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Настава
Школске 2018/2019. године настава је почела 3. септембра, а
завршила се 14 јуна. За ученике 8. разреда настава је завршена 1.
jуна. Ове школске године имали смо 25 одељења редовне наставе .
Ненаставни кадар ОШ „Иво Андрић “
Директор-Зоран Пантовић
Помоћник директора-Гордана Поповић
Секретар – Жаклина Трифуновић
Школски педагог – Данијела Ракићевић
Школски психолог-Сања Ранковић-Илић
Библиотекар – Гордана Поповић
Учитељ у продуженом боравку- Снежана Голубов
Шеф рачуноводства-Љубица Драшкић
Административни радник –Весна Никитовић
Драгослав Жижовић –ложач
Славица Петровић-куварица
Зоран Гавровић-домар
Рајко Бешевић-помоћни радник
Слађана Вуковић-помоћни радник
Весна Јеремић-помоћни радник
Радован Поповић-помоћни радник
Владимир Петрић-помићни радник
Рашко Илић-помоћни радник
Зорица Васиљевић-помоћни радник
Десанка Милојевић-помоћни радник
Тања Јевтовић-помоћни радник
Драгана Шишовић-помоћни радник
Нада Савић-помоћни радник
Милица Марковић-помоћни радник
Наставни кадар ОШ ,, Иво Андрић“
Разредна настава:
Драган Алуровић
Мирјана Маћић
Бранка Рајчевић
Славица Јевтовић
Милисавка Бабовић
Бојан Ђуровић
Ненад Тешовић
Вера Трнавац
Милена Томовић
Ана Миловановић
3

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

Ана Зарић
Саша Васиљевић
Ружица Томанић

2018/2019. годину

Предметна настава :
Горица Ристановић,српски језик
Милева Глишић,математика
Велимир Александров,географија
Јелена Александров,историја
Милољуб Ристановић,физичко и здравствено васпитање,
Тамара Богдановић-енглески језик
Милка Јоровић, физика
Катарина Костић, биологија
Јелена Чоловејић-хемија
Марко Станојевић,музичка култура
Душан Милосављевић,ликовна култура
Ивана Чоловић-немачки језик
Драгана Лечић-информатика и рачунарство,техника и
технологија,техничко
Никола Гавриловић,веронаука
Слободанка Гавриловић,српски језик
Славица Дилпарић,математика
Бранка Станојевић,енглески језик
Бојана Рацић,немачки језик
Мирјана Матовић,енглески језик
Маријана Марковић,биологија
Дарко Главонић,веронаука
Миленко Петровић,грађанско васпитање
Ивана Милекић,историја
Милка Обренић,техничко и информатичко образовање
Душан Симовић,физичко издравствено васпитање,изабрани спорт
Славица Јовићевић Бабовић,српски језик
Јасмина Павловић,математика
Дејан Јеверица, физичко издравствено васпитање,изабрани спорт
Историјат школе
Оснивање школа у Србији током 19. века био је јако тежак и спор
процес. За отварање ових објеката било је неопходно добити дозволу од
надлежних Попечитељстава (Министарстава) просвете и унутрашњих дела.
Прањанци су пре отварања школе у свом селу децу школовали у Чачку,
Брусници, Брезни и Горњој Добрињи. На иницијативу Милосава Јеремића,
тадашњег председника општине и становника села Прањана,1856.године
започета је акција за отварање школе, где би деца учила „науку“. Молбу за
градњу прве школе у Прањанима, Попечитељству просвете у
Београду,доставио је начелник округа рудничког 6/19. марта 1856. године.
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Исте године добијена је дозвола за отварање школе. Због непостојања
одговарајућег објекта и тешких услова градње школа је завршена
1857.године, а са радом је започела наредне 1858.
Први учитељи у школској 1858.години били су Никола Јеремић
и Нестор Живчевић, обојица Прањанци, који су до тада на служби били у
другим окрузима. Прве године школу је похађало 40 ученика. У тадашњој
школи учило се читање,писање, рачун и вера. Године 1896. школа је добила
прву учитељицу, постављену од стране тадашњег Министарства просвете.
Њено име је било Лепосава Таушановић.
По закону из 1870. године Министарсво просвете наложило је
да свака школа оформи књижницу (библиотеку). У почетку је она имала
свега четрдесетак књига, а десетак година касније око 70 наслова.
Прањанци су 1880. основали и школски фонд за помагање
сиромашних ученика. О раду фонда се зна врло мало, јер постоје подаци за
непуне две године.
У време Првог светског рата дошло је до окупације Србије, тако
да је прањанска школа прекинула наставу. Школска зграда је била
оштећена и њена имовина опљачкана. У току окупације непријатељска
војска је нанела велику штету тако да није остало читаво ниједно прозорско
стакло, школско звоно је однето, а школска ограда служила је као огрев за
војску. По ослобођењу Србије настава је отпочела са радом у фебруару
1919. године.
У току Другог светског рата школа је била привремено
затворена, да би са радом поново отпочела 1945. године. Министарство
просвете донело је решење 1946. године да се у Прањанима поред основне
(четвороразредне) школе оснује и Нижа гимназија. По завршетку рата
повећао се број ученика, па стара зграда школе није имала довољно
простора за рад. Била је и прилично оштећена током ратних дејстава, па је
из тог разлога изграђена нова школска зграда, која је усељена 1949. године.
Министарство просвете доноси одлуку 1950.године о укидању
Ниже гимназије,а уместо ње оснива осмолетку која носи називОсновна
школа Прањани.Три године касније,Школски одбор доноси одлуку да
школа промени назив у „12.октобар“.Двадесетак година касније,тачније 14.
марта 1979.године школа добија нови назив по чувеном нобеловцу Иви
Андрићу, по коме и данас носи име.
Поред старе школске зграде изграђена је новија зграда,
званично завршена и усељена 1979.године. Поред зграде школе налази се
простор, који се користи за потребе ученика: игралиште, двориште, зелене
површине и прилазне стазе. Школа задовољава техничке критеријуме за
нормално одржавање наставе.
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Матичну школу похађа 110 ученика распоређених у 8 одељења
yредовне наставе. Имамо и једно одељење продуженог боравка за ученике
првог и другог разреда. Настава се одвија само у преподневној
смени. Школа поседује библиотеку са преко 7000 књига. Књижни фонд се
редовно увећава и обнавља. Књиге су адекватно смештене, а у оквиру
библиотеке се налази и читаоница.
Пре неколико година саграђена је спортска хала која је скромно
опремљена. У наредном периоду школа ће радити на опремању хале
потребним реквизитима и опремом. У оквиру школског дворишта постоји
отворен терен за мали фудбал и кошарку. У школи не постоји кабинетска
настава осим за наставу информатике и музичке културе. Најопремљенији
је кабинет информатике, док кабинет за музичку културу поседује клавир и
музичка наставна средства.
Матична школа у свом саставу има још две осморазредне
школе у Каменици и Брезни. Четвороразредне школе налазе се у
Богданици,Гојној Гори,Коштунићима, Теочину и Срезојевцима. Школе у
Катрићима и Брајићима не раде јер нема ученика .
Наша школа је у овој малој сеоској средини „spiritus movens“ („
дух,који покреће“). Она је носилац и учесник у разним пројектима,
обележавањима значајних датума, спортских такмичења и разних
манифестација, које доприносе формирању свеобухватне личности
ученика.
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СЕПТЕМБАР
Свечани почетак школске године
Поштовани ученици , родитељи и запослени,
Почела је нова школска 2018/2019.година.Уживаћемо у дружењу,стицању
нових знања,игри и свему ономе што нас чека на узбудљивом путу који је
пред нама.
Желимо вам срећан почетак нове школске године са надом да ћемо у овој
години да будемо још успешнији,рекао је директор школе ,Зоран Пантовић.
Ове године, у први разред се уписало 32 ученика који су данас упознали
своје учитељице и учитеље.
Почетак нове школске 2018/2019. године
оглашен је
свечаним
подизањем школске заставе и симболичним звоњењем са школске спомензвонаре .
Звоно се огласило осам пута. Заставу је подигла
ученица првог разреда,
Ана Пантовић у присуству учитеља Драгана Алуровића и ученика осмог
разреда , Стефана Толића .
Подизању школске заставе присуствовали су ученици школе, учитељи ,
наставници и родитељи који су аплаузом поздравили почетак нове
школске године.
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Ученици 3. разреда обележили Дан писмености
Међународни дан писмености (8. септембар) обележен је 7.9.2018.године
дружењем ученика 3. разреда са јунацима бајки које су читали током првог
и другог разреда. Мултимедијални едукативни квиз на тему „Бајка“, који је
за ученике припремила библиотекарка Гордана Поповић у сарадњи са
учитељицом Бранком Рајчевић, имао је за циљ да код ученика развије
љубав према читању, да им помогне да се присете карактеристика овог
књижевног рода, да насмеје и развесели ученике, а и да најави лектиру
коју ће обрађивати током школске године.
Зашто бајка?
Деца воле бајке из више разлога.
Језик бајки је разумљив и једноставан. Главни јунак сваке бајке је увек
позитивна личност која се суочава са разним изазовима и побеђује зло.
Слике и илустрације су лепе и приступачне деци.
Важност читања бајки је очигледна: осим што развија концентрацију,
пажњу, логичко закључивање, развија и емоционалну интелигенцију и
машту.
Шта значи бити писмен ?
Да ли је писмен онај ко зна свojе писмо, зна да чита и пише ?
Да ли је то, данас, у 21. веку, довољно ?
Писменост је вештина.Када се каже вештина , онда се мисли да је писмена
она особа која уме да исправно чита, пише и говори,уз разумевање,да
познаје правопис и језичка правила и примењује их у свим животним
ситуацијама.
Пре 100 година било је довољно познавати слова, помало читати и нешто
написати. Данас, у 21.веку , под писменошћу се подразумева и
информатичка писменост.
Подаци УНЕСКО-а показују да је више од 900 милиона одраслих људи у
свету неписмено.То значи да један од пет пунолетних људи на планети још
не зна да чита и пише , а две трећине од тога чине жене.Према подацима
којима располаже УНЕСКО, чак 113 милиона деце не иде у школу, похађа
је нередовно или ју је напустило.
Резултати истраживања и даље показују велики број оних који не поседују
елементарно знање писања и читања.Поред младих ,образовање ,тј.
Писменост, одраслог становништва и у развијеним земљама , као и у
Србији,постаје једна од основних тема.
У нашој земљи има више од милион људи који уопште нису ишли у школу
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или су у њој провели једно кратко време , не завршивши је.Са великим
процентом људи који имају само основну школу, највећим бројем оних који
са завршеном средњом школом и мало факултетски образованих, Србија се
не разликује много од неких европских земаља ,али свакако , мора много
више улагати у развијање свести о потреби школовања како младих тако и
одраслих.
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Љубица у Прањанима
Циљ Јавног комуналног предузећа Горњи Милановац је да, у сарадњи са
најмлађима, подигне еколошку свест о важности селективног одлагања
отпада.
Девојчица Љубица, којој је основи циљ здрава и чиста животна средина,
посетила је 14.9.2018.године матичну школу у Прањанима.
Љубица је посебну пажњу посветила првацима којима је уручила распоред
часова и блокчић, али се сетила и седмака који ове године почињу са
учењем хемије, па је њима поред распореда часова поклонила периодни
систем елемената. Није заборавила ни малишане издвојених одељења као
ни седмаке осмогодишњих школа у Каменици и Брезни. Оставила им је
поклоне које смо им послали , упутила поруке о селекцији отпада уз
обећање да ће их посетити неком другом приликом.
Љубица је основцима указала на важност примарне селекије отпада, тј.
раздвајање пет амбалаже и картона од осталог отпада .
Другари су обећали Љубици да ће наставити са селективним одлагањем
отпада, да ће чувати животну средину и да ће утицати и на своје окружење
како би нам животни простор био здрав.
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Обележена 74. годишњица мисије „ Халијард“
Полагањем венаца на Галовића пољу у Прањанима 22.9.2018. године
обележена је 74.годишњица мисије „Халијард“ , током које су у Другом
светском рату мештани нашег краја спасли више од 500 америчких
пилота.Обележавању су присуствовали Маја Гојковић,Кајл Скот,генерал
Жарковић,Александар
Карађорђевић
,
представници
локалне
самоуправе,ученици и наставници школе као и мештани Прањана.
По доласку са Галовића посетили су прањанску цркву и школу.Том
приликом у организацији амбасаде САД, доделили су 30 стипендија
прошлогодишњим осмацима који су писали есеје о Другом светском рату на
тему „Причао ми мој дека, причала ми моја бака “ . Осталим основцима
поклонили су су мајице,оловке и бојице.Наставили су и са доделама
признања породицама које су учествовале у спасавању америчких пилота.
Директор школе Зоран Пантовић поздравио је све присутне госте и
захвалио се на свим донацијама које смо добили преко америчке амбасаде.
За крај дружења одржан је концерт америчког Војног оркестра
отвореном простору испред школе.

на
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Обележен Европски дан језика
У среду 26. септембра 2018. године у матичној школи у Прањанима
обележен је Европски дан језика. Тог дана се у нашој школи већ неколико
година уназад организују пригодни догађаји у којима учешће узимају како
ђаци тако и наставници енглеског и немачког језика. Тако је било и овог
пута, када су ученици седмог и осмог разреда уз помоћ наставница Тамаре
Богдановић и Иване Чоловић, као и библиотекарке Гордане Поповић,
пронашли и исписали на великом броју разних језика реченицу ``Волим
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те``. Њима су украсили пано у ходнику школе, и потрудили се да науче
реченице које су добили.
Затим смо по ходнику школе могли
чути ,,ВОЛИМ ТЕ “ на
руском,немачком,енглеском,француском,
италијанском
,
шпанском,
чешком, румунском...
Такође су украсили заставе разних европских земаља и научили њихове
главне градове. Искористили су и моделе заставица које су правили
ученици трећег разреда. За наредни период планирана је приредба са
рецитацијама на оба језика, такмичењу у изговарању брзалица, и другим
занимљивим активностима.
Желели смо да се подсетимо и на један изузетно важан језик, који више
није жив-латински, па смо на једном паноу написали једну чувену латинску
изреку:
,,Quot linguas calles, tot homines vales” – “Колико језика знаш, толико
људи вредиш ”.
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Подржана светска акција ,,Очистимо свет“
Наставница биологије Маријана Марковић заједно са ученицима петог
разреда у Прањанима обележила је овај значајан датум. Ученици су имали
задатак да донесу увело лишће као симбол наступајућег годишњег доба, али
и као симбол одумирања природе. Урађен је пано са еко-порукама
,,Очистимо свет“. Циљ ове акције је развијање свести о важности очувања
чисте и здраве животне околине.
РЕЦИКЛИРАЈ
НЕ КОРИСТИ КЕСЕ КОЈЕ НИСУ РАЗГРАДИВЕ
СМАЊИ ПОТРОШЊУ ПАПИРA
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Успех ученика из Каменице !

ОКТОБАР
Дигитални час „ И брзина је знање “
У понедељак 1. 10.2018. у дигиталној учионици одржан је дигитални
час, корелација математике, технике, технологије и информатике. Час је
реализован у одељењима шестог и седмог разреда, са групом од 25 ученика,
а присуствовали су и директор и педагог школе. Поред усвајања наставних
садржаја циљ овог часа био је и развијање: сарадње, тимског рада,
мотивације за учење, вештине презентовања, логичко – комбинаторних
способности ученика...
. Час је реализован кроз квиз знања. Ученици су подељени у две групе
где су кроз 4 игре и ограничено време проверавали знање.
Евалуација часа од стране директора школе, педагога и ученика
показује да су ученици успешно усвојили знања, да је час био занимљив, а
излагање наставника јасно и разумљиво као и да је тема применљива и у
другим наставним областима.
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Дечја недеља у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима од 1 - 7.10.2018.годинe

-

-

Циљ обележавања Дечје недеље је: афирмисање другарства,
различитости, неговање дечјег стваралаштва, поштовање права
детета кроз заједничке активности деце, васпитача, породице и
друштвене средине
Дечја недеља је прилика да се кроз активности и садржаје остварују
дечја права, уважава индивидалност сваког детета и његова
потреба за игром и стваралаштвом.
Програм активности током Дечје недеље:
Понедељак, 1.10.2018.године:
Украшавање платоа испред школе
Уторак, 2.10.2018.године:
Спортом против насиља
Среда, 3.10.2018.године:
Права и обавезе деце кроз цртеже
Четвртак, 4.10.2018.године:
Првацима у част – приредба
Петак, 5.10.2018.године:
Мала сцена ученика шестог разреда
Субота, 6.10.2018.године:
Крос: ,,Имамо циљ- дођи на старт
18

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. годину

Недеља, 7.10.2018.године:
Негујемо породичне вредности
Понедељак, 1.10.2018.године
Ове године, мото Дечје недеље је ,,Моје је право да живим срећно и
здраво“. Разговарали смо о правима и обавезама деце, међусобном
разумевању, уважавању, поштовању, толеранцији, и о томе шта нас чини
срећним. Првог дана обележавања Дечје недеље, традиционално смо
шарали плато испред школе, и кроз цртеже показали шта нас усрећује.
Договорили смо се и о активностима наредних дана.
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Уторак, 2.10.2018.године:
Други дан обележавања Дечје недеље је протекао у спортском духу.
Овај део наших активности смо провели у простору који ученици највише
воле – спортској сали. Спортски дан је протекао у игри, такмичењу и
навијању. Добро расположење и ведар дух био је све време присутан а ни
фер-плеј игра није изостала.Наравно, по завршетку игара, најрадоснији су
били чланови победничкe екипe, али, и другопласирани и трећепласирани
су били задовољни и срећни.

Среда, 3.10.2018.године:
Обележавање Дечје недеље у нашој школи је настављено разговором и
радионицама о дечјим правима и обавезама. Ученици другог, трећег и
четвртог разреда су упознали прваке са Конвенцијом дечјих права. Сви су
се активно укључили у дискусију која је помогла првачићима да разумеју
своја права, али и да схвате обавезе које имају у породици, школи,
околини... Своје идеје и размишљања су сви ученици исказали и на
креативан начин – кроз цртеже.
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Четвртак, 4.10.2018.године:

Данас смо дан посветили нашим најмлађим ученицима, па су, као
што и треба,
они и били најсрећнији. Другари II, III и IV разреда
припремили су им веселу приредбу као добродошлицу у друштво
школараца. Најмлађи школарци су узвратили занимљивим представљањем
кроз стихове. Најсрећнији су били када су добили поклон-изненађења која
су им, такође, припремили старији другари.
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Петак, 5.10.2018.године
Петог дана обележавања Дечје недеље ученици VI разреда, који су
чланови драмске секције, су за млађе другаре извели представу ,,Еро са
онога свијета“. Занимљиво је што су и извођачи и гледаоци били активни;
наиме, пре представе мали чланови публике су мотивисани за гледање тако
што су добили одређене задатке које ће решавати после представе.
Представа је била занимљива и подстакла је младу публику да даје
креативна запажања.
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Субота, 6.10.2018.године
Шести дан обележавања Дечје недеље протекао је тако што су
наши најбржи ученици учествовали на кросу у Горњем Милановцу
,,Имамо циљ- дођи на старт“.
Недеља, 7.10.2018.године:
Активности поводом обележавања Дечје недеље завршили смо у
кругу породице, истичући значај неговања породичних вредности.
Дечија недеља у Издвојеном одељењу школе у Теочину и Брезни
Понедељак, 1.10.2018.године
Отварање Дечије недеље под слоганом „Моје је право да живим срећно и
здраво – за одрастање без насиља“.
Радионица „Воћна салата“. Циљ ове радионице је био да се ученицима
23

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. годину

укаже на разноврсност плодова као и важност витамина за физички развој
сваког детета.
Уторак, 2.10.2018.године
Ликовна радионица – Групним обликом рада ученици су на веома
креативан и занимљив начин насликали птицу од папирних корпица.
Среда, 3.10.2018.године
Шарање платоа испред школе у Брезни, у сарадњи са ученицима из Брезне.
Спортске игре – Садржину спортског дана чиниле су следеће спортске
активности: стони тенис, гимнастика и фудбал. Све ове активности имају
за циљ развијање такмичарског духа, брзину спретности, развијање
другарства и неговању здравог начина живота. 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.
Четвртак, 4.10.2018.године
Добродошлица првацима – Пригодан говор са жељом да науче да пишу и
читају, да броје и рачунају и много чему лепом и занимљивом. У школи се
сви лепо друже, увек има времена за песму, игру и забаву у школском
дворишту. Радујте се сваком новом јутру, које најављује нови школски дан!
Најсрећнији су били када су добили поклон – изненађења која су им,
такође, припремили старији другари.
Петак, 5.10.2018.године
Поводом обележавања „Дечије недеље“, у ИО школе у Теочину, одржан је
песнички час. Стихове су казивали Љиљана Браловић, песникиња и члан
КК „Момчило Настасијевић“ и ученици. Оваква дружења су веома
драгоцена за ђаке, јер им дају нове идеје и подстичу их да још више пишу.
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Дечја недеља у Каменици
У ОШ „Иво Андрић“ у Каменици Дечја недеља је обележена низом
активности.
Ученици су упознати са Конвенцијом о правима детета, али и са
обавезама које имају једни према другима. Поводом тога ученици старијих
разреда одиграли су фер плеј турнир у одбојци, а ученици млађих разреда
су играл и између четири ватре. Сви су били победници.
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Ове недеље рекли смо не псовкама и ружним речима, па су ученици
имали задатак да напишу нешто лепо другу. Иако проводе доста времена
заједно, били су радознали да сазнају шта други мисле о њима, па им је ова
активност била веома занимљива.

Као саставни део Дечје недеље имали су могућност да цртају на
школском полигону све оно што их окружује и што им живот чини лепим и
ту су показали велику креативност.
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Централни догађај био је квиз знања.
Такмичили су се у три
категорије: други и трећи разред, четврти разред и ученици од петог до
осмог разреда подељени у три екипе. Деца су се лепо забавила, научила
нешто ново и још једном показала такмичарски дух. Осим знања, показали
су и вештине у забавним играма. На крају квиза засладили су се
слаткишима које су правили у ђачкој кухињи.
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Научни камион је постављен у Чачку у оквиру Дечје недеље, па су се
наши ученици придружили многима који су га посетили. Вратили су се
пуни утисака, причали о радионицама, експериментима и активностима у
којима су учествовали.
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Током ове недеље ученици су имали задатак да уреде учионице.
Правили су паное, цртали, улепшавали стари намештај, а све због награде.
Жири ће одлучити које одељење је најлепше уредило свој простор, а
победници су добили одбојкашку и фудбалске лопте.
Општинско такмичење у стоном тенису
У понедељак 8.10.2018. године одржано је општинско такмичење у стоном
тенису.Такмичење је одржано у спортској хали Бреза у Горњем Милановцу
са почетком у 10 часова.
Нашу школу су представљали следећи ученици:
Вујанић Ленка,Недић Јована,Ломовић Алекса и Сарић Немања.Ученике је
водио професор Душан Симовић.
Такмичење је одржано у појединачној и екипној категорији за пионире и
пионирке.
Нашу ученици су постигли следеће резултате:
Пионирке-екипно ПРВО место и пласман на окружно такмичење(Вујанић
Ленка и Недић Јована).
Пионири-екипно ТРЕЋЕ место(Ломовић Алекса и Сарић Немања).
Пионирке-појединачно ПРВО место и пласман на окружно такмичење
(Вујанић Ленка).
Пионирке-појединачно ДРУГО место (Недић Јована).
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На општинском кросу који одржан у октобру ученици наше школе
остварили су следеће резултате: Толић Алекса 2.место,Обрадовић
Александра 3.место, Толић Стефан 3.место и Браловић Стефан 2.место.
Уређивање паноа поводом јубилеја
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Новинарска радионица
У четвртак, 11.октобра у периоду од 15 до 16 30 реализована је
новинарска радионица у оквиру активности предвиђених за Дан школе.
Радионицу су осмислиле и водиле Горица Ристановић, професор српског
језика, и Драгана Лечић, професор информатичког и техничког
образовања.Ученици седмог разреда Лука Вуковић, Алекса Вукашиновић,
Стефан Браловић, ученице шестог разреда Анђела Старчевић и Милица
Веселиновић, као и четири ученика који су били гости за Дан школе
похађали су ову радионицу.
Циљ је првенствено био да се ученици заинтересују за новинарство,
да уоче значај и важност посла којим се бави новинар. Полазници су
обучавани за писање вести и интервјуа. Уводни део рада био је посвећен
теоријској обуци, затим су ученици подељени у групе према заједничким
интересовањима. Изабрали су новинарску форму коју желе да пишу,
одредили тему свог рада, а затим уочили које информације треба да
прикупе. Главни део био је истраживачком рад, а након тога су приступили
писању. Да би ученицима рад био занимљивији, рад је организован у
информатичком кабинету. Радили су тимски и веома посвећено.
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Научно-истраживачка радионица
На дан школе 11.10.2018 године, учествовале су 3 радионице:
луткарска, новинарска и научно-истраживачка радионица.
Водитељи научно-истраживачке радионице су били: Милева
Глишић-наставник математике, Милка Јоровић-наставник физике и
Јелена Чоловејић-наставник хемије. Учествовала су деца 6. и 7.разреда и
то: Ђеровић Катарина, Јеремић Ана, Станојевић Теодора, Стевовић
Маријана, Томанић Александра, Милановић Ивана, Балинт Михаило и
Каралејић Марија. Радионици је присуствовао директор и педагог школе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Од огледа из хемије извели смо:
Хемијски вулкан
Дух из боце
Хемијски камелеон
Разиграно млеко
Лава лампа
Дување балона гасом CO2
Гашење свеће са CO2
Слоновска паста за зубе.

Од огледа из физике извели смо:
1. Оптику
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2. Нивои густине
3. Струјно коло
4. Подизање нивоа воде у чаши.
Од материјала смо користили: калијум-перманганат, глицерол,
манган(IV)-оксид, натријум-хидроксид, уље, воду, соду бикарбону,
прехрамбене боје, сирће, мед и детерџент за судове.
Деца су после сваког изведеног огледа, тражили да и они пробају
да изведу неки оглед. Највише им се допало дување балона гасом, лава
лампа и како графит проводи струју.
Извођење експеримената је трајало сат времена, а пола сата пред
крај радионице, деца су правила магнете, које су понели кући као
сувенире.
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Поводом јубилеја
,,Од пилета до мудре сове преко Иво Андрић школе“
Ово незаборавно место, где су генерације и генерације право из
родитељског дома и вртића долазиле да се сретну с учењем и знањем
зове се Школа.
Као и све друге школе, тако је и ова наша , која носи име највећег
Нобеловца била и остала у сећању многих генерација.
С двориштем које је окружено кестењем, боровима, јелама и брезама
и са зградом која се протеже улицом Браће Марковића , школа је била
и остала преко пута цркве Светог Вазнесења Господњег, цркве
Брвнаре, Парохијског дома, сеоског гробља и пута којим мештани
хитају у варошицу Прањане.
Свака од генерација стицала је знања унутар зидова ове школе.
Некада је то било на малим таблицама, седећи у скамијама, зеленим
таблама и кредама , сада белим таблама и маркерима,
интерактивном таблом ,дигиталном учионицом , а ускоро и
таблетима.
Као што се раст, развој душе и тела, одвијао у учионицама,
ходницима, дворишту, терену, холу или фискултурној сали, тако се т
у свако лично и генерацијско сећање везује за присутност
запамћеног окружења, слике, ликова и детаља.
Неки су запамтили пртену торбицу ,чанак и кајмак, белу
кафу,крофне,пасуљ,пиреигулаш...
Једни су у фискултурну салу улазили из ходника школе, неки је нису
ни имали. Други ће памтити продужени боравак ,
библиотеку, компјутере ...
Свако је време, свака слика, допуњена или измењена адаптација,
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дограђивање, као свака слика и прилика нашла је своје уписнике и
исписнике , али је Школа увек на истом месту и под истим мотом.
У успоменама на саму школу сад се већ могу срести деда, син,унук и
праунук, као што се међу ђацима дешавају: дружење, оговарање,
заљубљивање, оцењивање, ...Само је све то привидно подељено на
разреде и узрасте, дневнике и оцене, журке и такмчења.
Звоно за Почетак и Звоно за крај. Ето доживљене приче о Животу.
И после нас долазиће генерације и генерације које ће такође учити у
просторијама ове школе и сећати се својих директора,nучитеља и
наставника , као што се ми радо сећамо њих , тако смо и ми остали
у њиховом памћењу.
Ето данас овде већине нас да заједно, уживамо у обележавању
,,Андрићевијаде 2“, чији смо данас домаћини као и обележавању
сто шездесете годишњице наше школе коју ће и даље похађати
наши будући ,,пилићи “ .
Обележен 160.рођендан школе у Прањанима
Свечани јубилеј, 160 година постојања школе, обележен је тродневном
манифестацијом ,,Андрићевијада- Градимо мостове пријатељства“.
У четвртак, 11.октобра. реализовано је мноштво активности. Пре подне
ученици наше школе, који су угостоли вршњаке из Будисаве и Београда, и
њихови гости посетили су Таково и све његове знаменитости. Наставник
Велимир Александров био је задужен за реализацију излета.
После излета реализован је ,,Квиз знања о Иву Андрићу“. Квиз су осмислили
Данијела Ракићевић, Јелена и Велимир Александров, Саша Васиљевић и
Славица Дилпарић.
Потом су одржане три радионице, новинарска, луткарска и научноистраживачка.
Ученици
су
изабрали
радионицу
према
својим
интересовањима. Радионице су трајале по сат и по времена.
У 18 часова почела је свечана приредба. Уз присуство многобројних гостију
обележен је значајни јубилеј. Директор је говорио о историјату школе и
уручио је захвалнице представницима установа које помажу у раду школе.
Присутнима су се обратили и професор доктор Милољуб Албијанић,
директорка РЦ у Чачку Горица Станојевић и председник општине Дејан
Ковачевић.
Програм је био инспирисан животом и делом Ива Андрића. Ученике за
наступ су припремали Марко Станојевић, Тамара Богдановић, Ивана
Чоловић, Горица Ристановић. Наступао је фолклор изводећи ,,Игре из
Србије“ и ,,Влашко“. Паное су уредили ученици продуженог боравка и
чланови Библиотечке секције уз помоћ Снежане Голубов, учитељице у
продуженом боравку и Гордане Поповић,школског библиотекара.
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На окружном такмичењу у стоном тенису које је одржано у Чачку
23.10.2018.године пионирке из Брезне освојиле су прво место.Честитамо
нашим младим спортисткињама и желимо им пуно успеха на републичком
такмичењу.

Oдржана трибина „ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ“ у Прањанима
Дана 29.10.2018.године одржана је трибина „Дај педалу раку“ у ОШ
„Иво Андрић“ у Прањанима.
Општина Горњи Милановац покренула је кампању „Дај педалу раку“, с
циљем да се укаже на значај превентиве код ове болести. Рак је излечив
ако се открије на време. Октобар је месец посвећен борби против рака
дојке. Основна школа „Иво Андрић“ је узела учешће. Предавању су
присустовали ученици шестог, седмог и осмог разреда. Ученици петог
разреда су са наставницом Маријаном Марковић узели учешће у писању
порука о здрављу. Предавач је др Ненад Бабовић. Доктор је ученицима
причао о превентиви, као и о ризичним факторима.
Порука присутних је „да морамо мислити о себи, па о другима“. Здравље
је највеће богадство и да се у школи чешће организују трибине о
очувању здравља и превентиве.
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Поводом месеца књиге посетила сам издвојена одељења у Каменици и
Теочину ,промовисала књиге и читање и изнајмила деци књиге на читање.
Књига је најбољи друг, а ми смо читалачки клуб.
Богатство нам дарује и децу радује.

Међународни дан школских библиотека у нашој школи
Шта је библиотека?
Библиотека је уточиште за децу, али и родитеље који воле књигу. У
библиотеци произилазе многа пријатељства, али и авантуре. Коју
год књигу пронађете тамо, очекујте да ће вас одвести у
најузбудљивије авантуре.
Међународно удружење школских библиотекара од октобра 1999. године
обележава Дан школских библиотека сваке године последњег понедељка у
октобру.
Од 2008. године, Међународни дан школских библиотека почиње да се
обележава као Месец школских библиотека.
Успешан васпитно-образовни рад не може се замислити без библиотеке и
књига из којих црпимо своје знање. Књига је одувек заузимала важно место
у школској настави.
Обележавање Месеца и Дана школских библиотека треба да укаже на
важну улогу библиотеке и библиотекара у остваривању циљева и
образовања и васпитања. У складу с тим циљевима, у нашој школи је ове
године први пут обележен Дан школских библиотека.
У школској библиотеци, библиотекарка школе, Гордана Поповић,
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29.10.2018.године организовала је са ученицима креативну радионицу на
тему „Моја библиотека“. Библиотекарка је са ученицима разговарала о
организацији рада школске библиотеке, библиотечком фонду, понашању у
библиотеци и према књигама, али и о важности читања књига, јер нема
добре наставе ако се у њој лоше говори, чита и пише.
У другом делу радионице, ученици су своју школску библиотеку
представили сликом и речју, а потом су изложили своје литерарне и
ликовне радове, уз занимљиве цитате и илустрације о библиотекама и
књигама.
Разговарајући са ученицима о данашњој све већој “кризи читања“,
библиотекарка је истакла да је читање важно за човекову културу
изражавања и да ученици који читају разноврсну лектиру постижу бољи
успех у школи, да читање обогаћује фонд речи, проширује видике и
оплемењује на различите начине.
Све активности, организоване поводом обележавања Дана школских
библиотека, доприносе побољшању читалачких навика, подстичу
креативност деце и младих и истичу важност библиотека које су настале из
потребе да се уметничко дело и духовно благо једног народа чува на
доступном месту.
Библиотеке су ризнице знања, а знање је благо које сваког власника
свугде прати, каже кинеска пословица, па зато ЧИТАЈТЕ ЈЕР ЈЕ
ЧИТАЊЕ И ЗАБАВНО И КОРИСНО.

Библиотека
Наша школа благо има,
дели га са нама свима.
Просторија то је једна,
свим ђацима злата вредна.
Библиотека школска то је,
безброј књига тамо стоје.
Свака књига прочитана,
даје ђаку више знања.

Библиотека је кућа знања.
У библиотеци књиге снивају свој сан.
У књигама велика брда знања,пуно прича и песама.
У библиотеци можемо читати књигу,попричати са библиотекаром...
Од малена књига је наш најбољи пријатељ.
У библиотеци има много књига које се деци свиђају.
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НОВЕМБАР
Трибина о заштити деце на интернету и улици
У четвртак, 1. новембра 2018. године у свечаној сали матичне школе
„Иво Андрић“ у Прањанима, као једна од планираних активности Клуба
родитеља и наставника ,
одржана
је трибина о заштити деце на
интернету и улици. На трибини је говорио Игор Јурић , представник
фондације „Тијана Јурић“ који је, наводећи више конкретних примера,
указао на различите начине злоупотребе деце путем друштвених мрежа (
сексуално искоришћавање, изнуда новца...), као и на проблем вршњачког
насиља. Јурић је говорио и о начинима на које се деца могу заштитити од
потенцијалних „предатора“.
Трибина је организована у два термина - први од 12:30 h за ученике
седмог и осмог разреда, а други од 13:30 h за родитеље и наставнике.

Час посвећен Вуку С. Караџићу
Поводом обележавања годишњице рођења Вука С. Караџића, ученици
млађих разреда из Прањана су 7.11.2018.године имали заједнички час
посвећен овом великану. Приказан је филм о животу и делу Вука С.
Караџића, и вођен разговор о његовом раду и значају за наш језик.
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Час је завршен читањем песме о Вуку и читањем кратких народних
умотворина које је он сакупљао и записивао.
Час је био едукативан и занимљив јер је на интересантан начин
ученицима приближио личност Вука С. Караџића.
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У четвртак, 8.новембра 2018. године у издвојеном одељењу ОШ „Иво
Андрић“ у Брезни обележена је традиционална свечаност поводом
Митровдана, сеоске и школске славе.
Ученици и наставници присуствовали су литургији у цркви Светог
Димитрија у Брезни.
Након литургије ученици су, у дворишту школе, извели одговарајући
културно-уметнички програм који су припремили са својим наставницима.
Програм је отворио школски хор песмом „Тамо далеко“, а потом је
откривена спомен-плоча „БЛАГОДАРНОСТ КТИТОРИМА“, која је израђена
као подсећање и опомена свим будућим генерацијама како треба чувати и
сачувати школу.
Публика је уживала у рецитацијама на српском , енглеском и немачком
језику , драматизацијама „ Дан школе“ и „Мудрац“, као и у хорском
извођењу композиције „Теци, реко, теци“. Програм је употпунио и наступ
фолклорног ансамбла наше школе.
Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице
бројним појединцима, организацијама и предузећима за подршку у обнови
школе у Брезни. Након приредбе организован је коктел добродошлице у
просторијама школe.
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Међународни дан толеранције обележен је и у Основној школи „Иво
Андрић“ у Каменици.
Ученици од 5. до 8. разреда учествовали су у радионици у оквиру које
су, остављајући отисак руке, својим речима покушали да објасне шта је за
њих толеранција.
Учествујући активно у раду, истакли су да толеранција подразумева
трпељивост,
осећајност, равноправност, разумевање, уважавање,
једнакост и могућност избора.
Као резултат њиховог рада, настао је плакат у холу школе.
Ученици и наставници послали су поруку да се само толеранцијом гради
не насилно окружење и да би сваки дан требало да буде Дан толеранције.
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Семинар ,,Интеграција, корелација и занимација“
Дана 17.11.2018.године у ОШ „ Иво Андрић“ Прањани,одржан је семинар
Интеграција ,корелација и занимација“.
Увек се памте оне лекције које се науче ван оквира учионице
У четвртак 29.XI 2018. ученици наше школе имали су несвакидашњи
школски дан. Како се у нашој школи нова знања не стичу се само у оквиру
учионице, овог пута је то било у биоскопу. У Дому културе у Чачку гледали
су филм ,,Гринч“. Посебну чар је имао јер је приказан у 3Д пројекцији што
се ученицима нарочито допало.
Филм је првенствено био едукативан. Промовише значај породичних
вредности а ликови који се појављују могу послужити као пример нежног,
топлог односа између родитеља и деце. Веома важна је порука коју
добијамо о међусобним односима и толеранцији, заједништву становника
једног места који се поштују и воле. Упућује на пажњу према усамљеним
особама, јер нечије мало, некоме може бити много. Истакнут је значај
обележавања породичних празника. Све ове поруке су приказане на
занимљив и духовит начин па су ученици са пажњом и уживањем
одгледали филм.
Учење ван оквира учионице у потпуности је испунила очекивања
ученика и наставника.
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Семинар„Мултимедија у настави и учења у основној школи“

Дана 30.11.2018.године у ОШ „Иво Андрић“ Прањани, одржан је семинар
„Мултимедија у настави и учења у основној школи“. Једнодневни семинар
који носи 8 бодова стручног усавршавања. Број запослених који су
присустовали семинару је 28.
Водитељи семинара су. Миљана Милојевић , учитељ и Зорица Сорак,
наставник српског језика из Крагујевца.
Циљ семинара је: унапредити и осавременити наставу применом
мултимедија у наставним и ваннаставним садржајима у основној школи.
Наставницима је пружена методичка помоћ за квалитетније, занимљивије
и креативније припремање и извођење наставе. Као и покретање нових
програма за прављење квизова у настави.
Учесници семинара су задовољни са програмом семинара.

ДЕЦЕМБАР
Извештај са фестивала науке
Дана 1.12.2018.године водили смо децу на Фестивал науке у Београд. Ишло
је 15 деце и 5 наставника. На фестивалу смо били 3 сата.
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Деца су могла да виде много занимљивих огледа и експеримената из
области хемије, физике, биологије и географије.
Видели смо:
- како ради срце;
- како се праве предмети од течног магнета;
- препариране животиње;
- дестилацију алкохола, боја и воде;
- принцип рада авиона помоћу сунчеве светлости;
- принцип рада вентилатора;
- Теслину куглу и друго.
У периоду од 12:30 до 13:15 гледали смо извођење огледа на Kllet
штанду. Након тога смо одвели децу на Калемегдан и у шетњу кнез
Михаиловом улицом. Деца су била одушевљена фестивалом и изразила
жељу да иду и идуће године.

Позоришна представа ,,Чарли и ја“ у Прањанима
У петак, 7.12.2018.године, у школи у Прањанима је гостовала
позоришна група: УНБО ,,Сашка и дружина“ из Пожаревца, са представом
,,Чарли и ја“.
Представа је била забавног карактера. Ученици су са занимањем
пратили главну глумицу која се трудила да дочара лик Чарлија Чаплина, а
веома занимљив је био и лик Мајкла Џексона.
Поред тога што су се забавили, ученици су научили ко је био Чарли
Чаплин, сазнали су нешто о немом филму, као и о филму у црно- белој
техници.
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Представа је одржана и у Брезни за ученике из Брезне ,Теочина и
Срезојеваца.

Ученици из Каменице,Гојне Горе и Богданице имали су данас такође
прилику да гледају истоимену представу.
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Леп говор
На данашњем општинском такмичењу у лепом говору, одржаном у
Основној школи „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу, Дуња
Ђоловић, ученица другог разреда из Теочина освојила је прво место.
Трибина „Проблеми у васпитању и начини превазилажења“
У уторак, 11. децембра 2018. године у свечаној сали матичне школе „Иво
Андрић“ у Прањанима, као једна од планираних активности Клуба
родитеља и наставника, професор Радиша Зимоњић одржано је предавање
на тему „Проблеми у васпитању и начини превазилажења“ .
Професор Зимоњић је говорио о васпитању деце поредећи два модела
васпитања - традиционално и „плишано васпитање“ . Истакао је да је циљ
сваког родитеља да оспособи дете да живи самостално, без ослањања на
родитеље. Као најважнији циљ васпитања, навео је развијање свесности
код деце што ће им помоћи да, у обиљу могућности које им савремено
друштво нуди, направе прави одабир. Три најзначајнија елемента која
доприносе развоју свесности су : читање књига, рад рукама и човечни
разговори (развијају саосећање, доброту, љубав).
Овом интересантном и поучном предавању присуствовали су родитељи
ученика који су чланови Клуба родитеља и наставника, као и наставници
ОШ „Иво Андрић“.

50

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. годину

150 година од рођења Михаила Петровића Аласа
По препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја у
ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима у четвртак, 13.12.2018. године један час
математике посвећен је Михаилу Петровићу Аласу. Повод ове препоруке је
било обележавање 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа.
Циљ овог часа је био да у границама расположивог времена
осветлимо несвакидашњу, чини се, непревазиђену личност академика,
научника, педагога, проналазача, светског путника и путописца,
риболовца, музичара, виноградара, војника, боема, хуманисте... кaкав је
био Михаило Петровић или како су га пријатељи звали Мика Алас.
Час је реализован коришћењем текста и ППТ презентације
прослеђене од стране Друштва математичара Србије. Ученици су веома
пажљиво слушали о животу и делу Мике Аласа. Били су веома активни и
имали су заиста пуно питања. Највише пажње им је привукла свестраност
Михаила Петровића. Након тога осмислили су и направили пано посвећен
Михаилу Петровићу и поставили га у хол школе.
Промоција Зборника „18.год“
Књижевно вече поводом промоције Зборника „18 год“ реализовано је у
Културном центру. Промоцију је осмислила Љиљана Браловић, песникиња
из Прањана, музичка подршка Јана Столица, ученица из Прањана, Ленка и
Милица Вујанић, ученице из Срезојеваца, стихове су казивали ученици из
Брезне и Теочина о родном завичају.Учесници конкурса и програма били су
награђени књигом.
Оваква дружења су веома драгоцена за ученике, јер им дају им нове идеје
и подстичу да још више пишу. Ово је прилика да деца осете искуство
јавног наступа и учине радост својим родитељима и наставницима.
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Зима и њене радости
И ове године у нашој школи је уприличен празнични амбијент. Креативни
ученици су показали своју оригиналну новогодишњу декорацију са пуно
радости. Урађене су: честитке, пахуље од папира, Снешко Белић од
пластичних чаша, еко украси за јелку, и све то даје топлину овој малој
сеоској школи пуној радости.
Посета Деда Мраза и поклони од господина Милоша Боровњака, родом из
Брезне, обрадовали су наше ђаке.
А, пакетиће слатке и „Соко Штарк“ нам традиционално дарује. У нашој
школи све је слатко, радост је права за најмлађе ових дана.

Нoвогодишња приредба
Гојногорски предшколци и ученици припремили приредбу за родитеље 31.
12. 2018. год.
Скечевима, рецитацијама и покретним играма забавили своје најмилије.
Деда Мраз и Баба Мразица предшколцима и ученицима поделили
новогодишње пакетиће.
Са осмехом испраћена 2018. година.
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Новогодишња научна чаролија
На крају календарске године 31.12.2018. у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима
организована је манифестација под називом „Новогодишња научна
чаролија“.
Нашу Новогодишњу чаролију започели смо такмичењем у кићењу јелки
украсима од рециклажног материјала које су ученици сами направили. У
овом такмичењу учестовали су ученици из Прањана, Коштунића и Теочина.
Прво место су освојили ученици трећег разреда из Прањана, друго место
ученици из Теочина, док су треће место освојили ученици седмог разреда
из Прањана.
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Новогодишњу чаролију смо наставили извођењем научних експеримената
из физике, хемије, техничког и информатичког образовања и биологије.

Наставнице хемије и физике Јелена Чоловејић и Милка Јоровић су са
ученицима извеле низ експеримената од којих су „ Хемијски вулкан“, „ Лава
лампа“ и „ Дух из боце“ привукли највише пажње.
Наставнице техничког и информатичког образовања Милка Обренић и
Драгана Лечић су са ученицима реализовале вежбе везане за производњу
електричне енергије. Од лимуна, бакра и цинка направиле су батерију
помоћу које су укључиле сијалице у макетама кућа.
Наставнице биологије Маријана Марковић и Катарина Костић су
направиле препарате од природних материјала ( пресек листа, крила
лептира, перо птице и попречни пресек кишне глисте) које су ученици
посматрали под микроскопима.
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Поред промовисања науке, манифестација је имала и хуманитарни
карактер. Наиме, новац који су ученици прикупили продајом
новогодишњих честитки, украса, лутки и колача које су сами направили
наменили су својим другарима лошијег материјалног стања.

На крају „ Новогодишње научне чаролије“ ученици трећег разреда матичне
школе приказали су приредбу коју су припремили са својом учитељицом
Бранком Рајчевић. У оквиру приредбе извели су низ рецитала о Новој
години, драмски текст „ Поштарева торба“, као и представу „Радован и
Јулијана“ за коју су текст написали уз помоћ психолога школе Сање
55

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. годину

Ранковић Илић. Уз звуке гитаре учитеља Драгана Алуровића певали су
новогодишње песме и песмом дочекали Деда Мраза који је свима пожелео
срећу, здравље и успех у Новој години, и који је деци поделио слаткише.
Затим је уследила журка у новогодишњем расположењу.

Са жељом да ова манифестација постане трaдиционална захваљујемо
педагогу школе Данијели Ракићевић која је идејни творац и главни
организатор овако предивног последњег радног дана у 2018.години.
Посебну захвалност упућујемо нашем директору Зорану Пантовићу који
нам је велики ослонац и покретач у раду.
ЈАНУАР
Окружно такмичење у лепом говору
Окружно такмичење у лепом говору одржано је 19. јануара 2019. године у
09:30 часова, у Основној школи „Милица Павловић“ у Чачку, у
организацији Градског одбора Удружења „Пријатељи деце Србије“ из
Чачка. Нашу школу је представљала ученица другог разреда, Дуња Ђоловић
из Теочина.На крају такмичења Дуњи је уручена Захвалница за учешће.
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У сусрет Светом Сави
У светосавској недељи чланови
Библиотечке секције као и ученици
продуженог боравка са библиотекаром Горданом Поповић и Снежаном
Голубов, учитељицом продуженог боравка, осмислили су песнички час под
називом ,,Светосавска песмарица “ посвећен првом српском учитељу и
просветитељу.
Наиме, неколико ученика са библиотекаром пронашли су на Интернету низ
песама посвећених Светом Сави одштампали и поделили ученицима, чији
задатак је био да те песме читају или рецитују својим другарима . Они су
то са задовољством прихватили .Песнички час је одржан 22.1.2019. године.
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Новогодишњи квизови у нашој школи
У нашој школи се традиционално у јануару организују два квиза
„Свезналица“ и „Знање је благо“. Квиз „Свезналица“ је намењен ученицима
млађих разреда (трећи и четврти ), а квиз „Знање је благо“ ученицима
старијих разреда (пети, шести, седми и осми).
Ове године квизови су одржани 23. јануара 2019.године у просторијама
матичне школе. Оно што нам је посебно драго да су учествовали ученици
из издвојених одељења: Каменице, Теочина, Коштунића, Брезне , као и
ученици матичне школе у Прањанима. То нам говори да су ученици
заинтересовани за учешће у квизу.
Учестовало је 35 ученика подељених у две мешовите категорије млађих и
старијих разреда. У млађој категорији било је 4 екипе , а у стaријој
категорији 3 екипе.
У квизу „Свезналица“ победила је екипа „Деда Мраз“: Ива Крунић, Мина
Буревић, Душан Гајевић, Вук Дринчић и Алекса Дамљановић.
Друго место освојила је екипа „Божићна чаролија“: Маша Јевтовић,
Бранислав Томовић, Матеј Петровић и Михаило Станојевић.
Треће место освојила је екипа „Снешко Белић“: Наталија Милошевић,
Јована Станојевић, Катарина Браловић, Јелена Томовић и Огњен
Топаловић.
Четврто место освојила је екипа „Звончићи, звончићи“: Милица Јевтовић,
Јована Контић, Бранислав Дамљановић, Петра Обрадовић и Богдан
Петровић.
У квизу „Знање је благо“ победила је екипа „Чувари традиције“: Невена
Томовић, Николина Старчевић, Милица Веселиновић, Драгана Влашковић,
Милица Лазовић.
Друго место освојила је екипа „Ногододишња чаролија“: Теодора
Станојевић, Вук Гајевић, Анђела Обрадовић, Милена Бјелаковић и Дарко
Вујичић.
Треће место освојила је екипа „Научна истраживања“: Јана Столица,
Драган Јевтовић, Марија Браловић, Кристина Матијевић и Ана Јеремић.
Захваљијући спонзору СТР „Аница“ из Богданице која је поклонила
новогодишње пакетиће, све екипе су добиле по новогодишњи пакетић.
Аутор, организатор и реализатор квизова је Данијела Ракићевић, педагог.
Сарадници у састављању питања су: Јелена Александров наставник
историје, Велимир Александров наставник географије, Бранка Станојевић
наставник енглеског језика, Јелена Гујаничић наставник биологије,
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Бранка

Рајчевић

У организацији квизова помогли су: Зоран Пантовић директор школе,
Бранка Рајчевић учитељ, Драгана Лечић наставник информатике, Драган
Алуровић учитељ, Гордана Поповић библиотекар школе и Мирјана Маћић
учитељ.
У реализацији квиза помогли су учитељи из издвојених одељења и матичне
школе: Ана Зарић, Ана Миловановић, Саша Васиљевић, Милица Милојевић,
Бојан Ђуровић, Ненад Тешовић и Славица Јевтовић .
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Савиндан у Гојној Гори
Гојногорски ученици у својој школи прославили Савиндан.
Својим активностима : прављењем паноа, певањем химне, извођењем
рецитала ( читањем припремљених реферата о нашем великану)
обележили школску славу СВЕТОГ САВУ.
Одгледали и документарне филмове:
,,Биографија Светог Саве“, ,, Настављајте моја дела, то је слава неувела“ и
,,Легенде о Светом Сави“.
Ученици освежили знања о Светом Сави који је оставио неизбрисив траг у
српској историји, књижевности, законодавству...

Савиндан у Каменици
Школа у Каменици прославила је данас школску славу Савиндан .
Ученици и наставници присуствовали су литургији у цркви, а након
литургије ученици школе из Каменице и Богданице су рецитовали стихове
о Св.Сави и говорили о његовој улози у српском народу. За то су награђени
слаткишима.
Након прославе у цркви , припремљено је послужење у школи где су
уживали у специјалитетима домаће кухиње.
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Савиндан у Брезни
Школска слава Свети Сава обележена је у издвојеном одељењу ОШ „Иво
Андрић“ у Брезни.
И ове године, као и ранијих, ученици из Брезне и Теочина су са својим
наставницима присуствовали литургији у цркви Светог Димитрија где су
говорили стихове о Светом Сави, а потом их је свештеник наградио
пакетићима.
Прослава је настављена пригодним програмом у школи. Лик и дело Светог
Саве инспирисали су многе наше уметнике да створе значајна дела. Наши
ученици, у сарадњи са својим наставницима, потрудили су се да прикажу
део тог стваралаштва.
Чланови школског хора отворили су приредбу Светосавском химном, потом
су уследиле рецитације ученика нижих разреда из Брезне и Теочина. Хор је
извео и композицију „Дивна песма“, а публика је уживала у дрматизацији
„Најбоље задужбине“ .
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Савиндан у Прањанима
У недељу, 27. јануара у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима свечано је
обележен Савиндан, школска слава. Као и претходних година домаћини
славе су били ученици осмог разреда, њихови родитељи и одељењски
старешина Велимир Александров. Свечаности су присуствовали многи
уважени гости.
Програм су припремили Горица Ристановић, Марко Станојевић и Снежана
Голубов. Наступали су и чланови КУД-а ,,ФРА“.
После програма присутнима се обратио директор Зоран Пантовић. Истакао
је успехе ученика на многим такмичењима, обавестио присутне о
реновирању школе, о улагањима која доприносе бољим условима рада.
Уручио је и Светосавско признање запосленма који су се истакли у раду.
Подељене су и дипломе учесницима у квизу ,,Знање је благо“.
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Крај првог полугодишта
Поводом завршетка првог полугодишта у школи у Каменици је 31.1.2019.
приређен културно-уметнички програм. Наши гости били су родитељи и
директор школе.
Директор је поздравио присутне и истакао значај сеоских школа. Такође је
говорио и о активностима у школи и свему што је урађено у току овог
полугодишта.
Ученици су певали, глумили и рецитовали, а поред тога показали су и да су
одлични играчи. За само неколико месеци, колико постоји фолклорни
ансамбл у Каменици, много су научили. Одиграли су игре из Србије и
Мачве, а свој играчки таленат показали су и ученици из Прањана.
Ученици су певали, глумили и рецитовали, а поред тога показали су и да су
одлични играчи. За само неколико месеци, колико постоји фолклорни
ансамбл у Каменици, много су научили. Одиграли су игре из Србије и
Мачве, а свој играчки таленат показали су и ученици из Прањана.
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ФЕБРУАР
Општинско такмичење из енглеског језика
На општинском такмичењу из енглеског језика које је одржано
23.2.2019.године у ОШ „ Десанка Максимовић “, у Горњем Милановцу ,
Јана Столица ,ученица 8.разреда из Прањана освојила је 2.место.

Обележен Национални дан књиге
Најстарија српска установа културе-Народна библиотека Србије
28.фебруара слави свој рођендан,а овај датум је 2013.године проглашен и
за Национални дан књиге.
У четвртак, 28.фебруара у нашој школи
први пут је обележен је
Национални дан књиге. Ученици млађих разреда укључили су се својим
активностима у обележавање Националног дана књиге.Одржана је
креативна радионица представљања омиљене књиге. Они су на тај начин
препоручили књиге својим другарима.
Књига
Књига је човеку најбољи друг,
И према књизи имамо дуг.
Књигу треба чувати и пазити
Ову дивну даму не смемо газити.
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Зато се труди да читаш више,
у себи, гласно, гласније тише.
Видећеш ,књига је другар прави
Уме да нас учи али и забави.

МАРТ
Oпштинско такмичење из математике
Општинско из математике одржано је 2.3.2019. у ОШ „Краљ Александар I“
у Горњем Милановцу. Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
65

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. годину

1.Михајило Станојевић-3.разред-2.место
2.Бранислав Томовић-похвала
3.Анђела Папић-4.разред-1.место
4.Душан Гајевић 4.разред-3.место
5.Огњен Топаловић 4.разред- похвала
6.Јована Контић 4.разред –похвала
7.Катарина Пантовић-5.разред- 2.место
8.Николина Старчевић 5.разред-похвала
9.Лука Вуковић 7.разред-1.место
10.Ђорђе Вујанић 7.разред-похвала
Општинско такмичење из хемије
На општинском такмичењу из хемије које је одржано 3.3.2019.године које
је одржано 3.3.2019. године у ОШ „ Свети Сава “ у Горњем Милановцу.
Ученица седмог разреда Катарина Вујичић освојила је 2.место, а Ивана
Милановић, такође ученица седмог разреда заузела је треће место .
Општинско такмичење из књижевности
Општинско такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“ одржано
је у недељу 3.марта 2019.године у ОШ „ Десанка Максимовић “ у Горњем
Милановцу.На окружно такмичење пласирали су се:
Ђорђе Вујанић 7.разред -1.место; Огњен Козодер 7.разред-3.место;Ленка
Вујанић 8.разред-1.место; Милена Брковић 8.разред -2.место; Немања
Сарић 8.разред- 2.место и Невена Томовић 8.разред-2.место.
Играј за енергију
Светски дан енергетске ефикасности се обележава сваке године 5.
марта.
Енергетска ефикасност, пре свега , подразумева смањење губитка
енергије и њено ефикасно коришћење у свим областима рада, живота и
практичног деловања.
Како, према званичним подацима, Србија троши двоструко више
енергије од светског просека, а чак шест пута више од неких земаља
Европе, неопходно је већ од школсаког узраста развијати код ученика
свест о потреби рационалног коришћења енергије.
Ученици IV разреда из Прањана су се укључили у ову

,,животну

игру“.
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Светски дан енергетске ефикасности у Богданици
У уторак 5.III 2019.године ,поводом обележавања светског дана енергетске
ефикасности, сам ученицима : првог,трећег и четвртог разреда одржала
предавање ,о рационалном коришћењу
енергије.Појам енергетска
ефикасност ,подразумева смањење губитка енергије и њено рационално
коришћење.Чињеница ,да је у Србији потрошња електричне енергије дупло
већа ,од светског просека ,а у односу на неке земље у Европи ,знатно већа
,обавезује нас да код ученика од првих школских дана развијамо свест о
рационалном коришћењу енергије.
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Дан енергетске ефикасности
Дан енергетске ефикасности ученици школе у Каменици обележили су
низом активности.
Ученици петог разреда су заједно са наставницом у оквиру предмета
чувари природе направили сат на коме су приказани позитивни и
негативни утицаји човека на планету Земљу.
Наставница физике упознала је ученике са појмом енергетске ефикасности
и начинима штедње енергије. На часу техничког и информатичког
образовања знање су употпунили и проверили играјући игру „ Играј за
енергију“.
Ученици осмог разреда су на часу хемије учили о нафти као необновљивом
извору енергије, а на часу немачког језика правили плакат о рециклажи,
штедњи електричне енергије и воде, соларној енергији.
Продукти рада ученика и наставника приказани су на паноу у холу школе.
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Основна школа „ Иво Андрић“ – Прањани, издвојено одељење у Брезни,
обележило је 5.март 2019.год. као Дан енергетске ефикасности.
Учествовали су ученици од четвртог до осмог разреда. Наставница физике
им је испричала како се штеди енергија, који све извори енергије
постоје.Наставница биологије је заједно са осмим разредом урадила на
паноу Изворе енергије. Наставница хемије им је испричала нешто о нафти
и гасу. Наставница математике је 6.разреду помогла да нацртају знак за
рециклажу и испричала нешто о панел плочама. Наставница српског језика
је заједно са 7.разредом одштампала занимљиве слике са интернета, које су
исекли и залепили на пано док је наставница техничког образовања са 4. и
5.разредом направила кућицу са
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Наша школа традиционално сваке године у марту одржава
Маскенбал. Овога пута ова лепа манифестација реализована је у среду
6.03.2019. у матичној школи. Учествовали су ученици из Гојне Горе,
Каменице, Коштунића, Теочина и Прањана. Било је баш пуно учесника
(40). Како су маске биле интересантне и креативне, комисија, коју су
чинила два члана из Културног центра ,,Абрашевић“ и педагог и психолог
из наше школе, није имала лак задатак избора - које маске да позову на
финалну манифестацију која ће се реализовати у недељу 10.03.2019. у
Дому културе у Чачку.
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8.март у Теочину
Међународни Дан жена је дан посвећен женама који се слави сваке године
8.марта. Овај дан је настао као дан борбе за економску, политичку и
социјалну равноправност жена и мушкараца.
У ИО школе у Теочину је организована приредба коју су припремили
ученици из Брезне и Теочина са својим наставницима. Наши гости били су
родитељи ученика, наставници из Брезне и директор школе.
Уз најлепше стихове, песме и честитке, ученици су пренели поруку
захвалности и љубави својим најбрижнијим особама.
Од почетка школске године постоји фолклорни ансамбл у Теочину за
ученике из Теочина и Брезне. Циљ је игра, а народне игре имају за циљ
неговање друштвеног и естетског васпитања деце. Свој играчки таленат
ученици су показали у дечјим играма и играма из Србије и Мачве.
По завршетку приредбе, све присутне је поздравио директор школе Зоран
Пантовић. У свом обраћању истакао је важност сеоских школа и значајне
резултате наших ученика на такмичењима у наставним и ваннаставним
активностима.
Уз закуску и коктел дружење се наставило у просторијама школе.
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Приредба поводом 8. марта у Прањанима
Ученици Продуженог боравка од првог до четвртог разреда ОШ
„Иво Андрић“ Прањани, са учитељицом продуженог боравка Катарином
Шишовић, осмислили су приредбу за Дан жена, 8. март. Приредба је
одржана у продуженом боравку. Позване су маме, баке, наставници школе,
педагог.
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Општинско такмичење из биологије
На општинском такмичењу из биологије које је одржано у суботу 9.марта
2019. године у нашој школи ученици наше школе постигли су следеће
резултате :Маријана Плачић 7.разред ,2.место и Невена Томовић
8.разред,3.место.
Општинско такмичење из историје
Општинско такмичење из историје одржано је у Такову 9. 03. 2019 год.
Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
Марија Браловић ученица осмог разреда 1. место;Немања Сарић 8.разред
2.место као и Ленка Вујанић ,8.разред 2.место ; Милена Брковић,8.разред
3.место ; Ђорђе Вујанић 7.разред заузео је 3.место.
Општинско такмичење у шаху
Овогодишњи организатор општинског такмичења у шаху за ученике
и ученице основних
школа Савез за школски спорт и организацију
такмичења игром до здравља, реализовао је ово такмичење у суботу 9.
марта 2019. године у ОШ „Десанка Максимовић“.
Коначан пласман
за
пионире по разредима је:
2.место – Стојановић Софија – 7.разред
3.место -Толић Алекса – 6.разред
Општинско такмичење из географије
Дана 10. марта 2019.године,
у ОШ „Арсеније Лома“ на Руднику
одржано је
општинско такмичење из географије. Ученици наше школе
постигли су следеће резултате:
Атанасије Брајовић 8.разред -1.место ; Ленка Вујанић 1. место; Немања
Сарић- 8.разред-1.место и Милена Брковић 3 место.
Ђорђе Вујанић- ученик 7. разреда освојио је друго место.
Општинско такмичење из српског језика
На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе које је
одржано у недељу ,17.марта 2019.године у ОШ ,, Свети Сава “ у Горњем
Милановцу , ученици наше школе постигли су следеће резултате :
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Ах, та љубав!
Културни центар Горњи Милановац, под слоганом „Ах, та љубав!,
организовао је 20.марта 2019. године у Модерној галерији, вече љубавне
поезије Радоша Марковића и његових гостију, ученика основних и средњих
школа.
У програму су наступили ученици Сретен Ђоловић, 7.разред, трећа
награда, Брезна и Јована Контић, 4.разред, прва награда, Теочин.
Оваква дружења су веома драгоцена за децу, јер им дају нове идеје и
подстичу их да још више пишу.

Светски дан поезије
Светски дан поезије се традиционално прославља 21.марта , па смо и ми
у нашој школи обележили овај дан.
Циљ обележавања Светског дана поезије је промовисање читања и писања ,
објављивање поезије као и давање подстицаја младима да пишу.Тим
поводом библиотекарка Гордана Поповић позвала је у госте младог песника
Лазара Биорца.Лазар је иначе био ђак наше школе ,а сада је студент
књижевности у Новом Саду.
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Дошао је да ученицима млађих разреда представи своје две књиге
„Школски дани“ и „Под крилима анђела “ , које је објавио у основној
школи.Прочитао је низ песама ,а затим је саслушао прве стихове
ученика.По завршетку читања Лазар је похвалио ученике и пожелео им да
наставе да пишу.
За крај дружења неколико својих књига поклонио је ,,младим песницима“.

Лазар Биорац
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Приредба поводом Светског дана поезије
Светски дан поезије обележава се 21. марта и установљен је од стране
Unesco-а 1999.године. Сврха обележавања овог дана је промоција читања и
писања поезије широм света, као и изражавање јединства у креативности
људског ума.
Тим поводом у нашој школи је одржана приредба у којој су учешће
узели ученици трећег, четвртог, седмог и осмог разреда, са наставницом
енглеског језика Тамаром Богдановић. Приредба је садржала неколико
сегмената-рецитовање поезије на енглеском (прилагођене различитом
узрасту деце), такмичење старијих ђака у квизу посвећеном важним
подацима о светској поезији ( које је најстарије дело енглеске поетикеBeowulf, колико најдужи еп на свету Mahabharata има стихова-200,000, ко
је написао античке епове Илијаду и Одисеју-Homer, ко су најчитанији
песници на свету-Shakespeare и Gibran, одакле води порекло haiku поезијаиз Јапана итд) . Затим је уследило слушање аудио записа песме енглеског
песника (Lord Byron-She walks in beauty), где су деца имала задатак да чују
и запишу што већи број речи. Такође, ученици су спајали парове речи које
се римују, читали најлепше изреке о поезији које су затим качили на пано у
школском ходнику. Све је било пропраћено и употпуњено лаганим
мелодијама.
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Ученици су, кроз смену различитих активности, имали прилику да се
забаве, али и да науче нешто ново. Часу су присуствовали педагог школе,
библиотекар и учитељица четвртог разреда.

Окружно такмичење у шаху
Oкружно такмичење у шаху одржано је 24.марта 2019. године у ОШ ,, 22
децембар “ у Доњој Трепчи. На републичко такмичење пласирао се Алекса
Толић, ученик 6.разреда наше школе.
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Општинско такмичење у атлетици
Овогодишњи организатор општинског такмичења у атлетици за ученике
и ученице основних и
средњих школа Савез за школски спорт и
организацију такмичења игром до здравља реализовао је ово такмичење 25.
марта 2019. године на терену СД "Таково".
Појединачни пласман на окружно такмичење изборили су :
Скок у даљ – Толић Стефан - ОШ "Иво Андрић" Прањани
300м – Обрадовић Александра- ОШ "Иво Андрић" Прањани
Скок у даљ из зоне – Трнавац Николина ОШ „Иво Андрић“ Прањани
Окружно такмичење из математике
На окружном такмичењу из математике које је одржано у суботу 23.3.2019.
у ОШ ,, Свети Сава“ у Чачку ученици наше школе постигли су следеће
резултате :
Милена Брковић 8.разред-1.место
Ленка Вујанић 8.разред-2.место
Немања Сарић 8.разред-2.место
Невена Томовић 8.разред-2.место
Ђорђе Вујанић 7.разред-2.место
Маријана Плачић7.разред 3.место

Природи у част
Поводом Светског дана шума, Светског дана вода, Светског дана поезије и
доласка пролећа у Каменици је у понедељак,25.3.2019. године одржан
интегративни час.
Били су укључени ученици свих разреда.
На почетку часа ученици млађих разреда отпевали су песму о пролећу, а
затим наставили са низом рецитација и састава о пролећу, шуми и води.
Поред овога били су и веома креативни, па су правили разнобојно цвеће и
пролећну вилу да украсе ходник школе.
Ученици старијих разреда су свој део почели симболично са чуварима
природе где су направили пано о улози и значају воде, као и о последицама
њеног загађења и прекомерног коришћења.О томе су говорили и на
немачком језику . На хемији су такође говорили о води, али о њеним
особинама, агрегатним стањима, хемијском саставу. Показали су и молекул
воде који су направили од стиропора. Из физике су радили задатке о
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густини воде.
Из математике су ученици радили задатке у којима су повезани природа и
проценти.
Енглески језик је био заступљен кроз реченице о пролећу и заштити
животне средине у којима се јављају модални глаголи, поређење придева и
предлози.
Из српског језика ученици су читали песме о пролећу које су сами
написали. Текст „ Јабука на друму“ представљен је помоћу мапе ума . Циљ
је био да се прикаже човекова суровост према природи , али истовремено и
суровост човека према другом човеку.
Ученици су отпевали песме „Шума на киши“ и „У ливади под јасеном“, па је
тако укључена и музичка култура.
Евалуација је направљена на географији кроз низ занимљивих питања.
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Радио аматери у нашој школи
У среду, 27. марта 2019. године нашу школу су посетили радио-аматери
из Горњег Милановца Горан Марјановић и Јован Петровић. Они су
заинтересованим ученицима одржали предавање о томе како се постаје
радио-аматер, које уређаје користе, чиме се баве радио-аматери, сличности
и разлике између мобилних телефона и радо-станица.
Такође су истакли да је радио-аматеризам хоби за комуникативне људе
који желе да упознају радио-аматере са свих континената, да је то посао за
људе који воле рачунаре, електронику и стране језике.
После презентације ученици су имали прилику да се упознају са техником
коју користе радио-аматери и да се опробају у тим улогама.
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Интегративни час на тему „НИКОЛА ТЕСЛА“
У среду 27.3.2019.године на првом часу физике одржан је
интегративни час у осмом разреду на тему „Никола Тесла“.
Интегративни час су одржале наставнице српског језика,
математике, техничког образовања и физике. Учествовала су деца
8.разреда, као и петог и шестог разреда. На почетку часа, наставница
српског је прочитала део текста из романа,,Тесла, портрет међу маскама“,
Владимира Пиштала. Читање одломка имало је за циљ да ученике
мотивише да прочитају одломак у Читанци за наредни дан када ће текст
бити обрађиван.Укратко је ученике упознала са наградама које је роман
добио.
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Ученик Никола Веселиновић се јавио да припреми презентацију о
биографији писца.
После су наставница физике и техничког испричале нешто о струји и који
материјали проводе струју, а који не. А затим су два ученика уз помоћ
конструктора, на коме су унапред направили струјно коло на часу
техничког, мерили уз помоћ мултиметра струју и напон. Једна ученица је
бележила резултате на табли и на крају нацртала график зависности струје
од напона.
Потом је наставница математике објаснила Теслин тајни код 369.
На крају часа био је квиз, ученци су кроз игру и надметање у знању
показали колико су пажљиво пратили рад на часу. Час је завршен
позитивним коментарима ученика.
Часу су присуствовале заменик директора и педагог школе.

Окружно такмичење из хемије
Окружно такмичење из хемије одржано је 30.3.2019.у ОШ,,Драгиша
Мишовић “ у Чачку. Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
Вујичић Катарина 7. разред-2.место
Милановић Ивана 7.разред -3.место
АПРИЛ
Обележен Међународни дан књиге за децу
Међународни дан књиге за децу, у свету се обележава од 1967.
године на дан када је пре тачно 214 година рођен Ханс Кристијан
Андерсен, дански књижевник, творац „Мале сирене“, „Ружног пачета“,
„Принцезе на зрну грашка“ и многих других блиставих бајки без којих
одрастање није могуће замислити.
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Поводом Међународног дана књиге за децу, у оквиру Библиотечке
секције и продуженог боравка са ученицима млађих разреда, реализована
је едукативно-креативна радионица 2.4.2019. године .
На почетку радионице ученици су упознати са животом и стваралаштвом
овог бајкописца, као и са значајем обележавања Међународног дана књиге
за децу. Сазнали су зашто се баш датум рођења Андерсена узима за датум
посвећен књизи за децу.
Подсетили су се на то да је Ханс Кристијан Андерсен био дански
књижевник и да је написао око 160 бајки које су преведене на велики број
језика (више него било која друга литература, изузев Библије). Сами су
закључили да живот творца: Мале сирене, Девојчице са шибицама, Царевог
новог одела, Оловног војника, Цвећа мале Иде,Снежне краљице, Палчице,
највише подсећа на бајку Ружно паче и да су бајке те које су га одвеле у
срећнији живот.
Уследио је разговор о најзанимљивијим цртаним филмовима, представама
и сликовницама који су настали по његовим бајкама.
Приказан им је цртани филм „Ружно паче “ и уз песму „Пусти пусти бригу“
ученици су правили „паметне обележиваче“ за књиге и све то у циљу
развијања и неговања љубави према књизи.
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Представа ,, У цара Тројана козје уши
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У ИО школе у Брезни изведена је представа „У цара Тројана козје уши“ за
ученике Брезне, Теочина и Срезојеваца.
Представа је изведена у
Прањанима, где су присуствовали ученици из Прањана и ученици из
Коштунића , а потом и у Каменици где су присуствовали ученици из
Каменице, Богданице и Гојне Горе.
Представу је реализовао Милутин Јевђенијевић Гиги, дугогодишњи првак
позоришта „Душко Радовић“.
Представа је необична, првенствено због тога што је глумац изводи
покретом, гласом и анимацијом. У сарадњи са ученицима Гиги даје душу
сваком предмету, тако да он на сцени оживи. На оригиналан начин су
оживљене ствари из свакодневног живота (корпа, ћуп, тиква, дрвена
виљушка).
Представа је завршена поруком за ученике: Ако желите да постигнете
нешто велико и значајно у животу, потребно је да имате три пријатеља:
породицу, учитеља и књигу.
Позоришну представу треба користити и као подстицај за ванчасовне
активности.
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Окружно такмичење из историје
На окружном такмичењу из историје које је одржано 7.4.2019. године у ОШ
„ Таковски устанак“ у Такову ученици наше школе постигли су следеће
резултате :
Ђорђе Вујанић 7.разред 1.место; Марија Браловић 8.разред 3..место и
Немања Сарић 8.разред 3.место.
Окружно такмичење из српског језика и језичке културе
На окружном такмичењу из српског језика и језичке културе Лука Вуковић
ученик 7.разреда заузео је 1.место.

Општинско такмичење ,, Шта знаш о саобраћају“
На општинском такмичењу ,, Шта знаш о саобраћају “ ученици наше
школе постигли су следеће резултате:
Катарина Пантовић 6.разред 1.место
Николина Старчевић 6.разред-2.место
Миленко Браловић 5.разред-1.место
Вук Гајевић 5.разред-2.место
Немања Сарић 8.разред-1.место
Ленка Вујанић 8.разред-2.место
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На међуокружном такмичењу у атлетици ученици наше школе постигли су
следеће резултате :
Стефан Толић 8. разред – 1.место-скoк у даљ
Ивона Танасковић 2.разред-3.место- 60 м-мини атлетика
Општинско такмичење у ЕКО КВИЗУ
Општинска управа Горњи Милановац заједно са јавним комуналним
предузећем организовала је Еко Квиз под слоганом „Селективно одлажи,
културу покажи“ на нивоу општине.
Циљ квиза је подизање свести основаца о значају заштитe животне
средине. У квизу су учествовали ученици петог, шестог, седмог и осмог
разреда основних школа наше општине. Учесници Еко квиза из наше
школе били су :Алекса Ломовић, 8. разред, Ђорђе Вујанић, 7. разред,
Александра Обрадовић, 6. разред , Николина Трнавац, 5. разред . Од
укупно седам екипа, ученици наше школе су освојили прво место и
пласирали се на републичко такмичење које ће се одржати у мају.
Овакви догађају су веома корисни и едукативни за децу, јер се тиме
подстиче свест и ниво информисаности о примарној селекцији отпада и
екологији.
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Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 12. и
13.априла.У петак у 12 часова ученици су полагали тест из математике и
попуњавали упитник .У суботу у 9 часова полагали су тест из српског
језика, а у 11 часова и 30 минута полагали су комбиновани тест.
Окружно такмичење из географије
На окружном такмичењу из географије које је одржано 14.априла 2019.
године у ОШ ,, Котража “ у Котражи ученици наше школе постигли су
следеће резултате :
Атанасије Брајовић 8.разред 1.место
Немања Сарић 8.разред 1.место
Ђорђе Вујанић 7.разред 2.место
Књига је најбољи друг
Током месеца априла библиотекар школе Гордана Поповић посетила је
неколико издвојених одељења школе где је промовисала читање.
Разговарали смо о важностима читања књига, књигама које су прочитали и
утисцима који су на њих оставиле.
За ово дружење са библиотекаром ученици с у припремили цитате о
важности књига и читања.
Ево неких од њих :
Деца која читају постају људи који мисле.
Књига је ту да нас утеши.
Књига је поучно богатство то знају сви људи , волимо да је читамо да
будемо паметне ћуди.
Закључили смо да је читање увек у моди и да, читајући, ширимо
видике и усрећујемо себе и друге.
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Мислиша 2019.године
Од укупно 40 учесника на такмичењу Мислиша 2019. Године похвалу су
добили :
Луковић Александра 2. разред
Станојевић Михајло 3.разред
Папић Анђела 4.разред
Пантовић Катарина 5.разред
Вуковић Лука 7.разред
Акција чишћења дворишта и околине
У оквиру акције „Очистимо Србију“ у понедељак, 15. априла 2019. године
ученици наше школе очистили су и уредили школска дворишта и околине
школа. У акцији су учествовали сви ученици од првог до осмог разреда, као
и присутни наставници. За прикупљање отпада биле су обезбеђене
рукавице и пластичне вреће. Учесници ове акције, свесни да свако
загађење утиче на квалитет живота, показали су добру вољу и покупили
доста пластичних кеса, лименки, стакленог и папирног отпада и тиме
допринели очувању животне средине.

Манифестација „Теочински дани“ 16.2019.године
Ова културно-уметничка манифестација доприноси представљању и
неговању културе нашег завичаја. Лепо је видети да школа у селу ради, јер
кад школа живи онда значи да село опстаје.
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Пре седам година смо први пут организовали Теочинске дане и жеља
наших ученика била је да прерасте у једну лепу традицију, која данас
повезује различите генерације са циљем да истакнемо значај вредности
дружења у сеоској средини. Традиција је лепота коју чувамо.
Програм је отворио школски хор са песмом „Боже правде“. Публика је
уживала у интерпретацији песама на српском, енглеском и немачком
језику, драматизацији текстова „Мудрац“ и „Ко је најбољи“. Програм су
својим наступом увеличали фолклорни ансамбл и балерина из наше школе
и КУД „Шумадија“ из Горњег Милановца. Стихове Добрице Ерића за децу
казивао је професор Високе школе у Чачку мр Миливоје Брковић, родом из
Теочина и песник КД „Запис“ Радош Марковић.
У школском дворишту уприличена је мини ликовна колонија за ученике
млађих разреда уз подршку Александре Луковић и Радоша Гачића. После
програма дружење се наставило уз коктел и закуску.
Овом приликом директор школе Зоран Пантовић доделио је захвалнице
бројним појединцима, као и родитељима ученика, организацијама и
предузећима за подршку манифестацији коју школа организује у сарадњи
са Месном заједницом.
На данашњој прослави је свечано отворен спортски терен за кошарку чију
изградњу су подржали родитељи ученика, Основна школа „Иво Андрић“ и
локална самоуправа.
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Литерарни конкурс на тему „Завичај“
Културни центар Горњи Милановац организоаво је у Модерној галерији,
17.4.2019. године вече завичајне поезије Радоша Марковића и његових
гостију, ученика основних и средњих школа.
У програму су наступили ученици из Брезне, Теочина и Срезојеваца.
Ана Дринчић, 2.разред, прва награда
Александра Луковић, 2.разред, прва награда
Петар Козодер, 2.разред, друга награда
Дуња Ђоловић, 2.разред, трећа награда
Јована Контић, 4.разред, прва награда
Вук Дринчић, 4.разред, друга награда
Бранислав Дамљановић, 4.разред, захвалница
Петра Луковић, 1.разред, прва награда
Филип Козодер, 1.разред, прва награда
Милош Козодер, 1.разред, трећа награда
Милош Брковић, 1.разред, захвалница
Милица Вујанић, 4.разред, друга награда
Ленка Вујанић, 8.разред, друга награда
Сретен Ђоловић, 7.разред, захвалница
Атанасије Брајовић, 8.разред, прва награда
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,,Учионица – пролећница“
Пролеће је годишње доба коме се сви радујемо, а деца наравно највише.У
месецу априлу имали смо задатак да ово најлепше доба године преселимо у
нашу учионицу. Сваког петка у месецу, на часовима ликовне културе,
ученици 1. и 3. разреда из Каменице, украшавали су по једну страну своје
учионице са мотивима пролећа. Уз помоћ разних предлога и идеја, из часа
у час, на истеку сваке радне недеље, били смо све ближе циљу.
Ученици су имали додатну инспирацију слушајући песме о пролећу као и у
шетњама у природи у које су ишли у слободно време после наставе.
Деца су се радовала свакој наредној радионици и успеху на крају исте.
Сада уживају проводећи време у својој учионици подједнако као и ван ње,
у ово доба године. И настављају да верују у то да све можемо постићи
заједничким трудом и да машта може постати стварност.
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Дан планете Земље
22. април је Међународни дан планете Земље. Ученици млађих разреда из
Каменице обележили су овај важан дан. Позвали смо другаре из Прањана,
колеге, родитеље и будуће предшколце. Такође су се одазвали директор
школе, педагог и библиотекар, који су нам увек подршка.
У главни део програма је укључена приредба на тему ,,Наша планета“ и
радионица за предшколце. Ученици су започели програм са познатом
дечијом песмом ,,Ал је лепо овај свет“. У наставку су извели драматизацију
текста у коме су главне улоге Земља, Ватра, Ваздух и Вода. Затим једно
тужно писмо планете Земље као поруку свима нама колико је наша планета
угрожена и да ће бити великих последица уколико сваки човек не промени
однос према својој средини. Приредбу су пропратиле и рецитације ученика
са Еко порукама. Такође су били и Еко-кодекси као и разне занимљивости
о планети Земљи. Ученици су извели и један скеч, у коме су неколико њих
били лептирићи и две ученице као једна дуга. Скеч је приказао колико је
заправо природа невероватна и колико лепоте у њој има. За крај су
одиграли кореографију уз песму ,,Пролеће“.
За ово време, док је трајала приредба, предшколци су добили разне шаљиве
и интересантне слике планете које је требало да обоје. Њихове радове смо
ставили на један пано који ћемо поставити у ходник школе.
По завршетку сви ученици као и предшколци изашли су у двориште школе
и уз помоћ наставнице засадили цвеће. Дружење је настављено у дворишту
као и у учионици где су се деца играла уз прелепе дечије песме о планети.
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Дан планете Земље обележен у издвојеном одељењу матичне ОШ,,Иво
Андрић"-Прањани у Богданици.

Светски дан књиге
Светски дан књиге се у свету, као и код нас, обележава 23. априла, на
дан смрти два велика европска писца – Мигела де Сервантеса и Виљема
Шекспира.
Овај празник потекао је из Каталоније, где је први пут обележен 7. октобра
1926.године на дан Сервантесовог рођења.
Године 1995. на свом годишњем заседању Организација за образовање,
науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у Паризу, по угледу на
Шпанце, а укључивши и Шекспира у повод, овај датум бира за Светски дан
књиге и ауторских права, који прихвата око 80 нација широм света.
Намера УНЕСКО-а је да уз помоћ издавача, књижара, професора и осталих
стручњака из области културе и комуникација подстакне на читање све
слојеве друштва, a нарочито младе.
Како је популарисање читања мисија која се спроводи и у нашој школи,
придружујемо се обележавању Светског дана књиге.
Циљ обележавања овог датума је развијање интересовања за књигу,
неговање културе читања и информисање о новим насловима који се могу
наћи у школској библиотеци.
Библиотекар школе Гордана Поповић је путем видео презентације књиге
„Алиса у земљи чуда “ Луисa Керолa показала да је значај читања пресудан
за одрастање детета и формирање личности.
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Неке од порука су:
*Живот без књига је неиспуњен и празан
*Свака прочитана књига унеће мало среће у свачији живот
*Богатији смо за једно ново искуство које се не заборавља лако
*Мало маште може улепшати и најтужнији тренутак
*Када читамо, можемо светом ширити причу о свему што смо
научили на том „путовању“ кроз књигу!
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Интегративно-корелативни час
По идеји предметних наставника историје, Јелене Александров и
географије, Велимира Александрова одржан је интегративно-корелативни
час из ова два предмета. Идеја је била да се кроз наставну јединицу
Република Француска прожму знања ученика из историје о средњовековној
Француској, коју су већ обрађивали на часу историје са природногеографским и друштвено-економским карактеристикама ове државе у
садашњости.
Час је реализован 23.4.2019. у 6. разреду у матичној школи у
Прањанима у оквиру трећег и четвртог редовног часа по распореду за дати
дан. Самом часу су присуствовале и психолог школе Сања Ранковић Илић,
наставница математике Милева Глишић, као и помоћник директора,
Гордана Поповић.
Ученици су подељени на три групе које су имале задатак да уз помоћ
припремљених материјала од стране наставника направе плакате на
хамер-папирима у бојама француске заставе. Свака група је врло активно
учествовала у раду и сви ученици су дали свој максимум. Своје плакате су
презентовали једни другима.
Након тога је уз помоћ коцке са појмовима из Блумове таксономије
извршена провера усвојених знања.
Од плаката ученика, након часа је у ходнику школе постављена
изложба у виду триколорне француске заставе, којом су ученици изразили
подршку својим вршњацима у Француској поводом трагичног догађаја,
који је задесио једну од најзначајнијих катедрала у Паризу и Француској –
катедралу Нотрдам.
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Састанак Клуба родитеља и наставника
Састанак Клуба наставника и родитеља одржан у уторак 23. априла 2019.
године у матичној школи у Прањанима с почетком у 13.30 часова.
Теме овог састанка су биле:



Добре и лоше стране на релацији родитељи и школа и
Улога наставника и родитеља у стварању радних навика код деце

У дискусији која је уследила „обрађена“ је само прва тема. Сви присутни су
навели по неки разлог зашто долази до разилажења између наставника и
родитеља тј. зашто изостаје сарадња на релацији родитељ-школа. Неки од
тих разлога су: родитељи су презаузети послом и обавезама те немају
времена да се посвете деци и њиховим обавезама у школи,
незаинтересованост и немотивисаност родитеља за напредак деце,
недостатак поверења, недостатак љубави; један од разлога је и тај што деца
врло често не преносе родитељима шта се ради и дешава у школи као и то
да су родитељи позвани у школу ради родитељског састанка и сл., дакле
недостатак комуникације између родитеља и деце .
Да није све тако црно, показује пример добре сарадње родитеља и учитеља
на Теочину где заиста постоји велико поверење између учитеља Ане Зарић
и Саше Васиљевића и тамошњих родитеља.
Било је и предлога како побољшати сарадњу – организовати дружења
родитеља и наставника кад су црквени празници. Тако је на Теочину
организован турнир у кошарци на трећи дан Ускрса.
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Дискусија на прву тему је била обимна и потрајала је дуже од предвиђеног
па је друга тема остављена за разматрање на следећем састанку Клуба.

Ускршња радионица у ИО Теочин
Негујући традицију, у нашој школи, организована је ускршња радионица.
Ученици су различитим техникама украшавали јаја и правили честитке са
поруком на енглеском језику. Ово је идеална прилика за развијање маште
код деце, кроз игру и забаву, у којој учествује цело одељење. Циљ је
остварен, да подстичемо развој индивидуалности, креативности,
оригиналности код наших ученика, кроз одржавање уметничких
радионица које омогућавају стваралачки рад. Традиција је лепота коју
чувамо.
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У сусрет Васкрсу
Васкрс је један од највећих хришћанских празника који се обележава
фарбањем јаја. У четвртак 25. априла ученици млађих разреда наше школе
су са својим учитељима, свештеником, педагогом, библиотекарком и
учитељицом продуженог боравка у сали Парохијског дома, фарбали
ускршња јаја. Ова традиционална васкршња радионица одржана је у
пријатној атмосфери.
По завршетку радионице свештеник је припремио послужење.
Своје предпразничке активности ученици су наставили у школском
дворишту где су са учитељицом продуженог боравка, Снежаном Голубов,
одржали креативну радиоицу и васкршњу изложбу. Правили су корпице за
јаја, украсе за васкршњу трпезу и прогласили најлепше офарбано јаје. За
своје ангажовање и уложени труд ученица Маша Јевтовић награђена је
књигом.
Продајом изложбених радова са радионице ученици су сакупили новац и
купили неколико друштвених игара за продужени боравак.
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МАЈ
Првомајски шаховски турнир у Богданици

Поводом првомајских празника, у суботу 4. маја 2019. године, по
десети пут одржан је шаховски турнир у Богданици. Организатори
турнира су ОШ“Иво Андрић“ Прањани и шаховски клуб „Пролетер „ из
Миндена. Такмичење је организовано за две категорије- јуниоре и сениоре.
У јуниорској конкуреницији такмичило се 28 дечака и девојчица, док је у
сениорској било 18 такмичара.
Најбољи у јуниорској конкуренцији били су Филип Стефановић, који
је заузео прво место, друга је била Александра Стојадиновић, а треће место
је заузео Никола Андрић, сви из омладинске шаховске школе „ Борац“ из
Чачка, док је код сениора прво место заузео Ал Атарји Сами, други је био
Горан Стефановић, а треће место заузео је Иван Димитријевић из Чачка.
Организатор турнира Зоран Пантовић, директор школе“ Иво
Андрић“, обратио се присутним такмичарима истакавши важност шаха за
интелектуални развој деце и омладине. Потом се осврнуо на деценију
одржавања турнира. „Све је почело захваљујући Милану Стојановићу , из
Тометиног Поља, који је живео у Миндену.Он је донео школи поклон од
осам шаховских гарнитура. Убрзо потом јавила се идеја да се организује
шаховски турнир, који би имао за циљ популаризацију ове древне игре код
деце и омладине. Сарадња је настављена и у наредним годинама, тако да
су представници „Пролетера“ учествовали неколико пута у надметању.
Фадил Нерудин, Милета Станојевић и господин Поповић почели су да
помажу овај турнир како финансијски, тако и у поклонима- мајицама,
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медаљама
и
пехарима.
Пре
пет
година
довели
су
њиховог
интернационалног мајстора господина Дирка Шуа из Немачке да одигра
симултанку са нашим шахистима. Временом турнир је растао, почела су
деца да се укључују у игру и као резултат тога пре три године смо
организовали општинско првенство у шаху за основне и средње школе у
Горњем Милановцу. Наша школа је прошле године имала једног ученика
који се пласирао на републичко такмичење у шаху, док ће ове године
ученик шестог разреда Алекса Толић учествовати на републичком
такмичењу, јер је заузео прво место на окружној смотри у Трепчи.Турнир је
меморијалног карактера и посвећен је Милојци Кнежевић, жени која је
једина играла шах у Богадници. Занимљиво је и то да се подударило да
први шаховски турнир 2010. године буде одржан баш на дан када је бака
Милојка сахрањена “, истакао је Пантовић.
По завршетку такмичења председник Месне заједнице Богданица
Бранимир Кнежевић и директор школе Зортан Пантовић су победницима
уручили пехаре, медаље, дипломе и захвалнице. Након тога за све присутне
био је организован ручак и коктел добродошлице уз традиционално јелопасуљ из земљаног лонца.
На крају овог целодневног дружења, Зоран Пантовић се захвалио
свим учесницима, Општини Горњи Милановац и председнику Дејану
Ковачевић на подршци, Фадилу Нерудину и Милети Станојевић, који су
овог пута донирали осам дигиталних сатова, мајице и медаље за сву децу
која су учествовала на турниру и позвао такмичаре да у још већем броју
дођу на следеће окупљање које ће бити у исто време наредне годинe.
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Литерарни конкурс „Крв живот значи“
Наталија Лазовић, 1.разред из Коштунића, прва награда;
Јелена Дамљановић, 1.разред из Коштунића, похвала;
Јована Контић, 4.разред из Теочина, трећа награда.
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Крос „РТС-а“
Под покровитељством РТС-а дана 10.маја 2019. године у нашој школи
одржан је крос за ученикe од првог до шестог разреда.Ученици седмог и
осмог разреда били су на екскурзији.
Циљ ове манифестације је да се поспешује физичка активност код ученика,
као и боравак на чистом ваздуху.

Екскурзија 7.и 8. разреда
Ученици 7.и 8.разреда ишли су на дводневну екскурзију 10.и 11. маја
2019. године на релацији Прањaни-Сремски Карловци – Петроварадин –
Нови Сад – Суботица – Палић – Царскабара – Прањани.
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Екскурзија 5.и 6. разреда
Ученици 5.и 6.разреда ишли су на дводневну екскурзију 14.и 15. маја
2019. године на релацији : Прањани-–Студеница – Жича – Крушевац – Ниш
– Ресавска пећина – Манасија –Прањани.
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Витезово пролеће-2019.
У дворани ,,Сава Центра“ у Београду 12. маја одржан је 17. фестивал
песника за децу ,,Витезово пролеће“, који окупља велики број наших
песника, глумаца, певача, дечјих хорова и награђену децуиз целе Србије, за
ликовне и литерарне радове од стране дечјег часописа ,,Витез“.
Ове године награђена је наша ученица 4. разреда из Каменице, Катарина
Браловић. Као подршка Катарини, фестивал су посетили и њена два
другара из разреда, као и учитељ Бојан Ђуровић и учитељица Милица
Милојевић. Деца су упознала неке од учесника фестивала, узели аутограме
и фотографисали се. За време самог програма, играли су и певали са њима.
То су биле њима већ добро познате песме од извођача као што су Леонтина,
Бора Ђорђевић, Ивана Јордан, Душан Свилар...Такође су уживали у
стиховима Недељка Попадић, Матије Бећковић,Марка Шукала, Милована
Витезовић и многих других признатих песника. Ово је један велики догађај
за њих и прилика да се заиста осећају поносно због свог рада и труда јер
имају част да буду део овог фестивала.
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Школска сцена у Каменици
Основна школа „Иво Андрић“ из Каменице учествовала је и ове године
на фестивалу „Школска сцена“ . Ученици су 17.5.2019. године у школи
извели представу „Кирија“ Бранислава Нушића. Редитељ представе је
Слободанка Гавриловић, а техничка подршка Славица Дилпарић.
Учествовало је седам ученика петог разреда ( Миленко Браловић, Бојан
Јанићијевић, Тијана Марковић, Марко Милинковић, Вук Гајевић,
Николина Трнавац и Марко Петровић) и једна ученица шестог разреда
(Милица Лазовић).
Представници Културног центра су ученике, као и сваке године,
наградили слаткишима.
Ученици су показали свој глмачки таленат ,уживали , забавили се и дали
свој допринос развоју позоришне уметности.
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Школска сцена у Брезни
Основна школа „Иво Андрић“ учествовала је и ове године на позоришном
фестивалу „Школска сцена“ чији су организатори Милановачко позориште
и Културни центар - Горњи Милановац. Ученици издвојеног одељења из
Брезне представили су се 17.5.2019. представом „Модерна бајка“ аутора
Снежане Стефановић, коју су извели у својој школи . Представу је
режирала Славица Јовићевић Бабовић.
Фестивал позоришног стваралаштва ученика основних и средњих школа са
подручја општине Горњи Милановац доделио је Диплому за најбољу
представу у категорији основних школа ОШ „Иво Андрић“ Прањани,
одељење у Брезни за представу „Модерна бајка“.
У реализацији представе је учествовало око двадесет ученика од другог до
осмог разреда из Брезне, Теочина и Срезојеваца.
Ивана Весковић , ученица петог разреда, добила је диплому за најбољу
женску улогу у категорији основних школа за улогу Зелене виле у представи
„Модерна бајка“.
Културни центар - Горњи Милановац наградио је Ђорђа Вујанића, Сретена
Ђоловића, Ленку Вујанић и Ивану Весковић пропусницом за филмске
пројекције, а Ивана Весковић је од Спортско-рекреативног центра добила и
пропусницу за Градски базен .
За учешће на фестивалу ОШ „Иво Андрић“ одељење у Брезни додељена је
захвалница, а редитељу представе Славици Јовићевић Бабовић признање
за унапређење и развој позоришне уметности.
Ученици су награђени пригодним поклонима – слаткишима и књигама.
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Пролећно дрво из маште
После ,,Учионице пролећнице“ ученици 1. и 3. разреда из Каменице
наставили су са новим идејама. Овај пут желели су да украсе врата своје
учионице јер је тај део остао да заокриже замисао. Иако баш и није
пролећно време већ данима, нису дозволили киши да утиче на њихову
креативност. Напротив, још више је мотивисала децу. Јер ако већ не могу
да уживају напољу, онда ће они имати још више времена да реализују своје
идеје и ,,имати“ своје сопствено пролеће. Ученици су уз разне предлоге,
радом у групи, вредно испуњавали свој задатак. Пролећно дрво. Дрво, које
ће бити њихово, јединствено, из маште. Онако како би они волели да оно
буде. Резултат њиховог труда био је управо тај. Дрво као из бајке. Украсили
су своја врата и сада улазе у учионицу тако што прво поздраве птичице а
онда насмејани крећу са наставом.
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Учионица без зидова 2.
Ученици IV разреда из Прањана су по други пут ишли на излет у
Коштуниће, где су имали часове на отвореном.
Најпре су посетили Зоолошки врт а затим се спустили до реке и спортских
терена.
На несвакидашњи начин и у несвакидашњем амбијенту систематизовани
су разни наставни садржаји (разноврсност биљног и животињског света
нашег краја, рељеф, природна богатства и лепоте природе, делатности
људи, екологија, запажања изгледа природе и опис и др...).
Конкретне наставне јединице прилагођене су амбијенту:
Српски језик: ,,Присила је ризиковала“, читање са предвиђањем (текст
говори о прасету ..)
Природа и друштво: Рељеф (са акцентом на наш крај)
Математика : Запремина (колико литара воде би могло стати у базен поред
кога се налазимо...)
Музичка култура: Народне песме (пре свега оне које певају о нашем крају)
Учионица без зидова била је весела, забавна али и едукативна.
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Посета ПУ Горњи Милановац
Представници ПУ Горњи Милановац посетили су ИО школе у Теочину и
одржали предавање ученицима првог и четвртог разреда на тему
„Саобраћајна култура“.
Полицијски службеници су водили разговор са ученицима како да се
исправно понашају у случајевима ванредних ситуација. Поред
унапређивања безбедности у школама унапређује се и комуникација деце
са полицијом. Ученици су на поклон добили бојанке помоћу којих ће се
боље упознати са горе наведеном темом.
Саобраћајна култура је општа култура сваког појединца.
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Обележен Дан словенске писмености
У петак, 24. маја у ОШ ,,Иво Андрић“ у Прањанима свечано је обележен
Дан словенске писмености.
Ученици седмог разреда уче о животу и делу Ћирила и Методија, као и о
значају њихове просветитељске мисије. Овај дан је био повод да своје
знање обнове и прошире. Библиотекарка Гордана Поповић и наставница
српског језика Горица Ристановић организовале су час посвећен значају и
раду ова два просветитеља.
Радом Ћирила и Методија постављен је темељ словенске писмености,
словенског књижевног језика и културе свих словенских народа.

Вршњачка едукација
У ОШ „Иво Андрић“ Прањани, педагог школе је покренула вршњачку
едукацију са ученицима који су били на обуци.
Дана 24.5.2019.године у издвојеном одељењу у Каменици одржана је прва
вршњачка едукација којој је присустовало 26 ученика од петог до осмог
разреда.
Едукацију је водио ученик петог разреда Миленко Браловић и координатор
Данијела Ракићевић, педагог.
Миленко је показао технику читања и брзог читања. Истакао је да је за брзо
читање важно да се држи штапић или прстом да се прати ред који се чита.
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Ученицима је дат текст и мерило се време читања. Сви су записивали
време за које су прочитали текст. Затим је педагог мерила разумевање
прочитаног , па је ученицима поделила тест који је везан за дати текст.
Ученици су имали задатак да одговоре на питања. Свако питање је носило
један бод.
Порука вршњачке едукације:
Ученици су
научили како се може
побољшати брзина читања, како да израчунају време прочитаних речи у
једном минуту, сазнали су зашто је важно читање. Научили су да је читање
и разумевање прочитаног важно због информисаности, сазнања о нечему
или некомеи да читањем обогаћују свој речник.
Првој вршњачкој едукацији присустовала је и помоћник директора
Гордана Поповић.

Прљаво или чисто није исто
Општина Горњи Милановац ове године била је организатор републичког
такмичења из Еко-квиза на коме је учествовало 5 основних школа међу
којима и наша школа. Нашу екипу су представљали ученици Алекса
Ломовић, 8. разред, Ђорђе Вујанић, 7. разред, Александра Обрадовић, 6.
разред , Николина Трнавац, 5. разред и наставница биологије Катарина
Костић. Наши ученици су кроз четири круга питања и пар физичких
игрица успели да заузму треће место. Квиз је одржан под слоганом
„ПРЉАВО ИЛИ ЧИСТО НИЈЕ ИСТО“ чиме се подиже свест код младих да је
врло битно водити бригу о својој околини и на правилан начин одлагати
отпад.
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,,Отворена врата “ за будуће ђаке прваке
У уторак 28.маја су нас посетили будући ђаци прваци у пратњи својих
васпитача и родитеља. Дочекали су их њихови старији другари, ученици
четвртог разреда, њихова будућа учитељица Славица Јевтовић,педагог
Данијела Ракићевић, психолог Сања Ранковић-Илић и помоћник директора
Гордана Поповић.
Приказана је кратка приредба за све присутне.
Након приредбе родитељи су добили неопходне информације о обавезама
које их очекују као и термине за тестирање деце.
Први пут су будући прваци били у прилици да доживе како је то бити ђак.
Другари, видећемо се опет у септембру!

Републичко такмичење из географије
Републичко такмичењеиз географије је одржано 25.маја 2019. године
у Зрењанину, у ОШ “Др Јован Цвијић“. Из наше школе учесници су били
Атанасије Брајовић и Немања Сарић, ученици 8. разреда из ОШ. „Иво
Андрић“ Прањани, ИО Брезна. У изузетно јакој конкуренцији са рекордним
бројем од 340 ученика, који су се пласирали у највиши ранг такмичења они
су остварили одличан пласман заузевши треће и пето место у Републици
Србији:
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Немања Сарић,(98 од 100 могућих бодова), заузео 3. место
Атанасије Брајовић, ( 96од 100 бодова), заузео 5. место

Амбијентална настава
Ученици млађих разреда Основне школе „Иво Андрић“ из Брезне и Теочина
са својим учитељима, посетили су Музеј рудничко-таковског краја у Горњем
Милановцу.
Приликом посете музеју ученици су учествовали у креативној радионици
„Чудесни свет диносауруса“. Путем презентације ученици су се упознали са
диносаурусима (временом у ком су живели, врстама, начинима исхране), а
затим су у креативном делу правили 3Д диносаурусе, маске за лице и
слагалице. У завршном делу била је презентација радова. Ученици су
искористили прилику да кроз већ припремљени плакат усменим излагањем
представе „Други српски устанак“. Овај програм представља пример како
музеј може да буде значајан ресурс и место активног учења и на који начин
едукативне активности могу да употпуне и обогате процес учења. По
завршеној посети кренули смо за Таково. Посетили смо зграду музеја
(задужбина Александра Обреновића) у којој је смештена стална поставка
„Другог српског устанка и српска револуција 1804 – 1839“. Поставка
обилује експонатима од великог значаја за српску историју. Од посебног
значаја за ученике био је део поставке где се чувају остаци најзнаменитијег
храста у Србији. Црква брвнара је једна од најстаријих грађевина,
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посвећена св.Ђорђу, коју смо обишли. Један од ученика је, на камену
испред цркве, цитирао познати говор Милоша Обреновића оглашавајући
устанак на Цвети 1815.године. Пут смо наставили за Савинац, посетом
цркве Светог Саве, коју је саградио Милош, као своју прву задужбину.
Након обиласка Савинца, стижемо на знаменито место „Таковски грм“.
Овај грм ће време да осуши.
И камени стуб ће да поруши.
Ал Србија вечито стајаће.
И МИЛОША име спомињаће.
Ученици су кроз већ припремљене текстове, скривене речи и загонетна
питања проширили своја знања са поруком: МИ ТАКО ВОЛИМО ДА
ПРОШИРИМО САЗНАЊА. Скривена реч је Таково.
По завршеној презентацији имали смо слободно време за
ужину и
панорамско разгледање Такова.
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ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ
На конкурс за литерарне радове ученика основних школа Моравичког
округа расписан у оквиру 56. Дисовог пролећа , стигао је 261 поетски и
прозни текст. Писали су ученици из 18 школа, а међу њима и три ученика
ОШ „Иво Андрић“ издвојеног одељења из Брезне: Ђорђе Вујанић (7. разред),
Милена Брковић (8. разред) и Немања Сарић (8. разред).
Жири наставника српског језика: Зорица Ђаковић, Драгана
Мијушковић и Бојана Никшић, на састанку одржаном у Чачку 13. маја
2019. године једногласно је одлучио да, у области поезије за старији узраст,
додели похвалу Милени Брковић , ученици осмог разреда из Брезне, за
песму Таква сам.
ЛЕПТИРИЋУ ШАРЕНИЋУ
Свуда у свету се 28. мај обележава као Дан лептира. Различитим
предавањима и акцијама жели се пробудити свест о значају ових прелепих
створења, са акцентом на очување ретких и угрожених врста (као што је
Аполонов лептир код нас).
Поводом Светског дана лептира 28. маја у школском дворишту у
Прањанима ученици првог разреда казивали су песму ,, Дете и лептир “
Јована Јовановића Змаја другарима продуженог боравка.
Ученици трећег и четвртог разреда извели су драматизовану народну
причу ,,Три лептира“ .
Од хартије у боји и сламчица за сок деца су на ранијим креативним
радионицама израдила лептире и цветове и показала своје умеће и
креативност.
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Такође претходних дана
из енциклопедија и са интернета деци су
презентоване најинтересантније чињенице о овим дивним животињама.
Презентоване су књиге и литература у којима се помињу лептири, што је
уједно и предлог за читање за предстојећи распуст. Такође, објаснили смо
значај ове врсте, као и потребу њеног очувања и заштите.
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Хуманитарна акција
У хуманитарној акцији у којој су учествовали ученици и запослени наше
школе прикупљено је 63.780,00 за лечење Петра Петровића из Прањана.
Желимо му успешно лечење и брз опоравак.

Позоришна представа ,, Прича о писцу прича“
У Дому културе у Прањанима су 30.5.2019.године гостовали глумци
из Горњег Милановца са представом ,,Прича о писцу прича“, која је
намењена деци од 6 до 10 година. Поред ученика из Прањана, у публици
су били и ученици из Каменице, Богданице и Гојне Горе.
У представу су укључене
приповедке
Момчила Настасијевића
,,Прича о мишу који је волео свет“ и ,,Љубичасти свилени конац“. Сама
представа траје 44 минута што симболизује године живота М.
Настасијевића. Радња говори о односу писца према свом делу и пореди га
са односом родитеља према свом детету. У представи играју три лика:
писац и две приче. Приче траже од писца да их пусти у свет, а он их
убеђује да су још младе и да не сме да их пусти саме.
Ученицима је на занимљив начин кроз изузетну глуму, песму и игру
дочарана брига и љубав писца према својим делима а исто тако и брига и
љубав родитеља према својој деци.
Глумци у саставу: Иван Перковић, режисер и глумац у улози писца,
Милена Божић и Татјана Димитријевић, глумице у улози прича су
успоставили са ученицима лепу комуникацију, па је представа протекла у
сјајном расположењу и на све оставила изузетно добар утисак.

Испраћај осмака
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МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ – М3
Манифестација Мај месец математике, која се већ традиционално
одржава током месеца маја, ове године обележена је и у нашој школи.
Учествовали су ученици од петог до осмог разреда, а циљ је био развијање
креативности, маштовитости, тачности, прецизности, логичког мишљења и
закључивања...
Ученици петог разреда завирили су мало у тајне статискике. Бавили
су се аритметикчком средином кроз пројектну наставу.
Ученици шестог разреда су кроз креативну и маштовиту игру
слагалице танграма склапали фигуре различитих облика, а затим рачунали
и упоређивали површине добијених фигура.
Ученици седмог разреда су применом експеримента дошли до
заједничког закључка вредности константе π.
Задатак ученика осмог разреда био је да анкетирају ученике од 5. до
8. разреда на одређена питања из свакодневног живота. Добијене резултате
су средили, представили табеларно, графички и презентовали их осталим
ученицима.
Сви ученици су били веома креативни, вредни и ангажовани у
активности којом су се бавили. Укључивање ученика у обележавање ове
манифестације допринело је развијању интересовања и ангажовања
ученика за бројне математичке садржаје и њен значај за свакодневни
живот.

Испраћај осмака
Крај овог месеца је и крај основног школовања за још једну генерацију
осмака коју смо обeлежили заједничким дружењем у школском дворишту.
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ЈУН
Седница Наставничког већа
На седници Наставничког већа одржаној у понедељак 3.6.2019. године у
матичној школи у Прањанма након бодовања ученика Ленке Вујанић,
Невене Томовић и Катарине Браловић Комисија за бодовање изјавила је
да је титула Ђак генерације у школској 2018/2019. припала Ленки Вујанић.

Вуковци :Ленка Вујанић,Невена Томовић,Марија Браловић,Немања Сарић и Милена Брковић.

121

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. годину

Матурска свечаност
Још једна генерација осмака је крупним корацима закорачила у свет,
можемо само да им пожелимо пуно успеха у даљем животу и школовању!

Шеширијада у Каменици
Ученици млађих разреда из Каменице са учитељицом организовали су и
приредили по први пут манифестацију под називом ,,Шеширијада“, која је
одржна у петак 7. јуна. Они су имали задатак да већ данима унапред
направе или украсе шешире са што различитијим материјалима
и
украсима. Неки су око украшавања имали помоћ и у школи, па су код куће
додатно надоградили идеје. Позвали смо и другаре из Прањана да
манифестација добије већи ниво и да учествује што више деце. Дочекали
смо их са шеширима и направили заједничку шетњу кроз Каменицу. Након
тога полако смо направили круг и кренули ка школи и школском дворишту
где је одржан избор за најлепши шешир, 3., 2. и 1. место. Такође је било
проглашење и за најукрашенији и за најлуђи шешир.
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Петра Обрадовић ученица трећег разреда из Каменице је проглашена као
победник од стране жирија, који су чинили три ученика старијих разреда.
Сви учесници су добили дипломе, за свој труд и само учешће и дружење на
Шеширијади.
Екскурзија млађих разреда
У уторак, 11. VI 2019. ученици млађих разреда су ишли на једнодневну
екскурзију. Том прилико посетили су етно домаћинство ,,Терзића авлија“ у
селу Злакуса, Златибор и Мокру Гору, у којој су разгледали Дрвенград и
возили се Шарганском осмицом.

123

Прањани

1858

Завршни испит

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. годину

Ученици осмог разреда су и овог јуна полагали завршни испит за упис у
средње школе.Ове школске године, тестирање је организовано у великој и
малој фискултурној сали. Завршни испит је полагало 36 ученика .
Поправни испити
На поправни испит у августовском испитном року упућено је укупно 5
ученика. Четири ученика имају по једну недовољну оцену , а један ученик
две недовољне оцене.
Припремна наства биће организована у периоду од 19.8.2019. године до
23.8. 2019.године .
Завршна приредба у Брезни
Крај школске године у издвојеном одељењу школе у Брезни обележен је
одговарајућим културно-уметничким програмом.
На почетку програма присутнима се обратио директор школе Зоран
Пантовић и уручио диплому ђаку генерације - Ленки Вујанић, као и
посебне дипломе ученицима осмог разреда - Атанасију Брајовићу, Милени
Брковић и Немањи Сарићу.
Након рецитације ученика млађих разреда, ученици су извели представу
„Модерна бајка“ која је проглашена за најбољу представу у категорији
основних школа на фестивалу „Школска сцена“.
У наставку програма публика је уживала слушајући композицију на
руском језику у извођењу ученица Ленке и Милице Вујанић, као и у
драматизацији „Школски дани“ коју су припремили ученици седмог
разреда.
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Видовдан у Прањанима
На Видовдан, 28.6.2019.године одржан је родитељски састанак у ОШ ,,Иво
Андрић“ у Прањанима са почетком у 10 часова. Родитељски је започео
приредбом. Ученици шестог разреда, Стефан Милошевић, Теодора
Станојевић, Марија Мирковић, Алекса Ђуровић и Милица Веселиновић,
глумили су у представи ,,Избирачица“.
Ана Јеремић говорила је песму ,,Моја отаџбина“ Алексе Шантића, а
Маријана Стевовић песму ,,Вече“ Ђуре Јакшића.
Ученици петог разреда Александар Бабић, Тамара Лазић и Срећко Ћосовић
извели су ритмичку игру, а Јанко Ковачевић и Кристина Ковачевић
говорили су шале из школског живота.
Ученици првог разреда Лана Марковић и Марко Јевтовић извели су
драматизовану песму ,, Дете и лептир “ Ј.Ј.Змаја.
На крају програма изведен је скеч ,,Крај школске године“.
Затим се присутнима обратио директор школе Зоран Пантовић,
информисао је родитеље о постигнутим успесима на такмичењима и о
улагањима у школу са циљем да се поправе услови за учење и рад. Уручио
је Вукову диплому Невени Томовић, као и посебне дипломе Невени
Томовић, Јани Столици, Саву Веселиновићу и Стефану Толићу.
Наставник физичког васпитања уручио је дипломе свим успешним
спортистима од првог до осмог разреда, упутивши поруку родитељима да
своју децу подстичу да се баве спортом.
Заједнички део родитељског састанка завршен је уручивањем књига свим
одличним ученицима.
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Девети Илиндански дани у Каменици
Месна заједница Дружетићи и ОШ „Иво Андрић“ Прањани, уз помоћ
Културног центра и Туристичке организације, а под покровитељством
општине Горњи Милановац – девету годину за редом у Каменици
организовали су манифестацију „Илиндански дани".
Циљ тродневне манифестације (1.,2. и 3. август) је да се отргне од
заборава наша култура, језик, традиција, народни фолклор и изворност.
Прве вечери манифестације у оквиру културно уметничког програма
наступила су културно уметничка друштва КУД „Фра” Чачак, КУД
„Шумадија” Горњи Милановац, КУД „Топлица” Бања Врујци, певачка група
„Лира” Чачак, књижевно друштво „Запис”, виолинисти и трубачки
оркестри Марка Станојевића, „Дукат” Каменица и „Етноарт”.
У оквиру манифестације је организована и ликовна колонија, шаховски
турнир (1. август / 15:00 сати), као и турнир у малом фудбалу „Славко
Крунић – херој са Кошара” (3. август / 10:00 сати).
Спонзори Илинданских дана у Каменици су „Феромонт” Стара Пазова и
„Снајпер” Београд.
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Седница Наставничког већа је одржана 23.8.2019. године.
Завршен августовски испитни рок
Сви ученици који су похађали припремну наставу после писменог и
усменог дела испита од 26.8.2019. до 29.8.2019. године успешно су
савладали програмске садржаје и добили позитивне оцене.
Седница Наставничког већа
Седница Наставничког већа је одржана 30.8.2019. године.
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