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СЕПТЕМБАР 

Свечани почетак нове школске године 

                       

         Нова школска година је почела 1.септембра 2021. године .  

Сви ученици,наставници ,родитељи и остали  запослени  окупили су се испред школске 

звонаре.  

По препорукама Министарства просвете ,науке и технолошког развоја почетак школске 

године обележен је интонирањем  химне Републике Србије ,, Боже правде “ . 

Пошто је директор школе, Зоран Пантовић обилазио издвојена одељења, присутнима се 

обратила Гордана Поповић ,помоћник директора, рекавши: 

,, Драги прваци,ученици ,поштоване колеге , родитељи и сви остали који сте јутрос у 

школском дворишту, срећан вам почетак нове школске 2021/2022.године.Наставу 

почињемо нормално са трајањем часова од 45 минута. Надамо се да ће тако и остати . У 

десет часова нашу школу посетиће председник општине Дејан Ковачевић, који ће у 

прсуству директора школе посетити  прваке и  обрадовати  их пригодним  поклонима“. 

Најмлађи ученици првог разреда, Емилија и Далибор,  подигли су школску заставу, а Драган 

Јевтовић ,ученик осмог разреда,  звонио је осам пута на  школској звонари. 

После тога сви су кренули пут својих учионица где ће стицати нова знања. 
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Обележен Међународни дан писмености 

Међународни дан писмености у Прањанима је обележен 8.9.2021.године  пригодним 

активностима и уз поштовање мера заштите.Ученици су упознати са значајем и врстама 

писмености. 

1.      ОСНОВНА/ ЕЛЕМЕНТАРНА  

2.      ФУНКЦИОНАЛНА  

3.      ИНФОРМАЦИОНА  
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4.      ИНФОРМАТИЧКА/РАЧУНАРСКА  

5.      ДИГИТАЛНА  

6.      МЕДИЈСКА  

7.      ВИЗУЕЛНА  

8.      ДРУШТВЕНА  

 Посебну пажњу смо посветили основној, елементарној писмености. Најмлађи школарци 
представили су се занимљивим цртежима. 

Са старијим ученицима  разговарали смо  на тему  Писмености. 

Ево њихових одговора : 

- Писменост је важна за учење. 

- Да би постао писмен треба да познајеш све врсте писмености. 

-Мој тата каже да ко није писмен може само да копа и чисти. 

- Не могу ни да замислим како су живели људи када су били неписмени. 

-Моја бака врло често мени каже : ,, Учи ,да не будеш слеп код очију“. Објаснила ми је 

шта то значи. 
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-              

 

                                                                          
 

Крос РТС – а 

 

 На фудбалском терену ,,Брезак“, 17.9.2021. са почетком у 10 часова, одржан је крос 

РТС – а у коме су учествовали  ученици од I до VIII разреда. На тај начин, наша школа  је 

дала свој допринос овом спортском догађају. Циљ кроса је испуњен јер су ученици 

показали велико интересовање, истрајност, солидарност, ... 
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Бели лабуд стигао у Каменицу 

„Бели лабуд" добио свог власника. 

Уручењем награда „Бели лабуд 2021“ завршена је овогодишња традиционална 

манифестација. Награде је уручила Јадранка Достанић, заменица председника општине, 

истакавши да је Горњи Милановац јединствен по много чему када је у питању брига о 

заштити животне средине а да је ова минифестација постала заштитни знак општине. 

Стручна комисија у саставу: 

Невена Обрадовић дипл. Биолог  заштите животне средине, председник комисије, и 

чланови: Зорица Толић, дипломирани инжењер .пејзажне архитектуре, Гордана Живановић, 

специјалиста струковни менаџер из области менаџмента и бизниса, Јасна Бајић, дипл. 
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инжењер архитектуре, и Дарко Лекић, дипломирани инжењер архитектуре, имала је тежак 

задатак да у мноштву добрих кандидата одабере најбоље. 

Награде за најлепше уређено школско двориште припале су ОШ „Арсеније Лома“ ул. 

Ломина бр. 1 на Руднику и ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима, издвојено Одељење у 

Каменици. 

Захвалницу за учешће на манифестацији "Бели лабуд" добила је и ОШ "Иво Андрић" у 

Прањанима, издвојено Одељење у Брезни. 

 

  
Крос РТС-а у Каменици 

Традиционални крос РТС-а одржан је и ове године у школи у Каменици. Ученици 

су били подељени  у три групе. Показали су  такмичарски дух, али нису могли сви бити 

победници. 

У категорији од 1.до 5.разреда  најбоља је била Нада Танасковић. Друго место је 

припало Вуку Буревићу, а треће Владимиру Танасковићу. 
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Међу девојчицама 6.и 7.разреда најбоље су биле Нада Танасковић, Милена 

Милинковић и Мина Буревић. 

Милан Сретеновић, Огњен Јовковић и Немања Бабовић су били најбољи међу 

дечацима 6.и 7.разреда. 

                
Обележен Међународни дан мира 

 

Тачно у подне звуком звона и минутом ћутања у седишту Уједињених нација у 

Њујорку,21.септембра симболично је обележен Дан мира. 

Планетарној борби за очување мира ,истицањем хуманистичких и слободарских идеја 

прикључили су се и ученици наше школе. 

Бели голубови ,симболи мира ,љубави, благостања,милости, добре воље и опроштаја са 

порукама мира које су ови малишани исписали,остали су да украшавају зидове библиотеке 

и да их подсећају да свако дете има право на слободу и мир. 
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Обележавање 77.годишњице мисије ,,Халијард “ 

У суботу 25.9.2021. године обележене је 77. годишњица мисије „Халијард“. На Галовића 

пољу одржана је свечаност у присуству бројних званица, међу којима су били лични 

изасланик председника Републике Србије Александра Вучића- министарка Маја Гојковић, 

амбасадор САД-а господин Ентони Годфри, генерал америчких оружаних снага господин 

Тибор, председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић, представници оружаних 

снага Републике Србије, филмски глумац и редитељ Радош Бајић, представник Владе 

Републике Српске, мештани Прањана и многи други гости. 

Свечаност је почела полагањем венаца на спомен обележју и интонирањем националних 

химни Србије и Америке. Потом је присутне поздравио Џон Капело, председник фондације 

„Халијард“, који је говорио о историјским чињеницама везаним за операцију, потом су се 

присутним делегацијама и гостима обратили амерички амбасадор Ентони Годфри и генерал 

Тибор. 

По завршетку церемоније гости су посетили цркву , а потом и школу где су додељене 

захвалнице господину Годфрију, Маји Гојковић и Жаклини Трифуновић , секретару 

ОШ“Иво Андрић“ . 

Том приликом председник фондације „Халијард“ Џон Капело је уручио директору школе 

Зорану Пантовић уређај који обичну белу таблу претвара у интерактивну.  

Традиционално гости су имали послужење и освежење у дворишту школе у Прањанима. 
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                                                       ОКТОБАР 

Дечја недеља, 2021. 

 

Обележавање Дечје недеље је почело 4.10.2021.године. Ученици наше школе су 

свакодневно имали неку активност којом су дали свој допринос овој 

манифестацији. 

 

Понедељак, 4. 10.2021. – Мото овогодишњег обележавања је:,,Дете је дете, да га 

волите и разумете“. Ученици су тумачили шта ове речи значе, а затим су цртали 

своје другаре. 

 

Уторак, 5.10.2021. – Права и обавезе деце. Ученици су наводили своја права, али и 

обавезе које из њих произилазе. 

 

Среда, 6.10.2021. – Овај дан је посвећен другарству. Писали смо лепе поруке 

својим другарима. 

 

Четвртак, 7.10.2021. – Спортски дан. Организоване су спортске активности у 

фискултурној сали. 

 

Петак, 8.10.2021. – Пријем ђаку прваку. Прваци су се представили свима на 

занимљив начин, кроз стихове. Другари из другог, трећег и четвртог разреда су 

припремили кратак програм за најмлађе ђаке. На крају су првацима поделили 

поклоне, што је њих највише обрадовало.  
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?Ево мене,ето вас...? 

Ученици и наставници школе у  Каменици посетили су 5.10. Горњу Добрињу. Том приликом 

су организовали амбијентално ?интегративну наставу  посвећену оцу модерне српске државе и 

родоначелнику династије Обреновић, кнезу Милошу Обреновићу. Сви ученици су били укључени. 

У спомен комплексу, код споменика посвећеног овом великом владару, ученици млађих 

разреда говорили су о географском положају његовог родног места. Из историје су ученици 

8.разреда изнели биографске податке . 

 Наставница историје допунила је њихово казивање  уверљивим приповедањем о 

занимљивостима из Милошевог живота (презиме Обреновић, застава, упознавање са Љубицом).  

Из српског језика су ученици петог разреда  на тексту  посвећеном  кнезу 

Милошу   утврђивали своје знање о именицама. Указано је и на однос између Милоша Обреновића 

и Вука Караџића и прочитане су анегдоте које говоре о Милошевом карактеру.  

Из математике су ученици 7.разреда одређивали удаљеност Горње Добриње и Каменице и 

вежбали градиво о пропорцији . Из информатике и рачунарства једна група ученика 6.разреда 

добила је задатак да напише извештај о ономе што су чули и видели,а друга да направи презентацију. 

Из енглеског језика ће ученици 7.разреда урадити замишљени интервју са кнезом Милошем 

и кнегињом Љубицом када из историје заврше са обрадом овог периода наше историје.  

Овај час о Милошу занимљивом причом употпунио је свештеник цркве у Горњој Добрињи. 

Показао нам је и цркву Светих апостола Петра и Павла коју је 1882.године подигао кнез Милоша ,а 

у чијој порти се налазе гробови кнежевих предака. У непосредној близини цркве је чардак који је 

такође подигао кнез Милош. 
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Обишли смо и школу у Горњој Добрињи ,где су се ученици дружили са другарима и 

одиграли турнир који је организовао наставник физичког. Наставници су у  пријатном разгвору  са 

дугогодишњом учитељицом ове школе сазнали занимљиве податке о самој школи. 

Ученици су утврдили градиво, сазнали много историјских чињеница, чули  занимљиве приче 

и надају се да ће овакав облик наставе  бити чешће организован. 
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Oпштинско такмичење у стоном тенису  

 

 

У понедељак 11.октобра у Хали Бреза у Горњем Милановцу одржано је општинско 

такмичење у стоном тенису за основне школе. 

Наша школа је наступила у обе категорије. У категорији  пионира такмичили су се 

Вук Дринчић, Матеј Петровић и Ненад Козодер. У категорији пионирки нашу школу су 

представљале Милица Вујанић и Милица Марковић. Сви ученици су из издвојеног одељења 

у Брезни. 

  У екипном такмичењу  пионири су заузели 2. место, у финалу су изгубили од ОШ "Свети 

Сава" .У појединачној конкуренцији Вук Дринчић је заузео 3. место где је у полуфиналу 

изгубио од ђака из ОШ " Десанка Максимовић". 

  У екипној конкуренцији пионирке  су освојиле 1.место.  У финалу су савладале екипу из 

ОШ " Краљ Александар 1." Освојеним 1.местом наша екипа се пласирала на окружно 

такмичење које ће бити одржано крајем октобра у Чачку. 

У појединачној конкуренцији, Милица Вујанић  је заузела 2. место тако што је изгубила у 

финалу од пионирке из ОШ" Краљ Александар 1". Честитке свим ученицима на приказаној 

игри, понашању и резултатима и срећно пиониркама на окружном такмичењу.  
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 Прослава  Дана школе  

Поводом обележавања Дана школе у Прањанима организована је посета мобилног 

планетаријума.  Више од 180 ученика и наставника је присуствовало пројекцијама које су 

на занимљив начин деци дочарале изглед космоса, планета, звезда, комета и других 

небеских тела.Осим ученика школе пројекцији су присуствовали ученици из ОШ“Петар 

Лековић“ из Душковаца, деца из ПУ“Сунце“ из Прањана и  заинтересовани мештани. 

У свечаном делу програма, ученици су извели химну Србије „Боже правде“ и 

приредбу где су рецитовали песмице, говорили текстове на енглеском и немачком језику, 

певали песме, глумили , казивали народне умотворине и упознали присутне са кратком  

биографијом  Иве Андрића. 

Културно-уметничко друштво „ФРА“ из Чачка је извело сплет игара из Србије. 

Директор школе Зоран Пантовић је поздравио присутне госте и ученике. У свом 

говору је честитао празник, рекавши да је школа по годинама стара али да је  увек млада 

због деце која у њој бораве. Такође је истакао успех ученика  из Брезне на такмичењу у 

стоном-тенису, награду „Бели лабуд“ коју је добила школа у Каменици за најуређеније 

школско двориште, шта се све набавило и урадило у овој школској години. 

 Потом се захвалио општини Горњи Милановац, фондацији „Халијард“, свим 

колегама, ученицима, родитељима који подржавају школу како би ученици били спремни 

за будућност. 
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На крају програма директор Пантовић је доделио  пригодне награде ученицима који 

су учествовали на другом фото-конкурсу под називом „Лепоте мог завичаја“. На конкурсу 

је учествовало 36 ученика са 55 фотографија.  

Ове године прослави су присуствовали Александра Јанковић, помоћник 

Председника општине задужена за просвету, ученици из Душковаца са професором 

Миодрагом Кнежевић, Милољуб Ристановић-пензионер, колеге, родитељи и  ученици 

школе. 

По завршетку програма сви су присуствовали коктелу добродошлице који је 

организоавала школа. 
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„ПЕСНИК ЗА ПЕСНИКЕ“ МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ 

У оквиру пројекта децентализација културе, у нашој школи у  Прањанима је изведена  

монодрама под називом „Песник за песнике“  у извођењу Ивана Перковић. Монодрама је 

намењена ученицима седмог и осмог разреда. Ученици су кроз маестрално извођење Ивана 

Перковић упознали живот и дело Момчила Настасијевић, највећег српског писца између 

два рата. Кроз колаж глуме, рецитовања песама,  говор наратора,  ученици су сазнали када 

се и где родио Момчило Настасијевић, који факултет је уписао, у кога је био заљубљен, 

како је успео да побегне из Крагујевца где је био ухапшен од стране окупатора, како је 

поднео вест да се девојка Даринка удала за другог јер је он био болестан, а она из богате 

трговачке куће, колико је времена провео у Паризу, да  је радио као професор у гимназији 

и како је умро од болести 13. фебруара 1938. године. 

Представа је изведена деведесет први пут. 

По завршетку представе ученици су громогласним аплаузом поздравили глумца и 

фотографисали се са њим. 
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Дан здраве хране и Дан јабука  

Дан здраве хране обележен је у школи у Каменици низом активности. 

Ученици су направили пирамиду исхране и цртали радове на тему здраве исхране. Затим су 

направили изложбу здраве хране. Намирнице које су се могле видети и пробати на изложби 

донели су од куће. На крају су направили воћну салату којом су се засладили и они и 

наставници. 

Међу воћем које се нашло у воћној салати, биле су и јабуке. Дан посвећен њима је 

20.октобар. Тога дана ученици су се у ђачкој кухињи уместо слаткишима засладили овом 

лепом и здравом воћком. 
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Тематски дан у Брезни 

Дана15.октобра 2021. године у  Брезни је одржан тематски дан. Тема је  била „ 

Животиње“.Часу је присуствовао директор школе Зоран Пантовић. Учитељи и наставници 

су представили тему кроз свој предмет,а ученици од 1.до 8.разреда су били подељени у 4 

групе и активно су учествовали у свакој активности. 

Најпре је учитељ Ненад Тешовић представио НТЦ систем учења.Кроз разноврсне 

сликовне асоцијације и мапе ума ученици су морали да дођу до одређеног решења и били 

су веома успешни у томе. Посебно је била занимљива активност где су ученици читали 

стихове песама ,а у тим стиховима су се крили називи животиња. Имали су задатак да 

одгонетну називе тих животиња, а потом и сами да напишу стихове у којима ће се крити 

имена неких животиња. 

Ружица Томанић, учитељица из Срезојеваца је најпре говорила о улози животиња у 

животу човека,у књижевности за децу кроз бајке,басне и песме о животињама. Поменуте су 

најпознатије бајке ,које за улоге имају животиње : „Мачак у чизмама“, „Три прасета“, „ 

Ружно паче“, „Вук и 7 јарића“ итд. Након тога учитељица је причала о томе шта су басне и 

која је њихова улога у развоју деце. Набројане су најпознатије басне  и које особине имају 

поједине животиње  као и човек. Ученици су имали задатак да погоде име басне  и назив 

песме и песника на основу реченица из басни и стихова из песама које је учитељица читала. 

Наставница српског језика Славица Јовићевић Бабовић је са ученицима представила 

различита предавања о животињама. Ученица 7.разреда ,Милица Вујанић је на руском 

језику испричала „Песму о керуши“, а ученица Јована Контић је исту песму испричала на 

српском језику. Потом је уследио квиз о животињама у књижевности у којем су ученици 

активно учествовали. Затим су ученици 5.разреда прочитали своје песме и саставе на тему 

Мој љубимац,док су ученици 6 .разреда поставили на пано фотографије својих љубимаца. 

Наставница енглеског језика Бранка Станојевић је са ученицима припремила пано 

на којем су представљене особине животиња на енглеском језику,док су остали ученици 

морали да одгонетну о којој животињи је реч.Прочитане су разноврсне пословице и изреке 

на ову тему. Наставница енглеског језика Тамара Богдановић је припремила игру меморије 

,као и занимљиве пословице где су ученици требали да повежу одговарајуће значење на 

енглеском и српском језику.Наставница немачког језика Ивана Чоловић је припремила 

пословице и изреке на немачком језику које је прочитао ученик 7.разреда.Затим су остали 

ученици требали да одгонетну које је значење датих пословица на српском језику.  

Наставница математике Јасмина Павловић је припремила занимљиве задатке које су 

ученици, подељени у 4 групе  решавали и такмичили се ко ће решити више задатака . 
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Наставница биологије Катарина Љуца је са ученицима организовала прављење 

кућице за инсекте. Ученик 7.разреда Бранислав Дамљановић се највише истакао у 

прављењу кућице ,а учествовали су и остали ученици. 

Наставница хемије Јелена Чоловејић је организовала огледе које су ученици 

изводили , а између осталог ученици су за огледе  користили производе животињског 

порекла. 

Наставник физичког васпитања Милан Копривица је организовао занимљиво 

такмичење у стоном  тенису где су ученици требали да погоде једну чашицу са водом међу 

неколико чашица,а испод сваке се крила по једна животиња коју су ученици морали да што 

боље опишу.За то су добијали оцене од 1 до 5. 
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Обележен Дан јабуке 
Као и претходних година тако и ове  обележили смо Светски дан јабука -20 .октобар  . 

Проналазили смо на интернету   одговоре на тему ,,Чему служи јабука ? “  ,  ,, Који су 

то обичаји у Србији везани за јабуку“,    и  присећали се  ,,Имена  јабука у Србији .“ 

Ево наших одговора : 

Једна јабука на дан, па неће лекар у твој стан.” 

Чему служи јабука? 

-Да је поделиш са другом. 

-Да је поклониш симпатији. 

-Да њом опереш зубе. 

-Да ти поклони витамине. 

-Да утолиш жеђ. 

-Да Исак Њутн открије силу гравитације. 

-Да се у њу усели црв. 

-Да позира сликарима. 

 

Обичаји у Србији везани за јабуку: 

 

-Јабука се дарује детету да буде здраво и румено. 

-Јабуку младић поклања девојци као знак љубави. 

-Јабуку гађа младожења кад дође по младу. 

-Јабуку гост доноси домаћину кад дође на славу. 

-За Бадње вече јабука се подели на онолико делова колико има укућана. Свако поједе по 

део. У случају несрећа, рата, елементарних непогода, ако се људи изгубе, верује се да ће се 

наћи са оним са којим су поделили јабуку на Бадње вече. 

-У селу се поред дуње и јабука ставља на ормар да соба мирише. 

-Ставља се у уста печеног прасета, а не знамо зашто 

. 

Имена јабука у Србији: 

Зеленика, Иванчица, Медица, Дивљача, Јесенка, Слаткача, Кисељача, Петровача, Белица, 

Киселица, Колачара, Мирисавка, Адамовчица, Црвеника, Јечменица, Будимка, Илинска 

Јонатан, Делишес... 

Затим смо одржали ликовну радионицу посвећену јабукама. 
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Извештај о реализованој волонтерској акцији у школи у Каменици 

Дана 24. 10. 2021. године одржана је акција уређења спортских терена и школског 

дворишта  ОШ у Каменици и овом приликом оцртани су терени  за одбојку, рукомет и 

баскет. Такође, префарбани су носачи за мрежу на терену за одбојку, голови на рукометном 

терену, конструкција коша као и неколико клупа које се налазе у школском дворишту. 

Ова акција је реализована у оквиру пројекта  „Националног програма волонтирања 

младих Млади су закон 2021“ који спроводе Млади истраживачи Србије у партнерству са 

невладином организацијом ГМ Оптимист из Горњег Милановца, а уз покровитељство 

Министарства омладине и спорта Републике Србије. 
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Носиоци ове акције били су невладина организација ГМ Оптимист и њен председник 

Бојан Миловановић  као и група волонтера из Горњег Милановца (ученици и наставно 

особље гимназије „Таковски устанак“, и неколико ентузијаста из Горњег Млановца). 

Чињеница која посебно радује је то што су осим помоћног и наставног особља ОШ„ 

Иво Андрић“, активно учешће у овој акцији узели и ученици наше школе. Наиме, ученице 

седмог разреда Катарина Браловић и Анђела Танасковић, ученица осмог разреда Тијана 

Марковић и ученик осмог разреда Миленко Браловић, дали су свој допринос да спортски 

терени наше школе буду функционалнији  и лепши, а настава физичког и здравственог 

васпитања квалитетнија. 

Сумирајући утиске након реализоване акције дошло се до закључка да школа у 

Каменици, као  и школа у Богданици могу бити потенцијалне локације за неке будуће 

пројекте, тако да и у будућности можемо очекивати да наша школа угости волонтере из 

Горњег Милановца. 
 

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, 25. октобра 2021. године.  ученике  сам  упознавала са 

разноврсним задужењима школског библиотекара, бавила се издавањем књига и трудила  да 

посетиоце што боље информишем о дану који се обележава. 

Ученици су ми потврдили да  им читање обогаћује фонд речи ,шири видике и оплемењује 

на различите начине.  

Они који су се дуже задржали у библиотеци представили су своју омиљену књигу.  

 

ЧИТАЈТЕ ЈЕР ЈЕ ЧИТАЊЕ И ЗАБАВНО И КОРИСНО. 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊА У СТОНОМ ТЕНИСУ 

   У четвртак 28.10.2021.године у Чачку је одржано окружно такмичење у стоном тенису за 

основне школе. Општину Горњи Милановац су на такмичењу представљале пионирке наше 

школе Милица Марковић и Милица Вујанић. Оне су стекле право учешћа као екипни 

прваци на општинском такмичењу које је одржано у Г.Милановцу. После одличне игре у 

финалу окружног такмичења су победиле представника Лучана и заслужено освојиле 

1.место. Освојеним 1.местом наше пионирке су се пласирале на РЕПУБЛИЧКО такмичење 

које ће се одржати почетком децембра у Сокобањи. 
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Наставници Дејан Јеверица и Милан Копривица са шампионима окружног такмичења у 

стоном тенису , Милицом Марковић (8.разред) и Милицом Вујанић (7.разред), ученицама 

издвојеног одељења у Брезни. 

НОВЕМБАР 

ИНТЕГРАТИВНИ ЧАС  „ СВЕТСКИ ДАН РАЗВОЈА ИНФОРМАТИКЕ “ 

 
У уторак 2.11.2021.године у Брезни на трећем часу физике одржан је интегративни час 

у учионици седмог разреда, на тему „ Светски дан развоја информатике “. 

Интегративни час су одржале наставница технике и информатике и физике. Учествовала 

су деца 5.,6. и 7.разреда. 

 На почетку часа, деца су на основу презентације коју су направили код куће, укратко 

презентовали о “Светском дану развоја информатике”, који се обележава сваке године 

24.октобра.  

Потом су ученици 6. разреда, на основу података из табеле, цртали график равномерног 

и променљивог кретања. А ученица 7. разреда је израчунала убрзање, на основу формуле 

коју су претходних часова научили и нацртала график зависности брзине од времена. 

Истовремено из информатике, ученици су у Скречу, нацртали те графике.  

Ученици 5.разреда су показали како се на Микро бит-у исписују њихова имена, пошто 

су претходно научили на часовима секције Програмирања. 

На крају часа, ученици су могли да виде дрон и да управљају њиме. Час је завршен 

обуком слагање Рубикове коцке, коју је показао директор школе. 

Часу су присуствовали директор и педагог школе. 
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Прослава Митровдана у Брезни 

     У понедељак, 8. новембра 2021 . 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 ученици су , у школи, извели одговарајући културно-уметнички програм 

који су припремили са својим наставницима. 
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     Овогодишња приредба била је у знаку обележавања два јубилеја везана за нашег великана 

Ива Андрића, по коме наша школа и носи име. Наиме, ове године навршава се 60 година од 

када је Иво Андрић добио Нобелову награду за књижевност и 110 година од објављивања 

његове прве песме у прози „ У сумрак“. 

   Севдалинком „На бембаши“ школски хор је отворио приредбу. Потом су ученици 

казивали песму „У сумрак“ и одабраним цитатима пренели нам део свевремених мудрих 

мисли нашег великана. Како је изгледао сам чин доделе Нобелове награде, дочарали су нам 

ученици седмог разреда Матеј, Бранислав и Вук у улогама доктора Естерлинга, шведског 

краља и Иве Андрића. Публика је имала прилику да чује део чувеног Андрићевог говора са 

доделе награде, а потом и да ужива у песми „Ој, јесенске дуге ноћи“ у извођењу школског 

хора. Приказан је документарни филм „ Сачувајмо школу у Брезни“. 

       После пројекције филма, присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић. 

       Након обраћања директора школе, председник општине Дејан Ковачевић одржао је 

пригодан говор. 

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

 

 

                 

 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

31 

 

                 

Јесењи распуст 

11.    новембар-Дан примирја у  Првом  светском рату 

Јесењи распуст  за ученике трајао је од 8.до 12 новембра. 

Дан Примирја у Првом светском рату обележава се сваке године 11. новембра у знак 

сећања на примирје потписано између савезника и Немачке  које је означило уједно 

прекид непријатељства и крај рата.Овај датум проглашен је као национални празник  у 

многим  савезничким земљама , у знак сећања на  страдале током рата.Примирје  између 

савезника и Немачке   потписано је у железничком вагону  у Компијену, Француска.  

Прекид  непријатељства званично је ступио на снагу 11. новембра 1918.- једанаестог часа, 

једанаестог дана , једанаестог месеца. 

Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет  Наталијине рамонде , 

угрожена врста у Србији.Овај цвет је у ботаници позназ као  цвет феникс. Осим овог, у 

амблему се појављује и мотив траке Албанске споменице , која се налази изнад цвета. 

Препорука је да се овај цвет носи на реверу у недељи која претходи празнику , као и на 

сам дан празника.  

 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

32 

 

 

           Дан толеранције  са првацима 

 

Заједно са ученицима првог разреда  библиотекарка  и  учитељица  продуженог боравка 

обележиле су  Међународни дан толеранције  16.новембар. 

Најпре сам ученицима прoчитала причу ,, Цврчак и принцеза  “ коју су  ученици пажљиво 

слушали.Затим смо кроз разговор о причи дошли до закључка да су цврчак и принцеза 

чинили добра дела , јер су једно другом помогли у невољи и показали пример толеранције. 

Затим је учитељица продуженог боравка прочитала причу ,,Себичност “ у којој је један 

дечак толерантан , а други не .  

Након ове активности са ученицима је разговарано шта за њих значи толеранција и у којим 

ситуацијама треба да буду толерантни. 

На овом часу смо се лепо дружили, а и научили да морамо поштовати различитости. 

Заједнички смо одлучили да ћемо увек бити толерантни и томе учити друге.  

Васпитањем и едукацијом ученика развија се вештина толеранције, уважавањем туђих 

мишљења и понашања. Најчешће смо толерантни према онима који су нам слични. 

Упознавањем других људи, разумевањем другачијих вредности постајемо бољи и богатији. 

Бити фин значи бити лепо васпитан, подарити некој особи топлу реч, рећи оно што мислиш 

бирајући речи, без омаловажавања и вређaња јер чаробним речима – ИЗВИНИ, ИЗВОЛИ, 

МОЛИМ И ХВАЛА отварамо врата доброј комуникацији. Зато, баш је лепо бити  фин. 

Ученици су  кроз представљање   Цврчка и принцезе цртежом показали своје  примере 

Толеранције. 
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Oдржанa презенацијa 

 

Дана 17.11.2021. године одржала сам час у 2.разреду.Наставна јединица је била ,,Кратке 

народне умотворине “ . 

Ученици су пре неколико дана изнајмили  књиге у библиотеци о народним умотворинама. 

Ја сам припремила презентацију Кратке народне умотворине. 

Полако смо прелазили преко слајдова где су ученици имали задатак да коментаришу.  
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Пред крај часа  имали смо и примену наученог. На слајдовима су се ређале пословице , 

загонетке, питалице, разбрајалице и брзалице. 

Ученици су веома брзо схватили и у веома кратком времену давали готово све тачне 

одговоре. 

Срећна сам што сам им тако лепо представила овај час.Њима се заиста свидела 

презентација и сви су весели и поносни што су давали тачне одговоре. 

Похвалила сам их за труд и рад ,као и активно учешће у раду .Кажу да им је било јако  

занимљиво. 
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Вредна донација Министарства просвете стигла у Прањане 

Дана 18.11.2021.године у Школској управи чачак извршена је примопредаја 22 

рачунара за матичну школу у Прањанима.На овај начин биће модернизован кабинет за 

информатику и ученици ће имати боље и квалитетнијеуслове за рад и учење.Рачунаре је 

од начелнице Школске управе Чачак, Слађане Парезановић ,преузео директор школе 

Зоран Пантовић.Он се том приликом захвалио Школској управи и Министарству просвете 

на овој вредној и значајној донацији. 

 

 

 

Обележен Светски дан детета 

Светски дан детета је међународни догађај који се слави у целом свету сваке 

године 20. новембра. . Установљен је од стране Уједињених нација 1954. године са циљем 

да се у свим државама слави истог дана. Oвај празник подстиче дружење и разумевање 

међу децом и добробит све деце у свету. Овај дан се обележава и да би се скренула пажња 

јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се деца 

суочавају. 

Овај важан празник обележили смо у школској библиотеци. 

Ове године ученици су се представили цртежима у којима су приказивали своја права. 
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Радионица у библиотеци  ,,БИЛБОРД“ 
Дана,30.11.2021. године неколико ученица четвртог разреда састало се у библиотеци где 

смо разговарали о билборду. 

После краће дискусије дошли смо закључка да је билборд јавна порука или обавештење на 

великом паноу који се састоји од слике и текста. 

Ученице су на папирима у боји на свој начин исписивале разне поруке о другарству и срећи. 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

37 

 

    
 

               
   



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

38 

 

 
 

ДЕЦЕМБАР 

Сарадња Гимназије „Таковски устанак“ и ОШ „Иво Андрић“ 
 

Дана 7.12.2021.године у организацији проф. Јелене Александров  ( Гимназија 

„Таковски устанак“) и педагога Данијеле Ракићевић ( ОШ “Иво Андрић“) остварена је 

сарадња ове две школе са циљем –подршка ученицима у оквиру професионалне 

оријентације и транзиције  у  средњу школу. 

Ученице Гимназије, одељења 4/3 : Кристина Јеремић, Љубица Дамљановић и Тијана 

Сретеновић  су представиле школу из које долазе, тако што су ученицима показали филм 

од 10 минута о Гимназији и упознале ученике са историјатом школе, организацијом рада, 

наставним и ваннаставним активностима, међународном разменом средњошколаца, коју 

наша школа већ деценијама негује. Акценат је стављен на ученице Кристину Јеремић и 

Љубицу Дамљановић , бивше ученице ОШ“ Иво Андрић“, које су пренеле своја лична 
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искуства о доласку у нову школу, период адаптације, шта им је школа пружила, колико су  

као појединци напредовале и изградиле се као личности.  

У свом другом делу ученице УП  су реализовале  радионицу „Људска права, 

толеранција“, ученицима УП (седми и осми разред), где су имале за циљ да ученицима 

основне школе покажу и приближе један део активности и начина рада, које се спроводе у 

Гимназији. Ученици из Гимназије су криз различите активности , заинтересовали ученике 

на радионици. Једна од активности је подела у две групе са задатком да на картицама о 

Правима разврстају шта припада људским, а шта грађанским правима. На крају се групе 

извештавале. Поносна сам на ученике УП основне школе, што су у раду сарађивале, што је 

постојала жеља да нешто науче и што су на крају успешно урадиле задатак. Захвална сам 

професорки мојој колегиници што је довела ученике из средње школе Гимназије које су на 

леп начин представили своју школу и научили ученике основне школе о људским правима, 

о толеранцији .Постојала је вршњачка едукација, која је била усмерена обострано. На крају 

радионице ученице су се захвалиле на гостопримству и биле отворене да одговоре на сва 

питања, која су основци желели да поставе. Како основна школа, тако и средња школа 

Гимназија  обележавају и значајне датуме, а то је овога пута Међународни дан људских 

права-10.12.2021.г. 

Драго ми је што смо са ученицима УП постали транспарентни према средњој школи 

Гимназији и што је постигнута вршњачка едукација, јер научно је доказано да деца најбоље 

уче од својих другара, што је и био наш циљ. Наставићемо сарадњу са свим средњим 

школама, јер то ће нашим ученицима помоћи да на крају осмог разреда донесу праву 

одлуку.   
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 Спортски дан у Прањанима 

Дана 11. 12. 2021. године ОШ „ Иво Андрић“ угостила је ученике старијих разреда 

братске нам ОШ „Петар Лаковић“ из Душковаца, а са циљем да се ученици двеју школа у 

фер и коректној борби надмећу у спортско-рекреативним активностима и да на тај начин 

промовишу „Школу без насиља“. 

Учешће у надметањима узело је 52 ученика (24 ученика старијих разреда из ОШ „ 

Петар Лаковић“ и 28 ученика старијих разреда ОШ „Иво Андрић“). Ученици су се 

надметали у три спортско-рекреативне активности: спортски полигон, футсал и одбојка. 

Иако је резултат био у другом плану, а акценат стављен на дружење ученика и 

размену искустава наставног особља двеју школа, мора се рећи да је након одржане три 

спортске дисциплине резултат гласио 2-1 у корист ученика ОШ „Иво Андрић“. 

 

Гости из Душковаца су повели 1-0 након тесне победе у такмичењu савладавања 

спортског полигона, да би резултат поравнала млађа селекција фудбалера наше школе. 

Коначну победу ОШ „Иво Андрић“ донела је селекција одбојке састављена од ученица и 

ученика седмог и осмог разреда. Треба напоменути и то да су одбојкашице школе из 

Душковаца, упркос поразу у овом мечу исказале висок ниво дисциплине, пожртвовања и 

потенцијала за даљи напредак . 

Дружење ученика и наставника двеју школа настављено је у трпезарији ОШ „Иво 

Андрић“, где је организован пријем уз закуску и пиће. 

Спортски сусрети овог типа су дугогодишња пракса двеју школа, са тенденцијом да 

се традиција настави, у прилог чему говори позив од стране директора и наставника ОШ 

„Петар Лековић“, да у наредном полугодишту ученици наше школе буду гости основне 

школе из Душковаца. 
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Обележавање 60 година од доделе Нобелове награде за књижевност Иви Андрићу 

Поводом обележавања  60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу, у школи 

у Каменици је део часа српског језика посвећен овом великом писцу.  

Ученици петог разреда се до сада нису сусретали са Андрићевим  делима, па су 

упознати са његовом биографијом и стваралаштвом . Поменута су и дела која ће радити у 

основној школи.  Упознати су  са церемонијом доделе Нобелове награде као и са њеним 

значајем за нашу књижевност и целокупну културу. Читани су и тумачени одломци из 

беседе „О причи и причању“. 
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Ученици 7. и 8.разреда су већ упознати са биографијом и стваралаштвом Иве 

Андрића, па су они говорили о томе. Подсетили су се „Мостова“ и приповедака  „Аска и 

вук“ и „Јелена,жена које нема“. Затим су упознати са Андрићевим боравком у Стокхолму и  

самом церемонијом доделе награде. Читани су им и тумачени одломци из беседе „ О причи 

и причању“. 

На крају је ученицима сугерисано да запамте  Андрићеву мисао да  приповедач и 

његово дело не служе ничем, ако на један или други начин не служе човеку и човечности. 

 

СТОКХОЛМСКИМ СТАЗАМА ИВЕ АНДРИЋА 

60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу 
У петак, 10. децембра 2021. године у матичној школи обележен је свечани јубилеј. Ученици 

седмог разреда са наставницом српског језика припремили су и реализовали програм.  

Час је имао три сегмента: уводно излагање и истицање циљева часа, материјал који су 

презентовали ученици и квиз. У завршном делу часа ученици су показали колико познају 

живот и рад Ива Андрића. Ученици су у евалуционим листићима навели своје утиске и 

запажања.  

Наведени час биће прилагођен и реализован и са ученицима четвртог разреда. 
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Oбележен Дан библиотекара Србије 

 

Дан библиотекара Србије  обележава се сваке године 14.децембра. Ове године организовала 

сам угледну активност  са ученицима трећег разреда  у  школској библиотеци.Ученици су 

извели  драмски  текст ,,Лед се топи“ Александра Поповића.  

Трудили су се да што боље одглуме своју улогу. Били су заиста прави глумци. 

Разговарали смо  и о значају читања. 

 За крај дружења изнајмили су књигу ,,Доживљаји мачка Тоше“. 

 

 

 

                    
 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

44 

 

              
 

 

 
 

Републичко такмичењe у стоном тенису 

 

    Дана 16.12.2021 у Сокобањи је одржано  Републичко такмичење у стоном тенису за 

основне школе. Учествовале су  32 најбоље школе из целе Србије које су биле победнице 
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општинских и окружних такмичења . Наша школа је учестовала у екипној конкуренцији 

пионирки . Школу су представљале Милица Марковић и Милица Вујанић ученице 

издвојеног одељења у Брезни. На такмичење смо кренули у среду 15.12. из Брезне око 10 

часова и преко Чачка , Краљева и Крушевца ,где смо направили краћу паузу , стигли у 

Сокобању око 15 часова. Сместили смо се у хотел и након краћег одмора кренули у обилазак 

Сокобање. Поред градског трга и шеталишта  видели смо и једино активно турско купатило 

(Амам)  у Србији које се налази у Сокобањи које су изградили Турци у 15. веку на темељима 

римских терми . У 19 часова смо вечерали и отишли у собе на спавање. Након доручка 

отишли смо у халу у којој се одржавало такмичење. У 1.колу смо победили ОШ из Јагодине 

, а у 2.колу смо изгубили од одличне ОШ из Новог Кнежевца. Овим резултатом наша школа 

је званично међу 16 најбољих школа у стоном тенису у Србији што је одличан резултат. 

Након доделе диплома кренули смо из Сокобање у 15 часова и истим путем стигли у Брезну 

у 19 часова. Целокупан пут,боравак и такмичење у Сокобањи су протекли без икаквих 

проблема и враћамо се са  веома лепим  утисцима и искуством које ће нам доста значити у 

наредним годинама где очекујемо  још републичких такмичења  . 

                        
    Меч против ОШ „Нови Кнежевац“                                       Екипа ОШ „Иво Андрић “        

             

 

Новогодишњи пакетићи у Брезни 

 
Сви ученици школе у Брезни су добили новогодишње пакетиће,које је поклонио Душко 

Брковић,мештанин Теочина. 
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Он је пакетиће припремио у сарадњи са предузећем где је иначе запослен,Soko Štark. Деца 

су са великим одушевљењем и уз захвалност прихватили поклоне. 

 

 

   “МЕСЕЦ ПРИРОДНИХ НАУКА 
Месец децембар је посвећен природним наукама.  

Поводом обележавања месеца природних наука, на часу физике у издвојеном одељењу 

Брезна, у уторак 21.12.2021.год. обележили смо тај дан. Ученици седмог разреда су на 

основу материјала који су прикупили, направили пано. На паноу су слике познатих 

научника Николе Тесле, Алберта Ајнштајна, Михајла Пупина и физичара Исака Њутна, по 

нека формула и нешто значајно написано о тим научницима. 

 

Пано је залепљен у учионици седмог разреда. 

 

Након тога, деца су одгледала на компјутеру кратак филм о Николи Тесли, у трајању 

од 10 минута. Филм се налази на сајту Историја науке. У филму је изложен живот и рад 

Николе Тесле све до његове смрти. 
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Деца су са великом пажњом погледала филм и били су пуни утисака . 

 

 

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часови посвећени науци  и научницима  

У жељи да се свакодневна настава обогати и изађемо мало из колоквијалне наставе, а с обзиром да 

је децембар месец науке, тако смо ми мало експриментисали. 

Крајем новембра смо као донацију добили мали, школски микроскоп. Тако сам дошла на идеју а час 

учиним занимљивим и ученицима приближим биологију као науку. Посматрали смо разна предмете 

и  увеличавали.  

Други ученици су радили експрименте са електрицитетом, зато што се Никола Тесла бавио тиме. 
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Затим смо радили на часу математике, задатке који нису из редовне наставе. А  на часу српског 

језика смо читали текстове из живота Николе Тесле и Милутина Миланковића, који су у уџбеницима 

за четврти разред. 

Тако да је цео наставни дан био посвећен науци и научницима који су дали допринос и нашој и 

светској науци. 

          

              

           

 

Час посвећен Сими Лозанићу 

Сима Лозанић је најзначајнији српски хемичар који је допринео развоју хемије у нашој 

земљи. 

Ученици седмог и осмог разреда су искористили део часа хемије да се упознају са животом 

и радом овог научника, предавача и дипломате кроз кратак документарни филм ,,Историја 
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науке: Сима Лозанић“. Био је први ректор Београдског универзитета и писао је прве 

модерне уџбенике из хемије. Био је међу првим хемичарима у свету који је прихватио и 

користио Мендељејеву таблицу Периодног система елемената. 

 На крају часа ученици су направили пано у његову част. 

,,Знање хемијско нужно је сваком човеку, јер свакога тренутка у животу нашем на 

хемијске појаве наилазимо, па ће нам без знања хемијског остати мистериозне; и сам 

живот наш друго није до продукт неких физичких и хемијских појава, па и тога ради, 

да бисмо свеснији били свога живота, нужно нам је знање хемијско“  др Сима Лозанић 

 

 
Посвећеност науци 

 

Ученици од првог до четвртог разреда Гојне Горе, месец децембар су посветили 

научницима. Ученици трећег разреда су на часу српског језика обрађивали текст Михајла 

Пупина „Са пашњака до научењака“ . Ближе су се упознали са радом Михајла Пупина и 

направили пано о најважнијим појединостима из његовог живота. Ученици трећег и 

четвртог разреда су добили истраживачки задатак да прикупе информације о великим 

научницима. Ученици су подељени  у три групе. Једна група је прикупљала  информације о 
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Николи Тесли, друга група о Алберту Ајнштајну и трећа група о Михајлу Пупину. На крају 

месеца, добијене податке су сумирали и свака група је направила мини-књигу о научнику. 

Ученици првог и другог разреда су учествовали на тај начин што су помагали у сецкању, 

лепљењу и прављењу мини књиге. Свака група нам је представила свог научника. Сви 

ученици су учествовали у прављењу честитки за  Новогодишњу научну чаролију, а неки су 

одабрали да на честитку нацртају ликове поменутих научника. 

                   
 

 

 
Бројеви у природним и друштвеним наукама 

Децембар је месец природних наука,а природне науке не могу без бројева. Прва 

асоцијација на број су математика и физика (операције са бројевима, величине, мере, 

количина...). Међутим, број има своје место и у језику.  

Искористили смо то ,па смо у петом разреду у Каменици 27. и 28.12.2021. године 

организовали интегративну наставу  чија  су тема били бројеви.  

Из немачког језика ученици  су утврђивали бројеве до сто помоћу песмице, 

укрштенице, допуњавања реченица одређеним бројевима. 

Бројеви су били тема и на часу српског језика, и то бројеви као променљива врста 

речи. Ученици су проширили знање  , сазнали су да осим основних и редних бројева постоје 

и збирни бројеви и бројне именице  као и који су променљиви,а који не.   
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На часу технике и технологије су цртали технички цртеж применом одређене размере при 

чему су морали да користе операције са бројевима.  
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На математици су утврђивали знање разломцима тако што су претварали. 
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На часу историје су показали да ни ова наука не може без бројева. Цртали су ленту 

времена и рачунали време.  

 

Ученицима је било занимљиво ово повезивање природних и друштвених наука.  

Трудили су се да усвоје ново знање, а пошто се ближи полугође и да обнове оно што су већ 

радили. 

Играли смо се,, Тајног пријатеља “ 
 

Ученици VII/1 одељења из Прањана су се у сусрет Новогодишњим и Божићним празницима 

и предстојећем зимском распусту у протекле две седмице играли игре под именом „Тајни 

пријатељ“. На предлог наставнице историје, Јелене Александров, која ову игру игра са 

својим одељењем гимназијалаца традиционално већ један дужи низ година уназад, ова 

активност је спроведена врло успешно и у нашој одељенској заједници. Циљ ове активности 

је био ојачавање другарских односакао и развијање одређених позитивних ставова између 

ученика у одељењу. 

               Ученици су извукли из шешира своје „тајне пријатеље“, којима су сваких пар дана 

поклањали по неку ситницу или неку интересантну поруку, не откривајући свој идентитет. 

Данас, на последњем часу одељенског старешине за ово полугодиште, ученици су једни 

другима даривали финални поклон, а том приликом су и открили једни другима свој 

идентитет, а самим тим и „упознали „ свог „тајног пријатеља“. 

                Час је протекао са доста позитивних емоција уз фотографисање и размењивање 

другарских порука и поздрава. На један врло интересантан и нов начин су ученици између 

себе развијали врло јаку емпатију и осећај другарства, припадности групи као и неке етичке 
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и естетичке норме. Видно усхићени и врло задовољни игром сложили су се да би ова 

активност требала постати традиционална. 
 

              
 

 

Прваци у посети школској библиотеци 

Дана 29.12.2021. године ученици првог разреда пошто су савладали сва штампана слова , са 
својом учитељицом Мирјаном Маћић посетили су школску библиотеку. 

Тамо их је дочекала Гордана Поповић, школски библиотекар и упознала их са радом 

школске библиотеке . Разговарали смо о значају читања, разгледали књиге. Са 
одушевљењем су прелиставали књиге ,коментарисали и показивали једни другима. 

У разговору са библиотекарком активно су учествовали износећи да знају правила  која 

треба да поштују у библиотеци и када изнајмљују књиге. 

Добили су бесплатне чланске карте које им је израдила библиотекарка и изнајмили су прве 
књиге за читање. 

Отишли су уз обећање да ће долазити и позајмљивати књиге  и чувати их да би и друга деца 

могла да уживају у њима  и које ће обележити њихово детињство. 

СРЕЋНО НАМ ДРУЖЕЊЕ НАРЕДНИХ  ОСАМ ГОДИНА !!! 
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Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

56 

 

 
 

Новогодишња Научна чаролија 

 

Основна школа „Иво Андрић“ Прањани је трећи пут организовала манифестацију 

под називом „Новогодишња научна чаролија“. Циљ манифестације је промоција науке, 

целоживотног учења, развој предузетништва, развој другарства и упозанавање ученика 

млађих разреда са наставицима који ће има предавати у старијим разредима основне школе. 

Манифестација је имала неколико сегмената и то: 

* део где су наставници хемије, физике, биологије, математике, информатике и техничког 

представили своје радове и експерименте 

*део где су ученици на својим штандовима продавали разне предмете и рукотворине 

*део где су ученици излагали и продавали колаче 

* део где су ученици млађих разреда имали спортске активности у спортској сали 

Манифестација је била јако посећена и веома добро организована. Целокупан догађај 

су пропратили медији-локалне телевизије и РТС, где је било директно укључење у Јутарњи 

програм. 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

57 

 

Директор школе Зоран Пантовић се захвалио Данијели Ракићевић, Гордани Поповић 

и свим наставницима који су се потрудили да се оваква једна манифестација одржи и да на 

тај начин покажемо широј јавности, присутним родитељима и другим гостима које све 

активности школа реализује и какав квалитет наставе имају наши ученици. 
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ЧЕСТИТКЕ    

 

СВИМ  РОДИТЕЉИМА, УЧЕНИЦИМА,   ПОШТОВАНИМ 
КОЛЕГАМА И ПРИЈАТЕЉИМА ЖЕЛИМ СРЕЋНЕ 
БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ. 
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 ЈАНУАР 

 

Настава у другом полугодишту је почела 24.1.2022.године. 

 

 

Обележен Светски дан смеха 

 

Дана 26.јануара 2022.године библиотекар школе Гордана Поповић, са неколико ученица 

четвртог разреда у школској библиотеци  са закашњењем  због зимског распуста , 

обележила је  Светски дан смеха који се иначе обележава 10.јануара. 

Светски дан смеха обележава се од 1998. године и то два пута годишње-10.јануара и 

2.маја.Установио га је Индијац Мадан Катаира. 

Циљ је подстаћи људе да се  што више смеју, јер ће се осећати боље , растеретити стреса , 

смањити бриге и тако јачати имунитет .Смех нам је преко потребан  у овим тешким данима 

када влада пандемија корона  вируса која је захватила цео свет. 

Бројни научници и лекари тврде како се треба смејати сваког дана , јер на тај начин 

побољшавамо наше здравље. 

Истраживања показују да се у одраслом добу смејемо око 17 пута дневно.Доказано је да су 

се људи некад смејали у просеку 18 минута дневно,а данас је то сведено на тек 6 минута.  

Истраживања показују да је пар минута смејања исто као и 15 минута вожње бициклом. 
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Свети Сава, школска слава 
У четвртак, 27. 1. 2022. обележена је и прослављена школска слава низом активности. На 

почетку дана одржане су спортске активности за ученике виших разреда. Након тога 

одржан је пригодан програм. 
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Наталија Милошевић и Срећко Ћосовић водили су програм. Кроз приказ крсне славе, 

ученици су говорили и рецитовали о Светом Сави. Драган Јевтовић, Тамара Лазић, Огњен 

Топаловић и Елена Антонијевић су имали улогу домаћина крсне славе. Гости на слави су 

били Александар Бабић, Анђела Папић, Горан Дамљановић, Теодора Томанић и Немања 

Васиљевић. Немања се истакао казивањем здравица. Програм је припремила Горица 

Ристановић, а за музички део био је задужен Марко Станојевић. 

Школска слава је прослављена уз подршку родитеља ученика осмог разреда у Прањанима. 

Захваљујући њима, припремљено је послужење за учеснике програма и госте. 

На крају свечаности директор Зоран Пантовић уручио је захвалнице свим запосленима који 

су се истакли у раду и који су допринели бољем функционисању школе. 

 
 

ФЕБРУАР 

 

 

ПРОЈЕКАТ ,, Проследи књигу “ 

Пројекат ,, Проследи књигу “    реализован је у нашој школи 3. и 4. фебруара 2022. године. 

Мелиса и Зоран Ђукић који су се пре шест година доселили у село Тометино Поље  из 

Лондона покренули су акцију  којом желе да подстакну читање у млађим разредима основне 

школе .Мелиса је од малена волела да чита и гајила је љубав према књигама.Читала је и 

својој деци када су били мали ,па је ту љубав према књигама желела да пренесе деци малих 

школица које су удаљене од матичне школе и школске библиотеке ,као  и од градова Чачка, 

Горњег Милановца и Пожеге где се налазе књижаре. 

Прикупљали су књиге од разних донатора, куповали и дошли на идеју да поред пожешких 

села  у пројекат укључе  и 7 издвојених одељења  наше школе.  Циљ овог пројекта у време 

пандемије ЦОВИД-а 19 је да мотивишу ученике да читају како би  мање времена проводили 

уз мобилне телефоне  на друштвеним мрежама, јер књига и писана реч је нешто што је 

неопходно пружати малишанима у раном детињству, вртићу и основној школи .  

Акцију су започели рано ујутру 3.2.2022.године на Гојној Гори, Богданици , Каменици и 
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Коштунићима. На Гојној Гори дочекао  их је  Зоран Пантовић , директор школе и екипа 

РТС-а .Прилог је емитован у емисији  Ово је Србија.Затим су кренули у Богданицу где их 

је дочекала Милена Томовић са својим школарцима. 

У Каменици се придружила и Гордана Поповић, школски библиотекар.После дружења са 

малишанима каменичке школе и учитељом Бојаном Ђуровићем и Мирјаном 

Матовић,наставницом енглеског језика кренули смо пут Коштунића. 

 

 

У  Коштунићима  су нас дочекали сниматељи милановачке телевизије и учитељица Ана 

Миловановић са неколико малишана. Детаљан прилог из Коштунића  можете погледати на 

DAN/3 .2.2022.TV GM PLUS YouTube. 

Изненађење за децу  била је девојка ,, вила“ која је допутовала из Мионице ,  дружила се са 

децом  и у свакој малој школици са децом је правила јастук жеља, док је Мелиса креирала 

Дневнике читања које ће ученици водити о свим прочитаним књигама.  

На крају школске године Мелиса ће нас  поново посетити када ће прегледати Дневнике 

читања и најуспешније наградити поклонима. 

Другог дана кренула сам са Зораном , Мелисом  и Тамаром Богдановић пут Теочина, Брезне 

и Срезојеваца. Директор је кренуо за Београд у Министарство  просвете где је требао да 

полаже испит за лиценцу директора. 

У Теочину су нас дочекали учитељи Саша Васиљевић и Стефан Радојичић са својим 

школарцима. 

Кренули смо пут Брезне где нас је дочекао учитељ Ненад Тешовић са својим ученицима. 

 

 Деца су била одушевљена пријатним Мелисиним гласом и осмехом. Са задовољством је 

изводила игрице на енглеском , а малишани су је пратили и упијали сваку њену реч коју је 

  преводила  Тамара Богдановић , наставница енглеског језика. 

Последња школица била је у Срезојевцима где су нас дочекали учитељица Ружица Томанић 

и њени школарци. 

Крај дружења окончали смо малим предахом и ручком у ресторану ,,Плажа “  у Леушићима. 

 У току ручка стиже позив директора да је успешно положио испит за лиценцу. Упутили 

смо му искрене честитке за положени испит. Рекла сам му да смо успешно окончали ово 

прво дружење у оквиру пројекта ,,Проследи књигу “ . 

Растала  сам  се веома задовољна што сам се   упознала са  предивним и племенитим људима 

Мелисом и Зораном . 

Срећна сам што смо ушли у један веома занимљив пројекат и што сам упознала ове 

предивне људе . 

Наше дружење остаће  у срцима свих нас. Позвала сам их да упознају и нашу матичну школу  

Обећали су да ће доћи у прањанску школу одмах по повратку из Лондона, односно почетком 

марта. 
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Пројекат ,, Сви читамо “ 

    Други пројекат у месецу  фебруару под називом ,,Сви читају “  почео је промоцијом 

књиге ,истицањем важности читања  и значајем школске библиотеке која постоји у нашој 

школи. 

Наша школска библиотека је место где ђаци раде ,читају ,истражују, уче, играју се , радују 

се...Књиге у дечји живот уносе богатство речи и чине  га бољим.Странице књига богате 

машту,шире видике,уче мудрости.Једно од мерила људске културе је колико је књига 

прочитао! 

Пројекат сам започела са учитељицом Славицом Јевтовић 8.2.2022.године обрадом романа  

,, Доживљаји мачка Тоше “ , који су ученици радили у оквиру домаће лектире. 

Задатак је био да сви ученици прочитају роман  ,, Доживљаји мачка Тоше “  , Бранка Ћопића. 
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У кратким цртама ученици су препричавали дело допуњујући једни друге , док сам им ја и 

учитељица постављале додатна питања. Дело им се заиста допало . Ово је прво веће дело 

које су они имали да читају у оквиру домаће лектире.Дело има 75 страна. 

Тема дела је покушај мачка Тоше да се врати  својој кући. Место радње је : млин, река, 

шума,њива ... 

Ликови су : мачак Тоша,  чича Триша, пас Жућа, пас Шаров,  миш Пророк, медвед 

Крушкотрес Кукурузовић. 

Порука: Пријатељ се у невољи познаје као злато у ватри. 
За домаћи задатак ученици добили папире у боји на којима су описивали ликове из романа. 

Сутрадан су донели своје радове који красе пано уређен у холу школе. 

Договорили смо се да почну водити Дневнике читања и да редовно посећују  школску 

библиотеку где ће изнајмљивати књиге које им се највише допадају тако развијати 

читалачке навике и схватати важност књиге и читања. 
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Наставак пројекта ,, Сви читамо  “ 

 

У оквиру Пројекта ,,Сви читамо “  који је започео припремама већ од 1.фебруара , дана 

9.2.2022. године,  у договору  са  Драганом Алуровићем ,наставником разредне наставе  и 

ученицима четвртог разреда обрађен је роман ,,Бела Грива “  . Роман садржи стотињак 

страна и то је навеће дело које ученици четвртог разреда обрађују у оквиру домаће лектире. 

Више од половине разреда прочитало је цео роман, а остали по неколико глава.  Укратко  

су ученици  препричали својим својим другарима ово дело, а задатак осталима је да заврше 

читање романа до краја и сви почну водити Дневнике читања. 

За овај час припремила сам и презентацију романа . Презентација је на веома занимљив 

начин говорила о радњи романа, ликовима, њиховим особинама , осећањима ,емоцијама... 

Ученик четвртог разреда Огњен Вуковић , писмено је препричао роман 11.2.2022.године ,а 

на часу ликовне културе ученицису цртали  главне ликове романа ,Белу Гриву и дечака 

Фолка. 

Ученички радови красиће паное који су поставњени у холу школе. 

Задатак свим ученицима је да за распуст продуже роман ,тако да се он завршава срећно. 

Радове ћемо читати по доласку са распуста. 

Презентацију можете погледати на линку . 
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Хуманитарна акција 

 

 У периоду од 24. јануара до 11. фебруара 2022. године у ОШ „Иво Андрић“ у 

Прањанима покренута је хуманитарна акција за помоћ ученици 5. разреда матичне школе у 

Прањанима, Ђурђи Трифуновић. Ђурђи је 21. јануара после кратке болести преминуо отац.  

 Ученици и запослени су још једном показали хуману страну свог лица и у врло 

кратком периоду прикупили 148 000 динара и 210 еура. 

 Новац су 11. фебруара 2022. године Ђурђиној мајци, Снежани Трифуновић, предали: 

Зоран Пантовић, директор школе, Гордана Поповић, помоћник директора и Милева 

Глишић, одељењски старешина.  

 

Обележен Међународни дан матерњег језика 

 

                Готово свакодневно у свету нестане по један језик,али лингвисти кажу да нема 

страха од једнојезичности. У циљу промовисања језика,језичке културе и вишејезичности 

,Унеско 21. фебруар обележава као Дан матерњег језика . 

Овај Дан се прославља од 2000. године. Редовно га прослављају све земље чланице  Унеско-

а. 

Наша школа је једна  у низу школа које обележавају овај датум као врло зачајан због 

упозоравања стручњака да се наш језик нашао пред  све већом најездом  енглеског и да је 

угрожен у великој мери. 

Овај дан се обележава у знак сећања на студенте који су своје животе изгубили 1952.године 

у Даки , главном граду Бангладеша, јер су протествовали да њихов матерњи језик буде 

проглашен за званични језик.Борба за очување језика траје и у савременом добу, чини се 

због свеоште глобализације као и због изумирања малих народа и њиховог језика, а самим 

тим и писма. 

Тренутно се у свету говори више од 6000 језика, а према неким прогнозама чак ће половина 

замрети до краја 21.века. 

Српски језик је званичан језик у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, а процењује се 

да га говори око 12 милиона људи широм света.Такође , српски језик је једини језик у 

Европи са диграфијом, што значи да има два писма у оквиру једног језика-ћирилично и 

латинично. 

Са ученицима млађег узраста лепоту српског језика активно чувам и негујем читањем 

текстова из различитих образовних области, учешћем на литерарним конкурсима,кроз 

сценске приказе теккстова на радионицама у школској библиотеци, уређењем паноа ,али  и 

у свакодневној комуникацији у школи, на улици , у породици. 

 

 
 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

71 

 

                
 

                  
 

 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

72 

 

 
 

Обележен Међународни дан борбе против вршњачког насиља   

 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се сваке године последње 

среде месеца фебруара у многим земљама света.Прихваћен је 2007.године ,након догађаја 

у једној канадској провинцији,где је ученик једне школе дошао обучен у розе мајицу.  

Група вршњака починила је брутално насиље над њим не знајући да је дечак тим чином 

подржао своју тешко оболелу мајку од карцинома. Сутрадан су сви његови другови обукли 

розе мајице  у знак подршке и као симбол борбе против вршњачког насиља.Тиме је розе 

мајица постала заштитни знак , као и подршка сваком детету које доживи насиље. 

Циљ обележавања ,,Дана розе мајица “  је подизање свести ученика о проблему вршњачког 

насиља и указивање на значај толеранције, емпатије,поштовање права и различитости, 

развијање сарадње и оснаживање на ненасилну комуникацију и ненасилно решавање 

конфликта. 

 

Ученици наше школе су обележили овај дан различитим активностима у среду 

23.фебруара,у виду ношења розе мајица ,радионица и паноа са порукама против 

насиља.Насиље ,било којег облика,нема оправдање и као такво нема место у друштву,па 

тако и у нашој школи. 

Заједно смо поручили да желимо школу без насиља и послали снажну поруку- СТОП 

НАСИЉУ ! 
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Одржани квизови  „СВЕЗНАЛИЦА“   И   „ЗНАЊЕ ЈЕ БЛАГО“ 

 
У Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима,  23.фебруара 2022.године, одржани 

су традиционални квизови „Свезналица“ и „Знање је благо“. Као и раније, и ове године  се 

пријавило укупно 9 екипа за квиз.  

Квиз „Свезналица“ је за ученике трећег и четвртог разреда. Почео у 10 часова. 

Учестовало је шест екипа, односно 24 ученика. За овај квиз поред матичне школе пријавили 

су се и екипе из издвојених одељења Каменица, Гојна Гора, Теочин и Коштунићи.  

Питања на која је требало да ученици дају одговор биле су из области граматике, 

основних рачунских операција, природе и друштва,спорта, уметности и  занимљивости из 

области науке прилагођене узрасту ученика. Између сетова питања, ученици су се опробали 

у физичким активностима, као што су: лимбо денс, скакутање у џаку, пребацивање кокица 

уз помоћ сламчице... што је допринело избудљивој и разигранијој атмосфери самог 

дешавања. До самог краја није се знало ко ће победити, јер су екипе биле приближно 

изједначене.  

        Прво место је освојила екипа „Цветићи“ из матичне школе са 140 бодова.Представници 

ове екипе биле су: Маша Антонијевић, Андреа Браловић, Јована Јовановић и Марија 

Веселиновић. 

Друго место заузели су „Детлићи, треће су поделили „Лептирићи“ и „Голубићи“четврто 

„Пчелице“ и пето  „Смајлићи“. 

Квиз „Знање је благо“ је за ученике од петог до осмог разреда. Квиз је почео у 12 часова. 

Учестовале су три екипе, односно 12 ученика, и то из матичне школе и из издвојених 

одељења Каменица и Брезна.  

  Питања на која је требало да ученици дају одговор била су из области: 

знамените личности, историја наше школе,  географије нашег краја, општа информисаност 

и бонус питања. Између више сетова питања, ученици су се опробали у физичком 

активностима као што су : гађање пикада, убацивање пинпонг лоптице у чаше... где су деца 

уз пуно смеха показала своу физичку спремност. 

Прво место освојила је екипа „Морава“ из издвојеног одељења Каменица са 200 бодова. 

Представници екипе били су: Мина Буревић, Анђела Танасковић, Душан Гајевић и 

Катарина Браловић .  

Друго место деле екипа „Дунав“ и „Сава“.  

Организатори квиза су педагогДанијела Ракићевић и директор школе Зоран Пантовић. 

Жири за квиз „Свезналица“ су чинили: наставница Тамара Богдановић и учитељи Ана 

Миловановић и Стефан Радојичић, а за други квиз наставнице Тамара Богдановић и Ивана 

Чоловић и две ученице- представнице Ученичког парламента Николина Старчевић и 

Драгана Влашковић.                                                                                                                                         На 

крају су екипе са највећи бројем поена добиле на поклон слатки пакетић чији садржај су 

одмах поделили са осталим друговима. 

Спонзор награда за прво место  је С.Т.Р.“Аница“ из Богданице.  

Подршка у организовању квиза су дали наставници наше школе: Мирјана Матовић, Ивана 

Чоловић, Јелена Чоловејић, Ненад Радовић, Бранкица Миловановић, Драгана Лечић и 

Данијела Ракићевић. 
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           „Засади дрво“ 

У  оквиру  акције „Засади дрво“  која се одвија на целој теритирији  Републике 

Србије,   24. фебруара 2022. године  су и наши прваци са својом учитељицом Мирјаном 

Маћић  засадили две  саднице белог бора и на тај начин оплеменили своје школско 

двориште.                

Циљ  акције је подизање еколошке свести  и  степена образовања деце о очувању и  

заштити животне средине. 

Ове саднице ће се уклопити у зелени појас  који већ постоји  око   Основне школе 

„Иво Андрић“  ,  који сваке године допуњавамо новим садницама које брижљиво уклапамо.  

Ученицима првог разреда  је одржала кратко предавање наставница биологије 

Маријана Марковић како би се они што боље и брижније односили према  нашим борићима  

у чијем ће се хладу одмарати генерације које тек долазе.Прваци су се потрудили да пажљиво 

засаде саднице а у томе су им помагали и седмаци. 

Наша школа  веома води рачуна о томе да школско двориште има довољно  зелених 

површина  за одмор и рекреацију деце. 
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          Такмичење из  СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

     Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у суботу,  26. 

фебруара 2022. године у ОШ „Момчило Настасијевић“, у Горњем Милановцу. На овом 

такмичењу учествовали су  ученици  петог, шестог, седмог и осмог разреда из наше школе 

и остварили следеће резултате: 

 

Дуња Ђоловић  (5. разред ) ,треће место, пласман на окружно 

 

Милица Вујанић (7. разред ),  друго место, пласман на окружно 

 Анђела Папић (7. разред ), треће место 

 

 

 

 

 

Обележен Национални дан књиге 

 

У оквиру пројекта ,, Сви читамо “   који је организовала школска библиотека током 

фебруара ,  завршна активност одржана је у понедељак 28.фебруара ,када се обележава и 

Национални дан књиге. Toм приликом подржали смо и пету акцију Друштва школских 

библиотекара под слоганом ,,Читајмо  гласно  и поделимо радост читања са свима “ . Читање 

је почело у 11:55, што симболично представља крајње време да се окренемо неговању књиге 

и културе уопште. 

Циљ ове заједничке активности јесте подстицање читања, као и неговање матерњег језика 

и културе читања, повезивање школске библиотеке и школе са локалном заједницом, 

повезивање са установама и удружењима која се баве афирмисањем културе и уметности, 

као и промоција рада и сарадње школских библиотекара. 
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На овај начин успели смо да промовишемо књигу, културу читања и читалачку 

писменост,да укажемо на значај школске библиотеке и укажемо на добру сарадњу у раду са 

ученицима, учитељима и наставницима. 

 

Овом нашом заједничком акцијом већ  две  године из школске библиотеке мотивишемо 

децу и младе да читају више. Охрабрујемо их да поделе своје тренутке уживања у читању 

како би приволели вршњаке и све око себе да читају јер читање  доприноси  бољем 

квалитету живота. 

 

Почели смо извођењем драмског текста ,,Радна навика , Јорганке Јоргачевић , који су извеле 

Маша Антонијевић, Јована  Јовановић и Данијела Толић. 

Изражајно су читали ученици млађих разреда : Маријан Крунић, Наталија Стевовић, 

Николина Трифуновић, Коста Вукашиновић, Марија Веселиновић , Огњен Вуковић и Лана 

Марковић. 

 

    
 

     Јована, Данијела и Маша                                 Коста,Николина,Наталија и Маријан 
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            Огњен, Марија  и Лана                                                     Ива Крунић 

 
                  Ема,               Ђурђа,      Александра,       Ива,      Маша   и      Ивана 
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Ученици виших разреда читали су гласно, али су се  и такмичили у читању .  

Према одлуци жирија у категорији петог и шестог разреда  најбољи  читаоци су : Ива 

Крунић, Ђурђа Трифуновић , Ивана Дамљановић ,Александра Таловић , Маша Јевтовић и 

Ема Чурлић. 

У категорији  седмог и осмог разреда најбољи су : Наталија Милошевић, Тамара Лазић, 

Срећко Ћосовић , Анђела Папић, Теодора Томанић и Горан Дамљановић. 
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           Фебруар-месец књиге  
                                                             

Месец фебруар смо посветили књизи и читању. Ученицима је почетком јануара почело 

такмичење у читању књига, које је завршено крајем фебруара. Такмичили су се ученици 

другог, трећег и четвртог разреда. Имали су задатак да када прочитају дечју књигу, укратко 

препричају, запишу тему, поруку, ликове, особине ликова и илуструју. Деца су веома радо 

учествовала у такмичењу. Победник је Милена Трнавац, која је за то време, прочитала 20 

дечјих књига. Као награду за освојено прво место од учитељица је добила књигу на поклон. 

Остали ученици су похваљени уз договор да наставе са читањем књига и вођењем дневника. 
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МАРТ 

 

Oпштинско такмичење из хемије 

 

Ученици седмог разреда наше школе Анђела Папић, Наталија Милошевић и Огњен 

Топаловић су у недељу 06.03.2022. године учествовали на Општинском такмичењу из 

хемије које се одржало у ОШ,,Свети Сава“ у Горњем Милановцу. На окружно такмичење 

пласирале су се Анђела Папић (1.место) и Наталија Милошевић освојивши 2.место. 

 

Oдржан угледни час 

 

У четвртак 10.3.2022.године на трећем часу Технике и технологије одржан је 

интегративни  (угледни) час у седмом  разреду на тему „Сунчани сат“. 

Интегративни час су одржали наставница инфорнатике Драгана Лечић, наставница историје 

Јелена Александров и наставник географије Велимир Александров.Часу су присуствовали 

директор школе Зоран Пантовић, секретар школе Жаклина Трифуновић, педагог школе 

Данијела Ракићевић и наставница енглеског језика Ивана Чоловић. 

На почетку часа, наставница информатике је упознала ученике са темом часа, која ће бити 

обрађена преплитањем три предмета. Наставница историје је потом обновила са ученицима 

на које начине су наши преци мерили време.Ученици су учествовали у дискусији у којој су 

обновили знање из историје 5.разреда. 

Затим је наставник географије са ученицима разговарао о географској дужини и ширини, 

која је битна за прецизно прорачунавање и израду сунчаног сата. Наставница информатике 

је затим ученике упознала да дигиталним алатом – www.sundialzone.com и објаснила како 

функционише показујући пример израдесунчаног сата за нашу школу. 

Након тога су ученици подељени у три групе. 

Свака група је имала посебан задатак: израда сунчаног сата за важне објекте у нашој 

Варошици- пошта, Дом здравља и црква. Представници група су одрадили своје задатке и 

потом штампали своје сунчане часовнике. Искројили их и тако испунили задати задатак. На 

крају часа  ученици су са наставницом историје кроз технику „3-2-1“ обновили шта су то 

научили на часу и шта би са овог часа могли да искористе за свој будући рад и 

учење.Ученицима је дат домаћи задатак да код куће покушају да направе сунчани сат за 

своју кућу и пошаљу наставницима на мејл адресе. 

Наставници су ученицима и присутнима поделили евалуационе листиће који су садржали 

питања везана за час: да ли им се свиђа такав начин рада , шта им се највише свиђа и шта 

би променили. 

Обрадом података ученици су се изјаснили да је час врло користан, да су научили пуно, да 

би волели да имају више оваквих часова и да би желели да учествују у оваквим часовима. 

Час је од старне присутних колега оцењен оценом одличан (5), похваљена координација 

наставника који су се током целог часа надовезивали и преплитали у континуитету. 

 

http://www.sundialzone.com/
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Одржано општинско такмичење из технике и технологије 

Општинско такмичење из  технике и технологије је одржано 11.03.2022. године у Основној 

школи „  Краљ Александар “  у Горњем Милановцу. Ученици  наше школе су постигли 

следеће резултате: 

Пети разред: 

1.Ђоловић Дуња             прво место 
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2. Ерић Милош               друго место 

3.Дринчић Ана                треће место 

Седми разред:  

1.Милица Вујанић   прво место 

2. Анђела Папић      друго место 

Свих пет ученика се пласирало на Окружно такмичење,које ће се одржати  10.04.2022. у 

ОШ“ Милинко Кушић“ у Ивањици . 

14.03. Међународни празник математике 

Дан броја Пи 

 

 Сваког 14. марта широм света обележава се Међународни празник математике, 

односно Дан броја π. Ученици 8. разреда у Прањанима обележили су овај дан прављењем 

паноа о броју π.  

 

               

 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

84 

 

 

 

Дан броја Пи 

Сваког 14. марта широм света обележава се Дан броја π. Ученици 8. разреда у Каменици 

обележили су овај дан прављењем паноа и презентације о броју π. 
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Oдржано окружно такмичење из књижевности 

      У суботу, 19. марта 2022. године  у ОШ „Филип Филиповић“  у Чачку одржано је  

окружно такмичење из књижевности - Књижевна олимпијада.  На овом такмичењу 

учествовала је једна ученица  из наше школе   Милица Вујанић (7. разред),  16 бодова - треће 

место. 

    

 Географска  екскурзија   

 

Дана 19. и 20. марта, 14 ученика ОШ“Иво Андрић“ Прањани из издвојеног одељења у 

Каменици, ишло је на географску екскурзију. Екскурзију је организовао наставник 

географије Миодраг Кнежевић, који је осим наших ученика на екскурзију водио ученике 

старијих разреда из Јежевице и Душковаца.Ученици су посетили знаменита места у 

источној Србији. У пратњи ученика били су Ненад Тешовић и Зоран Пантовић, директор 

школе. 

Првог дана екскурзије ученици су посетили цркву Покајницу и цркву Захвалницу у 

Радовањском лугу, где су се упознали са догађајем о убиству Карађорђа Петровић. Потом 

су посетили Сребрно језеро где су имали паузу за ручак у ресторану“Дунавски 

цвет“.Последња дестинација тога дана била је посета Лепенском виру.Кустос локалитета је 

упознао присутне са заниљивостима везаним за праисторијског човека који је ту живео пре 

10 000 година, а потом су ученици погледали филм о истраживањима и ископавањима у 

Лепенском виру. Ту су могли видети склуптуре чувеног Лепенка, скелете људи који су ту 

сахрањени, посуђе, реконструкцију куће у којој су живели и изглед самог насеља. 

Ученицима је било занимљиво да на компјутерима кроз симулацију „прошетају“ 

праисторијским насељем и тако приближе себи тај далеки период. 

По завршетку дана, у вечерњим часовима, ученици су се сместили у хотелу“Ђердап“ у 

Кладову где су имали вечеру и шетњу градом. 

Другог дана, у пратњи локалног водича, реализована је посета хидроелектрани“Ђердап“, 

где су се ученици упознали са тим објектом, изградњом, историјским чињеницама, рату 

између императора Трајана и Дачана и преводницом за бродове.Посебно им је било 

интересантно видети турбине које производе струју и фазу ремонта једне турбине која се 

ради једном у 50 година. Потом су посетили Неготин, музеј хајдук Вељка Петровића и кућу 

Стевана Стојановића Мокрањца. 

У Душковце су стигли у 19 часова препуни утисака. 

Ова екскурзија је испунила своје циљеве-упознавање  са знаменитостима  источне Србије, 

упознавање нових другара и пријатеља,осамостаљивање и понашање на путовању, уживање 

у природним лепотама Србије и  развој љубави према својој земљи. Верујемо да ће им 

остати у најлепшем сећању. 
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Обележен Светски дан среће 

 

Циљ обележавања Светског дана среће је да се повећа свест о важности потраге за срећом 

јер је то основни људски циљ.Пошто је ове године Светски дан среће у недељу ми смо га 

обележили у петак,18.марта. 
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Срећу чине мале ствари, свакодневне ситнице на које често не обраћамо пажњу.Уколико 

желите да се осећате боље ,и да будете срећни не треба Вам пуно.Зашто не бисте почели 

још данас ? Верујем да сте се јутрос пробудили уз осмех , будући да нам у недељу стиже 

пролеће. Ето једног разлога за срећу ,а ми ћемо додати још један јер у недељу 20.марта 

прослављамо  Светски дан среће! 

Обележавање овог датума у нашој школској библиотеци  протекло је у позитивној 

атмосфери,а у реализацији су учествовале  ученице 4.разреда.Прослава среће започела је 

цртањем радова са порукама о  срећи. 

Питала сам наше ученице шта је за њих срећа и од њихових одговора направили смо пано 

који краси нашу библиотеку  ових дана. 

Било је занимљивих,смешних ,лепих и искрених порука.За крај ,ученице су  запевале и 

заиграле  уз песму ,, Кад си срећан “  . 

 

    АЛИ ПРЕ НЕГО ШТО КРЕНЕТЕ ДА ТРАЖИТЕ СРЕЋУ, ПРОВЕРИТЕ - МОЖДА СТЕ ВЕЋ СРЕЋНИ! 
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Обележен Светски дан поезије 

        Светски дан поезије прославља се 21.марта и установљен је од стране УНЕСКО-а 1999. 

године.Сврха овог дана је промоција читања, писања и објављивање поезије широм света. 

Овај дан обележили смо тако што су ученици четвртог разреда позвали у госте своје  

најмлађе другаре  и у холу школе  читали им најлепшу дечју поезију најбољих писаца за 

децу. 

 

Дружењем уз песму и  игру , потрудили су се да им пренесу неке од најлепших емоцијa. 
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Светски Дан поезије у Брезни 
Светски дан поезије ученици у Брезни ове године обележили су у знаку четири јубилеја 

посвећена великанима наше књижевности – Мирославу Антићу, Иви Андрићу, Милутину 

Бојићу и Васку Попи. 

Ове године навршава се 90 година од рођења Мирослава Антића, песника првих љубави, 

песника који је за своје књиге о деци рекао да их није написао он, већ деца око њега, а да је 

он само записивао  „оно што су могле видети детиње очи, чути њихове уши, помислити 

њихове главе и осећати њихове душе“. Мика Антић није волео да се о њему пише, али је 

сам написао „Белешку о аутору“ коју је прочитао ученик Вук Дринчић. Након „Белешке о 

аутору“, имали смо прилику да чујемо како је сам аутор говорио стихове песама: „Пролеће“, 

„Протестна песма“ и „Крила“, а песму „Рецепт за живот“ казивала је ученица Дуња 

Ђоловић. 

Прошло је 130 година од рођења Иве Андрића, који је нама познатији као прозни писац, 

мада је писао и поезију. Годишњицу од рођења нашег нобеловца обележили смо стиховима 

које је њему посветио Матија Бећковић, а интерпретирали Матеј Петровић и Анђелка 

Вуковић. 

Сто тридесет година је и од рођења Милутина Бојића. Краћу биографију о песнику 

прочитала је Милица Вујанић, а потом смо чули песму „Плава гробница“ у интерпретацији 

глумца Драгана Николића. 

Стоту годишњицу од рођења Васка Попе обележили смо стиховима Матије Бећковића 

посвећених овом великану које је казивала Ана Дринчић. Попине стихове посвећене првом 
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српском просветитељу „Путовање Светог Саве“ говорила је Александра Луковић. На 

самом  крају чули смо напознатију Попину љубавну песму „Очију твојих да није“ у 

интерпретацији Јоване Контић. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



                
 
 

 

 

Прањани                   1858 ________Телефон: 032/841-220; телефон/факс: 032/841-521; e-mail: os.pranjani@mts.rs 

94 

 

 

АПРИЛ 

 

Обележен 2.април Међународни дан књиге за дeцу 

 

Међународни дан дечје књиге обележава се 2.априла,почев од 1967.године као сећање на 

Ханса Кристијана Андерсена ,данског  књижевника,познатог као ,,краља бајки“ . 

У оквиру библиотечких активности , а поводом Међународног дана дечје књиге,  час су 

осмислили библиотекар Гордана Поповић и учитељица Бранка Рајчевић са ученицима 

другог разреда. 

Драматизовану бајку ,, Снежана и седам патуљака “ ,извели су ученици другог разреда у 

уторак,5.4.2022.године. 

 

 

ЛИЦА 

Снежана:Марија Папић 

Приповедач : Николина Трифуновић 

Краљица : Дуња Рајчевић 

Маћеха : Наталија Трипковић 

Огледало : Јована Миловановић 

Ловац : Михаило Браловић 

Принц: Коста Вукашновић 

Патуљци :  

Срећко : Лазар Јочовић 

Кијавко : Милан Обреновић 

Стидљивко :Андрија  Богдановић 

Тупко : Андреј Влашковић 

Љутко :Матија Мирковић 

Поспанко : Стефан Топаловић 

Циљ часа био је да се ученици упознају са бајкама и да прошире своја знања о овој 

књижевној врсти, да глуме лица из бајки , да се друже . Тиме се подстиче  читање, казивање 

напамет  и глума. 
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Општинско такмичење  ,,ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ 

 

 

 

   Општинско такмичење ,,Шта знаш о саобраћају“је одржано 08.04.2022.године у 

ОШ,,Момчило Настасијевић“у Горњем Милановцу. 

   Ученици наше школе су учествовали у свим категоријама,радили тест знања из саобраћаја 

и  на полигону показали спретност у вожњи бицикле.С обзиром да две године није 
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одржавано ово такмичење због епидемије,ученици су показали да добро познају 

саобраћајне прописе и поседују висок ниво саобраћајне културе. 

      Ученица петог разреда Дуња Ђоловић  је заузела треће место у својој категорији. 

    Екипа   наше школе је на веома леп начин представили  школу,честитамо им на храбрости  

и  на постигнутим резултатима . 

Одржано окружно такмичење из технике и технологије  

     Окружно такмичење је одржано 10.04.2022.године у ОШ,,Милинко Кушић“ у 

Ивањици.На окружном такмичењу је учествовало пет ученика наше школе који су радили 

тест знања са питањима  која захтевају висок ниво познавања технике и технологије,па 

може се рећи и веома тешка за  ученике   у основној школи.  

 Свих пет ученика је добро урадило тестове а ученица седмог разреда Милица Вујанић  се 

са трећим местом пласирала на републичко такмичење које ће се одржати 14-15.маја у 

Новом Саду.Ученицима честиамо на постигнутом успеху. 

Оставише спомен роду српском да се прича и приповеда (интегративна настава) 

 

У школи у Каменици је 13.4. реализована интегративна настава посвећена  

Косовском боју. 

Циљ нам је био да  ученици увиде  разлику између историјских чињеница и народне 

поезије као и значај самог догађаја, али и да  им  покажемо да овај догађај не мора да се 

помиње само на часовима историје и српског језика, већ и на многим другим часовима. Због 

тога смо осим историје и српског језика укључили и математику, физику, ликовну културу 

и музичку културу. 

Из историје и српског  језика ученици су откривали загонетне личности, тражили 

грешке међу историјским чињеницама, дискутовали  о улози Вука Бранковића и других 

косовских јунака, препознавали стихове из песама и ликове који их казују.  Организовали 

смо квиз у коме су ученици активно учествовали и показали да су савладали градиво. 

Приказан им је одломак из филма „Косовски бој“, као и анимирани филм са овом темом. 

Из математике су  учили  једначине са разломцима, па су радили задатке из те 

области везане за број војника, њихову опремљеност  и однос српских и турских снага. 

Из физике су радили задатке везане за масу и тежину војне опреме, као и за брзину 

којом се војници крећу  и њихов пређен пут. 

На часу ликовне културе илустровали су песме које су учили на часу српског језика. 

Завршили смо са музичком културом тако што су ученици отпевали песму Лазарица 

која је посвећена овам великом  историјском  догађају . 

Иста тема била је заступљена наредног дана  у 7.разреду. Повезали смо српски језик 

и енглески језик. Из српског језика су ученици утврђивали народне епске песме и песму 

„Божур“Милана Ракића,а из енглеског језика вежбали пасив користећи  примере из песама 
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и реченице које говоре о овом догађају. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
                        
 

 

Еколошка акција 

 

Ученици Гојне Горе у априлу учествовали у две еколошке акције. 

13. и 14. априла чистили двориште а 18. априла садили цвеће у цветњацима. 

 Активностима  улепшали  су  своју околину. 
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Дани Доситеја Обрадовића 

Ученици првог разреда из Прањана су кроз разне активности обележили Дане Доситеја 

Обрадовића. 

Сви ученици су добили задатке које је требало да ураде. Неко је писао о животу и раду 

Доситеја Обрадовића, неко о баснама уопште, док су неки ученици имали задатак да 

препишу басне: ,,Два јарца“ и ,,Две козе“ и да их илуструју. Заједно су презентовали 
урађено, а затим уредили пано у својој  учионици. 
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Сви су одговорно испунили своје задатке и заслужили све похвале,  јер неке задатке на овом 

узрасту није било лако урадити. 

Ове активности су реализоване од 11-15.4.2022.године, када се и обележавају Дани Доситеја 
Обрадовића, а ми смо их продужили и на наредну седмицу. 
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Пројекат посвећен Васкрсу 

 

Ученици петог разреда у Каменици урадили су на часу Немачког језика пројекат и тиме 

обележили предстојећи празник Васкрс. 

 

 

 

 

 

Једанаести шаховски турнир у Богданици 

У уторак, 26.априла 2022. године одржан је једанаести шаховски турнир у Богданици. У 

две категорије такмичило се укупно 58 такмичара-22 у јуниорској конкуренцији и 

36  сениора. 

Организатор турнира је ОШ“Иво Андрић“ Прањани, издвојено одељење у Богданици, а 

циљ турнира је промоција шаха међу децом и омладином, развој љубави према спорту и 

неговање другарства и пријатељства. 

На почетку турнира присутне је поздравио Зоран Пантовић, директор школе, који се 

захвалио свима који су дошли на овај меморијални турнир и који су помогли у његовој 

реализацији.Потом се осврнуо на  протеклу деценију и на битне тренутке везане за овај 

догађај , истакавши да је после две године паузе услед пандемије рекордан број 

такмичарадошао да се дружи и такмичи. 

Поред домаћих такмичара, на турниру су учествовали шахисти из шаховских клубова“ 

Металац“ из Горњег  Милановац, „Борац“ из Чачка, „ Слануша“ из Ужица као и појединци 
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из Београда, Трепче, Душковаца, Јежевице и других места. 

Посебно задовољство изазива чињеница да су на турниру учествовала деца из Чачка, 

Горњег Милановаца, Београда,Каменице  и Прањана.  Јунори су исказали велико 

интересовање за шаховску игру и показали одлично занање. 

По завршетку турнира победницима је пехаре уручио председник Месне заједнице 

Богданица Браними Кнежевић, док је Зоран Пантовић признање уручио Ивану 

Димитријевић за успешну дугогодишњу сарадњу. 

Победници једанаестог шаховског турнира „Богданица 2022.“ у категорији јуниора су : 

*Андрић Никола-прво место 

*Зеленовић Огњен-друго место 

*Стојадиновић Александра-треће место 

У категорији сениора : 

*Сами Ал Атарји-прво место 

*Милорад Боровњак-друго место 

*Мирослав Минић-треће место 

          
 

https://skola-pranjani.com/wp-content/uploads/279357442_382470660441816_7030424512169315504_n-773x1030.jpg
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„ЕКСПО“ У ПРАЊАНИМА 

МАЈ 

Светска изложба је назив манифестације која се у облику сајма или изложбе одржава од 

средине 19. века, па до данас. Том манифестацијом управља посебно тело под називом 

Канцеларија за међународне изложбе. Средиште Канцеларије је у Паризу и данас броји 98 

држава-чланица. Уобичајени назив за Светске изложбе је Експо (EXPO). 

Прва светска изложба у данашњем смислу те речи, одржана је 1851. године у Лондону  у 

Уједињеном Краљевству као тадашњој водећој сили у свету. Све нације биле су позване да 

допринесу изложби која је представила највећа достигнућа свих грана људског деловања. 

Лондонска изложба је остварила велики успех, па су ускоро и други велики градови 

организовали Светске изложбе. Заоставштина Светских изложби у више од 150 година 

њиховог одржавања, између осталог укључује: Ајфелов торањ у Паризу, Атомијум у 

Бриселу, изум телевизије и др. 

Последњи“ ЕКСПО“ је одржан у Дубаиј (УАЕ) од септембра 2021. до априла 2022. 

године.На овој изложби Србија је имала свој павиљон, који је посетило више од милион 

људи. Ту су могли да виде научна достигнућа наше земље, да се упознају са знаменитим 

личностима и историјским догађајима, културом и традицијом нашег народа и да 

присуствују концертима  Горана Бреговић, Нела Карајлић и Стефана Миленковић. Наш 

павиљон је посетио и Новак Ђоковић светски број један на АТП листи. 

Група момака из Београда и Чачка, на челу са Немањом Милосављевић, провела је шест 

месеци на „Експу“ где су презентовали виртуелну реалност. Они су 5. маја, на позив 

директора школе Зорана Пантовић, посетили школу у Прањанима где су децу упознали са 

„ЕКСПОМ“ и са појмом виртуелна реалност( ВР). Сви ученици наше школе су имали 

прилику да  се провозају кроз виртуелни свет и тамо виде диносаурусе , ајкуле, да се 

провозају на ролер хостеру, да прођу кроз парк из доба Јуре и тако доживе несвакидашње 

искуство. Верујемо да ће им овај дан остати у лепом сећању. 
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Школа у Прањанима добила мини-пич терен и теретану 

 

Министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић посетила је данас 

Основну школу „Иво Андрић” у Прањанима, где је присуствовала отварању мини-пич 

терена за мали фудбал и теретане на отвореном. 
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„Суштина ове посете је да деца, младе породице, заиста осете да општина Горњи 

Милановаца мисли о њима и да осете да оваквим садржајима, попут школских игралишта 

и других игралишта које смо и у Горњем Милановцу финансирали, држава заиста мисли 

на њих, да у републичком будзету има новца који је издвојен за те намене”, рекла је 

Обрадовић на отварању терена. 

 

Према њеним речима, држави је веома важно, не само да се финансирају пројекти у 

централном делу општина, него и у приградским насељима и селима, у овом случају 

Прањанима. 

Министарка је истакла да руководство општине Горњи Милановац редовно аплицира на 

све конкурсе Министарства државне управе и локалне самоуправе, са изузетно 

квалитетним пројектима, чија је реализација завршена често и пре рока. 

 

„Важно је да грађани осете спрегу између републике и јединице локалне самоуправе. Што 

су озбиљнији пројекти и посвећеност руководства локалне самоуправе, то су бољи 

резултати и више новца добијате из републике”, рекла је она. 

 

Она је рекла да грађани треба да инисистирају и даље врше притисак на своје 

руководство, шта је то што су жеље и потребе грађана општине Горњи Милановац како би 

се срочило кроз пројекте који треба да се финансирају и у наредном периоду. 

 

Министарка је подсетила и на, како каже једну од најпозбиљнијих битака коју ће Србија 

водити у будућности, а то је битка за наталитет, и истакла да је Влада рбије препознала 

озбиљност тог проблема. 

 

Иначе, Прањани су место у Србији са највише породица које имају двоје и више деце. 

 

 

„Општини Горњи Милановац је битно да подиже стандард и да исте услове имају деца 

која живе и школују се у граду као и деца која живе на сеоском подручју”, рекао је Дејан 

Ковачевић, председник општине Горњи Милановац. 

 

Он је рекао да је игралиште у Прањанима треће урађено за последњих годину дана. 

 

Ово је потпуно ново, захваљујући новцу који смо добили из министарства, а 

реконструисали смо и игралиште у Брезни и у Семедржаи, тако да смо полако почели са 

тим да наше сеоске школе добијају нову инфраструктуру. “Како би и родитеље осмелили 

да остану да живе на селу и да децу уписују у сеоске школе”, рекао је Ковачевић. 
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Извештај са Аеро митинга 

 

Дана 15.05.2022. године одржан је Аеро митинг у месту Дивци. Наставница техничког и 

информатике Драгана Лечић и наставница физике Милка Јоровић водиле су децу 6. и 

7.разреда из Прањана, укупно њих 10. као и једног ученика 1.разреда. 

  Полазак је био испред школе у Прањанима. Кренули смо у 9 часова, а стигли на 

аеродром у 10. Деца су прво погледала моделе и макете авиона, па су послушала причу од 

пилота о авионима, где су постављали разна питања. 

У 11 часова је почело такмичење различитих модела авиона. Деца су имала прилику да 

виде бацање бомбона из авиона. Деца су се примерно понашала и кренули смо кући са 

пуно утисака. 

  Са аеродрома смо пошли у 13 часова и у повратку смо свратили у родну кућу војводе 

Живојина Мишића.  
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Акција ,,С природом на ти“ 

 
Ученици првог разреда из Прањана су се придружили акцији ,, С природом на ти“, 

коју је предложио Савез учитеља Републике Србије. Циљ акције је да се 19.5. спроведу 

различите активности учења у природи. Прваци су три часа провели ван учионице: српски 

језик, физичко васпитање и слободне активности. На тај начин су дали свој допринос овој 

лепој акцији и провели занимљив школски дан. 
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Ученици 3. разреда из Прањана различитим активностима учења у природи 19.маја 2022. 

придружили су се акцији ,,С природом на ти“ (Дан учионице на отвореном). 
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„Још нам само але фале“. 

 

У среду 25. маја ученици наше школе имали су прилику да погледају представу за децу 

под називом „Још нам само але фале“. Представу су извели глумци позоришта“Искрица „ 

из Крагујевца. Наступ су извели три пута и то у Брезни, Каменици и Прањанима, како би 

сви ученици имали прилику да погледају предаставу. 

 

Глумци, Шаренко и његова колегиница, кроз сценски покрет и разне гримасе, 

изокретањем речи и  кроз интеракцију са децом стварају смешне сцене које се деци 

допадају и на које веома позитивно реагују. Такође, укључујући децу у сам ток представе 

и додељујући им улоге које нису у складу са њиховом физчком конституцијом, стварају 

комичне ситуације на опште одушевљење свих. 

 

Велики аплауз на крају представе говори о томе да су деца уживала у наступу. 
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САСТАНАК КЛУБА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА 

Дана 26.маја 2022.године у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима, одржан је састанак Клуба 

родитеља  и наставника. Састанак је отворила председница Клуба родитеља и наставника 

Мирјана Матовић, наставник енглеског језика. Пожежела је  добродошлицу родитељима и 

наставницима. Затим  је директор школе Зоран Пантовић поздравио присутне госте и 

пожелео успешан дан. 

 

Тема састанка је „Ауторитет и васпитни стилови“. Предавање  уз презентацију је 

припремила  педагог школе Данијела Ракићевић. Циљ предавања је да се изграде што бољи 

односи између родитеља, наставника и ученика, како би  деца постала  добри и племенити 

људи. Упознавањем нових чланова и са  причом о стиловима васпитања,  педагог је 

заинтересовала  све присутне.Родитељима се допала тема, укључивали су се у дискусију , 

давали своје коментаре кроз искуство са својом децом  везано за стилове васпитања, што је 

био циљ. 

 

На крају предавања родитељима је остављено време  да постављају питања везано за 

ауторитет и васпитне стилове. 

 

Педагог је родитељима поделила евалуционе  анкете и упитнике за процену  васпитног 

стила.У евалуционој  анкети оцењивали су садржај, презентацију и изјашњавали су се о 

потребама за додатна предавања овог типа. 

 

Пошто се одазвао велики број родитеља и  наставника, овакав начин рада ћемо и даље 

подржавати и организовати. 
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„СВЕ ЈЕ ТО МАТЕМАТИКА“ 

Мај – месец математике 

 

 Ученици од 5. до 8. разреда кроз пројектну наставу обележили су манифестацију 

„Мај – месец математике“. Ове године је обележена под слоганом „Све је то математика“. 

Ученици су добили неколико различитих тема, од којих су бирали једну и 

истраживали на ту тему. Време за рад је било ограничено на две радне недеље. За то време 

су прикупљали податке, селектовали их и обрађивали. Почетком јуна презентовали су своје 

радове. Већина ученика свој рад је представила израдом паноа. Неколико ученика радило 

је презентацију. Ученици су пројекат израђивали индивидуално, у пару или у групи. Током 

израде пројекта акценат је био на примени математике у свакодневном животу.  

Сматрам да су кроз овај пројекат испуњени циљеви пројектне наставе. Ученици су 

били прави мали истраживачи, уживали су у раду, као и у презентовању продуката свог 

рада, 
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Мај – месец математике 

Ученици 7. и 8. разреда у Каменици обележили су „Мај-месец математике“. 

Почетком маја месеца уеници 7. разреда су добили тему Круг , а у ченици 8.разреда Купа 

и Лопта. Имали су три недеље да ураде задатаке.  Ученици су реализовали задатке тако 

што су направили паное и презентације. У последњој недељи маја, за време часа 
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математике презентовали  су радове.  

Ученицима који су слушали предавање, од њихових вршњака, било је занимљиво. 

Трудили су се да усвоје ново знање, и да обнове оно што су већ радили.   

Из српског језика и књижевности ученици 8.разреда су илустровали текст од Милутина 

Миланковића „Кроз васиону и векове“. 
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Ђак генерације и носилац Вукове дипломе 

За школску 2021/2022 годину Ђак генерације, носилац Вукове дипломе  је Катарина 

Пантовић, ученица 8.разреда  из Прањана. 

 

 

ЈУН 

 

Спасовдан на Гојној Гори 

 

Ученици Гојне Горе су, 2. јуна 2022. године, у школи прославили Спасовдан. 

Поред ученика и свештеника, обележавању празника, присуствовали су и родитељи. 

Родитељи су помогли у организацији. Припремили су колач, жито и богату трпезу.  

 

 

 

 

    
 

 

 

Поход на Суви врх 

Савремени начин живота, развој технологије и медија допринели су да се човек отуђи од 

природе и окружи се имагинарним светом који пружа модерно доба. Планинарство је 

рекреативна активност која засигурно омогућава човеку да одржи контакт са природом и 

дозволи му да ужива у благодетима  које она пружа. 

Од школске 2021./22. године један од изборних предмета у ОШ „Иво Андрић“ је 

https://skola-pranjani.com/pohod-na-suvi-vrh/
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ПЛАНИНАРСТВО И БОРАВАК У ПРИРОДИ. Циљ наставе из овог предмета јесте да 

ученици кроз теоријску и практичну обуку у учионици и у природи стекну знања и вештине 

и усвоје моделе понашања који ће им помоћи да кроз овај специфичан вид рекреативне 

активности очувају и унапреде своје здравље, личну безбедност и усвоје одговоран однос 

према природи. 

Са идејом да се ниво стечених знања из планинарства провери и унапреди: у суботу 11. 06. 

реализована је пешачка тура на Дивчибарама, а за крајњу дестинацију одабран је Црни врх 

(1096 мнв, ) на планини Маљен. Ово је иначе други врх по висини, а највиши врх Маљена 

је Краљев сто са 1104 мнв. 

Ова активност окупила је 20 ученика петог разреда из школа у Брезни, Каменици и 

Прањана. Иако временски услови нису били наклоњени младим планинарима, то их није 

обесхрабрило да са пуно ентузијазма приступе реализацији овог подухвата. Стаза дужине 

од око 5 километара савладана је за око 2 сата. Током пешачке туре прављене су краће и 

дуже паузе, на којима су ученици одговарајући на контролна питања и уз додатна 

објашњења која су давали настваници физичког и здравственог васпитања могли да се 

присете свега онога што су слушали и радили на часовима планинарства. На овим паузама 

обрађене су теме о заштити животне средине, маркацији стаза, начинима кретања по 

различитим врстама терена, опасностима које вребају у природи, законима и правилима 

којих се МОРАМО придржавати када смо на планини… Ученици су одговарајући на 

контролна питања и кроз дискусију о планинарству показали завидан ниво знања, што 

говори у прилог заинтересованости ученика за овај предмет. 

Осим знања, ученици су демонстрирали значајан ниво физичке кондиције и вештине 

приликом кретања на стрмом и кишом расквашеном терену. Време које је утрошено за 

реализацију ове пешачке туре сигурно није мерило нивоа физичких способности ученика 

ОШ „Иво Андрић“ и евидентно је да су ученици физички спремни и за захтевније напоре. 

Када се осврнемо и боље анализирамо карактер одмора који су прављени током извршења 

ове активности, слободно се може рећи да су они били више едукативне природе, а не 

потреба за предахом. 

Још једна чињеница радује, а то је понашање ученика током реализације похода на Црни 

врх. Свако  ко се бави планинарством зна да је за успех сваког планинарског похода, осим 

организације неопходна дисциплина и солидарност унутар групе. Није било идвајања из 

групе, запостављања и занемаривања потреба појединаца, посебно оних са слабијим 

физичким статусом, није било примера некоректног понашања које би угрозило групу или 

појединца. Једном речју све оно што је договорено пре поласка на успон, ученици су 

испоштовали. 

На крају можемо рећи да је поход у потпуности успео. Ученици су богатији за једно лепо 

искуство, доживели су много тога о чему су слушали током теоријске наставе, видели су да 

планина у исто време може бити лепа и опасна, надам се да је ова пешачка тура побудила 

још веће интересовање код ученика да се баве овим типом рекреативних активности. 

Такође, надам се да је Црни врх само један од многих које ће ученици ОШ „Иво Андрић“  . 

Једина жал остаје што смо због густе магле остали ускраћени за бајковити поглед који се 

пружа са Црног врха, али то нека остане за неку другу прилику. 



           
 
 

 

                         
Прањани      1858                                                     ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ     2021-2022. годину                                      

116 

 

 

ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА“ПРОСЛЕДИ КЊИГУ“ 

Пројекат „Проследи књигу“ који је реализован у нашој школи од 3. фебруара до 17. јуна 

завршен је свечаном доделом диплома и награда највреднијим ученицима. Дипломе и 

награде( друштвене игре) уручила је госпођа Мелиса Ђукић, идејни творац овог пројекта 

који има за циљ развој интересовања и  љубави према књигама и према читању.  У сваком 

издвојеном одељењу учитељи су одабрали најуредније и најкреативније дневнике читања 

које су ученици водили  током неколико месеци. Свима је драго што се велики број деце 

укључио у овај пројекат и што су показали интересовање за читање књига. 

У разговору са учитељима Зоран и Мелиса су желели да чују утиске о пројекту, да ли су 

наслови књига примерени ученицима, које књиге су изазвале  највеће интересовање, да ли 

је њима било тешко водити пројекат и имају ли какве предлоге и сугестије. 

У срдачној и пријатељској  атмосфери поздравили су се са свим ученицима и највили нови 

циклус пројекта „Проследи књигу“ на јесен. 

https://skola-pranjani.com/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%98%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%ba%d1%9a%d0%b8%d0%b3%d1%83/
https://skola-pranjani.com/wp-content/uploads/287174364_10227267362972095_7669048339557114411_n-1030x773.jpg
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Финално  такмичење у спринту  ,,Брзином  до звезда “ 

 

Пре завршетка школске 2021./22. године и спуштања школске заставе, спортисти из наше 

школе нашли су се још једном на спортском борилишту. Овог пута било је то завршно 

такмичење пројекта „Брзином до звезда“, у оквиру којег је стадион код атлетска хала у 

Београду угостио најбоље спринтере и спринтерке узраста 11 и 12 година из целе Србије. 

Ово такмичење окупило је око 360 такмичарки и такмичара из 263 основне школе са 

територије наше земље, а допринос овом такмичењу дала је и наша школа са 5 такмичарки 

(Јована Јовановић, Тамара Ковачевић, Андреа Браловић, Николина Ђеровић и Слађана 

Танасковић) и 2 такмичара (Марко Јевтовић и Андреј Јовковић) који су на 

квалификационом такмичењу које је одржано 19. 05. 2022. године, у гимназији „Таковски 

устанак“ у Горњем Милановцу изборили право учешћа на завршном такмичењу. 

Ученици наше школе пут Београда кренули су у ведром расположењу и нескривеном 

еуфоријом. На жалост конкуренција је била прејака да би се поновио резултат из Горњег 

Милановца. На крају квалификација нико од такмичара из Горњег Милановца није успео да 

се пласира у полуфиналну трку. 

Иако је изостао резултат, евидентан је био труд који су уложили ученици наше школе и што 

је најважније добро расположење нас је напуштало током целог такмичења. Осим 

такмичења у спринтерском трчању, ученици су могли да се опробају у савладавању 

препрека, полигона,  иргама прецизности, равнотеже…и притом демонстрирају завидан 

ниво физичких способности. 

Као што сам већ поменуо, добро расположење које нас је красило током целог пута није нас 

напустило ни у повратку. Не само да смо били школа са највише учесника из општине 

Горњи Милановац већ смо били и најпозитивнији, најсимпатичнији и највеселији чланови 

експедиције. Све време из дела аутобуса где су били смештени ученици ОШ„ Иво Андрић“ 

чуо се смех, весела граја, песма  и планирање предстојеће мале матуре која је одржана 

сутрадан након такмичења. 
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Можда нисмо остварили запажен резултат и можда су неке потајне жеље да се стигне 

БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА остале неиспуњене, сигуран сам да ће ученицима ово такмичење 

остати у лепој успомени због задовољства и узбуђења које доноси свако спортско 

надметање и другарства која су се кроз проживљавање ових тренутака додатно учврстила. 

Такође, надам се да је ово само једно од многих такмичења на којима ће учествовати 

ученици ОШ „Иво Андрић“. 

БРЕЗНА, КАМЕНИЦА, ПРАЊАНИ-СВИ КАО ЈЕДАН!!! 
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Крај школске године 

 

Настава за ученике од првог до седмог разреда завршена је 24.јуна када су одржана спортска 

такмичења . Уз песму и игру и ову школску годину завршили смо успешно. 

Традиционално у 12 часова  спустили смо школску заставу  и симболично одзвонили осам 

пута на школској звонари. 

Присутним ученицима и наставницима обратио се директор школе,Зоран Пантовић 

пожелевши срећан распуст и да се поново окупимо  на овом овом месту када ћемо започети 

нову школску годину. Такође,ученицима осмог разреда је пожелео да 27.,28. и 29. јуна 

добро ураде Завршни испит који се ове године одржава у ОШ ,,Свети Сава “ у Горњем 

Милановцу. 

                                                                                      

 

                    
 

 

 

Завршни испит 

 

Завршни испит за ученике осмог разреда због специфичних околности одржан је у 

Горњем Милановцу. 
 

 

ЈУЛ 

Родитељски састанци 

 

Родитељси састанак у матичној школи у Прањанима одржан је 4.7.2022.године 
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АВГУСТ 

Илиндански дани у Каменици 

Културно-уметничка и спортска манифестација „Илиндански дани“ одржана је по 

једанаести пут у Каменици. Организатор манифестације је ОШ“ Иво Андрић“ Прањани уз 

подршку МЗ Дружетићи , Општине Горњи Милановац, Културног Центра Горњи 

Милановац и Туристичке организације Горњи Милановац. 

У спортском делу програма организовани су турнири у малом фудбалу, стоном-тенису и 

шаху, где су се такмичила деца из Краљева, Чачка, Горњег Милановца, Каменице и 

Прањана. 

У културно-уметничком програму наступала су културно-уметничка друштва из Чачка( 

КУД“ ФРА“), Мионице( КУД „ВОЈВОДА“) и КУД „Топлица „из Бање Врујци. Поред 

певачких група наступали су и трубачи Александра Васиљевића и  виолинисти, који су 

најавили Сабор виолиниста Србије. 

На крају програма, пред многобројном публиком, концерт је одржао Радиша Урошевић уз 

величанствен ватромет. 

Цео догађај је пропратила телевизија Гласа Западне Србије кроз директно укључење у 

Дневник и кроз најаву манифестације на порталу. 

 

https://skola-pranjani.com/wp-content/uploads/298178550_485246730274991_4001932340742746022_n-1030x579.jpg
https://skola-pranjani.com/wp-content/uploads/298244212_1236162160547515_916221679360078645_n-1030x579.jpg
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Припремна настава у августу 

 

 

Припремна настава за ученике који су упућени на поправни  испит из математике и 

српског језика трајала је у периоду од 15.8.2022. до 19.8.2022.године.Писмени и усмени 

део испита полагали су 22.и 23. августа.Оба ученика добила су позитивне оцене из 

предмета које су полагали и тако су  положили разред. 

 

 

https://skola-pranjani.com/wp-content/uploads/298111424_389662789970133_5658566597145121599_n-1030x579.jpg
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Седница Наставничког већа 

 

Седница Наставничког већа одржана је у петак 26. 8.2022. године са почетком у 9 часова. 

Све је спремно за почетак нове школске године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


