Активности библиотекара 2021/2022.годинe
СЕПТЕМБАР

Свечани почетак нове школске године

Нова школска година је почела 1.септембра 2021. године .
Сви ученици,наставници ,родитељи и остали
испред школске звонаре.

запослени

окупили су се

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.

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

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.

-

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.

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.

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.

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.

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
Толеранције.

Цврчка и принцезе цртежом показали своје примере

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.
У већем делу 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.

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.

ДЕЦЕМБАР
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 роман за децу ,,Доживљаји мачка Тоше“ , Бранка Ћопића.

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 !!!

ЧЕСТИТКЕ

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

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

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.

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
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.

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.
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.

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 .

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.

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 !

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.
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

Огњен, Марија, Лана

Коста,Николина,Наталија и Маријан

Ива Крунић

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.
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!

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.

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.

ЗАХВАЛНИЦА

