Звоно се огласило осам пута.  
Подизању школске заставе присуствовали су ученици школе, учитељи , наставници и  
родитељи који су  аплаузом поздравили почетак нове школске године. 

Обележена 75. годишњица Мисије „ Халијард“ 

Ученици и наставници школе ,,Иво Андрић “  из Прањана присуствовали су 15.9.2019. на 
Галовића пољу,прослави 75-огодишњице Мисије ,,Халијард“.Прослава је почела на месту 
одакле су кренули авиони  којима су спашени амерички пилоти.Након тога ,посетиоци су 
обишли цркву и школу. У школи је приказан филм о овом значајном 
подухвату.Организовано је и такмичење ученика у бацању папирних авиона.Победници 
млађих и старијих су добили као награду бицикл.На крају је одржан концерт војног 
америчког оркестра. 

Обележавању овог значајног јубилеја ,присуствовали су и Председник Србије Александар 
Вучић,Амбасадор Америке Кајл Скат као и многи други званичници. 
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Приредба у Богданици 

Поводом поласка предшколаца у школу у школи у Богданици,одржана је приредба 
24.9.2019.године.Присуствовали су родитељи ученика другог и четвртог разреда, као и 
предшколаца. 

      
                                                                           

 Тематски дан у Каменици 

У петак, 27. септембра, школа у Каменици дочекала је другаре из Богданице. Искористили 
смо то да реализујуемо тематски дан, на тему ,,Јесен“ и самим тим обележимо почетак 
овог годишњег доба. Распоред за тај дан је био исти ученицима из обе школе, тако да смо 
планиране активности могли да уклопимо. 

На часу математике, ученици су радили задатке са воћем и поврћем, наравно прилагођене 
сваком разреду посебно. Такође, неколико њих је донело у школу јесење воће и поврће , 
па су и предшолци имали прилику да учествују у раду, тако што су одвајали и показивали 
која је која врста, поменута у задатку. На часу српског језика једни су рецитовали песме о 
јесени а други писали састав на тему ,,Јесен је стигла“. У завршном делу часа читали су 
своје радове и добили похвале од млађих другара. 

Последња два часа су имали ликовно и тада су сами предлагали шта би све могли да праве 
од лишћа, које су на одмору пре тога скупили по школском дворишту . На крају су се 
сложили да би било интересантно да направе јесењу краљицу и тиме заокруже данашњу 
тему, на најлепши начин. Једна група ученика правила је горњи део од картона и имала 
задатак да тај део обоји јесењим бојама (жута, браон, црвена, наранџаста, зелена.. Тада су 
предшколци поново показивали и одвајали им, овога пута, боје, које су биле потребне и 
такође учествовали у бојењу). Друга група је правила доњи део који је требало да облепе 
лишћем. А трећа је цртала, украшавала и искојила слова реченице: ,,Јесен је стигла“, изнад 
јесење краљице , која ће бити постављена на вратима учионице. 

Био је ово један јако успешан школски дан, који ће ученици памтити, јер су имали 
прилику да се друже и уче заједно. Такође да кроз занимњиве задатке науче нешто ново и 
заједничким радом и тудом дођу до циља. 
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   Школски крос у Брезни 27.9.2019. 

Школа традиционално организује јесењи крос. Учесници кроса су били ученици из 
Брезне, Теочина и Срезојеваца. За организацију и спровођење кроса били су задужени 
наставник физичког васпитања и учитељи. Циљ ове манифестације је да се поспешује 
физичка активност код ученика, као и боравак на чистом ваздуху.  
Млађи узраст, девојчице (I,II,III,IV) 
Ана Дринчић, трећи разред – прво место; 
Лана Дринчић, први разред – друго место; 
Дуња Ђоловић, трећи разред – треће место. 
Млађи узраст, дечаци (I,II,III,IV) 
Милош Марковић, четврти разред – прво место; 
Петар Козодер, трећи разред – друго место; 
Филип Козодер, други разред – треће место. 
Старији узраст, девојчице (V,VI) 
Милица Марковић, шести разред – прво место; 
Милица Вујанић, пети разред – друго место; 
Јована Контић, пети разред – треће место. 
Старији узраст, дечаци (V,VI) 
Бранислав Дамљановић, пети разред – прво место; 
Вук Дринчић, пети разред – друго место; 
Никола Милосављевић, пети разред – треће место. 
Старији узраст, девојчице и дечаци (VII,VIII) 
Младен Рубаковић, осми разред – прво место; 
Ђорђе Вујанић, осми разред – друго место; 
Маријана Плачић, осми разред – треће место. 
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  Школски крос у Прањанима и Каменици 27.9.2019. 

 

1-2 разред        дечаци                                                             девојчице  
 1.Огњен Вуковић   1.Тамара Ковачевић 

 2.Марко Јевтовић   2.Николина Ђеровић 

 3.Ђорђе Дамљановић  3.Слађана Танасковић 

 4.Владимир Танасковић  4.Јелена Танасковић 

3-4 разред        дечаци     девојчице   
 1.Бранислав Томовић   1.Јована Станојевић 

 2.Ђорђе Вукашиновић   2.Јана Милошевић 

 3. Марко Јевтовић               3. Ивона Танасковић 

 4. Вук Буревић    4.Петра Обрадовић 

                                                                                     5.Николина Влашковић 

5-6разред      дечаци     девојчице  
 1.Лука Лазовић   1.Драгана Влашковић 

 2.Драган Јаковљевић   2.Теодора Томанић 

 3.Браловић Миленко   3.Николина Трнавац 

 4Горан  Дамљановић   4.Мина Буровић 

7-8              дечаци     девојчице   
 1.Стефан Браловић   1.Александра Обрадовић 

 2.Лука Вуковић   2.Анђела Обрадовић 

 3.Стефан Милошевић  3.Милица Стевовић 

 4.Алекса Вукашиновић  4.Милица Веселиновић 

      5.Александра Томанић -резерва 

  

 

Победницима честитамо и свим учесницима са жељом да развијају такмичарски дух, да 
буду здрави и насмејани и учествују на општинском кросу. 
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        Представа  „ Давид и ја “ 

 

      У матичној школи у Прањанима, Каменици  и Брезни  реализована је представа,,Двид 
и ја “ 27. 9.2019. године. Представу су гледали и ученици четвороразредних школа у 
најближој осмогодишњој школи. 
 По тексту Петра Кочића „Јазавац пред судом“ у режији и извођењу глумца Луке 
Пилјагића, сви присутни су имали прилику да уживају у представи која приказује живот 
босанског сељака. Ученици и наставници су заиграли на сцени што је учинило монодраму 
још занимљивијом. 
Позоришну представу треба користити као подстицај за ваннаставне активности. 

   РАДА ВИДИ ЈАНУ НА СЦЕНИ. 

             

Дечја недеља у Гојној Гори 

 

Дечија недеља: 30. септембра – 4. октобра 2019. године 

Ученици од првог до четвртог разреда ОШ „Иво Андрић“ Прањани, са издвојеним 
одељењем у Гојној Гори су учествовала у разним активностима. Учитељице Вера Трнавац 
и Катарина Шишовић су осмислиле различите активности, како би ова недеља била 
посвећена деци. Сва деца су кроз игру и забаву радила одређене активности. 
Понедељак: 

-         ПРАВА / ОБАВЕЗЕ У ШКОЛИ 

Уторак: 
-         ЦРТАЊЕ СА КРЕДАМА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ 

Среда: 
-         СПОРТСКИ ДАН / КРОС 

Четвртак: 
-         МАСКЕНБАЛ (прављење маски) 
Петак: 
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-         ДРУЖЕЊЕ У ШКОЛИ/ СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ ЖУРКА 

 

 

 

ОКТОБАР 

             Европски   дан језика 

  

   Дана 2. октобра 2019. у прањанској школи одржан је час посвећен обележавању 
Европског дана  језика, које се, на иницијативу Савета Европе, прославља сваког  26. 
септембра почев од 2001.године. Циљ обележавања овог дана јесте охрабривање људи да 
уче стране језике, као и њихово упознавање са културном и језичком разноликошћу 
Европе која мора бити очувана. С тим у вези, у холу школе су ученици млађих разреда 
направили пано посвећен овом дану. 
   Час су реализовале наставнице енглеског и немачког језика-Тамара Богдановић и Ивана 
Чоловић, а учешће су узели ученици шестог, седмог и осмог разреда. На почетку часа, 
могли смо видети и чути  песму из филма ``Frozen`` на чак 25 језика света, међу којима су 
и  мандаринско кинески, тајландски, јапански, као и већина европских језика (и српски). 
Одмах затим, ученици и гости били су упознати са историјом и значајем обележавања овог 
датума на немачком, енглеском и српском језику. Затим су ученици подељени у четири 
екипе (The UK, Germany, Italy, Serbia ) приступили такмичарском делу часа. Прва 
активност састојала се у томе да пронађу већ припремљене изреке о језику на српском, 
које ће одговарати изрекама на енглеском које су чули од наставнице. ( ``With languages, 
you are at home anywhere``  ``Са знањем страног језика, свуда се осећате као код куће``, 
``The limits of my language, are the limits of my world``   ``Границе мога језика представљају 
границе мога света``…).  Други активност састојала се у повезивању делова пословица на 
немачком језику, и њихових српских еквивалената (``Es ist nicht alles Gold, was glanzt``   
``Није злато све што сија``   ``Eine schwalbe macht noch keinen Sommer``   ``Једна ласта не 
чини пролеће``… ).  Затим су  уз помоћ апликације Learning.apps, ученици имали прилику 
да преко интерактивне табле спајају пословице на енглеском и српском језику (``Fortune 
favours the bold``   ``Срећа прати храбре``   ``More haste, less speed``   ``Што је брзо, то је 
кусо``...). Када би упарили одговарајуће пословице, оне би се губиле са табле. Следи 
такмичење у изговарању брзалица-tongue twisters (``She sells seashells by the seashore``…). 
И на крају, као шлаг на торти, интерактивни квиз ``Let`s explore Europe``, у ком су се 
такмичили представници четири екипе одговарајући на питања подељених у неколико 
категорија: заставе, положај и облик европских земаља, познати Европљани, језици у 
Европи... Квиз је био веома интересантан и дечја пажња није попуштала на на тренутак, 
како такмичара тако и публике. 
   Победничака екипа ( The UK ) је после збрајања поена награђена великом кесом 
карамела, коју су ипак поделили са својим другарима јер ``није важно победити...``. Часу 
су присуствовали директор, педагог и библиотекар школе, као и наставница историје.   
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Школа без зидова 

Ученици I  и  III разреда из Прањана наставили су са традицијом примене 
амбијенталног учења у школи.  

Поводом обележавања Светског дана мониторинга вода и Светског дана геолога а 
на тему ,,Вода памти све- чувајмо је“, у уторак 1. X 2019. реализован је тематски дан у 
природи у непосредној околини школе.  

На очигледан и занимљив начин, ученици су стекли нова знања. 
 

       
 

Семинар ,,Примена индивидуализоване ,програмиране, проблемске иегземпларне  
наставе у школи 

 

Семинар је одржан 4.10.2019. године у матичној школи у Прањанима.Присуствовало је 25 



           

 
 

 

                         

Прањани      1858                                                     ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2019-2020. годину                                      

10 

 

наставника. 
 

Општинско такмичење у стоном  тенису 

 

На општинском такмичењу у стоном тенису ученици наше школе постигли су следеће 
резултате : 1.место дечаци –екипно и 2.место-Ђорђе Вујанић-појединачно. 
 

Прослава 800 година аутокефалности Српске православне цркве 

У манастиру Жича 6.октобра 2019. године одржана је централна свечаност поводом 
обележавања 800 година аутокефалности Српске православне цркве. У овој свечаности 
учествовало је седам ученика наше школе. Они су у пратњи учитеља Саше Васиљевића и 
вероучитеља Николе Гавриловића молитвено учествовали у Светој Литургији коју је 
служио српски патријарх г.г. Иринеј уз саслужење Охридског архиепископа Јована, 
митрополита и десетине епископа Српске православне цркве .Гости манастира Жича били 
су представници државе , војске , локалних самоуправа , културних институција ... 
Поред Свете Литургије ученици су присуствовали и проповеди коју је одржао патријарх 
Иринеј , након које је уследио богат културно- уметнички програм и послужење за све 
посетиоце манастира.Ученици су такође обишли манастирски комплекс и упознали се са 
његовом духовном , историјском и архитектонском важношћу. 
У повратку посетили смо и централни трг у Краљеву и споменик ослободиоцима из првог 
светског рата . Ученици су време употпунили шетњом центром града и разгледањем 
спортско рекреативног комплекса поред Ибра. 
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 Дечја недеља у Теочину (7.10. – 11.10.2019.) 

Дечја недеља је ове године реализована и спроведена низом активности у ведром 

расположењу малишана: 

- Шарено око нас 

- Спортски дан 

- Јесењи карневал 

- Песнички час 

- Да право свако – дете ужива лако. 

 

 

 

                           Песма 

Дечја недеља је прави дан, за сву децу као сан. 

Сваки дан је прави увек да се слави. 

Нови дан ће сванути, игру ћемо славити и нову љубав добити. 

Ову недељу ћемо запамтити и сваке године понављати. 
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    Дводневна посета ОШ „Иво Андрић“ у Општини Раковица 

Поводом 43. Дана школе посетили смо ОШ „Иво Андрић“ у Раковици. У оквиру Дана 
школе реализован је низ активности. 
Четвртак, 10.10.2019. 
- Пријем гостију и упознавање са домаћинима (зборница школе). 
- Упознавање са колегама ОШ „Иво Андрић“ из Ниша и Бања Луке и гостима из Шпаније. 
- Посета цркви Св.апостоли Вартоломеј и Варнава у Раковици. 
- Посета Храму Светог Саве на врачару. 
- Дружење са колегама (размена искуства из педагошке праксе). 
Петак, 11.10.2019. 
- Посета манастиру Раковица. 
- Свечана академија у Центру за културу и образовање у Раковици. 
- Програм свечаности – Тема: Пријатељство и толеранција 

1. „Мост који нам срца спаја“ – химна школе 

2. Обраћање помоћника директора, додела похвалница 

3. Награђени филм „Живот и дело Иве Андрића“ 

4. Рецитација „О пријатељству“ 

5. Музичко-сценски приказ „Стоп насиљу – стоп“ 

6. „Прилагођени одломак из дела Меше Селимовића о пријатељству“ 

7. Композиција „Чаробни сат“ 

8. Рецитовање песме „Толеранција“ 

9. Плесна тачка „Маскенбал“ 

10. Филм о школи: „ОШ Иво Андрић – јуче, данас, сутра“ 

- Изложба радова ученика у холу поводом Дана шкле. 
- Свечана вечера у ресторану Балашевић. 
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 Дечје недељa од 7дo 13.10.2019.године  

 Oбележавање Дечје недеље смо традиционално започели  шарањем платоа испред 

школе и слањем позитивних порука кроз цртеже. 

Наставили смо презентацијом и радионицама о дечјим правима и обавезама. 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда су упознали прваке са Конвенцијом дечјих 

права. Сви су се активно укључили у дискусију која је помогла првачићима да разумеју 

своја права, али и да схвате обавезе које имају у породици, школи, околини... Своје идеје и 

размишљања су сви ученици исказали и на креативан начин – кроз цртеже. 

Следећа активност је била она што ученици највише воле, а то су  игре  у спортској 
сали.  Уз присуство такмичарског духа и фер-плеја, и победници и побеђени су били 

подједнако срећни и задовољни када је игра завршена.  

Имали смо и  дан посвећен  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 песму и игру. Најсрећнији су били када су добили поклоне  које су 

им, такође, припремили старији другари.  

 Ученици из продуженог  боравка су за јесењу ревију припремили пригодне 

костиме. Тако су нам на леп начин  дочарали дивне боје и шаренило јесени. 
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Крај обележавања Дечје недеље у школи је посвећен Дану наше школе. Ученици 

млађих и старијих разреда су са својим наставницима припремили приредбу коју су 

приказали гостима и на тај начин нам свима улепшали овај значајан датум. 

Активности поводом обележавања Дечје недеље завршили смо у кругу породице, 

истичући значај неговања породичних вредности. 
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Дечја недеља у Каменици 
 

   У оквиру Дечје недеље, ученици из Каменице обележили су Светски дан животиња. 
Ученици млађих разреда правили су маске разних животиња и након тога је свако 
имитирао животињу чију је маску и направио. На часу српског језика су разговарали о 
својим омиљеним животињама и имали прилику да кажу оно што знају о њима. Ученици 
петог разреда су на часу српског језика анализирали причу ,,Дечак и пас“ а на крају часа 
направили пано са анализом и илустрацијом исте. Ученици седмог разреда су на часу 
немачког језика причали имена животиња као и о кућним љубимцима. На часу биологије 
су ученици шестог разреда направили презентацију, шта представља Дан животиња , од 
кад се обележава као и о заштићеним врстама животиња у нашем крају, због чега су 
заштићене, али и осталим животињама у Србији. 
   Следећи дан Дечје недеље, ученици млађих разреда су украшавали школско двориште 
кредама у боји. Тимским радом су нацртали своју школу преко једне половине игралишта, 
тако што је неко цртао прозоре, неко врата, а остали ђаке и све оно што чини нашу школу. 
Један дан су ученици млађих разреда одвојили и за играње друштвених игара, као и за 
игру меморије којом су највише били одушевљени. Направљено је такмичење и најбољи 
су награђени слаткишима, које су касније поделили са осталим другарима. 
Четврти дан Дечје недеље, ученици су сређивали ходник школе, како би уредили и 
улепшали простор који их окружује. Сређивали су паное, износили непотребне ствари.. 
Спојили су лепо и корисно и још једном потврдили како удружени заједно за кратко време 
могу да ураде нешто за себе и своју школу. 
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Последњи дан су ученици млађих разреда имали ликовну радионицу. Задатак је био да 
направе јесењу краљицу, која ће се наћи у ходнику. Добили су задужења као и потребан 
материјал, а затим усхићени кренули са радом. Сада нам се на улазу школе налази 
предивна краљица која је улепшала простор али и која ће нас подсећати на Дечју недељу 
која је иза нас. 
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Предавање о безбедности деце у саобраћају 

 

У Брезни је одржано предавање за ученике из Теочина, Брезне и Срезојеваца. 
 

 
 

       Обележен Дан здраве хране у Прањанима 

 

 

Као и претходних тако и ове године у нашој школи 16.10.2019. обележили смо Светски 
дан хране . Светски дан хране се обележава од 2001.године уз подршку Министарства 
здравља Републике Србије. 
Ове године ,Светски дан хране ,16.октобар  обележава се под слоганом ,, Правилна 
исхрана –доступна и приступачна свима.За свет  без глади “ . 

Тим поводом библиотекарка школе  је у договору са учитељицом продуженог боравка  и 

учитељима за ученике млађих разреда припремила   презентацију  ,,Светски дан здраве 
исхране “. 

Претходног дана неколико ученика четвртог разреда су на радионици у школској 
библиотеци написали Азбуку здравља коју су прочитали својим другарима. 
После тога  уследио је практични део  припреме и дегустације воћа и поврћа донетог у 
школу.  
Ученици су уз помоћ учитеља  аранжирали воће које су организатори припремили. 
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Oпштински  крос  
 19.10.2019.г. одржан је општински Крос у организацији Црвеног крста из 
Г.Милановца.Крос је одржан на теренима спортског клуба Таково.Организација кроса је 
била одлична, време је било изврсно  а  и резултати наших ученика били су више него 
добри. На крос смо путовали Аутобусом Сун травел  и све је протекло у најбољем 
реду.Ишло је 42 ученика из наше школе и 4 предшколца из вртића. 
          Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 
 Владимир Танасковић –1 место у категорији 1 и 2 разред  дечаци 

 Ивона Танасковић---------1 место у категорији 3 и 4 разред девојчице 

 Јована Станојевић---------2 место у категорији 3 и 4 разред девојчице 

 Миленко Браловић--------3 место у категорији 5 и 6 разред дечаци 

 Стефан Браловић-----------1 место у категорији 7 8 разред дечаци 

Честитамо  на изваредном успеху!!!!!!! 
  Посебно похваљујемо-- Николину Ђеровић      ---4место у категорији   1 и 2 

разред девојчице,Бранислав Томовић—4 место у категорији 3 и 4 разред, Николину 
Трнавац-- 4 место у категорији 5 и 6 разред, Александру Обрадовић—4 место у 
категорији 7 и 8 разред,  Филип Обрадовић предшколац 4 место а и све остале ученике 
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похваљујемо  јер су заиста одлично представили своју школу, и желимо им више 
спортске среће  другом приликом са жељом да наставе да вредно тренирају и уче  јер само 
тако се постижу резултати  у спорту и у животу уопште. 
 

Предавање о безбедности деце у саобраћају 

 

             Ученици  првог и четвртог разреда ОШ „Иво Андрић“ Прањани, издвојенoг 
одељења  у Гојној Гори, са учитељицама Вером Трнавац и Катарином Шишовић су 
отишли на предавање у петак 27. октобра 2019. године. Предавање је  одржано у 
Каменици у школи. Назив предавања је “Мапирање безбедног пута од куће до школе“ . 

Предавање је трајало од 11:30h до 11.50h. 
 

 Ученици школе из Гојне Горе, Богданице и Каменице су гледали предавање 
полицајца/саобраћајца Катарине Стојановић 

 Предавање је било о саобраћајцу, безбедности на путу (прелазак преко пешачког 
прелаза /на семафору, коришћење кациге за вожње бицикле) 

 Разговор са полицајцем је утицао на предaвање 

 Старији ученици су читали  текст 

 Када је предавање било завршено било је сликање са полицајцем/ саобраћајцем 

 

 

                                       
 

Поштујемо традиционалне вредности 

 

У петак 18. октобра 2019. године ученици млађих разреда присуствовали су постављању 
Гавровића чардака из 19. века на темеље у црквеној порти у Прањанима. Чардак је нашао 
своје место поред цркве брвнаре из 1827. године, која представља културно добро од 
великог значаја. 
Чардак је изграђен у домаћиству Момчила Гавровића у 19. веку када је у Србији било 
много више шуме и када се градило на традиционалан начин по принципима усклађеним с 
природом. Никада се дрво није секло данас, сутра цепало, а прекосутра грађена кућа. 
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Знала су се правила по којима се дрво сече, које врсте, старости, висине, колико се грађа 
чува, суши и припрема за изградњу. 
Рестаурацијом чардака, сачуваће се диван пример старог градитељства. На њему ће деца 
моћи да уче како су неки људи давно својим рукама правили објекте од дрвета и 
омогућили да они буду друговечни. 

                                    

Прваци у школској библиотеци 

       Током месеца октобра  сваке школске године са ученицима I разреда  библиотекарка 

одржи час упознавања са школском библиотеком. Ученици су посетили библиотеку са 

својом учитељицом Славицом Јевтовић, дана 21.10.2019. године . 

 Ученици  су се упознали  с простором, фондом, основним правилима понашања у 

библиотеци, као и са коришћењем, позајмљивањем и чувањем грађе, могућностима које 

библиотека пружа, а настоји да пробуди и прве осећаје љубави према књизи и читању 

ради уживања. 

Ученици су затим разгледали препоручене књиге, а библиотекарка их је позвала да док не 

науче да самостално читају дођу у библиотеку, одаберу књигу која им се допадне, а она ће 

им читати одабране одломке.  
Дружили смо се, читали, причали, певали  и сви уживали.  

Ученици су добили чланске картице и  по једну обичну оловку. Причали смо о значају 

књига, важности читања и прелиставали смо сликовнице… 

На њихову иницијативу прочитала сам им бајку ,, Успавана лепотица “ , коју су радо 

слушали.Изнајмили су и своје прве сликовнице на читање. 

Деца која читају, постају људи који мисле ! 
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 Обележен Дан јабука 

 

Октобар је месец правилне исхране и промоције здраве хране. Тим  поводом 
библиотекарка  и учитељица продуженог боравка са  ученицима млађих разреда су у 
понедељак 21.10.2019. године, обележиле 20.октобар – Дан јабука. Овај дан је у нашој 
школи  први пут обележен са циљем указивања на здравствени значај тог воћа. 
У нашој традицији, обичајима, али и књижевности  јабука je симбол здравља, лепоте, 

радости и љубави. Читали смо  песме и делове прича у којима се на неки начин описује 

или спомиње јабука. 

На самом почетку програма, библиотекарка  је  деци нагласила да је јабука једина воћка 

која има свој светски дан и да се он обележава 20. октобра. Дан јабуке у свету је први пут 

обележен 1990. године са циљем указивања на здравствени значај тог воћа и да би се 

истакле многобројне сорте јабуке. 
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Током дружења деца су била у прилици да чују да је пре једног века познати српски писац, 

Војислав Илић Млађи написао песму „Ево јабука“ у којој је набројао 90 сорти овог рајског 

воћа које од маја до краја новембра сазрева на тлу Србије. 

Наставили смо са радионицом цртања јабука и прављењем од пластелина. 

 

                      

                             
 Oктобарске слике у Теочину 
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Међународни дан школских библиотека 

 

Сваке године у октобру од 1999. године Међународно удружење школских библиотекара 
обележава свој дан и то последњег понедељка у октобру. Од 2008.године Међународни 
дан школских библиотека почиње да се обележава као  Месец школских библитека . 
 На Дан школских библиотекара, 28. октобра 2019. године, ученица Маша Јевтовић, члан 
Библиотечке секције нашла се у улози библиотекара. Ученике  је  упознавала са 
разноврсним задужењима школског библиотекара, бавила се издавањем књига и трудила  

да посетиоце што боље информише о дану који се обележава. 
Потврдили су нам  да им читање обогаћује фонд речи ,шири видике и оплемењује на 

различите начине.  
Библиотеке  су ризнице знања, а знање је благо које сваког власника свугде прати, каже 

кинеска пословица, па зато ЧИТАЈТЕ ЈЕР ЈЕ ЧИТАЊЕ И ЗАБАВНО И КОРИСНО. 
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НОВЕМБАР 

Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу 
                       

Поводом обележавања 232  годинe од рођења Вука Стефановића Караџића, 6.11. 

2019. године Гордана Поповић, библиотекар, у договору  са учитељима и учитељицом 
продуженог боравка  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 . 
Том приликом представила сам им књиге ,, Вук Караџић“ и ,, Народне умотворине  “ , које 
се налазе у школској библиотеци и које могу изнајмити на читање. 
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Час посвећен Вуку Стефановићу Карџићу у Гојној Гори 

 

Ученици од првог до четвртог разреда ОШ „Иво Андрић“ Прањани ,ИО Гојна Гора  су 
обележили дан рођења  Вука Стефановића Караџића . Час је реализован кроз неколико 
активности : 

 Реферат о Вуку Стефановић Караџић ( 2. и 4. разред) 

 Филм (биографија) 

 Анализа  поменутог филма 

  Једна епизода серије 

Ученици су постављали различита питања везана за живот и рад нашег великана ,а  
одговоре су добијали  од учитеља . 

              

 

Посета  изложби ,,Ана Франк- историја за садашњост“ 
 

У среду, 6.11.2019. ученици четвртог, седмог и осмог разреда посетили су изложбу ,,Ана 
Франк- историја за садашњост“ у горњомилановачкој Гимназији ,,Таковски устанак“. 

Ученике су водиле учитељица Бранка Рајчевић и Горица Ристановић, наставница српског 
језика. Посета је реализована уз помоћ Јелене Александров, професорке историје, 
координатора изложбе. 
Наведену изложбу организовала је Едукативна дебатна мрежа Отворена комуникација, са 
седиштем у Београду, у сарадњи са Кућом Ане Франк у Амстердаму и Гимназијом 
,,Таковски устанак“. Циљ посете је да се ученицима приближи историјски контекст 

времена у коме је живела Ана Франк и да се ученици упознају са биографским подацима. 
Кроз изложбу ученике су спровели  ученици Гимназије, по два водича за једну групу. 
Водичи су били веома добро припремљени, пријатни и срдачни према посетиоцима. 
Похвалили су ученике да су били веома пажљиви слушаоци. На крају посете сви су се 
уписали у Књигу утисака, били су дирнути животном причом јеврејске девојчице, 
похвалили су и водиче који су знали много чињеница о Другом светском рату и Ани 
Франк. Исказали су свој антиратни став и хуманистички поглед на свет.  
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         Прослава  Митровдана  у  Брезни 

 

 У петак, 8.новембра 2019. године у издвојеном одељењу ОШ „Иво Андрић“ у Брезни 

обележена је традиционална свечаност поводом Митровдана, сеоске и школске славе.  

Ученици и наставници присуствовали су литургији у цркви Светог Димитрија у Брезни. 

Након литургије  у дворишту школе  окупили су се гости, ученици, родитељи и 

наставници како би присуствовали свечаном  откривању спомен--плоче 

„БЛАГОДАРНОСТ КТИТОРИМА“, која је израђена као подсећање и опомена свим 

будућим генерацијама како треба чувати и сачувати школу.  

Потом је у просторијама школе изведен пригодан културно-уметнички програм који су 

припремили ученици заједно са својим наставницима. 

Програм је отворио школски хор химном „Боже правде“. 

Публика је уживала у рецитацијама на српском и немачком језику. У  наставку програма 

публика  је имала прилику да погледа драматизацију „Свети Сава - први српски 

архиепископ“ по сценарију Виолете Петровић.   Програм је употпунио хор извођењем 

композиције „Вера наша православна“. 

Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице бројним 

појединцима  за подршку у обнови школе у Брезни.  

Након говора директора школе, присутнима се обратио председник општине Дејан 

Ковачевић. 

После  приредбе организован је коктел добродошлице у просторијама наше школе. 
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Обележен Дан толеранције 

 

 

     Дана 15.11.2019.године библиотекар школе, Гордана Поповић ,одржала  је радионицу   
у продуженом боравку ученицима млађих разреда  посвећену Дану толеранције  читањем 
поучне приче ,, Златокоса и три медведа“. 

 

Бајка о реду и нереду, о одрастању и прихватању свог места у породици и друштву као и о 

контакту између детета и природе. Прича о толеранцији, о правом односу које свако дете 

треба да открије између себе и природе, о васпитању, жељи за пријатељством и 

усамљености која прати свако детињство. Златокоса је прича о чудесном и прелепом 

људском бићу у сваком детету, које, одрастајући, из незнања, чини грешке и несташлуке. 
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Прича о учењу и праштању. Бајка за све генерације и топлину сваког дечјег креветића. 

 

Циљ ове радионице је развијање свести о толеранцији код ученика  као и давање личног 

доприноса сваког ученика бољим односима у својој околини, јер поштовање и уважавање 

других је начин да и сами будемо бољи. 
 

И за крај са учитељицом  продуженог боравка, Снежаном Голубов, оцртавали су шаке на 

разнобојним папирима и писали поруке толеранције. 
Као плод нашег заједничког рада настало је дрво толеранције. 
 

   

      
 

  Обележен Дан толеранције у Теочину 

У свету и код нас, 16.новембар, обележава се као дан који нас подсећа на поштовање и 
уважавање другачијих од нас, и да толеранцију практикујемо сваког дана. Међународни 
дан толеранције обележен је активностима: 1. Анимирани филм „Ружно паче“ – Прича о 
невољама и патњама малог лабуда који се грешком излегао у пачјем гнезду. Одмах је на 
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почетку обележен као другачији и тако почињу сви његови проблеми.  
Циљ – Развијање свести о толеранцији код ученика за живот у духу хуманизма, 
солидарности и других моралних вредности. 
Запажања ученика – Треба имати разумевања за оне који су посебни. Ако је неко 
другачији не значи да је лоша особа. Важније је срце од изгледа. 
2. Ученици су оцртавали шаке на разнобојним папирима, а потом су правили дрво 
толеранције са кључним информацијама у вези толеранције. 
3. Ученици певају песму „Другарство“ уз музичку пратњу наставника. 
 

                            МИ  ГРАДИМО  МОСТОВЕ  ПРИЈАТЕЉСТВА. 
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Обележавање Mеђународног дана  дана толеранције 

15.11.2019., у Брезни, од 5. до 8.разреда,на часу грађанског васпитања и у 
Каменици 18.11.2019.,  у одељењу 5.разреда, обележили смо међународни Дан 
толеранције који се обележава 16.11.2019 (субота).  

Ученици су прво погледали филм ,,Сви смо једнаки'', који говори о инклузивном 
образовању, поштовању различитости  по вери, по боји коже, по физичкој спремности и  
по могућностима за учење. Након тога смо погледали кратак шаљив филм о последицама 
нетолеранције. Разговарали смо о толерантном и нетолерантном понашању и последицама 
таквог понашања. Ученици су имали задатак да кажу појам неопходан за толеранцију. 
Набројали су: савети, поштовање, уважавање, другарство, љубав, поделити, послушати, 
узвратити добротом, васпитање, опростити, разговарати . Потом су ученици били 
подељени у 4 групе, а свака група је добила другачији задатак. Задаци су били 
нетолерантно понашање из свакодневног живота у ситуацијама где је највише изражено. 
Једна група је добила проблемску ситуацију из аутобуса, друга група са фудбалске 
утакмице, трећа група из саобраћаја а четврта група из школског живота. Имали су задатак 
да истакну шта је нетолерантно понашање и да наведу како би требало да се понашамо у 
тим ситуацијама. Након тога смо дискутовали и анализирали сваку ситуацију. За домаћи 
задатак су добили да направе стрип о својим ситуацијама, који ћемо поставити на паноу у 
холу школе. 
 

Вршњачка сарадња у школској библиотеци 

 

Дана 19.11.2019. године  библиотекар школе , Гордана Поповић ,  сa  ученицима  I,II,III и 
IV  разреда обележила је   Међународни дан превенције злостављања и занемаривања деце 
и Међународни дан дечака 19.новембар. 
 Дечаци из ова четири одељења су се дружили , разговарали на тему сукоба међу 
друговима  и начинима решавања сукоба.  
У групама су направили плакате на тему : ,,Шта да радим кад имам проблем с другом ? “ 

На плакату је ,, Точак пријатељства “ који нуди ученицима конструктивне предлоге за 
мирно решавање сукоба. 
Плакат ће ученици поставити на видљива места у учионици и упознати своје другарице с 
мирним решавањем сукоба. 
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Светски дан телевизије 

Дана 21.новембра 2019. године  у нашој школи први пут  је обележен Светски дан 
телевизије. Резолуцијом 1996. године, Генерална скупштина Уједињених нација 
прогласила је 21. новембар Даном телевизије. Установљен због чињенице да је телевизија 
главни инструмент у информисању и утицају на јавно мњење. Телевизија олакшава 
друштвену и културну комуникацију и подстиче сарадњу и партнерство у свету. 

Први аналогни телевизијски програм високе резолуције започео је 1936. у Великој 
Британији. 

Долазак даљинских управљача 1980. обрадовао је љубитеље магичне кутије, који су до 
тада морали да устану да би променили канал. Нагледаније емисије су глобални догађаји, 
као што су Олимпијске игре и Светска првенства у фудбалу. 

Данас је телевизија, као претеча свих накнадних усавршавања електронских медија, и 
даље важно средство информација о животу на планети, оном из прошлости, из 
садашњости и с погледом у будућност. 

За дан рођења телевизије узима се 25. април 1925, кад је Британац Берд у Лондону пренео 
слику лутке из поткровља у радњу у приземљу, где је био монтиран пријемник. 

Приказала сам им неколико цртаних филмова који су емитовани деведесетих година : 
,,Том и Џери “ , Морнар Попај “ ... 

 

 

После краћег разговора о настанку телевизије  организовали смо дебату о добрим и лошим 
странама телевизије. Дошли смо до следећих  одговора : 
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Добре стране  телевизије                                                                 Лоше стране телевизије 

Доноси информације                                                             Ствара звисност     

 

Помаже учењу страног језика                                                           Утиче на гојазност       

  

Добри едукативни програми подстичу                                          Нарушава заједништво у                                 

                                                                                                            породици 

 даље учење                                                                                Подстиче на куповину 

 

                                                                                                            Подстиче на насиље 

                         

                                     
 

 

Саветовање за школске библиотекаре 

 

На иницијативу Стручног већа школских библиотекара Моравичког округа, у Центру за 
стручно усавршавање у Чачку у петак,22. новембра  2019. године ,одржано је Саветовање 
за школске библиотекаре под називом ,, Обезбеђивање квалитета рада школских 
библиотека и унапређивање рада школских библиотекара “ . 
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Саветовање је организовано као вид усавршавања стручних сарадника-библиотекара у 
надлежности установе. Гост предавач на овом саветовању била је мр.Ана 
Гвозденовић,уредник Народне библиотеке ,, Стефан Првовенчани “ из Краљева , која је за 
школске библиотеке донела и вредан поклон -,,Повељина“ издања . 
 

1. Уводна реч координатора Стручног већа  школских библиотекара 
Моравичког округа Весне  Топаловић, библиотекара педагошког саветника 
и координатора за средње школе ; 

2. Најава Саветовања ,, Двадесет и први век  у школској библиотеци “ на 
претконференцијском  дану  БДС  , у организацији градске 
библиотеке,,Владислав  Петковић Дис  “  из Чачка  и најава другог , 
допуњеног и измењеног издања Приручника за школске библиотекаре 
Градске библиотеке из Чачка-Биљане Лукић ,библиотекара и педагошког 
саветника и координатора за основне школе ; 

3. Умрежавање –библиотеке у ланцу културно-образовних установа – гост 
предавач мр Ана Гвозденовић ,НБ ,, Стефан Првовенчани  “, Краљево  и 

4. Школски библиотекар у спољашњем вредновању- просветни саветник 
Школске управе Чачак Данијела Ковачевић Микић. 
 

Саветовању је присуствовало 14 школских библиотекара.  
Предавање полиције 

 

Дана 22.11.2019. године, ученици првог, четвртог и шестог разреда присустволи су 
предавању полиције. Ученици првог и четвртог разреда ОШ „Иво Андрић“ са 
учитељицама Вером Трнавац и Катарином Шишовић су отишли на предавање у 
Каменицу. 
 Назив предавања: 

- За ученике првог разреда: „Полиција у служби грађана“ и „Шта ради полиција и 
заједно против насиља“ 

- За ученике четвртог разреда: „Полиција у служби грађана“ и „Насиље као 
негативна друштевна појава“ 

Предавање су одржали Мирослав Пеушковић и Наташа Дамљановић . 

 

Семинар ,,Мој час- учење за трећи миленијум “ 

 

Дана 29.11.2019. године у матичној школи у Прањанима одржан је семинар ,,Мој час- 

учење за трећи миленијум “ , ( Каталошки број 489  , К2 П3). 
Aутори овог семинара били су  : психолог, Марина Павловић  и професор српског језика и 
књижевности , Наташа Турунташ . 
 Теме програма су : 
 1.Индивидуализација наставе - од законске   регулативе до праксе 

2. Планирање наставе – стандарди, компетенције, специфичности одељења 
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3. Предуслови упешног подучавања базираног  на индивидуализацији 

4. Повратна информација и препорука ученику за   даље учење  
Рад се одвијао кроз пет области Настава и учење. Учесници  су подељени на шест 
група.Свака група је имала задатак да припреми наставни час кроз дате индикаторе 
области  Настава и учење. Затим је представник  сваке групе извештавао припремљени час 
кроз одређене индикаторе. 
Семинар је протекао у пријатној атмосфери како учесника тако и предавача.  
Овај семинар носи 8 бодова стручног усавршавања ван установе. 
 

                            

                  

 

ДЕЦЕМБАР 

                                                                          

Мађионичар у нашој школи 

     У нашој школи је у уторак 3.12.2019.године  гостовао мађионичар. 

     На велико одушевљење ученика од првог до четвртог разреда, показивао је разне 
мађионичарске трикове. Уз помоћ чаробног штапића, чаробних речи, чаробних марама, 
итд., уводио је мале гледаоце у необичан свет чаролије. Они су  са великим задовољством 
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и пажњом пратили све што се дешавало током представе. Ипак, најзанимљивије је било 
када је неколико ученика помагало мађионичару. 
     Представа се завршила великим аплаузом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саветовање  ,,21.век у школској библиотеци “ 

          Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” и Библиотекарско друштво Србије 

организовали су стручно саветовање на тему „21. век у школској библиотеци” окупивши 

више од 150 заинтересованих за актуелно стање у школским библиотекама у Србији. Скуп 

је одржан у четвртак, 5. децембра у Великој сали чачанске Библиотеке, а уједно је то био и 

претконференцијски дан 16. Међународне конференције БДС која ће бити одржана 12. и 

13. децембра у Београду. 

Скупу су из ОШ ,,Иво Андрић “  присуствовали директор школе ,Зоран Пантовић  и 

библиотекар школе,Гордана Поповић, затим представници школских и националних 

библиотека са територије целе Србије, представници Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, начелник и просветни саветник Школске управе за Моравички 

округ, директори матичних и општинских библиотека, директори основних и средњих 

школа, просветни радници и др 
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Скуп је отворио др Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије и 

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”. Он је присутнима пожелео 

добродошлицу, квалитетан рад и пријатан боравак у чачанској Библиотеци. 

У име Друштва школских библиотекара Србије говорила је Мирјана Радовановић Пејовић 

која је све позвала да се укључе у рад Друштва и да је то начин да библиотекари буду 

видљивији и признатији. Поздравну реч упутила је и Слађана Парезановић, начелник 

Школске управе Моравичког округа.  

Саветовање „21. век у школској библиотеци” било је одлична прилика за боље 

информисање о стању и испуњавању услова за рад школских библиотека Србије, у складу 

за важећим просветним и библиотечко-информационим прописима. Прву сесију отворила 

је Дубравка Илић, руководилац Матичне службе Градске библиотеке Чачак са предавањем 

на тему „Школске библиотеке Моравичког округа : 2008-2018 : перспектива”.  

Врло занимљиво излагање које се тицало увођења COBISS платформе у школске 

библиотеке Словеније имала је Романа Мухвич Шумандл, гошћа из Института 

информацијских знаности (IZUM) из Марибора, Словенија, а након тога је др Богдан 

Трифуновић најавио друго, допуњено издање Приручника за школске библиотекаре у 

издању Градске библиотеке у Чачку. 

У оквиру друге сесије изложено је више од 15 кратких презентација којима је  

представљен рад 16 школских библиотека Моравичког округа, међу којима сам и ја 

представила своју школску библиотеку примерима добре праксе. Присутни су ме 

поздравили великим аплаузом. 

Пауза између сесија искоришћена је за кратак предах и освежење, али пре свега за 

упознавање колега и размену искустава из школских библиотека, стручно вођење кроз 

нову зграду чачанске Библиотеке и изложбену поставку „Библиотеке Моравичког округа”. 
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 Општинско такмичење  из математике 

 

 

  У суботу, 7. децембра 2019. године одржано је oпштинско такмичење из 
математике. Такмичење је одржано у ОШ „ Краљ Александар I“ у Горњем Милановцу са 
почетком у 10 часова. Ученици, као и наставници, имали су организован превоз. На 
такмичење је ишло 26 ученика ,а постигнути резултати су: 
1. место Анђела Папић 5. разред 

2. место Богдан Петровић 4. разред 

3. место: Дуња Ђоловић 3. разред 

               Милица Вујанић 5. разред 

               Катарина Пантовић 6. разред 

               Лука Вуковић 8. разред 

Похвале: Ана Дринчић 3. разред 

                Михајло Станојевић 4. разред 

                Ива Крунић 4. разред 

                Маша Јевтовић 4. разред 

                Огњен Топаловић 5. разред 

 

Час у природи 

 Ученици издвојеног одељења "Анђелија Мишић" Коштунићи организовали су час у 
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природи у непосредној околини школе. 
Посетили су Етно музеј Коштунићи и зоолошки врт. 
Слободно време су провели на игралишту у близини музеја. 

  

  

                              
 

Семинар: ,,У борби против насиља –учествујемо сви, родитељи и ми “ 

 

Дана 6.12.2019. године у матичној школи у Прањанима одржан је семинар ,,У борби 
против насиља –учествујемо сви, родитељи и ми  “ , ( Каталошки број 151.) 
Aутори овог семинара били су :психолог, Марина Павловић  и професор српског језика и 
књижевности , НаташаТурунташ . 
Теме програма су : 
 1.Друштвени контекст 

2.Ефикасна и ефективна сарадња 

3.Насиље – облици и процедуре 

4.Израда сценарија 

Рад се одвијао кроз радионице подељене у пет група. Свака група је имала задатак везано 
за један од облика насиља из угла родитеља и наставника. Затим  су представници група   
извештавали, а остали су  их допуњавали.  
Овом семинару присустовало је 29 наставника. 
Семинар је протекао у пријатној атмосфери како учесника тако и предавача.  
Овај семинар носи 8 бодова стручног усавршавања ван установе. 
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Фестивал науке 

           Дана 7.12.2019. године водили смо децу на 13.Фестивал науке под називом 
„Разоткривање“ у Београд. Ишло је 15 деце и 4 наставника. Кренули смо у 7 сати из 
Прањана, а у Београд смо стигли у 10:30. На фестивалу смо били 3 сата. Деца су могла да 
виде много занимљивих огледа и експеримената из области хемије, физике, биологије и 
географије.  
Видели смо: 

- разне врсте огледала; 
- деца су мерила тежину на другим планетама ; 
- видели су препариране животиње; 
- дестилацију алкохола, боја и воде; 
- како се добија енергија помоћу сунчеве светлости, ветра и воде; 
- принцип рада вентилатора; 
-  и друго. 

           У периоду од 13:30 до 14:15 гледали смо извођење огледа на тему “ПУТ У 
СРЕДИШТЕ НАУКЕ“ реализатора из Словеније. Након тога смо одвели децу у шетњу 
Кнез Михаиловом улицом. Деца су била одушевљена фестивалом и изразила жељу да иду 
и идуће године. Кренули смо у 17 часова из Београда, а у Прањане смо стигли у 19:30.                                    
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Дан библиотекара Србије – 14 децембар  

Дан библиотекара који се обележава 14. децембра  по други пут обележен  је у нашој 
школи 16.децембра 2019.године. 
На овај дан пре 72 годинe, 14.децембра 1947.године основано је Друштво библиотекара 
Народне Републике Србије у Универзитетској библиотеци “Светозар Марковић“ у 
Београду. За прву председницу Друштва изабрана је Милица Продановић, једна од 
најзаслужнијих за његово оснивање, прва дама српског библиотекарства која је све до 
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своје смрти била и почасна председница Друштва. 
Један од првих циљева Друштва важи и данас: “да књига стигне до сваког грађанина 
Србије“. Ми бисмо данас додали “и информација“. 

На скупштини Друштва у Аранђеловцу 1974.године библиотекари доносе одлуку да се 
14.децембар сваке године обележава као Дан библиотекара Србије. 
 Школски библиотекари се надају да ће ова, као и будуће активности везане за књигу, 
писменост и библиотеку, ученицима указати на значај књиге у времену дигиталних 
технологија. 

Библиотекар школе Гордана Поповић је члановима Библиотечке секције  доделила 
захвалнице за активно учешће у раду школске библиотеке. 
За нај читаоцa  у 2019. години Захвалницу је добиo  Марко Јевтовић, ученик  другог 
разреда . 
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Међународни квиз  “ Немањићи“ 

 

 Пројекат Међународни квиз такмичење“ Немањићи“ је васпитно- едукативног 
карактера поводом 800 година самосталности Српске православне цркве. Циљ је био да се 
обухвате ученици старијих разреда основних школа из Републике Србије, Републике 
Српске , региона и дијаспоре.  Време реализације пројекта је од октобра 2019. до јануара 
2020.године. Носиоци пројекта су : Фондација „Мир Божији“ и Српска православна црква. 
 Пропозиције такмичења су налагале да школе као што је наша има право на једну 
екипу од три члана. Нашу екипу су чинили ученици осмог разреда:Марија Ивановић, 
Алекса Вукашиновић и Ђорђе Вујанић. Такмичари су добили материјал и литературу из 
које су се спремали за такмичење.  
 Први круг такмичења одржан је 3.12.2019. године, са почетком у 10 часова,када су 
се учници путем своје шифре конектовали и онлајн решавали задатке, у исто време са 
осталим такмичарима. Надлежно лице које је пратило регуларнист била је наставница 
српског Горица Ристановић. Наша школа је у првом кругу  од 281 школе заузела место у 
првих 50 школа, које иду у други круг.  
 Други круг такмичења одржан 24.12.2019.године, такође са почетком у 10 часова. 
Надлежно лице за регуларност такмичења био је представник родитеља у Школском 
одбору Мирослав Вујанић. Приликом почетка такмичења екипа је имала техничких 
проблема,нестанак струје и губитак интернета, али се све брзински решило и ученици су 
на време почели израду. У другом кругу наша екипа није успела да се пласира у првих 
осам, да би ишла у полуфинале.  
 Искуство је било одлично, осећај предиван да у исто време сте са школама у Бечу, 
Бања Луци, Јоханзбургу и нашим градовима Србије на вези. 
 Као што каже спортска изрека „Важно је учествовати....“ 

 

                     

 

 

 Новогодишња идила 

У издвојеним одељењима наше школе у Брезни и Теочину уприличен је празнични 
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амбијент. Као и прошле, и ове године господин Милош Боровњак, родом из Брезне, 
обрадовао је ученике из Брезне и Теочина новогодишњим пакетићима.  
Преко брда, преко брега Деда Мраз је стигао у наш крај и пакетиће ученицима даривао. 
Креативни су ђаци били и песме певали. 
 

 

 

 
 

   Додела пакетића „Соко Штарк“ 

Традиционално компанија „Соко Штарк“ дарује новогодишње пакетиће ученицима школе 
у Теочину. 
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ЧЕСТИТКА 

Свим ученицима, родитељима школе, запосленима као и нашим 

сарадницима, партнерима и пријатељима срећне новогодишње и божићне 

празнике жели директор школе Зоран Пантовић!!! 

 
 

 

 

Новогодишња приредба у гојногорској школи 

 

Двадесет шестог децембра 2019-те године у гојногорској школи одржана приредба за 
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родитеље поводом Нове године.Родитељима приказана презентација досадашњег рада 
радионице Цвећарства и организована изложба цвећа.Након тога ученици извели програм 
за родитеље у новогодишњем расположењу. Рецитацијама, скечевима и песмом показали 
своје умеће и измамили осмехе родитеља. Задовољни и рaсположени ученици  су преузели 
припремљене пакетиће. 
 

  
 

 

 

 

 
 

Хуманитарна акција 

Ученици из Гојне Горе двадесет седмог децембра 2019-те године учествовали у 
хуманитарној акцији одржаној у матичној школи у Прањанима.Направљеним украсима су 
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окитили јелку у школском дворишту а потом на штанду продавали своје креативне 
радове.Посебно су им били занимљиви огледи које су са својим наставницима 
припремили ученици старијих разреда.Било је забавно уз: науку, музику, игру и дружење

                      
 
„НОВОГОДИШЊА НАУЧНА ЧАРОЛИЈА ПО ДРУГИ ПУТ У ПРАЊАНИМА“ 

 

Основна школа „Иво Андрић“ Прањани по други пут је организовала 
манифестацију под називом „Новогодишња научна чаролија“. Циљ манифестације је 
промоција науке код ученика, развој еколошке свести и хуманости. 

Ученици су у спортској хали у Прањанима могли да виде разне експерименте из 
хемије, биологије, физике и техничког, које су изводили ученици старијих разреда са 
својим  наставницима. 

Потом су ученици из издвојених одељења китили јелке од рециклираних 
материјала и на тај начин показали како се могу направити разни украси од сијалица, 
флашица, картона и папира. 

Пошто је школа укључена у пројекат“Обогаћеног једносменског рада“, наставници 
су са својим ученицима направили мноштво производа које су продавали присутним 
родитељима, ученицима и наставницима. Сав новац је намењен у хуманитарне сврхе. У 
забавном делу програма ученици из Каменице су изводили плесне кореографије , док су 
старији ученици показали завидну спретност и умење из гимнастике. 

Манифестацији је присуствовао велики број родитеља и других гостију, који су у 
веселој карневалској атмосфери испратили стару годину. 

Према речима директора школе  Зорана Пантовић, идеја је настала прошле године 
са циљем да промовише науку и да окупи све ученике из издвојених одељења како би се 
ученици дружили, а родитељи упознали са мноштвом активности које школа организује 
током године. „Осим ове манифестације, школа организује или учествује у обележавању 
годишњице „Мисије Халијард“, која се одржава у септембру, потом у октобру 
прослављамо Дан школе, у новембру у Брезни имамо „ Митровдански дан“, док Савиндан 
прослављамо у свим школама, а посебно у Срезојевцима, у априлу имамо традиционалну 
манифестацију“ Теочински дани“, у мају шаховски турнир у Богданици, а почетком 
августа Каменица је организатор културно-уметничке и спортске манифестације“ 
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Илиндански дани“-истакао је Пантовић.“ На овај начин школа учествује, не само у својој, 
већ и у промоцији читавог прањанског краја“. 

На крају директор Пантовић се захвалио господину Милошу Боровњаку и његовим 
пријатељима Бранку Весковић и Милети Бајић, који живе и раде у Америци, као и 
комапнији „Соко Штарк“, јер су и ове године обрадовали ученике наше школе са 
новогодишњим пакетићима. Такође су наши људи из Сједињених Америчких Држава 
помогли обнову школе у Брезни и на тај начин допринели да ученици имају боље услове 
за учење и рад, закључио је Зоран Пантовић. 

        
 

 

 

            
 

 

 

ЈАНУАР 
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Осмех на лице, здравље у тело 

 

Дана 10.1.2020. године библиотекар школе , Гордана Поповић , са члановима библиотечке 

секције обележила је Међународни дан  смеха.  

Мадан Катаира је 1998. осмислио и установио Међународни дан смеха који се обележава 

чак два пута годишње: 10. јануара и 2. маја, под паролом „Смех  је најбољи лек“ . 

 Ученицима  сам прочитала песму , Владе Стоиљковића ,,Са мном има нека грешка “ . 

Затим је следио разговор  о  песми и значају смејања. 

Да ли знаш зашто је смејање важно? 

Ево неколико одговора: 
 Образи ти буду румени 

 У очима ти се појаве звездице 

 Јача имуни систем и одржава ти здравље 

 Јачаш мишиће у пределу стомака 

 Oсмехом на лицу остварујеш нова познанства и одржаваш другарство 

 Сваки проблем се лакше реши 

 Осмехом отвараш нове видике, свет има лепшу боју, проблем постаје мањи 

 Лакше заспиш, лепше сањаш … 

Мени не мораш да верујеш, али све ово и мнооого више кажу научници и лекари – ја само 

преносим. 

Стручњаци кажу да се мала деца најчешће смеју,  понекад и 300 пута на дан. Како 

постајемо старији, смејемо се све мање и тада се број смањи на 15-20 пута. Као што се да 

видети, одрасли су прилично мрзовољни и заборавили су да се смеју. Али, нису само 

савремени научници утврдили да је смех здрав. Његово лековито дејство знали су 

индијски мудраци којима је смех био проповед и подучавање.  У старој Грчкој болнице су 

биле у најпрометнијим деловима града, најчешће уз позорнице (које су биле на отвореном) 

па су пацијенти могли да чују веселе повике и да им буде лакше. Лекари су пре много 

векова почели да уводе смех као терапију у лечењу пацијената јер се тако поправља 

расположење и смањује бол. Све ово, довело је до тога да се појави наука о смеху која се 

зове гелотологија. 

Смех је, кажу још, заразан. Према неким подацима када се насмејеш, велика је 

вероватноћа да ће ти сви узвратити осмех. Можда остане само неки мргуд имун на твоје 

искрице у очима и румене образе! 

 

И зато, смеј се! Потруди се да заразиш што више одраслих, нарочито родитеље. Да будемо 

сви здрави, успешни, добро расположени! 
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Изложба у Брезни 

 

Дана 13. јануара 2020. године у ходнику школе у Брезни постављена је изложба 
„Истакнуте личности Србије у Првом светском рату“. Ову изложбу организовали су 
ученици осмог разреда са наставницом историје Иваном Милекић. Ученици су самостално 
изабрали личности па се тако на посебним паноима налазе Живојин Мишић, Степа 
Степановић, Арчибалд Рајс, Момчило Гаврић, Надежда Петровић, Милунка Савић, Јанко 
Вукотић, Драгутин Гавриловићм Радомир Путник и Петар Бојовић. 
Иначе, поставка изложбе ће трајати до Савиндана 2020. године па ће тако сви ученици 
школе као и наставници имати прилике да је погледају. 
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Квизови ,,Свезналица “и ,,Знање је благо “ 

 

Традиционално смо у јануару организовали квизове: „Свезналица“ и „Знање је благо“. 

Квиз „Знање је благо“одржан 23.јануара 2020.године. Учестовало је 12 ученика, односно 
три екипе и то две екипе из матичне школе и једна из издвојеног одељења из Каменице. 
Прво место освојила је екипа „Делије “из Прањана: Алекса Вукашиновић, Стефан 
Браловић, Маријана Стевовић и Елена Антонијевић 

Друго место освојила је екипа „ Цареви“ из Прањана:Марија Ивановић, Теодора 
Станојевић, Драган Јевровић и Анђела Папић. 
Треће место освојила је екипа „Јунаци“ из Каменице: Анђела Обрадовић, Милица 
Лазовић, Миленко Браловић и Мина Буревић. 
Квиз „Свезналица“ одржан 24.јануара 2020.године. Учестовало је 23 ученика, односно 
шест екипа и то: две екипе из Прањана и по једна из Каменице, Богданице, Коштунића и 
Теочина. 
Прво место освојила је екипа „Борац“: Ива Крунић, Маша Јевтовић, Јована Станојевић и 



           

 
 

 

                         

Прањани      1858                                                     ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2019-2020. годину                                      

51 

 

Богдан Петровић. 

Друго место освојила је екипа.“Богданица“ из Богданице: Ивана Јовковић, Драгослав 
Кнежевић, Милан Сретеновић и Огњен Јовковић. 
Треће место освојила је екипа“Радозналци“из Коштунића : Јелена Томовић, Немања 
Весковић, Марко Јевтовић и Јована Милановић. 
Оба квиза су рађена у програму Kahoot.it. У организацију квизова укључиле су се 
наставнице енглеског и немачког језика Тамара Богдановић и Ивана Чоловић. Техничку 
подршку пружила је наставница информатике Драгана Лечић.У припремању питања 
помогла је Виолета Петровић. 
Иницијатор, организатор, реализатор квизова је педагог школе Данијела Ракићевић. 
Организацију квизова помогао је директор школе Зоран Пантовић. 
Ове године као и претходних захваљујемо се  спонзору СТР „Аница“ из Богданице која се 
потрудила да припреми пакетиће за најбоље учеснике. 
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 Школска слава Свети Сава 

 

Школска слава Свети Сава обележена је пригодним програмом у издвојеном одељењу 
школе у Брезни за ученике из Брезне и Теочина. Ученици, родитељи и наставници 
присуствовали су литургији у цркви Светог Димитрија. После завршене литургије 
ученици су рецитовали песме о животу и раду Светог Саве. Месни свештеник цркве је 
даривао децу књигама и пакетићима. Ученици oсмог разреда, у сарадњи са наставницом 
историје Иваном Милекић, припремили су презентацију и квиз за све присутне на тему 
„Лик и дело Светог Саве“. По завршетку програма уприличен је свечани доручак у школи. 
Обележавањем школске славе подстичемо код ученика ширење љубави и поштовања 
према српству и отаџбини. 
 

                

 

  Школска слава Свети Сава у Гојној Гори 

 

        27. јануара 2020-те године у гојногорској школи одржана је приредба у част првом 
српском архиепископу Светом Сави. 
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Савиндан  
У понедељак, 27. јануара 2020. године у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима свечано је 

обележена школска слава. 
Ученици су прво били на служби у цркви, а затим су рецитовали и глумили. Као знак 
пажње и награду за труд, добили су пакетиће у цркви. 
 Свечани програм  у школи је почео у 1015. У припрему и реализацију програма били су 
укључени ученици од четвртог до осмог разреда. Наступао је хор, рецитатори и глумци. 
Ученике су припремили Марко Станојевић, Бранка Рајчевић и Горица Ристановић.  
Приредба је била посећена, било је родитеља, представника локалне заједнице, а 
представици Фондације ,,Мисија Халијард“ том приликом уручили су стипендије 
прошлогодишњим осмацима. Директор је уручио светосавске захвалнице свима који су у 
току прошле године допринели бољем функционисању школе и њеном позитивном 
представљању. 
У току целог дана реализовао се турнир у фудбалу, а догађај је медијски пропраћен. 
Родитељи ученика осмог разреда су овогодишњи домаћини славе. 
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Савиндан у Каменици 

Школа у Каменици прославила је данас школску славу Савиндан . Ученици и 

наставници присуствовали су литургији у цркви Светог Илије и ломљењу славског колача, 

а након тога су ученици школа из Каменице и Богданице рецитовали стихове о Св.Сави и 

говорили о његовој улози у српском народу. За свој труд награђени су слаткишима. 

Након прославе у цркви , припремљено је послужење у школи за ученике и 

наставнике. 

                              
 

Прослава Савиндана у издвојеном одељењу „Анђелија Мишић“,  Коштунићи 

Све школе у Србији обележавају своју славу, Светог Саву, 27. јануара. Свака школа жели 
да на што лепши начин прослави свог првог учитеља и просветитеља, тако и школа у 
Коштунићима. Ученици са својом учитељицом организовали су пригодан културно-

уметнички програм. Припремили су разне рецитације, представу, ликовне радове, 
изложбу... Родитељи и свештеник су својим присуством улепшали наше славље. 
Свештеник је прекадио славски колач и жито. По завршетку приредбе био је свечани 

ручак у школи. 
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Светосавски турнир ,,Халијард трофеј “ 

Поводом школске славе  Светог Саве 27.јануара 2020.године,  одржан  је трећи 
фудбалски турнир „Халијард трофеј“.  

Организатори турнира су ФК Гладијатор и ОШ „Иво Андрић“ Прањани. Такмичили су се 
млади фудбалери  из 17 клубова. Халијард трофеј посетило је  и око 170 такмичара. Екипе 
су биле из  Косјерића, Пожеге, Ужица, Крагујевца, Краљева, Чачка и Горњег Милановца. 

Циљ овог турнира је да окупи младе фудбалере, да се друже, упознају и спортски 
надмећу, али и да укажемо на значај традиције нашег народа. 
Победници турнира 2004. годишта су: 
прво место ОШ „Степа Степановић“ из Горње Горевнице, 
друго место „Пера Ждера“ из Косјерића и  
треће место ФК Сушица из Крагујевца. 
Победници турнира  2010. годиште су: 
прво место ФК  Кикер из Краљева 

друго место ФК Гаучоси 1 

треће место ФК Гаучоси 2. 
Најбољи играч турнира је Алекса Шаиновић, голман  Игор  Лучић,  тренер Раде 
Шаиновић, а најперспективнији играч  је Ђорђе Вукашиновић ученик наше школе.  

Све је протекло у најбољем реду. Сви  посетиоци  и учесници понели су лепе 
успомене и надамо се да ћемо се у још већем броју окупити наредне године. 
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ФЕБРУАР 

        36. Зимски сусрети учитеља 

 

На Учитељском факултету у Београду су одржани 36. Зимски сусрети учитеља – Дан 
стручног усавршавања. Тема семинара „Страх од математике и како да га савладамо“, 

обрађена је кроз предавање и презентације неколико предавача. Пре обука и у паузама 
имали смо прилику да разгледамо штандове са уџбеницима издавачких кућа. Добро 
осмишљене обуке од стране аутора омогућиле су да Зимски сусрети протекну у пријатној 
атмосфери. На крају смо добили Уверење на 8 бодова. Целокупна организација је 
допринела успешној реализацији семинара. 
Лепота математике је у повезивању њених различитих садржаја. 
Игром се постиже већа мотивација ученика, лакше се памте наставни садржаји, а теже 
заборављају. 
 

   

 

Oпштинско такмичење из физике 

 

На општинском такмичењу из физике које је одржано у недељу 23.2.2020. године у ОШ 
,,Свети Сава “  у Горњем Милановцу ,ученици наше школе постигли су следеће резултате :  
Лука Вуковић 8.разред-1.место 

Миленко Браловић 6.разред- 1.место 

Вук Гајевић  6 .разред-1.место 
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Општинско такмичење из хемије 
 

На општинском такмичењу из хемије које је одржано у суботу 29.2.2020. године  у 
ОШ,,Свети Сава “ у Горњем Милановцу ученици наше школе постигли су следеће 
резултате :  
Лука Вуковић-8.разред-1.место 

Теодора Станојевић-7. разред – 2.место 

 

 Маскенбал у нашој школи 

 

Наша школа традиционално реализује Маскенбал поводом Беле недеље. Организатор 
такмичења је КУД „Абрашевић“ из Чачка у сарадњи са основним школама Моравичког 
округа.  
На овогодишњој манифестацији   која је одржана 27.2.2020. године у матичној школи 
учествовали су ученици из Прањана, Коштунића, Гојне Горе и Теочина. Како су маске 
биле веома креативне и маштовите, комисија, коју су чинила два члана из Културног 
центра „Абрашевић“ и библиотекар из наше школе, одлучили су да се све маске позову на 
финално такмичење у недељу 1.марта текуће године. 
 

 

 

Редни број Разред Име и презиме  Маска 

1.  Први Филип Луковић Јагње 

2.  Први Лана Дринчић Цветни жбун 

3. Први Андреа Лазовић Шумска вила 

4. Први Никола Милошевић Бетмен 

5. Први Марко Лазовић Лименко 

6. Други Андреа Браловић Шумска принцеза 

7. Други Лазар Ракићевић Хари Потер 

8. Други Дуња Јевтовић Миракулус бубамара 

9. Други Наталија Лазовић Лименко 

10. Трећи Дуња Ђоловић Краљица пужева 

11. Трећи Ана Дринчић Прва српска  
краљица 

12. Трећи Александра Луковић Туш кабина 

13. Трећи Милица Милошевић Лутка од папира 

14. Трећи Виктор Јевтовић Хари Потер 

15. Трећи Магдалена Глишић Деда 

16. Трећи Анастасија 
Танасковић 

Сова 

17. Четврти Маша Јевтовић Јесен 

18. Четврти Јелена Томовић Еко дама 

19. Четврти Јована Станојевић Свитац у житу 

20.  Други 

Трећи 

Милош Козодер 

Петар Козодер 

Пчелари 

(групна маска) 
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21. Предшколац 

Други 

Далибор Козодер 

Филип Козодер 

Попови 

(групна маска) 
 

                            Ученицима желимо успех на финалном такмичењу. 
 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

МАРТ 

                     Одржано  26. Финално такмичење у Маскенбалу 

 

У Дому културе у Чачку одржано је 1.3.2020. године финално такмичење у маскенбалу 
поводом Беле покладне недеље. 
Организатор такмичења је КУД „Абрашевић“ из Чачка у сарадњи са основним школама 
Моравичког округа. 
Осам ученика, представника наше школе, остварило је значајан успех и као награду 
понели су пехаре са овог такмичења. 
1. Наталија Лазовић, други разред из Коштунића, маска „Слатка тајна“, 2.место за 
најзанимљивију маску и 2.место за савремену маску. 
2. Марко Лазовић, први разред из Гојне Горе, маска „Лименко“, 3.место за најзанимљивију 
маску. 
3. Јована Станојевић, четврти разред из Прањана, маска „Свитац у житу“, 2.место у 
категорији „Петлићи“. 

4. Ана Дринчић, трећи разред из Теочина, маска „Прва српска краљица“, 1.место у 
категорији „Петлићи“. 

5. Далибор Козодер, предшколац и Филип Козодер, други разред из Теочина, маска 
„Попови“, 1.место у категорији „Пилићи“. 
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6. Милош Козодер, други разред и Петар Козодер, трећи разред из Теочина, маска 
„Пчелари“, 2.место за групну маску. 
 

Честитамо победницима уз жељу да и у наредним такмичењима победи маштовитост, 
креативност и аутентичност у изради маски и њиховом представљању. 
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Општинско такмичење из технике и технологије и техничког и информатичког 
образовања 

 

     На општинском  такмичењу  из  технике и технологиjе и техничког и информатичког 
образовања које  је одржано 01.03.2020. године у Основној школи „  Краљ Александар “ у 
Горњем Милановацу , ученици из наше школе су постигли следеће резултате: 
Милица Вујанић , 5.разред  - 1.место  у дисциплини:практична израда по задатку 

Ђорђе  Вујанић, 8.разред  -1.место у дисциплини авио моделарство. 

Обележен 5.март –Дан енергетске ефикасности у Брезни 

Основна школа „ Иво Андрић“ – Прањани, издвојено одељење у Брезни, обележило 
је 5.март 2020.год. као Дан енергетске ефикасности. 

Кроз игру „ИГРАЈ ЗА ЕНЕРГИЈУ“ деца су проширила своје знање из области енергетске 

ефикасности. 

На паметној табли, у програму Mozza book гледали су и слушали о глобалном загревању и 

уштеди енергије. Сви су били укључени у израду паноа и деца су била маштовита. 
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Приредба за Осми март 

Ученици Гојне Горе 6. марта припремили  и на часу одељењске заједнице одржали 
приредбу за маме поводом Осмог марта. На радионици Цвећарства припремљени поклони 
за мајке ( ученици посадили афричке љубичице, розетле и чуваркуће) којим су их 
даривали након програма. 

                      

Поклони за маме поводом 8. марта у Каменици 

    

                        

У Каменци су ученици четвртог и другог разреда обележили најрадоснији дан за њихове 

маме. Организовали су радионицу на којој су правили поклоне за њих. Учитељица им је 

унапред рекла шта је потребно да донесу, тако да је материјал био обезбеђен и са 

нестрпљењем су ишчекивали почетак радионице. 
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   Оно што је требало да направе је цвеће у саксији, а све што им је било потребно су тегла 

и разни тврди и мекани папири у боји, као и украсни најлон. Уз песме о мами, била је то 

весела радионица. Деца су међусобно размењивала идеје и помагали једни другима. 

Дивили су се својим радовима на крају радионице и смишљали како ће да изненаде своје 

маме када стигну кући. 

Обележавање 8. марта у Теочину 

 

Међународни Дан жена је посвећен женама који се слави сваке године 8. марта. У ИО 
школе у Теочину организована је приредба. Уз најлепше стихове, драмске текстове, 
фолклор и честитке, ученици су пренели поруку захвалности и љубави својим 
најбрижнијим особама. Тимски рад, нове идеје, сарадња са другима резултат су 
радионичарског рада који је изнедрио поклоне за 8. март. 
 

           
 

 Општинско такмичења из књижевности 

 

Такмичење је реализовано 7.3.2020. у ОШ ,Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу са 
почетком у 10 часова. 
Осми разред 

Ђорђе Вујанић,  1.место, пласирао се даље 

Маријана Плачић, 16 бодова, 3.место , пласирала се даље 

Марија Ивановић 15 бодова, треће место, пласирала се даље 

 

Окружно  такмичење из математике 

 

На окружном такмичењу из математике које је одржано 7.3.2020.године у ОШ ,,Свети 
Сава “ у Чачку ученици наше школе постигли су следеће резултате : 
 

Лука Вуковић-8.разред -3.место 

Богдан Петровић-4.разред-похвала 
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Пројекат  „Водимо вас на изложбу Немањићких задужбина“ 

 

 Дана 10.3.2020. године реализован је појекат „ Водимо вас на изложбу Немањићких 
задужбина“. У пројекту су учествовали ученици 6.разреда у Прањанима, у тарајању од две 
недеље  (24.2.-10.3.2020). Циљ овог пројекта је био да се ученци  оспособе да кроз 
проучавање задужбина Немањића уоче значај нашег културно-историјског наслеђа, као и 
да развију један одговарјући однос према националном идентитету. Такође, да ученици 
буду оспособљени  да користе различите врсте извора и података, развију критички став, 
да раде у тиму, презентују свој рад ( јавни наступ) . 
  Ученици су били подељени у парове, сваки пар је добио по два манастира и 
упутство  на који начин и које податке треба да обухати њихово истаживање о задатој 
теми. Свој рад су презентовали на паноима уз пропратну количину  текста, слика или 
илустрација. 
 Радове и презетовање ученика је вредновала комисија у саставу: Горица 
Ристановић, наставник српског језика, Милева Глишић, наставник математике, Данијела 
Ракићевић, педагог, Гордана Поповић, наставник разредне наставе и два ученика осмог 
разреда Лука Вуковић и Алекса Вукашиновић. Комисија је имала пропозиције по којима 
су вредновали парове: приказ резултата истраживања, креативност, излагање (јавни 
наступ) и поштовање временског рока приликом излагања. 
 У публици су подршку пружили ученици другог разреда са својим учитељем 
Драганом Алуровићем. Атмосфера у Немањићко духу била је употпуњена појањем Павла 
Аксентијевића. 
Комисија је облучила да: 
 Прво место додели  паноу-Бањска и Дечани, чији су аутори: Катарина Пантовић, 
Катарина Трифуновић и Кристина Ковачевић; 
 Друго место додели паноу- Сопоћани и Градац, чији су аутори:  Тамара Лазић и 
Лука Лазовић; 
 Треће место додели паноу - Студеница и Хиландар, чији су аутори: Николина 
Старчевић и Драгана Влашковић. 
 Победници су награђени дипломама и пригодним поклонима. 
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Општинско такмичење из историје 

 

На општинском такмичењу из историје које је одржано у недељу 15.3.2020. године 
ученици наше школе постигли су следеће резултате: 
Ђорђе Вујанић 8 .разред -3.место. 
Милива Вујанић 5.разред-похвала 

Катарина Браловић 8.разред-похвала 

Мина Буревић 5.разред-похвала 

Душан Гајевић 5.разред-похвала 

 

Општинско такмичење из биологије 

 

На општинском такмичењу из биологије које је одржано недељу 15.3.2020. у нашој школи 
ученици су постигли следеће резултате : 
Марија Плачић 8.разред-1.место 

Огњен Козодер 8.разред-2.место 

 

 Међународни дан матерњег језика 

        У Издвојеном одељењу школе у Брезни обележен је Међународни дан матерњег 
језика уређивањем паноа. Циљ ове активности је развијање свести о значају језика  и 
важности чувања матерњег језика. У уређивању паноа учествовали су сви ученици од 
петог до осмог разреда. Пано је својим садржајем привукао пажњу свих ученика. 
Завештање Стефана Немање о језику заузима централно место на паноу, ту су и мисли 
Вука Караџића, Иве Андрића, Исидоре Секулић, Лава Толстоја, али и радови ученика 
наше школе на ову тему.  
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Настава на даљину 

 

 

Због пандемије грипа COVID-19  од 17.марта кренула је онлајн настава преко платформи и 
праћењем наставе на РТС-2 и РТС-3. 

 

Школска библиотека 

 

Драги ученици, 
         У овим данима и недељама надам се да вам није превише тешко да пратите наставу и 
радите задатке на начин који је тренутно организован. Вама је и тако технологија много 
ближа и лакше ћете се снаћи. 
Верујем да сте се уходали и да ће стицање знања бити веома успешно. Обавезе би имали 
свакако и да није ових околности. 
Што се тиче ваше библиотеке, она не ради, као ни школа, али библиотекарка школе је 
активна. 
Па да кренем са неким предлозима за вас али и ваше родитеље/старатеље, баке, деке... 
Ко је позајмио лектиру или белетристику нека настави читање. Приликом коришћења 
било каквог штампаног материјала у папирном облику треба поштовати нека правила. Пре 
свега обавезно је добро опрати руке после коришћења , а док читате не смете додиривати 
лице. Ово подсећа на упутства заштите од Covid-19. То је зато што приликом процеса 

прашења којем је папир подложан, исти постаје опрашен и самим тим није здрав. Друго, у 
књигама се налазе вируси, бактерије и гљивице. Маска није обавезна приликом читања. 
Зато, будите опрезни и ако дајете другом књигу такође га упозорите на хигијену руку и 
лица. 
Ученици који нису у поседу књиге, лектиру мог употражити на интернету, углавном све 
су већ доступне. 
Препорука је да читање обављате на крају дана, после свих активности и учења. 
За најмлађе чиотаоце шаљем Часопис Витез 1 и Витез 2 који ће вам омогућити да се мало 
забавите након учења на даљину . 

http://www.skola-pranjani.com/images/Dokumenta/Vitez_1.pdf
http://www.skola-pranjani.com/images/Dokumenta/Vitez_2.pdf
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За све информације или помоћ у вашим активностима и ако имате питања можете ми се 
обратити наbibliotekapranjani@gmail.com 

Ваша библиотекарка, 
Гордана Поповић 

Витез 1 

  

Витез 2  

 

 

АПРИЛ 

 

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда - први пробни завршни испит 

Поштовани, 
Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира 
да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило 
стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом 
регулисане процедуре уписа у средње школе.  
С тим у вези, донели смо одлуку да спроведемо онлајн тестирање (пробно) којим ћемо 
ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест 
који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. 
Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до 
очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и 
да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете 
одређеним областима у оквиру појединих предмета. 
Резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у недовољно контролисаним 
условима да би се обезбедила поузданост резултата. 
Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници ће 
путем успостављених канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и 
шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада. 
По нормализовању услова рада (када се буде кренуло у школу), спровешће се и други 
пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати 
више прилика да провере своје знање. 
Техничке припреме за спровођење онлајн пробног завршног испита 

Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати 
преко платформе mojaucionica.gov.rs. Ученици ће платформи приступати користећи налоге 
који су достављени школама (доставиле одељенске старешине или се налази у прилогу). 
Након што добију налоге, очекује се да ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да 
приступе платформи како би проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, 
погледали упутства и урадили демо тест. Демо тест ће имати четири питања како би 
ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се 
упознају са начином решавања. 
Термини за онлајн тестирање 

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици: 
22. априла 2020. - тест из српског/матерњег језика 

23. априла 2020. - тест из математике 

24. априла 2020. - комбиновани тест 

mailto:bibliotekapranjani@gmail.com
http://www.skola-pranjani.com/images/Dokumenta/Vitez_1.pdf
http://www.skola-pranjani.com/images/Dokumenta/Vitez_2.pdf
http://mojaucionica.gov.rs/
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Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му 
приступе у време кад технички или други организациони или породични услови 
дозвољавају. 
Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који су у прилогу (или је раније проследио 
одељењски старешина), ученик приступа решавању тестова. 
Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест. 
Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски 
ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року 
предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања 
тестирања. 
Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види 
након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити 
доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће 
логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова. 
Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће 
накнадно бити утврђени. 
  

Христос Васкрсе ! 
 

 

Са миром у срцу, 
са Христом у души, 
дочекајмо овај дан. 
Христос Вoскресе ! 

 

      

http://mojaucionica.gov.rs/
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МАЈ 

 

 

Настава на даљину 

 

 

Због пандемије грипа COVID-19  од 17. марта до краја маја организована је  онлајн 
настава преко платформи и праћењем наставе на РТС-2 и РТС-3. 

 

 

 

 

 

 

ЈУН 

 

 

Најбољи међу најбољима 

 

Ова генерација осмака  изашла је раније из учионица, али то није смањило њихов успех и 
рад.Надамо се да ће из школе понети најлепше успомене из учионица ,са часова, одмора , 
екскурзија, дружења...  

Иако смо  поносни на целу генерацију,издвојићемо најбоље међу њима. 

Наши највреднији,најуспешнији ђаци и Вуковци су ЛУКА ВУКОВИЋ  и ЂОРЂЕ  

ВУЈАНИЋ. 
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Најбољи од најбољих, односно Ђак генерације је ЛУКА ВУКОВИЋ. 

Честитамо им на заслуженом успеху и желимо да се њихов рад и упорност наставе током 
даљег школовања и живота. 

 

 

 

    ЛУКА ВУКОВИЋ                                                    ЂОРЂЕ  ВУЈАНИЋ 

 

Пробни Завршни испит 

 

 

Пробни Завршни испит  одржан је 1.и 2.јуна . Тест  из српског језика и Комбиновани 
ученици су решавали код куће ,а из математике у школи. 
 

 

Завршни испит 

 

Завршни испит ученици су полагали  17., 18. и 19. јуна у матичној школи у 
Прањанима.Завршни испит је организован у три учионице.Укупно је Заврпни испит 
полагало 25 ученика осмог разреда. 
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Седница Наставничког већа 

 

Седница Наставничког већа је одржана 23.6.2020. године у матичној школи у 
Наставничкој канцеларији. 
 

Родитељски састанци 

 

Родитељски састанци су одржани 27. и  28. јуна у различитим временским терминима . 
 

АВГУСТ 

 

Седница Наставничког већа је одржана 28. августа  у дворишту матичне школе у 
Прањанима. 
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