
ВРШЊАЧКИ ТИМ 

 
    Почетком школске 2015/2016. године најпре је извршен реизбор чланова и координатора тима.  
      Чланови тима у овој години били су : Марија Стефановић, Стефан Марковић, Алекса 
Вукашиновић (четврти разред), Никола Веселиновић, Милица Веселиновић (пети разред), Ана 
Толић, Тамара Толић, Невена Васиљевић (шести разред), Бојан Петровић, Јована Жижовић (седми 
разред) , Јелена Дрманац, психолог-координатор. Ученици издвојених одељења у Брезни и 
Каменици су учествовали у појединим акцијама, али је због удаљености школа било теже 
организовати рад ученика. 
     Ученици су се најпре упознали са циљевим, задацима Програма рада ВТ и донели план рада за 
ову школску годину. 
     Вршњачки тим се, као и претходних година  једанпут недељно (повремено двонедељно) 
састајао и одговарао на писамца из сандучета поверења. Ову активност чланови тима јако воле, 
често је јако занимљиво а често и јако тешко одговорити на поједина питања. Повремено смо 
консултовали директора или остале наставнике како би одговорили што адекватније ученицима. 
Писамца и стари одговори чувају се код психолога школе. Вршњачки тим у Прањанима  је израдио 
и редовно уређивао свој пано и фејсбук страницу. Поводом Дана толеранције организовали смо 
13.11.2015.год. сајам фризура „Crazzy frizz,који је био изузетно лепо прихваћен од стране 
вршњака“. Мото овог такмичења је био „Различито је лепо“. Најкреативнији ученици награђени су 
дипломама које су израдили чланови тима, чоколадама и књигама. 
         Ученици ВТ из Каменице и Брезне су на састанку ВТ израдили  пано поводом 9. Фебруара – 
Дана безбедног интернета за своју школи али и за издвојена одељења у Гојној Гори и Богданици. 
Такође редовно уређују свој пано у холу школе. Уз помоћ наставница српског језика Слободанке 
Гавриловић и Славице Јовићевић, ученици су током године одговарали на питања која су њихови 
вршњаци убацивали у сандуче поверења. 
       Чланови ВТ у Прањанима су учествовали у организацији два Фер плеј турнира .  У матичној 
школи у Прањанима 11.12.2015.год.  у оквиру програма „Школа без насиља“ одржан је ферплеј 
турнир у фудбалу за дечаке и девојчице старијих разреда. Поред ученика и ученица из Прањана и 
Каменице, на турниру су узели учешће  и наши драги гости - ученици ОШ „Петар Лековић“  из  
издвојеног одељења у Душковцима и ОШ „Емилија Остојић“ из издвојеног одељење у Добрињи. 
Уводну реч имали су чланови Вршњачког тима из Прањана који су поздравили госте, позвали све 
учеснике на фер плеј игру и навијање и пожелели срећу фудбалерима. Најбољи успех у категорији 
девојчица постигла је екипа из Прањана, друго место   освојиле су ученице из Пожеге а треће 
место екипа  из Каменице. У категорији дечака најбољи су били ученици из Добриње, потом 
ученици из Душковаца, док су треће место освојили ученици из Прањана. Крајем првог 
полугодишта одржан је традиционални Новогодишњи турнир на коме су учествовали родитељи и 
мештани из Прањана и околине. 
       Јуна 2016. године на састанку тима извршена је евалуација рада и договор о активностима које 
ће бити реализоване наредне школске године. 
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