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АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
СЕПТЕМБАР
Школска година је почела 1.септембра.
У овој школској години нашу школу похађа 246 ученика у 25 одељења редовне наставе и
у Прањанима имамо једно одељење продуженог боравка.У матичној школи у Прањанима
наставу похађа 144 ученика I-VIII , У Каменици 47 ученика I- VIII, а у Брезни 25 ученика
I-VIII разреда.У четвороразредним издвојеним одељењима број ученика је следећи :
Богданица 7 , Гојна Гора 10, Коштунићи 1, Теочин 8 и Срезојевци 4. Укупно је запослен
61 радник.
Пројекција филма ,, Mисија Халијард“
У петак ,19.9.2014. године ученици наше школе имали су прилику да се подсете на један
важан историјски догађај. Реч је о мисији Халијард, која се догодила пре 70 година. После
уводног говора о операцији Халијард , приказан је и филм који о томе говори.
Наиме, у периоду између 9.августа и 1.септембра 1944. године , за време Другог светског
рата , храбри и хумани мештани Прањана спасли су преко 500 савезничких пилота од
Немаца. Пилота је било из више држава , највише из Америке , а било је и Италијана,
Британаца, Француза и неколико Руса.
Ученици су са пажњом слушали уводне речи својих учитеља и наставника и са још већом
пажњом одгледали филм.
Школски крос
У петак, 19. IX 2014. у нашој школи је одржан школски крос, у коме су учествовали сви
ученици наше школе. Осим што су ученици исте категорије имали прилику да одмере
своју брзину са другарима из школе, ово је уједно било и такмичење за пласман на
општински крос у Горњи Милановац.
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Након завршене трке сви ученици позвани су у халу да се јавно прогласе победници.

У категорији девојчица I и II разред најбрже су биле:
1. Маријана Стевовић, II разред
2. Милица Веселиновић, II разред
3. Теодора Станојевић, II разред
У категорији дечаци I и II разред најбржи су били:
1. Александар Бабић, I разред
2. Марко Ивановић, II разред
3. Горан Дамљановић, I разред
У категорији девојчица III и IV разред најбрже су биле:
1. Катарина Вујичић, III разред
2. Невена Томовић, IV разред
3. Милица Веселиновић, IV разред

У категорији дечаци III и IV разред најбржи су били:
1. Стефан Толић, IV разред
2. Никола Веселиновић, IV разред
3. Владе Таловић, IV разред
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На општинско такмичење ићи ће прва два такмичара из сваке категорије.
У категорији V и VI разред пионирке најбрже су биле:
1.Алeксандра Гавровић , V разред
2.Милица Браловић ,
VI разред
3.Јана Милосављевић ,
V разред
У категорији V иVI разред пионири најбржи су били :
1.Браловић Филип, V разред
2.Томовић Бојан, V разред
3.Петровић Бојан , VI разред
У категорији VII и VIII разред пионирке најбрже су биле :
1. Сузана Таловић , VII разред
2. Катарина Живановић , VIII разред
3. Катарина Толић , VIII разред
У категоријиVII и VIII разред пионири најбржи су били :
1. Александар Васиљевић , VIII разред
2. Стеван Видаковић , VIII разред
3. Алекса Филиповић, VIII разред
Прва два такмичара по категоријама су се пласирала на општински крос .
Обележена 70- годишњица ,, Мисије Халијард“
На Галовића пољани у Прањанима ,где се током рата налазио импровизовани аеродром и
где је подигнут споменик у знак сећања на спасавање пилота ,22.септембра обележена је
70-годишњица операције ,,Халијард“, којој су присуствовали проф. Оливер Антић ,
изасланик председника Републике Србије , заменик амбасадора САД у Београду Гордон
Дугуд , представици Министарства одбране , војске Србије , општине Горњи Милановац ,
Фондације ,,Халијард “, потомци српских и америчких војника.
После полагања венаца на споменик на Галовића пољани , гости су обишли цркву у
Прањанима и ОШ ,, Иво Андрић “ , у чијој изградњи спортске хале је учествовала
америчка влада .Амбасадор САД у Србији Мајкл Кирби је пре две године отворио
спортску халу у Прањанима .Био је то знак захвалности мештанима који су пре 70.година ,
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ризикујући своје животе , омогућили реализацију операције ,, Халијард “ у оквиру које је
евакуисано 520 савезничких пилота са импровизованог аеродрома на Галовића пољани.
Данас је у спортској хали одиграна ревијална утакмица између ФК ,, Брезак “ и тима
америчке амбасаде.

Ученици наше школе поздравили су госте и са задовољством гледали фудбалску
утакмицу.

Школско такмичење у стоном тенису
У петак, 26.9.2014.године одржано је школско такмичење у стоном тенису.Такмичење је
одржано у Брезни за девојчице, а за дечаке у Прањанима.Победници такмичења су :
Женска категорија : Мина Вукомановић, Николина Недић и Марија Весковић.
Мушка категорија : Драган Козодеровић , Стефан Козодеровић и Ђуро Чурлић.

Програм „Школа без насиља“ - Како успешно решавати конфликте?
У оквиру програма „Школа без насиља“ психолог школе Јелена Ђорђевић , током
септембра 2014.год. одржала је радионице за ученике нижих разреда на тему „ Како
успешно решавати конфликте?“. Циљ ових радионица је упознавање ученика са појмом
сукоба и начинима за њихово разрешавање, као и стиловима понашања у сукобу и
подстицање изграђивања стила сарадње. На овај начин су могли да се уживе у туђи
конфликт,искажу свој и саслушају мишљења и предлоге својих другова а да онда заједно
дођу до најбољег решења.
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ОКТОБАР
Општинско такмичење у стоном тенису
У петак , 3.10.2014. године одржано је општинско такмичење у стоном тенису.Такмичење
је одржано у спортској хали ,, Бреза“ у Горњем Милановцу.
Запажен резултат остварила је ученица шестог разреда Марија Весковић из Брезне која је
освојила друго место у појединачној категорији.

Општински крос
У суботу, 4.10.2014. године одржан је општински крос на атлетском стадиону у Горњем
Милановцу са почетком у 10 часова. Школу су представљали ученици млађих и старијих
разреда из Прањана, Каменице, Теочина , Срезојеваца и Брезне.
Запажене резултате остварили су следећи ученици :
1. МЕСТО- Сузана Таловић , VII разред - Прањани
2. МЕСТО – Стеван Видаковић, VIII разред - Прањани
3. МЕСТО - Стефан Толић, IV разред- Прањани

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА ОД 6. ДО 12. ОКТОБРА 2014.ГОДИНЕ
Ове године , у складу са релевантним међународним и националним документима и
позитивним прописима Дечја недеља посвећује посебну пажњу оснаживању
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породице,подстицању климе за остваривање права сваког детета да одраста у породичном
окружењу.
Стога, Програм активности у 2014.години одвија се под мотом :
СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА ЧУВА ЈЕДНА ПОРОДИЦА

ЦИЉЕВИ :
-

Скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце ;
Указивање на одговорност коју породица, школа, државе и њене институције имају
у заштити деце и остваривању њихових права;

Подстицање интересорне и интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање
права и општи развој сваког детета.
Дечију недељу у нашој школи обележиће ученици млађих разреда са својим
учитељима, библиотекаром и учитељицом из продуженог боравка низом разноврсних
активности.
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
у нашој школи
Понедељак: Штанд дечјих права – презентација дечјих права
Уторак: Шарени полигон – игре спретности
Среда: Пријем ђаку прваку – приредба за ученике првог разреда
Четвртак: Позоришна представа ,, У цара Тројана козје уши“
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Петак: Слике на плочнику – шаљемо поруку одраслима: ,,Свако дете срећног лица чува
једна породица“;
Ликовне и литерарне радионице на тему ,,Породица“
Субота: Довршавање радова код куће
Недеља: Волим своју школу – прослава Дана школе; изложба дечјих ликовних и
литерарних радова на тему ,, Породица“
ПОНЕДЕЉАК, 6.10.1014.године:
Дечја недеља у нашој школи је почела презентацијом за ученике од првог до
четвртог разреда коју је припремила библиотекар школе Гордана Поповић, под називом
Конвенција о правима детета. Ученици првог разреда су имали прилику да се упознају, а
остали да се подсете својих права али и обавеза. Посебно је скренута пажња на
толеранцију, једнакост, другарство, сарадњу...
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УТОРАК, 7.10.1014.године:
Други дан обелележавања Дечје недеље протекао је веома весело. Ученици су
уживали у играма на полигону спретности. Савлађивање низа препрека (прелазак преко
клупица, ношење лопте у крилу провлачење кроз обручеве, трка у џаковима... ) изазвало је
пуно смеха и радости. Уз присуство такмичарског духа и фер-плеј игре учиниле су да и
победници и побеђени буду подједнако срећни и задовољни када је игра завршена.

СРЕДА, 8.102014.
Трећи дан обележавања Дечје недеље је посвећен ђацима првацима. Ученици
другог, трећег и четвртог разреда су заједно са библиотекаром Горданом Поповић и
својим учитељима, улепшали првацима овај дан. Припремили су им приредбу у којој су
певали, глумили, рецитовали... Изненађење је било потпуно када су првацима подељени
пакетићи са школским прибором и слаткишима.
И најмлађи ђаци су се својим друговима реванширали тако што су за њих певали и
рецитовали.
Данашњи дан је у школи за млађе ученике протекао у сјајном расположењу.
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ЧЕТВРТАК, 9.10.2014. ГОДИНЕ
Поводом обележавања Дечје недеље, данас је у нашој школи гостовао позоришни
глумац Милутин Јевђенијевић Гиги. Он је за ученике млађих разреда одиграо представу
,, У цара Тројана козје уши“.
Кроз занимљиву драматизацију глумца и аутора представе, ученици су се упознали
са садржајем ове занимљиве народне бајке. Заједно са глумцем су певали, аплаудирали,
смејали се...Најзанимљивије је било када су и сами глумили.
Представа је оставила изузетан утисак на ученике, па је код њих пробудила жељу
да опет посете позориште.

11

Прањани

1852

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2014 /2015 . годину

Едукација родитеља првака
Данa 10.10.2014.год. у матичној школи у Прањанима психолог и педагог школе су
одржале састанак за родитеље ученика првог разреда. Циљ састанка је био едукација
родитељa о важним аспектима адаптације ученика на школу. Родитељи су имали прилику
да питају и добију конкретне савете везано за успех и понашање своје деце и начине како
школа, посебно педагошко психолошка служба може пружити подршку.
ПЕТАК, 10.10.2014. ГОДИНЕ
Данас су наши ученици кредама у боји шарали трг у центру Прањана. Мноштвом
интересантних цртежа и занимљивих порука украсили су овај простор и уједно послали
поруку одраслима да желе да одрастају срећно у својим породицама. Шаренило боја које
је остало иза њих говори нам да они јесу срећна деца.

Радионицом на тему ,,Породица“ наставили смо активности поводом обележавања
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Дечје недеље. Ученици су током ове недеље већ пуно разговарали на ову тему , па им
инспирација није недостајала.Групни рад на папирима великог формата ученицима се
допао, па је настало пуно добрих радова. Договарали су се , размењивали идеје и уживали
у заједничком раду.

Акција ,, Трампи књигу “
У оквиру Дечије недеље, у петак 10.10.2014.године од 13 :15 до 14 :00 у кабинету за
Српски језик, акцију ,, Трампа књига “ организовала је Горица Ристановић, наставница
српског језика. Активност је била за ученике 5-8. разреда.
Деца су уживала, размењивала књиге , дружила се. Одзив је био одличан. Дошли су чак и
они који нису понели своје књиге , јер их је догађај привукао када су видели велики број
деце , а и поједине књиге су им привукле пажњу.
Од колега , манифестацију су подржали : Гордана Поповић, Јелена Ђорђевић, Данијела
Ракићевић, Милољуб Ристановић и Зоран Лекић.
СУБОТА, 11.10.2014.године
Шести дан обележавања Дечје недеље је протекао у завршавању радова са радионице
на тему Породица. Својим лепим цртежима, ученици су нам показали да живе у складном
и срећном окружењу. У ходнику школе је постављена и изложба ових радова.
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НЕДЕЉА, 12.10.2014.године
У нашој школи је прославом Дана школе под мотом ,,Волим своју школу“, уједно
завршено и обележавање Дечје недеље.
Дан школе обележен је 12.10.2014. свечаним и пригодним програмом: наступом хора и
рецитатора, и извођењем представе Један слободан школски час. Свечаности су
присуствовали многобројни гости: бивши радници Школе, представници ШУ у Чачку,
наставници, ђаци, родитељи. Најуспешнијим радницима у прошлој школској години
директор је уручио захвалнице.
Ученици су показали да је школа пријатно место где се првенствено стичу нова знања, али
се и дружи, пева, игра...
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Обележен 16. октобар-Дан здраве хране
Дан здраве хране, 16.октобар обележен је први пут у нашој школи на предлог
Гордане Поповић, школског библиотекара , а у сарадњи са ученицима млађих разреда и
њиховим учитељима.
Ученици млађих разреда из Прањана су у продуженом боравку цртали на тему Здрава храна, и у ходнику школе поставили изложбу својих радова.
Најзанимљивији део за наше мале ђаке је била изложба здраве хране. Сви ученици
од 1.до 4.разреда су од куће донели по нешто. Тако се на столу нашло: паприке, парадајза,
краставаца, цвекле, али и печурака, сира, кајмака, слатке и слане зимнице и разноврсног
воћа – јабука, крушака, грожђа, поморанџи, мандарина, банана, ананаса, смокви...
Изложбу је отворила библиотекар школе Гордана Поповић, скренувши ученицима
пажњу колико је важно да се бринемо о свом здрављу и да једемо здраву храну. Након
тога су сви са уживањем дегустирали оно што су донели.
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Посете
У петак 17.10.2014.године нашу школу посетила је Слободанка Петровић, просветни
инспектор.
Спорт

ОДБОЈКА-ТУРНИР 1:1
У оквиру одбојкашке секције ОШ ''Иво Андрић'' одржан је турнир у мини одбојци (1 на
1).Турнир је одржан 23.10.2014.године.Победница турнира је ученица петог разреда
Александра Гавровић.
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НОВЕМБАР
Посета Сајму књига
У суботу, 1.11. 2014.године 20 радника наше школе посетило је 59.Међународни сајам
књига у Београду.
Овогодишњи слоган ,, Време је за књигу“ , недвосмислено говори да је свако време право време за књигу и универзалне вредности. Тренутак у којем живимо осуђује нас на
непрестану борбу за егзистенцију и суочавање са урушеним вредностима, а управо је
књига симбол неприхватања наметнутих компромиса и површног сагледавања света.
Београдски сајам књига је прилика да се још једном подсетимо истинских вредности и
књизи дамо значај који завређује.

Седнице
Седнице Одељенских већа одржане су у уторак, 4.11.2014. године у Прањанима ,
Каменици и Брезни.
Седница Стручног већа за разредну наставу такође је одржана у уторак 4.11.2014. године.
Седница Наставничког већа одржана је у петак, 7.11.2014.године.
Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу
Поводом обележавања 227 година од рођења Вука Стефановића Караџића,
6.11.2014.године, ученици млађих разреда у школи у Прањанима су заједно са својим
учитељима и библиотекаром посветили час српског језика овом великану.
Након разговора о Вуку С. Караџићу, ученицима је приказан и филм који говори о
његовом животу и делу, а затим и презентација народних умотворина које је Вук
сакупљао.
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На овом часу, старији ученици су се подсетили, а млађи упознали са значајем рада
Вука С. Караџића за језик и књижевност нашег народа.

Митровдански дани у Брезни
Већ је постало традиционално да се 8. новембар у нашој школи слави као дан у коме наши
ученици показују оно што су научили и припремали за госте. И ове године су у програму
учествовала деца из Теочина и Срезојеваца.
Програм приредбе био је тематски везан за прославу 200-годишњице Другог српског
устанка следеће године. Ученици нижих разреда су са својим наставницима припремили
рецитације и говорили о Милошу и устанку.Ученици виших разреда приказали су сценску
игру Други српски устанак у коме се дотакла историја , поезија и монолог као форма
приповедања. Ученици су били веома мотивисани да одиграју ову сцену , а као резултат
тога је одобравање публике која их је наградила искреним аплаузом .
Едукација родитеља петог разреда
У оквиру родитељског састанка за петаке на првом класификационом периоду
психолог и педагог школе су одржале презентације за родитеље. Психолог је 12.11.2014. у
Каменици и 13.11.2014. у Прањанима , а педагог у Брезни , покушале су да упознају и
укажу родитељима на разлоге и потребу за подршком ученицима при прелазу на
предметну наставу. Посебно је стављен акценат на технике учења и радне навике обзиром
на већи број предмета, теже и обимније градиво у петом разреду па је потребно да и
родитељи „ослушну“ како то учи њихово дете, препознају и помогну на прави начин.
Сложили смо се да је сарадња између школе и породице јако битна и да је потребно
стално је употпуњавати и неговати, у циљу што боље подршке ученицима на путу
њиховог развој и школовања.
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Oбележен Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода
Уједињене нације су 26. октобра 2005. године усвојиле резолуцију којом позивају на
обележавање треће недеље новембра, као Светског дана сећања на жртве саобраћајних
незгода. На тај начин се јавности скреће пажња на саобраћајне незгоде, и мере које се
могу предузети да се оне спрече. Такође, обележавање Светског дана сећања на жртве
саобраћајних незгода је прилика да се институције и друштво подсете на одговорност, да
се истакне значај јавне свести о последицама саобраћајних незгода. У Републици Србији
се овај дан традиционално обележава од 2007. године. Час посвећен безбедном понашању
у саобраћају је практичан и пригодан начин да се овај дан обележи и у свим школама у
Републици Србији.
У нашој школи овај дан смо обележили 14.11.2014. тако што смо први школски час
посветили овој теми. Ученици I, II, III и IV разреда из Прањана, најпре су упознати са
разлогом обележавања овог дана.Посебна пажња је усмерена на њихово понашање у
саобраћају: како се крећу од куће до школе, да ли пешаче или их неко довози, да ли на
овом путу често морају да прелазе улицу, да ли пролазе места на којима се не осећају
безбедно (којих се плаше), где се играју и да ли се икада играју у близини коловоза, и сл.
Посебно су истакнуте технике које деца треба да користе у саобраћају, пре свега као
пешаци –где се прелази улица (увек на пешачком прелазу, на зелено светло, уколико
постоји семафор), како се прелази улица (увек прво стану, затим погледају лево-деснолево, ако нема аутомобила прелазе нормалном брзином, не журећи), како се крећу у
близини коловоза, у групи или појединачно (никада нема трчања, међусобног јурења,
истрчавања на коловоз), како се крећу у ноћним и условима слабе видљивости (ношењем
светлоодбојних одевних предмета, прслука или наруквица), како се крећу тамо где нема
тротоара (увек левом страном пута, тако да им аутомобили наилазе у сусрет)... Када је реч
о њима као путницима, пажњу треба усмерити ка томе како се правилно понаша у
аутомобилу – седи се увек позади (до 12. године живота), везује се појас, седи се мирно,
без померања, играња и сметања возачу. Када је реч о вожњи бицикла, важно је истаћи да
је увек најбоље да бицикл возе у друштву старије особе, а ако старијих нема, да бицикл
увек возе на игралиштима, далеко од коловоза.
Ученицима је приказан и кратки филм Агенције за безбедност саобраћаја Пажљивко.
Након одгледаногфилма, ученици су веома активно дискуовали на ову тему, износили
своја запажања и искуства.
Важно је истаћи да је саобраћајно образовање у овом узрасту веома важно, како у погледу
стицања знања, тако и у погледу изградње исправних ставова и понашања .
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Програм „Моја школа-школа без насиља“ Обележавање Дана толеранције
У оквиру програма „Моја школа-школа без насиља“ психолог школе Јелена Ђорђевић
је у понедељак 17.11.2014.год. поводом Дана толеранције одржала радионице са
ученицима I-V разреда из Прањана и Коштунића. Пре тога, радионице су одржане са
ученицима у Каменици, Брезни, Богданици, Гојној Гори,Брезни, Срезојевцима, Теочину.
Том приликом ученици су имали прилику да одгледају кратак играни филм на тему
толерантног и нетолерантног понашања, након чега је уследила дискусија.
Наметнуо се закључак да друге треба поштовати и прихватати без обзира на разлике у
мишљењу или особинама, зато што је различитост богатство а не сметња.

Сaђење украсних биљака
У оквиру међународног пројекта Еко школа, на конкурсу који је финансирала
фирма Тетра пака под називом Еко пакет, учествовала је и наша школа. Задатак је био да
се направи што занимљивији предмет од употребљене тетра пак амбалаже. На конкурсу је
укупно учествовало 13 школа. Наша школа ОШ ,,Иво Андрић'', Прањани, освојила је
четири награде.
Три бицикле, које су добили ученици на појединачним радовима и за групни рад школа је
добила 7000 динара да купи саднице. Саднице су поручене у расаднику ,,Тим и Мах'', при
чему су они и сами донирали пет садница. Представници тог расадника су донели
саднице, којих је укупно било тринаест и препоручили где да се засаде. Захваљујући
помоћним радницима и ученицима, саднице су засађене у школском дворишту у матичној
школи.
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Награде
Стефан Браловић, ученик трећег разреда из Прањана освојио је прву награду на
Конкурсу Вукове задужбине за састав ,, Мој завичај “ ; Алекса Савић , ученик првог
разреда из Коштунића другу награду ; а Дамљановић Јована из Теочина похвалу.

ДЕЦЕМБАР
Обележен Међународни дан против лова 3.децембра
У оквиру активности везаних за наш Еколошки покрет у нашој школи учитељица 4.
разреда из Прањана ,Славица Јевтовић одржала је јавни час којим дајемо свој допринос
очувању животне средине.Час је реализован поводом Међународног дана против лова који
се обележава у многим државама света.Пре свега љубитељи животиња , осим што брину о
животињама , труде се и да утичу на свест људи да се одговорно односе према
животињама. Како су управо деца будући људи , препознали смо потребу да их треба од
раног узраста едуковати у овом смислу.
Ученици I,II,III и IV разреда из Прањана са својим учитељима, библиотекаром,
наставником веронауке и учитељицом из продуженог боравка присуствовали су овом
часу.
Активности :


Слушање песмице Зеко и поточић и разговор на ту тему



Презентација и излагање о значају обележавања овог датума



Гледање филма како афричко племе лови и убија животиње
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Гледање филма њихова будућност је у вашим рукама



ORCA, организација посвећених и хуманих људи који несебично улажу своје време
и знање како би допринели развоју добробити животиња у Србији.

Постани и ти члан племенитих људи који брину о животињама.
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Посета Сајму науке
Фестивал науке је трајао од 4.12. до 7.12.2014. године, наша школа ОШ,,Иво
Андрић'' Прањани посетила га је 5.12.2014. године. Ишло је укупно 14 ученика, од 5 до 8.
разреда из Прањана, Брезне и Каменице и наставници Велимир Александров, Милева
Глишић, Јелена Петровић, Драгана Бабовић, Александар Миловановић и Ненад Тешовић.
На фестивалу су посећена два места где се реализовао програм фестивала.
Ученици су видели занимљиве експерименте, презентације, симулације из различитих
области као што су географија, физика, биологија, хемија и математика.
Могли су видети и научити како настаје нафта и шта се све од ње добија, видети
структуру атома кроз анимације и различите огледе, шта је то наелектрисање, шта је то
густина и како се супстанце разликују по густини. Видети како цвеће може да мења боју,
како направити природну козметику, шта је у ствари витамин це, како се праве
импровизоване мердевине, како направити еколошки бетон. Ученици су могли видети
различите карактеристичне биљне и животињске врсте и чути занимљиве приче о њима.
Могли су научити како и зашто чујемо и каква је грађа уха. Потом су могли видети како
настаје и како изгледа каријес, и шта се дешава кад се поквари зуб, шта је то ДНК,
нуклеинске киселине и ген. Научити шта је то здрава исхрана и како заменити поједине
нездраве намирнице. Сазнати шта је то бесконачност, као и кроз експеримент проверити
да ли брже мислимо или читамо. Научити шта је то компаст и како се прави. Необичном
вожњом бицикла могли су гњечити лименке, или покретима тела играти игрицу.
Ученици су кроз шетњу до Калемегдана видели и сазнали историју знаменитости
Београда на које су наишли.

Предавање ,, Срце је за цео живот “
У четвртак 11.XII 2014.године нашу школу су посетиле Неда Томић, координатор
ПЗЗ и исхране деце и Сандра Остојић, васпитач из Дечје установе ,,Сунце“ из Горњег
Милановца. Том приликом ученицима предшколског узраста, као и ученицима I, II, III и
IV разреда из Прањана одржале су предавање на тему ,,Срце је за цео живот“.На занимљив
начин, прикладан узрасту указале су ученицима колико је важно да брину још од сада о
свом здрављу.
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Најпре је успостављена добра интеракција са ученицима; после заједничке
констатације да сви морају имати срце да би живели, стављали су дланове на своје срце да
га осете како куцка, а затим и да опипају свој пулс.Сазнали су и да је њихов пулс бржи
него код одраслих. Оно што је деци, такође било интересантно ј е и то што су чули да
ситне животиње имају много бржи пулс од људи (нпр. мачји пулс је од 140 до 120, а код
миша чак око 600, тј. што је животиња мања то је пулс убрзанији; од свих животиња срце
колибрија има највећи број откуцаја у минути – 1250 откуцаја у минуту, што је у просеку
17 пута више него код човека).
Дружење је настављено презентацијом,,весело“ и ,,тужно“ срце. Наиме, веома
сликовито је деци показано да је њихово срце весело када су здрави а тужно када су
болесни. Како су весело и тужно срце у супротности , тако су и смернице за здрав живот
дате кроз супротности:
 Игра на отвореном (дакле, фудбал, пливање...) и боравак у проветреној просторији
а не рачунар...
 Здрава храна (кувана јела, свеже воће и поврће...) а не брза храна и велики унос
слаткиша
 Одмор (довољно сна и правилног смењивања рада и одмора у току дана), а не стрес
(свађе, нервирање, дуго непрекидно гледање у књигу...)
 Здрава пића (чај, млеко, воћни јогурт...), никако енергетска пића (Guarana, Red
Bul...)
Плакат кији је показан ученицима, сликовито је пратио ове садржаје.
Уколико се не придржавамо ових најосновнијих правила здравог живота наше срце
трпи (убрзано ради) а то доводи до болести срца, а оно нам треба за цео живот.
Битно је истаћи да предавачи нису заборавили ни одрасле , па су деци дали
задатак да треба и своје родитеље и друге људе из окружења да подсете на значај
бриге о здрављу. Тако ће и они бити ,,мали едукатори“, што ће допринети да себе
доживе као важне актере у овој акцији. А актери својим примером дају пример
другима.
На крају су ученици добили штампани материјал на којем треба сами да доцртају
и обоје детаље за весело и тужно срце.То су одмах након предавања и урадили.
Наиме, ученици који иду у продужени боравак су наставили разговор на ову тему и
урадили свој задатак. Осим тога, сарадња ,,великих и малих едукатора“ се не
прекида – на часовима ликовног васпитања радићемо на тему ,,Срце је за цео
живот“ и радове, као повратну информацију, послати предавачима.
Иначе, ова акција је покренута јер, по истраживању, у нашој земљи има много
оболелих од срца , па је едукација најмлађих прави начин да се ово промени.
Добра припремљеност предавача, уз пријатан говор, прикладан садржај и
добру интеракцију са ученицима, допринели су да ученици заинтересовано и са
пажњом учествују у данашњем корисном дружењу.
Присутни наставници: Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка Рајчевић,
Славица Јевтовић, библиотекар Гордана Поповић, наставница из продуженог
боравка Снежана Голубов, васпитачица Гордана Рајчевић сматрају да оваква
дружења обогаћују знања најмлађих.
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Додељена зелена застава –Статус Еко школе
Састанак је организовала организација која је Национални оператер за Србију:
Амбасадори одрживог развоја и животне средине уз подршку министарства здравља,
Министарства просвете, Градског секретаријата за животну средину и Завода за заштиту
природе.
Састанак је одржан, 12.12.2014. године у хотелу Шумадија у Београду.
Присуствовали су координатори Еко школа, директори, представници Тетра пак-фирме, и
представници горе наведени организација. Из наше школе су били присутни: директор
школе Зоран Пантовић и наставник Драгана Бабовић.
Школама у Србији, које су у претходној школској години испуниле услове за
стицање статуса Еко-школе додељене су зелене заставе као симбол овог међународног
програма и сертификати о стеченом статусу. Зелене заставе и сертификате су уричивали:
Јасмина Маџгаљ заменица градског секретара за заштиту животне средине,Борка
Стојковић испред Министарства здравља, Марио Лукиновић помоћник директора Завода
за заштиту природе, Наташа Жугић Дракулић избршна директорка Амбасадора одрживог
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развоја и животне средине и Љубица Наумовић испред Тетра пак предузећа, као главног
спонзора овог пројекта.
Десет основних школа,међу којима је и наша школа ОШ ,,Иво Андрић'', једна
средња и један вртић су на основу оцене Националног жирија, а у складу са утврђеним
међународним правилима, понелу су заставу и постали међунардна Еко школа које ће у
наредне две године да носе ово признање и да спроводи програм.
Након доделе застава и признања одржан је састанак школских координатора, чији
је циљ усавршавање просветних радника и размена искустава у спровођењу образовања о
заштити животне средине на свим нивоима образовања. Школски координатори су кроз
презентацију представила све активности које су спроведене у њиховој школи у
претходном периоду. Презентацију активности из наше школе одржала је Драгана
Бабовић.
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Представа за ученике ,, Чистоћа је од злата јабука “
У четвртак, 18.12.2014.године чланови Драмске секције у ОШ ,,Иво Андрић“ извели су
представу за ученике млађих разреда. Представа је урађена са циљем да код ученика
развија свест о значају очувања животне средине. После представе, организован је квиз
из екологије.
У представи су учествовали: Немања Старчевић, Владимир Јанковић, Дијана Дамљановић,
Грујица Вујичић, Марија Бабић, Марија Томовић, Невена Милосављевић, Драган
Никитовић, Сузана Таловић, Наташа Дамљановић, Љубица Дамљановић, Јана
Милосављевић, Кристина Јеремић, Софија Томовић. Квиз је водила Александра Браловић.
Представи су присуствовале учитељице Снажана Голубов и Бранка Рајчевић, Данијела
Ракићевић, педагог. Ученике је припремила Горица Ристановић, проф.српског језика.
Сви присутни су се сјајно забавили и одлучили да ће боље бринути о чистоћи природе.
Седнице
Седнице Одељењских већа одржане су у петак 26.12.2014.године у Прањанима, Каменици
и Брезни као и седница Стручног већа за разредну наставу у Прањанима.
Планирана седница Наставничког већа за понедељак 29.12.2014. године због великог
снега и неодржавања наставе померена је за уторак 30. 12.2014. године.
Родитељски састанци биће одржани почетком другог полугодишта.

Одржан други новогодишњи ,,FER PLAY “турнир
У недељу, 28.12.2014. године одржан је други новогодишњи турнир у малом фудбалу у
Прањанима.Организатор турнира је ОШ ,, Иво Андрић “ , а на турниру је наступило 15
екипа уз Прањана, Чачка, Душковаца, Миоковаца,Леушића, Ридова, Дружетића и
Каменице.
Пошто је наша школа у програму ,, Школа без насиља “ и добитник истоимене плакете ,
циљ овог турнира био је промовисање фер и коректне игре , културног и лепог понашања.
Победник турнира била је екипа Дружетићи , а друго место екипа под називом ,, Горњи
крај “ , иначе прошлогодишњи победник турнира.
Првопласирана и другопласирана екипа на турниру су добиле пехаре које им је уручио
директор школе Зоран Пантовић.
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Такмичење за избор најмаштовитије јелке
У понедељак , 29.12.2014. године у 12 часова у малој сали ОШ ,,Момчило
Настасијевић'' одржана је изложба јелки окићена украсима од рециклираних материјала у
организацији ГМ Еко баланс. Јелке је донирало предузеће ,,Рудник''. У такмичењу је
учествовало шест основних школа и предшколска установа ,,Сунце'' са територије Горњи
Милановац.
У такмичењу, наша јелка је освојила награду за најшаренију јелку и школа ОШ
,,Иво Андрић'' Прањани је добила диплому, богат поклон са школским прибором и
материјалом и јелку као захвалност за учешће. Јелку смо поклонили вртићу ,,Сунце'' у
Горњем Милановцу.
У нашој школи су реализоване четири радионице за израду украса за ово
такмичење. У Каменици су радили ученици од 5. до 8. разреда и предшколци. У
Прањанима ученици од 1. до 4 разреда у продуженом боравку и ученици од 1. до 4.
разреда у Срезојевцима.

ЈАНУАР
Настава у другом полугодишту почела је у уторак, 20.01.2015. године.
Награде
На конкурсу расписаном поводом 20. новембра- Светског дана детета а у знак сећања на
наше славне претке –учеснике Великог рата ученици наше школе постигли су следеће
резултате: Теодора Станојевић, ученица 2.разреда из Прањана зауела је друго место, а
ученица Милена Брковић из Теочина добила је похвалу у категорији од 1.до 4. разреда.
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У категорији од 5.до 8.разреда друго место освојио је Филип Браловић, ученик 5.разреда
из Прањана, а похвале ученице 6.разреда Марија Весковић из Брезне и Ана Рајчевић из
Прањана. Свечана додела награда је у уторак, 10.2.2015. године у РЦ Чачак.
Светосавски спортски сусрети 2015.
Након три дана такмичења у одбојци и малом фудбалу , у понедељак ,26.1.2015. године су
завршени седми по реду ,, Светосавски спортски сусрети “ који су се 22, 23. и 26.јануара,
одржавали спортској хали ,, Бреза “ у Горњем Милановцу где су учествовали и ученици
наше школе са наставником физичког васпитања Милољубом Ристановић.
Прво место у малом фудбалу освојиле су ученице наше школе.

Чланови фудбалске екипе су : Софија Томовић, Марија Томовић, Марија Бабић, Теодора
Браловић, Катарина Живанић, Тања Марић, Милица Браловић , Сања Марић и Милоранка
Дивнић.

СВЕТИ САВА-ШКОЛСКА СЛАВА У ПРАЊАНИМА

Школска слава, Савиндан, обележен је свечано пригодним програмом. У програму су
учествовали ученици од првог до осмог разреда. По завршетку програма, директор се
обратио присутнима говорећи о значају очувања светосавког духа у школама и заједници,
о потреби да се школа воли и чува као друга кућа.
Слави су присуствовали представници локалне заједнице, родитељи, ученици и
наставници.
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Савиндан за опстанак школе
Ученици прањанске школе ,, Иво Андрић “ издвојеног одељења у Срезојевцима
приредбом су обележили Савиндан , а свој допринос прослави дало је и пет предшколаца
из издвојеног одељења из Теочина.Након што је освештан славски колач присутни су
уживали у приредби коју су заједно са децом припремиле учитељица Милена Обрадовић и
васпитачица Јована Дмитровић.
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Директор вози ђаке у школу
Зоран Пантовић, директор ОШ ,, Иво Андрић “ у Прањанима , свакодневно када аутом
пође на посао повезе и четворо ученика којима су куће од школе удаљене и по више од
девет километара. На овај начин , брат и сестра Марко и Марија Милинковић , који иду у
школу у Богданици на обронцима Маљена , и сестре Александра и Софија Стојановић ,
ученице школе у селу Каменица , имају привилегију да их лично директор довози у школу
и враћа из ње , тј. из издвојених одељења школе у Прањанима.

Школско такмичење из математике
У петак, 30.1.2015. године одржано је школско такмичење из математике у Прањанима ,
Каменици и Брезни. Најуспешнији учествоваће на општинском такмичењу у Горњем
Милановцу.
ФЕБРУАР
Расписан ликовни и литерарни конкурс
Поводом обележавања 200 година од подизања Другог српског устанка ОШ,, Иво Андрић“
расписује ликовни и литерарни конкурс.
Теме су :
Слава Таковског грма
Знаменита личност Другог српског устанка
Конкурс је отворен до краја фебруара 2015. године.
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Обележен Међународни дан безбедног интернета
Широм света 10.фебруар се обележава као Дан безбедног интернета под слоганом
,, Створимо бољи интернет заједно“.
Интернет је окружење које пружа велике могућности за стицање нових знања, у
коме је читав свет доступан и на само један клик нас дели од милиона информација. Иако
знање младих генерација о коришћењу информационих технологија иде далеко испред
знања њихових родитеља и наставника, млади често нису свесни последица које могу да
изазову својим понашањем у дигиталном свету. Дан безбедности интернета треба да
скрене пажњу на улогу и одговорност коју сви имамо у заједничком стварању бољег
интернет окружења за децу и будуће генерације.
Тим поводом, учитељи I, II, III и IV разреда из Прањана, организовали су за своје
ученике јавни час на ову тему.
Уводни разговор са ученицима се односио на то да ли користе интернет, колико,
које сајтове посећују и колико су њихови родитељи упућени у то све то. Заједно смо
дошли до закључка да ученици често користе интернет, али да, нажалост, готово немају
контролу од стране родитеља ни по питању времена а ни садржаја којима се на интернету
баве.
Са сајта kliknibezbedno.rs,преузели смо одговарајући садржај о ризицима и
начинима оговорног коришћења интернета и приказали их ученицима. Акценат смо
ставили на Правила за сигуран интернет. Анализирали смо свако од десет правила, при
чему су ученици показали упућеност и заинтересованост за ову тему. Исказивали су своја
и искуства других и веома активно учествовали у раду. Највише пажње је било за
коришћење друштвених мрежа и инсталирање забавних садржаја. Ученици су упознати да
су за њих осмишљени и доступни ,,onlajn“ едукативни алати, игре и квизови. Завршне
активности поводом ове теме су биле прављење плаката и игрице ,,жабице“.
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Часу су присуствовали Гордана Поповић, библиотекар и Снежана Голубов, учитељица из
продуженог боравка.
Час реализовали учитељи из Прањана: Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка Рајчевић
и Славица Јевтовић.
Такмичења
На општинском такмичењу из физике ученице шестог разреда из Прањана Ана Рајчевић и
Јована Жижовић освојиле су друго место.
Маскенбал у нашој школи
Дана 19.2.2015.године, у нашој школи је одржан маскенбал.
КУД ,,Абрашевић“ из Чачка, по 21.пут организује ову прелепу манифестацију у школама и
вртићима широм Моравичког округа.
Ученици наше школе се увек радо одазову и у великом броју учествују на
маскенбалу. Креативност ученика, наставника, васпитача и родитеља је дошла до
изражаја и овог пута, јер је кроз школу продефиловало преко 40 прелепих маски које су
носила деца из вртића, ученици из матичне школе и из издвојених одељења из Гојне Горе,
Каменице, Коштунића и Теочина.
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Маске: Прело, Гусар, Црвенкапе, Вила, Вештица, Дух, Ноћ, Кишни облак,
Страшило, Баба и деда, кукурузна њива, Пољско цвеће.. само су неке од маски које су
жири и посетиоци са одушевљењем пратили.
Жири, у саставу представника ,,Абрашевића“ и из наше школе, је изабрао 20 маски
које ће нас представљати на главном Фестивалу маски у Чачку 28.2.2015.године.
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Учешће на Књижевној олимпијади
На Књижевној олимпијади која је одржана у недељу , 22.2.2015.године у
ОШ,,Момчило Настасијевић “ у Горњем Милановцу, учествовало је пет ученица седмог и
осмог разреда из Прањана.
Ученице осмог разреда : Анђела Илић, Ивана Вуковић и Андријана Гавровић освојиле су
друго место и пласирале се на окружно такмичење.
Општинско такмичење из хемије
На општинском такмичењу из хемије, које је такође одржано у недељу, у ОШ ,,Свети
Сава“ у Горњем Милановцу Марија Шутић, ученица седмог разреда из Прањана
освојила је друго место, а Драган Никитовић ,треће место.

Фестивал маске у Чачку
У суботу , 28.2. 2015.године у Чачку је одржан 21. Фестивал маске где су учествовали и
ученици наше школе.Међу најбољим маскама по оцени жирија нашле су се и наше , и то :
Ана Јеремић , 2.разред из Прањана, 2. место по оцени жирија, за маску ,, Кишни облак“ ;
Маријана Стевовић,2.разред из Прањана , 3. место по оцени публике , за маску ,, Ноћ “ ;
Анђелија Лазовић , 5.разред из Прањана , 2. место за изворну маску ,за маску ,, Златно
зрно“ .
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Општинско такмичење из енглеског језика
На општинском такмичењу из енглеског језика које је одржано у суботу,28.2.2015. године
у ОШ,, Десанка Максимовић “ у Горњем Милановцу ученици осмог разреда из Прањана
Далибор Толић и Ксенија Милутиновић освојии су треће место и пласирали се на окружно
такмичење.
Општинско такмичење из математике
На општинском такмичењу из математике које је одржано у суботу,28.2. 2015. године у
ОШ ,,Свети Сава “ у Горњем Милановцу ученици наше школе постигли су следеће
резултатате:Ивана Милановић , ученица 3.разреда из Прањана 2.место ; Ђорђе Вујанић ,
из Срезојеваца 3.место ; Лука Вуковић , Огњен Прица и Катарина Вујичић из Прањана
похвалнице ; Невена Томовић, ученица 4. разреда из Прањана 2.место, а Јана Столица ,
похвалницу; Ана Рајчевић, ученица 6. разреда из Прањана 2.место, а Марија Весковић из
Брезне, такође 2. место;
МАРТ
Представа ,, Дечје чаролије“
У уторак ,3.3.2015. у Прањанима , Брезни и Каменици гостовао је мађионичар
Јовановић , звани Чаробњак Феникс са представом ,, Дечје чаролије “ . На велико
одушевљење ученика од првог до четвртог разреда , показивао је разне мађионичарске
трикове.Уз помоћ чаробног штапића, чаробних речи , чаробног праха, боја итд.,уводио је
мале гледаоце у необичан свет чаролије.Они су са великим задовољством и пажњом
пратили све што се дешавало током представе.Ипак , најзанимљивије је било када је
неколико ученика помагало мађионичару.Тад су све Фениксове чаролије заиста постале
Дечје чаролије.

Представа се завршила великим аплаузом и жељом ученика да поново угосте
мађионичара.
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Јавни час из истoрије
У четвртак 5.3.2015.године у ОШ „ Иво Андрић“ у Прањанима, одржан је јавни час из
историје поводом Стогодишњице Првог светског рата. Тема часа била је „Србија у
Великом рату“. Час су реализовали ученици осмог разреда са својим наставницима
Историје-Јеленом Александров и Географије-Велимиром Александров. Ученици су
текстовима и сећањима учесника из Првог светског рата провели присутну публику кроз
период од 1914. до 1918. године. Излагање је било конципирано хронолошким
редоследом, праћено пригодном музиком и песмама из тог периода. Низале су се једна за
другом веома препознатљиве мелодије: „ Марш на Дрину“, „Низамски растанак“, „Креће
се лађа француска“, „ Тамо далеко“, „Знаш ли одакле си сине“, „ Пукни зоро“...
Највише емоција код присутних изазвала су потресна сведочења преласка преко снежних
Проклетија, као и песма Милутина Бојића „Плава гробница“, коју су ученици изнели на
посебан начин.
На иницијативу ученика, реализатора програма, урађена је и изложба „Србија
1914.годинe“ . Ова изложба је постављена у холу матичне школе у Прањанима.
Доказ да је тема била интересантна и примамљива, сведочи велика посећеност овом
дешавању, како малих тако и великих посетилаца.
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Општинско такмичење из српског језика

На општинском такмичењу из српског језика које је одржано у суботу,7.3.2015. године у
ОШ ,,Момчило Настасијевић “ у Горњем Милановцу, Тамара Биорац , ученица 5.разреда
из Брезне освојила је треће место.

Окружно такмичење из физике
На окружном такмичењу из физике које је такође одржано у суботу,7.3.2015. године у
ОШ ,,Краљ Александар “ у Горњем Милановцу , Јована Жижовић, ученица 5.разреда из
Прањана освојила је треће место.

Приредба посвећена мамама

У понедељак, 9.3.2014. године ученици наше школе у продуженом боравку извели су
приредбу поводом Осмог марта за маме,баке и наставнице.Учествовали су предшколци,
ученици млађих разреда као и чланови драмске секције.
Приредбу су припремиле Горица Ристановић , наставница српског језика , Снежана
Голубов, учитељица у продуженом боравку и Гордана Поповић, библиотекар.
Свима присутнима, ученици су поклонили честитке и цветове које су радили ученици у
продуженом боравку са учитељицом Снежаном Голубов.
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Песнички час
Дана 11.3.2015. године нашу школу посетио је песник Никола Стојановић из Крушевца.
Том приликом је одржан песнички час коме су присуствовали заинтересовани ученици од
2. до 6.разреда као и наставници.
Никола Стојановић пише љубавне песме за одрасле , међутим написао је и једну збирку
песама за децу ,,Свет је бољи “ коју је данас представио у нашој школи.

Деца су се обрадовала што је почео да пише и за њих . Чули смо само неке од песама:,,Дао
сам гол “ , ,, Једна је мајка “ , ,, Зашто касним “ , ,,Мобилни “ , ,, Телевизор “ итд.
Предивна је мала љубавна песма ,, Девојка у парку “ , у коју се дечак заљубљује на први
поглед.Али ,авај, допушта му само да милује њено псето.Деца ће упамтити и многе друге
песме. Никола пише свежим језиком и динамичном римом.Човек просто не зна да ли је
лепше читати његове Песме или га слушати , јер он је мајстор у казивању својих стихова.

Деца су га са одушевљењем слушала и поздрављала громким аплаузом. Многи од њих
пожелели су да обогате своју кућну библиотеку новим насловом књиге овог младог , већ
великог песника кога је изнедрила наша Србија.
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Такмичење Мислиша 2015. године
Дана 12.3.2015. године у ОШ ,, Иво Андрић “ у Прањанима одржано је такмичење
,,Мислиша “ са почетком у 12 часова. Учествовали су ученици од 2.до 8. разреда.

Општинско такмичење из биологије
Дана 14.3.2015.године у ОШ ,, Иво Андрић “ у Прањанима са почетком у 11 часова
одржано је општинско такмичење из биологије. На такмичењу су учествовали ученици од
петог до осмог разреда из следећих школа: „Краљ Александар I“, „Момчило,
Настасијевић“ , „Свети Сава“, „Десанка Максимовић“,

„Таковски устанак“ ,

„АрсенијеЛома“ и ,, Иво Андрић “.Учествовало је укупно 97 ученика.
На окружно такмичење пласирали су се следећи ученици из наше школе : Тамара Биорац ,
Љубица Дамљановић, Тијана Вукашиновић, ученице петог разреда ; Ана Рајчевић и
Марија Весковић, ученице шестог разреда ; Марија Шутић и Јована Васиљевић , ученице
седмог разреда.
Општинско такмичење из техничког и информтичког образовања
На општинском такмичењу из техничког образовања које је одржано 15.3.2015. године у
ОШ ,, Момчило Настасијевић “ у Горњем Милановцу , Тамара Биорац, ученица 5. разреда
из Теочина освојила је треће место.
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Такмичење у лепом говору
На такмичењу у лепом говору које је одржано 16.3.2015.године у ОШ ,,Десанка
Максимовић “ у Горњем Милановцу , Јана Столица ученица 4. разреда из Прањана
освојила је друго место и пласирала се на окружно такмичење.
Школски час
У знак сећања на злочине над српским становништвом 17. 03.2004.године дана 17.3.
2015.године у свим школама први час био је посвећен мартовском погрому Срба. Пре 11
година на Косову се догодио погром над Србима , над српским културним наслеђем.
Гореле су цркве и манастири , рушили се гробови, убијали недужни становници . Заштo ?
Одговор не знамо сада , можемо само да претпоставимо. Историја и историчари ће
одговорити на ово наше зашто.А нама до тада остаје да чувамо сећање на овај догађај , да
се као одговорни грађани односимо према жртвама , да осудимо злочинце и неме
посматраче рушења историје и традиције народа који вековима живи на земљи која је
била центар Немањићке Србије , Српског царства , поприште великих битака и сусрета
царских војски.
Предавање на тему : Зачарани круг дроге и алкохола“
У основној школи „Иво Андрић“ Прањани дана 17.3.2015.године за ученике петог
разреда одржано је предавање на тему: „Зачарани круг дроге и алкохола“.
Предавање је организовала педагог школе Данијела Ракићевић, а одржала Наташа
Дамљановић представник МУП-а из Горњег Милановца.
Ученици су активно учествовали у разговору. На крају су урадили анонимну анкету.
Турнир у малом фудбалу
У петак 20.3.2015. године одржан је турнир у малом фудбалу у оквиру акције ШКОЛА
БЕЗ НАСИЉА. Организатор турнира била је ОШ '' Иво Андрић '' из Прањана. На турниру
су наступиле 3 екипе из Прањана и Душковаца.Школу,, Иво Андрић“, су представљали у
млађој екипи ученици петог и шестог разреда, а старију екипу ученици седмог и осмог
разреда. Школу из Душковаца представљали су ученици седмог и осмог разреда.
Пошто је ОШ '' Иво Андрић '' Прањани у програму ''Школа без насиља'' и добитник
истоимене плакете, циљ овог турнира био је промовисање фер и коректне игре,
културног и лепог понашања.
Дружење и играње са нашим пријатељима из школе из Душковац протекло је у фер и
спортској атмосфери.
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Окружно такмичење из књижевности
На окружном такмичењу из књижевности које је одржано у суботу , 21.3.2015. године у
ОШ ,, Вук Караџић “ у Чачку Ивана Вуковић , ученица осмог разреда из Прањана,
освојила је друго место.
Окружно такмичење из математике
На окружном такмичењу из математике које је одржано у суботу , 28. 3.2015. године у
ОШ ,, Милица Павловић “ у Чачку, Ана Рајчевић , ученица 6.разреда из Прањана заузела
је 2. место ; Марија Весковић из Брезне 3. место , а Невена Томовић , ученица 4.разреда из
Прањана похвалу.

Посета ботаничкој башти и хемијском факултету у Београду
У суботу 28.03.2015.године осамнаест ученика наше школе ОШ ,,Иво Андрић''
седмог и осмог разреда, наставница биологије Јелена Петровић и наставница хемије
Драгана Бабовић посетили су ботаничку башту и у оквиру промоције хемијског факултета
учествовали на радионицама, презентацијама огледа и предавању и посетили хемијски
музеј.
У посети ботаничкој башти ученици су посетили стаклену башту где су могли
видети различите биљне представнике из Азије, Африке, Америке, Европе, затим
пустињске биљке и представнике карактеристичне врсте кишних тропских шума. Уз
предавача ученици су научили значајне особине тих биљних врста, услове у којима они
могу да опстану, као и најважније представнике заштићених врста. Потом су ученици
посетили Јапански врт где су се кроз причу предавача упознали са традицијом Јапана.
Могли су ући у ,, чајну собу'' и видети карактеристично језеро за њих и њихово
традиционално дрво-јапанска трешња. Шетњом кроз парк ботаничке баште сазнали су о
њеној историји, како је настала и ко ју је основао. Видели су најстарији храст у Србији,
панчићеву оморику, секвоју и још много интересантних стабала.
У посети промоције хемијског факултета ученици су присуствовали радионици
,,Твоја храна биће твој лек'' где су могли научити о значају здраве исхране, о здравим
намирницима, учествовати у дискусији.
Потом су посетили хемијско-историјски музеј где је представљен живот и рад
најзначајнијег Српског хемичара Симе Лозанића. У музеју се ученици могли видети
различите супстанце, прибор и посуђе од алхемије па све до данас.
У холу факултета су биле презентације хемијских огледа у којима су ученици
могли учествовати. Сазнали су како се прави кока кола, колико је штетна због својих
састојака и видети доказне реакције присуства тих састојака. Видели су како се добијају
различити естри и парфеми од њих, као и апаратуру и сам процес дестилације, потом су
могли цртати по стаклу чије би боја касније кристалисала, видети како лимун производи
струју, како се од соли прелазних метала могу изводити интересатни огледи познати као
,,морско дно'' и још доста различитих и интересантних огледа.
У амфитеатру одржано је предавање ,,Страна тела у организму човека''. Предавач
је била др.Љуба Мандић. На предавању смо сазнали шта се дешава у нашем организму са
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храном третираном различитим пољопривредним супстанцама, како се таква храна
разграђује у организму, какве су последице уношења таквих намирница.

Окружно такмичење из енглеског језика
На окружном такмичењу из енглеског језика које је одржано у недељу,29.3. 2015. године
у ОШ ,, Десанка Максимовић , у Горњем Милановцу , Ксенија Милутиновић,ученица
8.разреда из Прањана освојила је 2. место.
Јавни час 30.3.2015. године
У понедељак,30.3.2015. године у малој сали је одржан јавни час под називом,, Највећа
опасност за планету је веровање да ће неко други да је спаси“ .Час је организовао
наставник географије и грађанског васпитања Ђуро Церанић у сарадњи са гостујућим
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предавачом Братиславом Стевановић, професорком географије. Братислава се преко скајп
везе укључила из Брисела и представила нам систем функционисања ,селектовања и
рециклаже отпада у Белгији и земљама EU. Часу су присуствовали заинересовани ученици
и наставници.

Награде
Владе Таловић, ученик четвртог разреда из Прањана освојио је ПРВУ награду на
Литерарном конкурсу ,, Аврам Мразовић “ , коју додељује Универзитет у Новом СадуПедагошки факултет у Сомбору.Награђен је за рад на тему ,, Групни портрет нашег
разреда са учитељицом “ . Свечана додела награда је у Сомбору 15. априла 2015. године.
АПРИЛ
Обележен Међународни дан књиге за децу

У свету се од 1967. године 2.априла прославља овај празник. На тај дан је 1805. године
рођен је Ханс Кристијан Андерсен, дански књижевник и прослављени писац за децу, чије
су бајке читале и још увек читају генерације малишана.
Овај дан у нашој школи обележен је 1. априла 2015. године . Циљ обележавања
Међународног дана књиге за децу 2. априла, је да се промовише дечја књижевност и
читање, као и да се скрене пажња јавности на потребе најмлађих читалаца.
Школски библиотекар, Гордана Поповић , са члановима библиотечке секције у
Прањанима, већ неколико година обележава овај дан различитим манифестацијама. Ове
године чланови библиотечке секције извели су Луткарску представу ,, Три прасета “ по
мотивима истоимене бајке .
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Гост наше данашње манифестације је Љиљана Браловић , песникиња нашег краја која се
деци представила најновијом збирком песама ,, Завет и обећање“ .

И за крај ,својим песмама представили су се и ученици наше школе, који пишу песме и
освајају бројне награде на Литерарним конкурсима.
Турнир у малом фудбалу
У четвртак 2.4.2015. године одржан је окружни турнир у малом фудбалу у Чачку.
Организатор турнира био је СЦ Младост из Чачка. Турнир се играо у плавој хали СЦ
Младост у Атеници. На турниру су наступиле 4 најбоље екипе односно победници
општинских такмичења. Школу ,,Иво Андрић “ су представљале девојчице шестог,седмог
и осмог разреда, односно женска екипа.
У полуфиналном мечу између ОШ '''Иво Андрић'' из Прањана и ОШ из Девића приказана
је врло занимљива и борбена игра у којој су девојчице из Девића победиле на пенале
резултатом 2:0.
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Предавање за ученике 8.разреда
Дана 2.априла 2015. године , Данијела Ракићевић , педагог школе одржала је предавање
на тему ,,Пронађи свој пут “ , у школи у Каменици , а 3. априла у Брезни. Том приликом
ученици су се упознали са подручјима рада и образовним профилима који постоје у
средњим школама.

Акција ,, Уредимо наш град и општину “

У петак, 3.4.2015. године у свим нашим школама Прањанима, Брезни Каменици, Гојној
Гори , Теочину, Богданици и Срезојевцима спроведена је акција ,, Уредимо наш град и
општину “ , у којој су учествовали ученици, наставници и сви запослени у школи.

Ученици и наставници Основне школе „Иво Андрић“ у Каменици учествовали су у
акцији „Очистимо наш град и општину“. Акција је организована 3.4.2015.године.
Очишћено је и уређено школско двориште, део око реке Каменице и варошица
Каменица.
Наоружани рукавицама и кесама, учесници ове акције покупили су доста
пластичних кеса, лименки ,стаклених флаша, папирног отпада.
Свима нам је циљ да сачувамо животну средину, па ћемо радо учествовати и у
наредним акцијама овакве врсте.
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Седнице
Седнице Одељењских већа одржане су у Прањанима, Каменици и Брезни ,3.4.2015.
године.
Седница Стручног већа за разредну наставу одржана је такође у петак, 3.4.2015. године.
Седница Наставничког већа одржана је у понедељак,6.4.2015. године.
Награде ,,Мислиша “ 2015. године
На такмичењу ,, Мислиша“ 2015. године Марија Весковић, ученица 6.разреда из Брезне
освојила је трећу награду ; Јана Столица и Невена Томовић, ученице 4. разреда из
Прањана похвале ; Лука Вуковић и Огњен Прица , ученици 3. разреда из Прањана , такође
су добили похвале.

Посета средње Техничке школе из Горњег Милановца
Дана 6.априла 2015.године одржано је предавање о образовним профилима у Техничкој
школи у Г.Милановцу за ученике 8.разреда.
Предавање је организовала Данијела Ракићевић, педагог, а предавачи су професори
техничке школе: Бојан Вељовић и Душко Мијатовић.
Подручје рада -образовни профили за школску 2015-2016.годину су следећи:
Машинство и обрада метала ове године нуде само три образовна профила трећег степена
и то : аутомеханичар , бравар , механичар грејне и расхладне технике .
Фарбање ускршњих јаја
У уторак, 7.4. 2015. године у трпезарији Парохијског дома у Прањанима , у сарадњи са
свештеником Војиславом Рисимовићем, учитељима, библиотекаром и учитељицом
продуженог боравка одржана је већ традиционална радионица фарбања ускршњих јаја.
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Ускршња изложба
Поводом великог хришћанског празника Васкрса и Ускршњег распуста ,у среду 8.априла
2015. године у матичној школи у Прањанима , одржан је Ускршњи вашар.Ученици
млађих разреда који похађају продужени боравак изложили су своје ускршње креације у
холу школе , као и ученици петог разреда. Било је ту разних маштовитих радова,
корпица,шарених јаја, прстенова за салвете, држача за јаја , честитки и мноштво других
радова.Њихове радове имали су прилику да виде и купе ученици старијих разреда ,
наставници и родитељи који су тог дана долазили на родитељске састанке.
Најлепши радови су продати и сакупило се 4550,00 динара.Прикупљени новац ће бити
употребљен за куповину тепиха за продужени боравак.
Тог дана ученици су са наставницама Снежаном Голубов, Горданом Поповић и педагогом
школе Данијелом Ракићевић украсили пано у холу школе,уредили штанд пружале им
подршку током трајања вашара , а по завршетку помогле да распреме хол.

Јавни час ,, Живот кнегиње Љубице“
У оквиру прославе 200 година од Другог српског устанка, у среду 8.4.2015. године у
Гимназији ,, Таковски устанак “ у Горњем Милановцу , одржан је јавни час из историје на
тему ,, Живот кнегиње Љубице “ . Час су реализовали ученици осмог разреда : Ксенија
Милутиновић, Ивана Вуковић , Мина Вукомановић са својим наставницима: Јеленом и
Велимиром Александров и Светланом Алуровић.Ученици су премијерно извели сценски
наступ о кнегињи Љубици – жени, мајци и владарци.
Доказ да је тема била интересантна и примамљива , сведочи солидарна посећеност овом
дешавању, како малих тако и великих посетилаца.
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Награде
На литерарном конкурсу који је расписао Културни центар у Горњем Милановцу и
Књижевно друштво ,, Запис “ поводом 200 година од Другог српског устанка Павле
Вуковић, ученик 5.разреда из Прањана освојио је 2. место ; Владе Таловић, ученик
4.разреда такође из Прањана 3.место , као и Ђорђе Вујанић,ученик 2.разреда из
Срезојеваца који је заузео 3.место.
На литерарном конкурсу Црвеног крста ,, Крв живот значи “ Алекса Савић, ученик
2.разреда из Коштунића освојио је прво место ; Анђела Старчевић ,2.разред из Прањана
друго место,Марија Мирковић ,треће место ; Теодора Станојевић 2.разред , такође из
Прањана похвалу.
Међу старијим ученицима Ненад Милосављевић , ученик 6.разреда из Прањана прво
место , а Слађана Марковић , ученица 7. разреда такође из Прањана треће место.
На ликовном конкурсу црвеног крста друго место заузела је Јана Трнавац, ученица
4.разреда из Гојне Горе.
Засађено 160 садница воћа
У издвојеним одељењима наше школе засађено је 160 садница квалитртних сорти јабука и
крушака.Уз улепшавање школског простора , ученици ће стицати основна знања и умења
у подизању и неговању воћки.
Саднице су донирали Институт за воћарство из Чачка и господин Верко Качаревић из села
Винча код Тополе . Идеја је потекла од учитеља Ненада Тешовића , помоћника директора.
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Додела награде у Сомбору
На литерарном конкурсу Педагошког факултета из Сомбора ,,Аврам Мразовић”,
ученик IV разреда из Прањана, Владе Таловић, поводом освојене прве награде за песму
,,Портрет мог разреда са учитељицом “ путовао је 15. априла у Сомбор на свечану доделу
награда са учитењицом Славицом Јевтовић.
Ученик је добио диплому и две књиге , а у Сомборским новинама изашао је и чланак
посвећен овом догађају.
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Обележен Дан планете Земље

Међународни Дан планете Земље,22. април 2015, године обележен је и у нашој школи.
Циљ обележавања овог датума је упозорење на опасности које прете животу на
Земљи, екосистемима и урбаним зонама , услед развоја индустрије, повећане потрошње
енергије , глобалног загревања и климатских промена.
За ученике млађих разреда, Гордана Поповић,библиотекар припремила је презентацију
под називом ,, Заштитимо планету “ .
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Радионица ,, Рециклажа употребљене Тетра Пак амбалаже

Дана 22.4.2015. године представници компаније Тетра Пак амбалаже посетили су нашу
школу и том приликом одржали радионицу . Они су ученицима као и присутним
наставницима приказали рециклажу кутије од сока.
У машини са водом за 20 минута обављен је процес рециклаже.Добијена маса се ставља на
сито где се издвојена влакна раздвајају од полимера и алуминијума.Влакна се даље
пречишћавају и пресују и постају сировина за даљу производњу различитих папирних
производа на линији папир.
Радионица је била јако занимљива и привукла је пажњу ученика.

Пробни завршни испит

У петак, 24.4.2015. године ученици осмих разреда из Прањана , Каменице и Брезне
радили су пробни пријемни из математике од 12:00 до 14:00 .
У суботу, 25.4.2015. године радили су пробни пријемни из српског језика од девет до
једанаест часова.
Комбиновани тест радили су од 11:30 до 13:30 .

Такмичења
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На окружном такмичењу из биологије које је одржано у недељу,26.4.2015. године у ОШ
,,Филип Филиповић “ у Чачку ученице наше школе освојиле су следећа места : Тијана
Вукашиновић,5.разред Прањани прво место ; Јована Васиљевић,7.разред ,друго место ;
Марија Шутић,7.разред друго место ; Тамара Биорац ,5.разред из Брезне друго место;
Љубица Дамљановић,6.разред Прањани треће место, као и Ана Рајчевић,6.разред такође
треће место.
Јована Васиљевић , пласирала се на републичко такмичење.

MAJ

Шаховски турнир у Богданици

У издвојеном одељењу у Богданици већ шести пут 1.5.2015. године одржан је шаховски
турнир.Турнир је почео одавањем поште Милану Стојановићу, недавно преминулом члану
Шах-клуба ,, Пролетер “ из Миндена, који је био иницијатор и покретач овог турнира.
Овогодишњи турнир прерастао је локалне оквире и у сениорској конкуренцији окупио 27
шахиста из земље ( Београд, Панчево , Ужице, Горњи Милановац, Прањани, пожешка
Јежевица и Душковци ) и из града Миндена из Немачке.
У јуноирској конкуренцији надметало се 12 основаца.
Најуспешнијим такмичарима у обе категорије додељени су пехари и дипломе , док су
захвалнице уручене непосредном руководиоцу турнира ФИДЕ као и осталим
организаторима.
Taкмичења
На општинском првенству из атлетике које је одржано у понедељак,4.5.2015. године у
Горњем Милановцу ученици наше школе постигли су следеће резултате:
Скок у даљ –Ивана Вуковић, 8.разред ,Прањани 2. место
Трчање на 600 m – Сузана Таловић,7.разред, Прањани ,2.место
Трчање на 100 m- Стеван Видаковић,8.разред , Прањани 1. место
Скок у вис –Алекса Филиповић,8.разред , Прањани 1. место
Бацање кугле- Владе Крњић, 8.разред , Каменица 1. место
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Скок у даљ Петар Танасковић, 7.разред Прањани 3.место
Обележавање 200 година Другог српског устанка
Поводом обележавања 200 година од подизања Другог српског устанка у школи је
расписан литерарни конкурс. Награђеним ученицима директор је уручио књиге
11.5.2015.године. Уручивању награда претходио је пригодан програм који су припремили
чланови драмске секције у Прањанима.
Тестирање из енглеског језика
Дана 12. маја 2015. године у шкои је одржано тестирање ученика 8. разреда из енглеског
језика.Цео пројекат реализовао је Завод за вредновање образовања и васпитања уз
подршку Министарства просвете , науке и технолошког развоја Републике
Србије.Резултати овог тестирања биће узети у обзир у предстојећој изради стандарда
знања за енглески језик.Тестирању ,које је било анонимно присуствовали су сви ученици
осмих тазреда из Прањана, Каменице и Брезне.
Ниво теста је А2( Кембриџов КЕТ тест ) и није везан ни за један конкретан уџбеник.
Пријем ђаку прваку
Дана 12.05.2015. године у школи у Прањанима одржано је дружење са будућим
првацима и њиховим родитељима. На ово дружење позвани су и будући прваци који ће
похађати први разред у издвојеним одељењима, њихови родитељи и будући учитељи.
Ученици 4,разреда из Прањана пригодном приредбом отворили су дружење.
Певало се, говорили своји стихови, глумило, свирало...На крају програма су својим
будућим другарима уручили честитке које су сами правили; на њима исписали краће лепе
жеље за полазак у школу.
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Педагог школе, Данијела Ракићевић, се обратила родитељима и дала им
информације у вези уписа у први разред, набавке уџбеника и сл.
Психолог, Јелена Ђорђевић, је своје излагање посветила зрелости деце за полазак у
школу и тестирању које очекује будуће прваке.

На крају су се сви учитељи будућих првака кратко представили деци и родитељима
и упутили им лепе жеље за полазак у школу.
Окружно такмичење у атлетици
Окружно такмичење у атлетици одржано је 13.5.2015. године у Чачку. Ученици наше
школе постигли су следеће резултате: Крњић Владе 8.разред Каменица-1.место у
дисциплини бацање кугле; Филиповић Алекса 8.разред Прањани – 2.место у дисциплини
скок у вис ; Вуковић Ивана 8.разред Прањани -3.место у дисциплини скок у даљ; Стеван
Видаковић, 8.разред Прањани -3.место у дисциплини трчање на 100 метара.
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Школска сцена у Прањанима
У четвртак 14.5.2015.године у просторијама спортске хале у Прањанима изведена
је представа „Живот кнегиње Љубице“ у оквиру манифестације Школска сцена. Представу
су реализовали ученици осмог разреда: Ксенија Милутиновић, Ивана Вуковић, Мина
Вукомановић и

Божидар Томовић, са својим наставницима Историје - Јеленом

Александров, Српског језика – Светланом Алуровић и Географије - Велимиром
Александров.
Уважени посетиоци били су представници Културног центра и Аматерског
позоришта из Горњег Милановца, који су се на овом месту нашли у својству жирија
Школске сцене, иако је она ове године ова манифестација ревијалног карактера.
Доказ да је представа била интересантна и квалитетна, сведочи солидна посећеност
овом дешавању, како малих тако и великих посетилаца. Да смо успели у нашој замисли да
оживимо лик кнегиње Љубице – жене, мајке и владарке био је

громогласан аплауз

присутних на крају уз бројне похвалне коментаре, као и додела похвалнице од стране
присутног жирија

Крос РТС,, Кроз Србију “
Дана 15.05.2015.год. у 10 h одржан је Крос РТС „Кроз Србију“.Kрос је одржан у
Прањанима, Каменици, Богданици, Гојној Гори, Теочину, Срезојевцима, Брезни и
Коштунићима.Укупно је учествовало 213 ученика Министарство просвете, науке и
технолошког развоја је иницијатор и покровитељ овогодишње манифестације.
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Сви ученици су показали љубав према атлетици и веома изражен такмичарски дух.
Брзина кретања, спретности, издржљивости је циљ, који је био остварен.
Teoчински дани
Традиционална манифестација Теочински дани ,трећи пут је одржана15.5.2015. године у
Теочину.
Свака кућа дала је свој допринос да се атмосфера ,а и укус Теочинских дана добро упамте
до неког наредног дружења.
Програм су осмислили ученици и наставници издвојених одељења ОШ ,, Иво Андрић “у
Теочину и Брезни заједно са својом матичном школим из Прањана.
Овогодишњи програм је сасвим оправдао свој назив.Теочин је добио име по лепоти својих
пејзажа, а младост дечији осмеси и игра, који су испунили двориште школе током
манифестације , још више су допринели том утиску.
У програму су учествовали чланови КУД ,, Шумадија“ , као и фолклорни ансамбл и
дувачки оркестар ОШ ,, Иво Андрић “ , а аплаузом су их испратили родитељи ученика,
мештани Теочина и околних села и представници локалне самоуправе на челу са
председником Милисавом Мирковићем.
И ове године организована је мини ликовна колонија , на којој су учествовали уметници из
Теочина ,а након програма прикључили се и ученици школе.
За крај дружења у Теочину , на росној трави испред школе ученици и њихови гости
повели су коло. Све се тресло од младости и лепоте.
Представа „ Живот кнегиње Љубице “у ноћи музеја у Горњем Милановцу
У традиционалној манифестацији под називом Ноћ музеја,која се ове године у
Горњем Милановцу одржала 16.5.2015.године у просторијама Музеја Рудничко-таковског
краја гостовала је и наша представа „Живот кнегиње Љубице“. Представу су реализовали
ученици осмог разреда: Ксенија Милутиновић, Ивана Вуковић, Мина Вукомановић и
Божидар Томовић, са својим наставницима Историје - Јеленом Александров, Српског
језика – Светланом Алуровић и Географије - Велимиром Александров.
Доказ да је представа била запажена и интересантна, сведочи јако добра
посећеност овом дешавању од стране грађана Горњег Милановца. Да смо успели у нашој
замисли да оживимо лик кнегиње Љубице – жене, мајке и владарке био је громогласан
аплауз присутних на крају.
Представници Музеја су изразили жељу да гостујемо још једном код њих, овог пута
у оквиру изложбе посвећене династији Обреновића и Другом српском устанку.
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Радио емисија Радија Београд први програм,, Три пута три плус “
Дана 18.5.2015. године из школе у Прањанима емитована је уживо емисија Радио
Београда ,, Три пута три плус “ , аутора Весне Ћоровић-Бутрић.
У емисији су учествовали ученици школе из Срезојеваца са учитељицом Миленом
Обрадовић,Мина Вукомановић , ученица осмог разреда из Брезне и директор школе Зоран
Пантовић.
Емисија је обрађивала три теме и то : Обетина – Спасовдан ; Отворена сеоска школа и рад
у комбинованом одељењу ; Живот кнегиње Љубице.
Емисија је трајала сат времена.На све три теме су говорили учесници емисије.
По завршетку емисије снимљен је материјал из сценског приказа ,, Живот кнегиње
Љубице “ који су извеле ушенице осмог разреда из Прањана Ксенија Милутиновић и
Ивана Вуковић.
Многобројни позиви по завршетку емисије говоре да је она у потпуности успела.
Седнице
Седнице Одељењских већа одржане су у понедељак,1.6.2015. године у Прањанима,
Каменици и Брезни.

Седница Наставничког већа одржана је у среду, 5.6.2015. године у Прањанима.
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Ђак генерације
Титула Ђак генерације ове школске године припала је Ивани Вуковић, ученици осмог
разреда из Прањана.

Награде
На конкурсу ,,Еко Пакет “ чији је организатор Тетра Пак , а који је реализован на нивоу
школа учеснице пројекта ,, Еко школа “ Марија Мирковић, ученица 2. разреда из Прањана
освојила је 3. место.

ЈУН
Представа ,, ПУСТОЛОВЦИ “

У уторак 2.06. 2015.године у нашој школи су гостовали ученици Основне школе
,,Арсеније Лома“ са Рудника. Гости су нашим ученицима IV, V, VI и VII разреда извели
интересантну представу ,,Пустоловци ” . Шеснаест талентованих ученика показало је
велико умеће глуме. Представа је садржала и музички део који је допринео да ова њихов
наступ привуче пажњу наших ученика. Потпунијој и лепшој слици допринели су и њихови
креативни костими.
Овом представом обогаћен је и улепшан још један дан у нашој школи.

61

Прањани

1852

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2014 /2015 . годину

Тестирање
Тестирање из математике које је организовао Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања за ученике 4.разреда одржано је 4.6.2015. године са почетком у 10 часова. Исто
такво тестирање за ученике 6. разреда одржано је у петак,5.6.2015. године.
Mатурско вече
У петак ,5 6.2015.године , са почетком у 19 часова ученици осмог разреда организовали су
матурско вече у просторијама школе.Заједно са својим разредним старешинама,
директором, учитељима и наставницима свечано су обележили завршетак основне школе.

Семининар
У циљу стручног усавршавања у матичној школи у Прањанима одржан је дводневни
семинар 13.. и 14.јуна 2015..године .Назив семинара је ,, Како повећати ефикасност и
мотивацију за рад и учење рационално-емоционални приступ K3 “ који је трајао 24 сата.
Семинару је присуствовало 30 полазника . Аутори семинара су Мирјана Тркуља и Милена
Опарница .

62

Прањани

1852

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2014 /2015 . годину

Седнице
Седнице Одељењских већа одржане су 11.6.2015. године у Прањанима, Каменици и
Брезни.

Дан спортских игара

Дана 11.6.2015.године у издвојеном одељењу у Брезни
одржане су Спортске
игре.Учесници су били ученици Брезне,Теочина и Срезојеваца.Организатор је био
наставник физичког васпитања Дејан Јеверица.
Спретност , брзина, такмичарски дух и концетрација су били веома уочљиви код деце у
одбојци, фудбалу и тенису.
У школском дворишту са великим аплаузима присутни наставници су бодрили све
ученике од предшколаца до осмака.
Окупљање што већег броја деце , како би дружењем кроз спорт и забаву заједно са
својим наставницима развијали друштвене вредности је циљ који је био остварен.

Мини матура
У четвртак,11.06.2015.године ученици четвртог разреда у Прањанима прославили су мини
матуру.
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Приредба за дочек предшколаца
Поводом завршетка школске године и дочека будућих предшколаца ученици ОШ ,, Иво
Андрић“, издвојеног одељења у Срезојевцима , организовали су приредбу 11.6.2015.
године.Поред мештана и родитеља приредби је присуствовало и четворо малишана, који
ће од септембра седети у клупама школе у Срезојевцима.

Крај другог полугодишта
Настава за ученике од првог до седмог разреда завршена је у петак, 12.6.2015. године.

Спортска олимпијада
Последњи дан у школској години у ОШ ,, Иво Андрић “ обележен је на врло оригиналан
начин.У 9 часова у фискултурној сали одржано је такмичење предшколаца, као и ученика
првог, другог и трећег разреда у полигонима спретности.Након тога одржан је турнир у
малом фудбалу за дечаке и девојчице.
Најзанимљивије је било у 12 часова испред школе када су ученици и наставници првом
надамо се и традиционалном спуштању школске заставе.
Ивана Вуковић, иначе Ђак генерације имала је част да спуста заставу.Након тога свечано
уз одбројавање на школској звонари ученик Драган Никитовић осам пута је одзвонио
(симболично осам јер је у питању осмогодишња школа ) за крај школске године.
Као завршетак дана организован је ревијални фудбалски меч између наставника школе и
ученика осмог разреда.
Завршни испит
Ученици осмих разреда из Прањана , Каменице и Брезне полагали су завршни испит из
српског језика у понедељак,15.6.2015. године , из математике 16.6.2015. године и
комбиновани тест 17.6.2015.године. Полагање је одржано у фискултурној сали у
Прањанима. Укупно је завршни тест полагало четрдесет два ученика осмог разреда.
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Седнице
Седница Наставничког већа одржана је у понедељак ,22.6.2015. године у Прањанима са
почетком у 10 часова.
Седница Савета родитеља одржана је 22.6.2015.године у 12 часова.
Седница Школског одбора такође је одржана 22.6.2015. године у 13 часова.

Родитељски састанци
Родитељски састанци поводом завршетка школске године одржани су 26. 27.и 28. јуна
2015.године са краћим културно-уметничким програмом.
ЈУЛ-АВГУСТ
Mанифестацији“Иландански дани 2015.“
У организацији Основне школе „Иво Андрић“ и Месне заједнице Дружетићи у Каменици
су одржани пети по реду „Илиндански дани“.Манифестација је почела 31.7. и трајала је до
2.8.2015.године.
Првог дана манифестације одржан је шаховски турнир на коме су учествовала 23 шахиста
из Г.Милановац,Чачка,Пожеге,Ужица,Београдa и Прањана.Победник је био Иван
Дамљановић из Чачка.
У културно-уметничком делу програма наступали су:
-Трубачки оркестар ОШ“Иво Андрић“ Прањани
-дечја представа „Вашар у Тополи“
-Трубачки оркестар“Друштво српских домаћина“ Коштунићи
-Драмски монолози Владимира Јоцовића,глумца из Београда
-Милановачко позориште ,које је извело Чеховљеве „Једночинке“
Другог дана манифестација је почела хајдучким играма,где су се надметале екипе у
надвлачењу конопца,бацању камена с рамена и скоку у даљ.
Потом је одржан помен Драгутину Кујовићу и вече родољубиве поезије.У наставку
програма наступали су вокални састав „Лира“ из Чачка, КУД“Момчило Тешић“ из
Пожеге,трубачки оркестар „Дукат“ из Каменице,вокални солисти КУД-а „Абрашевић“ из
Чачка,вокално извођење етно песама Марије Красавчић.
Трећег дана,на Илиндан ,одржана је света литургија и турнир у малом фудбалу.
Током два дана манифестације одржана је ликовна колонија.
Свим учесницима додењене су захвалнице за учешће и подршку манифестацији.
Манифестацију је пратила телевизија „Галаксија“ из Чачка.
Седнице
Седнице Наставничког већа одржане су 17.8.2015.године и 27.8.2015.године.
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