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СЕПТЕМБАР

Школскa 2020/2021. годинa је почела 1. септембра. Ове школске године имамо 25
одељења редовне наставе и то 13 у млађим и 12 у старијим разредима.

Обележен Међународни дан писмености
Тек што је почела школска година, а стигао је дан који свака школа слави самим својим
постојањем: осмог септембра се обележава светски дан писмености са циљем да се укаже
на важност описмењавања свугде у свету. Писмо је својеврсни идентитет како народа,
тако и појединца.
Организација УН за образовање, науку и културу – УНЕСКО, прогласила је још 1967.
године 8. септембар за Међународни дан писмености са циљем да се сваке године, бар на
тај датум, истакну важности читања и писмености у животу појединца и друштва у
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целини. Поводом тога, библиотекаркa Горданa Поповић и Снежана Голубов, учитељица
продуженог боравка реализовале су радионицу посвећену писању и читању .
Књиге су храна за душу! Читањем добијамо знање, богатимо свој речник, развијамо
машту, градимо бољи свет!
Тим и многим другим вредним порукама и цртежима ученици продуженог боравка у
Прањанима обележили су Дан писмености.
Овим путем, они су дали свој мали, али не и занемарљив, допринос очувању српског
језика и писмености уопште.
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Међународни дан писмености
У школи у Каменици је 8.септембра обележен Међународни дан писмености.
У току онлајн наставе ученици су у писању направили велики број грешака.
Издвојене су речи у чијем писању су најчешће грешили. Поред погрешно написане речи,
показано им је како се дата реч правилно пише. Пано са погрешно и правилно написаним
речима налази се у холу школе.
Једни уче на туђим искуствима, други на својим грешкама, па се надам да ће им
ово помоћи да једног дана у другој средини и међу непознатим људима са поносом
покажу своју писменост.

Обука „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних
школа за смањење ризика од природних непогода“
Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у сарадњи са
локалним учитељским друштвима, Савез учитеља Републике Србије организовао је 12.9
2020. обуку „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних
школа за смањење ризика од природних непогода“ у Основној школи „Момчило
Настасијевић.“ Теме обуке обрађене су кроз предавања и презентације предавача. Циљ –
Оснаживање наставника да кроз пројектну наставу укључе елементе (садржаје, исходе,
методе и облике рада) који доприносе образовању и васпитању ученика за смањење
ризика од природних непогода. Целокупна организација допринела је успешној
реализацији једнодневне обуке, у трајању од осам сати.
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Meђународни Дан мира
21. септембра је међународни Дан мира. Наша школа је на свој начин обележила овај
догађај. Неколико ученика нижих разреда су кроз малу ликовну радионицу цртали
симболе мира, након чега су разговарали са својoм библиотекарком о миру у свету.
ТИМЕ СУ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ ИАКО СУ ЈОШ МЛАДИ, ВРЛО ОЗБИЉНО
СХВАТИЛИ ШТА ЗНАЧИ МИР ЗА СВАКОГ ЧОВЕКА И КОЛИКО ЈЕ ВАЖНО ДА И
ДАЉЕ БУДУ МИР И СЛОБОДА У ЧИТАВОМ СВЕТУ.

Слоган радионице је био "Нема пута ка миру, мир је пут".
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Тематски дан ,, Јесен је, јесен рана”
Ученици четвртог разреда из Прањана су са својом учитељицом организовали
тематски дан под називом ,,Јесен је, јесен рана“. Сви часови су реализовани у непосредној
околини школе, што је овај дан учинило још занимљивијим. Ученици су непосредно, кроз
амбијенталну и интердисциплинарну наставу повезали различите наставне садржаје,
научили нешто ново, лепо се дружили и на занимљив начин провели један наставни дан.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 76 ГОДИНА МИСИЈЕ „ХАЛИЈАРД“-26.9.2020.

Дана 26.9.2020. године обележена је годишњица мисије „ХАЛИЈАРД“. На
Галовића пољу изграђен је у рекордном року аеродрум за спортске авионе и меморијални
центар. Свечаном отварању присуствовао је државни врх Србије на челу са председником
Александром Вучићем.
Том приликом нашу школу је посетио амбасадор Сједињених Америчких Држава
господин Ентони Годфри са сарадницима. У разговору са директором школе Зораном
Пантовић интересовао се за историјат школе, бројно стање ученика, колико има
издвојених одељења и како школа функционише у време пандемије. Током посете обишао
је наставничку канцеларију, школску библиотеку, меморијални зид са фотографијама
везаним за операцију „Халијард“ и спортску халу. На крају посете за госте је припремљен
коктел добродошлице где су уживали у традиционалним српским јелима.
Уз срдачан поздрав амбасадор Годфри се захвалио на добродошлици уз наду да ће
опет посетити прањански крај.
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Европски дан језика слави се сваке године 26.септембра широм овог континента у преко
100 земаља.
Значај језика за људски род је неоспоран ,па тако и данас негујемо пре свега матерњи језик
, а потом учимо и стране ,најчешће европске језике.
У школској библиотеци библиотекар, Гордана Поповић, са неколико ученица чланова
Библиотечке секције обележила је Европски дан језика 28.9.2020.године.
На интернету смо потражили како се каже ,,Здраво“ на двадесетак страних језика.
Ево и неколико примера речи здраво на појединим европским језицима:
Немачки-HALLO
Чешки-АНОЈ
Француски-SALUT
Португалски –OLA
Фински –HEI
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Обележен Европски дан језика
У школи у Прањанима је на пригодан и занимљив начин обележен 26.септембарЕвропски дан језика, којим се наглашава важност учења страних језика и неговања
лингвистичке разноликости.
На почетку програма, ученици осмог разреда су нас на три језика-српском, немачком и
енглеском упознали са традицијом обележавања овог датума која је започета 2001.године
у Стразбуру, под покровитељством Савета Европе, са циљем повећања вишејезичности и
међукултурног разумевања. Затим смо погледали power point презентацију о језицима где
смо сазнали да се у свету говори више од 6000 језика, да је мандарински језик са највише
говорника (око милијарду), али да се енглеским говори у највећем броју земаља. Велики
број језика има изузетно мали број говорника и прети им опасност од изумирања. Чули
смо и зашто је важно знати бар два страна језика, као и занимљив податак о једном Грку,
функционеру Европске уније који говори 45 језика и спрема се да научи још три.
Погледали смо интересантне клипове: How do languages sound to foreigners и како се
поздрављамо на разним језицима.
Затим су ученици од 5.до 8.разреда приступили такмичарским активностима подељени
у три мешовите екипе (blue, yellow, green). Прва таква активност била је у вези са
туђицама (англицизмима) у српском језику. Пажљиво су саслушали кратак и духовит
текст, а затим су на малим таблицама уписивали број страних речи које су чули (стејџ,
лајковање, шеровање, таговање, кулирање...).
Следећа активност тицала се светски познатих знаменистоси. На интерактивној табли
смењивале су се фотографије Sagrada Familie, Golden Gate моста, Taj Mahala,
браденбуршке капијe, Louvre музеја и многе друге, чије препознавање је деци доносило
поене. Уживали смо у лепим сликама које су нас на неколико минута одвеле на све четири
стране света, а затим смо се опустили уз музику. Али и то је био начин да се освоји понеки
поен за своју екипу. Ученици су слушали делова песама из осам различитих земаља након
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чега су имали задатак да погоде језик песме. На клупи су имали одштампане све језике
међу којима су бирали тачне одговоре после сваке нумере.
У међувремену смо чули и зашто се матерњи језици баш тако зову: јер очеви ретки
имају прилику да дођу до речи. Али и да је језик мост преко кога нам долазе нови
пријатељи
Програм смо завршили у веселом расположењу, проглашењем победничке екипе
пригодном песмицом Hello to all the children of the world.
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Тематски дан у Прањанима

Ученици II разреда из Прањана поштују и примењују Еко-календар др Љиљане
Ђуровић. Он упућује, пре свега, на то да треба да чувамо животну средину свакога дана.
Последњи дан септембра, среда 30. IX 2020. обележен је тематским даном под
слоганом:
,,Постоје стотине
језика у свету,
али осмех
говори све њих.“
Са наставницом енглеског језика Тамаром Богдановић, наставником верске наставе
Николом Гавриловићeм и својом учитељицом Славицом Јевтовић, ученици су низом
различитих активности допринели да овај дан проведу на посебан начин.
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OKTOБАР
Амбијентална настава у Теочину
Дана 2.10.2020. учитељи из Теочина Ана Зарић и Саша Васиљевић одржали су час
ликовне културе у школском дворишту.Наставна јединица је : Отискивање руком, прстима
и штапићима. У корелацији са наставним предметима : Српски језик, свет око нас и
математика одржан је један леп и занимљив час. Резултат рада су прелепи радови ученика.
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Оснивање ученичких задруга
У Основној школи „Момчило Настасијевић“ одржан је семинар на тему „Оснивање
ученичких задруга.“
Циљ: Ученици се припремају за избор будућег занимања; Развијање и неговање радних
навика и способности, предузетничка компетенција, одговорност, креативност, тимски
рад, иновативност.
Дневни ред (прва седница) – Формирање Скупштине ученичке задруге:
1. Формирање Скупштине (прихватање статуса задругара)
2. Избор председника Скупштине
3. Усвајање Правила за рад ученичке задруге
4. Избор чланова Управног одбора, директор школе је обавезан члан ученичке задруге, а
не може бити оснивач. Оснивач се бира на период од четири године.
Задругари су лица запослена у школи, ученици школе и родитељи, односно други
законски заступници ученика.
Ученичка задруга води пословне књиге, подноси финансијски извештај.
Реализатори семинара подстичу стицање знања учесника и дају одговоре на њихова
питања. Целокупна организација допринела је успешној реализацији обуке.
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Дечија недеља у Теочину
Ове године, Дечја недеља је реализована низом активности у веселом духу малишана.
Понедељак, 5.10.2020. Шарено око нас.
Уторак, 6.10.2020. I love you. Children weeks.
Среда, 7.10.2020. Добро дошли у Легат породице Настасијевић ( Радна свеска на дар
малишанима ). Излет у музеј на мала врата.
Четвртак, 8.10.2020. Гимнастика.
Петак, 9.10.2020. Лепоте мога краја ( ликовна радионица ).
Субота, недеља, 10.10. - 11.10.2020. Активности поводом обележавања Дечје недеље
завршили смо у кругу породице, истичући значај неговања породичних вредности.
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Програм обележавања Дечје недеље у ОШ ,,Иво Андрић“ Прањани
Понедељак 5. октобар

Шарам и поруку шаљем

Уторак 6. октобар

Aзбука дечјих права

Среда 7. октобар

Пријем ђаку прваку

Четвртак 8. октобар

Огласна табла

Петак 9.октобар

Радионица: Украси од теста
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Интегративна настава у Брезни
У Брезни је одржана интегративна настава на тему ,, Вода ". Учествовали су сви ученици
од 1.до 8.разреда из Брезне и ученици издвојеног одељења из Срезојеваца. Тема Вода
обрађивала се кроз различите наставне предмете. Учитељи и наставници су користини
различите наставне методе да би ученицима на што занимљивији начин представили дату
тему.Учествовали су: Ненад Тешовић- учитељ из Брезне, Ружица Томанић- учитељица из
Срезојеваца, наставница српског Славица Јовићевић Бабовић, наставница енглескогБранка Станојевић, наставница немачког Ивана Чолобић, наставница математике- Јасмина
Павловић, биологије- Катарина Костић, хемије- Драгана Бабовић, физичко- Милан
Копривица
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„Осташе нам после Вука лепа слова и азбука“
Да бисмо ученицима наставу учинили занимљивијом, наставну јединицу из српског језика
о говорним органима и гласовима повезали смо са биологијом, немачким језиком и
математиком. Интегративни час одржан је 14.10. у школи у Каменици.
У уводном делу часа ученици другог и четвртог разреда су подсетили ученике шестог
разреда на оно што су већ учули о гласовима , а поменули су и Вука Караџића као творца
наше азбуке и изрецитовали песму о њему.
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Из биологије су ученици шестог разреда већ учили о органима за дисање ,а то су и
говорни органи. Подсетили су се који су то органи, а затим су упознати са процесом
настанка гласова.
Градиво из српског језика представљено је помоћу мапе ума (глас и слово, процес
настанка гласова, подела гласова).
У немачком језику, за разлику од српског језика, писање и изговор гласова се разликују.
Ученици су то показали на примеру неколико гласова.
Да бисмо утврдили колико су ученици усвојили градиво о подели гласова, позвали смо у
помоћ математику и скупове. Задате скупове гласова представили су помоћу Веновог
дијаграма, а затим одређивали пресек, унију и разлику скупова.
Ученицима се свидео овај начин рада, били су активни, учествовали су у презентацији,
решавали задатке, а најактивнији ученик награђен је поклоном.
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Обележен Дан јабука
Октобар је месец правилне исхране и промоције здраве хране. Тим
поводом
библиотекарка и ученици у библиотеци су на занимљив начин, обележили 20.октобар –
Дан јабука. Овај дан је у нашој школи први пут обележен прошле године са циљем
указивања на здравствени значај тог воћа.
У нашој традицији, обичајима али и књижевности јабука је симбол здравља, лепоте,
радости и љубави.
На самом почетку програма библиотекарка је деци нагласила да је јабука једина воћка
која има свој светски дан и да се он обележава 20. октобра. Дан јабуке у свету је први пут
обележен 1990. године са циљем указивања на здравствени значај тог воћа и да би се
истакле многобројне сорте јабуке.
Задатак ученика је био да на интернету пронађу једну причу и две песме које говоре о
јабукама.
Деца су на интернету пронашла причу ,,Јабука “, аутора Видосаве Стојшина –Неде ,
песмицу ,,Јуца са великом јабуком “ ,Јована Јовановића Змаја и пемицу ,,Јеж и јабука“
Гвида Тартаље.
Пронашле песмице су читали ,а затим смо разговарали о њима. Кажу да им је било веома
лепо и занимљиво.
И за крај представили су јабуке својим цртежима.
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НОВЕМБАР

Час посвећен Вуку Стефановићу Караџићу
У гојногорској школи 6. 11. 2020. године час Српског језика посвећен значајној личности
нашег језика, правописа и књижевности- Вуку Стефановићу Караџићу.
Са ученицима се разговарало о животу и делима нашег великана а потом приказани
филмови:
https://www.youtube.com/watch?v=zSc7LIecMzg
https://www.youtube.com/watch?v=o0Lu5yEtt9k&t=173s
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11. новембар-Дан примирја у Првом светском рату
Дан Примитја у Првом светском рату обележава се сваке године 11. новембра у знак
сећања на примирје потписано између савезника и Немачке које је означило уједно
прекид непријатељства и крај рата.Овај датум проглашен је као национални празник у
многим савезничким земљама , у знак сећања на страдале током рата.Примирје између
савезника и Немачке потписано је у железничком вагону у Компијену, Француска.
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Прекид непријатељства званично је ступио на снагу 11. новембра 1918.- једанаестог часа,
једанаестог дана , једанаестог месеца.
Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет Наталијине рамонде ,
угрожена врста у Србији.Овај цвет је у ботаници позназ као цвет феникс. Осим овог, у
амблему се појављује и мотив траке Албанске споменице , која се налази изнад цвета.
Препорука је да се овај цвет носи на реверу у недељи која претходи празнику , као и на
сам дан празника.
Обележен Дан толеранције
Дана 16.11.2019. године у матичној школи у Прањанима библиотекарка ,Гордана
Поповић ,и учитељица продуженог боравка, Снежана Голубов, са ученицима млађих
разреда који су завршили наставу и ученицима првог разреда који су у боравку обележиле
су Дан толеранције.
Једну лепу и поучну причу ,,Јабука “
Драгана Лукића која говори о толеранцији,
погледали смо на You Tube на интерактивној табли. .Деци се много свидела и
разговарајући о причи, много тога су научили о толеранцији.
Давали су примере толеранције и нетолеранције ,проналазили себе у причи , постављали
нам питања, а нас две смо се трудиле да им на што бољи начин објаснимо и дамо
примере толеранције.

23

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2020-2021. годину

Дан толеранције у Теочину
У свету и кд нас, 16. новембар, обележава се као дан који нас подсећа на поштовање и
уважавање другачијих од нас, и да толеранцију практикујемо сваког дана.
Циљ – Развијање свести о толеранцији код ученика за живот у духу: respect, humanity,
help, love, friendly.
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Поука ученика – ВАЖНИЈЕ ЈЕ СРЦЕ ОД ИЗГЛЕДА.

Дан детета
Светски Дан детета је годишњи међународни догађај који се слави 20. новембра.
Промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у свету.
Деца могу да полете . . .
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Детињство је најдражи свет који целог живота у срцу носимо и коме се, у мислима, радо
враћамо..

“Преузми“ књигу и уживај у читању
Драги ученици
Не морате да идете у библиотеку, поготово ако сте се лектире сетили у
последњи моменат - овде ћете пронаћи основне изборе и целе књиге које
можете читати онлајн, преузети на свој рачунар.
Ваш библиотекар

Народне умотворине : http://www.umotvorine.net/
Српска дечја дигитална библиотека :
https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka

ДЕЦЕМБАР
ДЕДА МРАЗ ИЗ МИНДЕНА
Поводом предстојећих новогодишњих празника малишани из Основне школе „ Иво
Андрић“ Прањани, издвојено одељење у Богданици, добили су пакетиће и по 10 еура.
Дародавац је шаховски клуб „Пролетер“ из Миндена кога заступа Фадил Нерудин,
популарни Фанђо.
Према речима директора школе Зорана Пантовић, ова сарадња је почела пре
једанаест година, када је одржан први шаховски турнир у Богданици.“ Од клуба из
Немачке смо добили шаховске гарнитуре и подршку у оснивању турнира.Временом
турнир је растао, а број такмичара се повећавао. Акценат је стављен на учешће деце у
такмичењу и на популаризацију ове древне игре.Велики допринос квалитету турнира дао
је шаховски клуб „ Металац“ из Горњег Милановца који је редовно са својим такмичаримо
учествовао на турниру као и такмичари из Београда, Чачка, Пожеге, Ужица, Панчева,
Трепче и других места.Захваљујући овом турниру покренута су такмичења на нивоу
школа у нашој општини, а поједини ученици како из наше тако и из других милановачких
школа били су учесници на републичким такмичењима у шаху.
У знак захвалности што смо се трудили да овај турнир заживи, господин Фанђо је
послао новац да обрадујемо малишане, који похађају школу у Богданици и будуће ученике
ове школе, новогодишњим пакетићима. Користим прилику да му се захвалим на овом
лепом гесту уз наду да ће се у мају одржати једанаести шаховски турнир . Такође желим
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да се захвалим Милану Остојић, пилоту у пензији, који је школи у Прањанима донирао
око 200 књига. Приликом недавне посете нашој школи Милан је говорио о свом
пилотском искуству, авионима које је возио, необичном пребацивању нашег авиона на
ремонт из Данске у Белорусију за време бомбардовања 1999. године.
Морам да напомене да сваке године неко изненади наше ученике пакетићима.
Прошле године је то био Милош Боровњак , наш земљак који живи и ради у Америци. Он
је обрадовао наше ученике који уче у Теочину, Брезни и Срезојевцима. Пре две године
компанија „Соко штарк“ је донирала новогодишње поклоне ученицима у Теочину.
Оба ова господина, и Фанђо и Милан, као и њихови претходници, су својим гестом
допринели да у ово тешко време, изазвано пандемијом корона вируса, не заборавимо и
осетимо дух новогодишњих празника. У своје и у име наших ученика им се захваљујем на
овом гесту, закључио је Пантовић“.
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Крај првог полугодишта
Настава је завршена 18.децембра 2020.године.
Зимски распуст
Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15.
јануара 2021. године.
Нека здравље , дружење, игра, учење, срећа ,доброта и лепота
буду свуда око нас у наредној години!
Новогодишње честитке
Није много времена прошло, или ми се бар тако чини, када сам једва чекала да се појаве
улични продавци честитки. Стрпљиво чекајући да се нађем баш до тезге, грејала сам прсте
дувајући у руке топао ваздух, јер сам знала да ћу дуже време пребирати по шареним
честиткама, не би ли свако коме шаљем добио другачију.
Верујем да су сви већ увелико послали честитке, ово нове, интернет честитке. Бесплатне
су, шарене, анимиране, са музиком или без ње, са бојом слова и фонтом који одаберемо.
Шаљу се једним кликом и у тренутку могу бити послате на безброј адреса.
Они креативнији, или са више времена, радећи уз рачунар и неки од програма за цртање,
осмислили су своју честитку или нешто што подсећа на њу.
То сам учинила и ја.
Али, као и сваке године, извадим из своје кутије за успомене неколико честитки
преосталих из „оних“ времена, поређам их и са чежњом се сетим предивних тренутака
када смо их десетине руком писали, али и чекали поштара да нам донесе исти толики број
шарених, у коверти или без ње, руком писаних честитки, са новогодишњим маркицама и
печатом различитих градова тадашње државе.
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JAHУАР

Настава у другом полугодишту је почела у понедељак,18.јануара 2021. године.
Прича о најпознатијем медведићу
Када се каже Вини Пу, сви одмах знају да је то жути насмејани медведић у црвеној мајици
која му не може прекрити стомачић.
18.јануара се обележава његов дан.
А шта ми знамо о њему ?
Са сајта Википедија , сазнајемо да је његово прво име било ,,Господин Едвард Медвед “,
још давне 1924.године и да се појавио у песми.Пар година касније Александар Алан
Милн( писац песама и прича ) написао је књигу за децу ,,Вини Пу “ посвећену његовом
сину Кристоферу Робину Милну.
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Сви јунаци у овој и каснијим књигама А.А.Милна поред овог љубитеља меда су играчке
из собе Кристофера Робина који је и сам један од јунака .Ту су Праслин, Тигар,магарац
Иар,кенгур Кенга и њен мали син Ру , као и Зец.
Погледали смо цртани филм Вини Пу и тако обележили његов дан.
Дан Светог Саве – Школска слава, 27. jануар
Свети Сава је први српски просветитељ, духовни отац српске нације и творац српске
црквене самосталности. Зато је Савиндан и верски и национални празник. То је крсна
слава српских школа. Тога дана се у свим српским школама сече славски колач, изводи
прикладан светосавски програм у коме учествују ђаци са својим учитељима и
родитељима. Резање колача исто је као и на дан црквене славе. Свака слава има свога
домаћина, који се добровољно јавља, и сваке године се бира домаћин. Обично се на
Савиндан увече у школама или домовима културе наставља народно весеље у коме
учествују ученици и наставници.
У нашој школи се Свети Сава обележава у матичној школи као и свим издвојеним
одељењима.
Са ученицима продуженог боравка и члановима библиотечке
продуженог боравка и библиотекар уредили су пано у холу школе.
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Свети Сава –школска слава-27.1.2021.
Поштоване колеге, уважени родитељи, драги наши ученици,
Ове године обележавамо школску славу у доста другачијим околностима него што
смо то радили претходних година. Кривац за то је пандемија коју је изазвао корона вирус.
Али упркос ситуацији у којој се налазимо дужни смо да се сетимо Светог Саве, нашег
првог просветитеља, лекара, дипломате и писца.
Дужни смо да наше ученике упознамо са животом и делом Светог Саве, са песмама
и причама које нас уче животу, поштењу и правди, да укажемо на значај овог светитеља за
опстанак наше државе и српског народа.
У протеклим годинама Свети Сава нас је окупљао у нашој школи. Имали смо
свечане академије, где су наши ученици говорили песме, приче, историјске чињенице о
животу и делу Светог Саве, имали смо турнир у малом фудбалу“Халијард трофеј“
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Прањани, који је окупљао око 200 младих фудбалера из читаве Западне Србије, имали смо
доделу“ Светосавског признања“ свима који су допринели да наша школа буде другачија,
успешнија и лепша.
Ове године, упркос тренутној ситуацији, скромно али достојанствено обележавамо
школску славу. Наши ученици ће урадити паное који говоре о Светом Сави, доделићемо
„Светосавска признања“ свим наставницима који су учествовали у организацији и
одржавању интегративних часова, који су користили амбијентално учење и тако
„искорачили“ из свакодневице и учинили да наставни процес буде занимљивији нашим
ученицима.
Са нашим протом исећи ћемо славски колач и запалити славску свећу. Помолићемо
се за здравље и напредак наших наставника и ученика, а посебно ученика осмог разреда
који ће за неколико месеци отићи у неке друге школе, да тамо наставе своје школовање и
припрему за будућност.
И ако су околности измењене, морам да кажем да данашњу славу обележавамо са
пуно љубави и наде да ће доћи бољи дани, уз искрену молитву Светом Сави да чува нашу
децу и нашу школу, да нас подржи на путу којим ходамо у духу светосавља и
православља.
На крају, свим нашим запосленима и ученицима честитам школску славу Светог
Саву, да се дечја граја чује у свим школама , да нам села не опусте, да нам се школе не
затворе, да нас здравље служи и да нас дух Светог саве окупља и у годинама које долазе.
На многаја љета!

СВЕТОСАВСКИ ИЗВОРИ
Прослава школске славе у Прањанима
Снежан дан, вејавица, Савиндан какав одавно не памтимо по много чему. Услед
епидемиолошке ситуације, у школу су дошли само ученици од петог до осмог разреда,
њихови наставници, учитељи и остали запослени. Одељењске старешине су са својим
одељењем реализовали радионице посвећене животу и делу Светог Саве.
Краћи, пригодан програм претходио је сечењу славског колача. О заслугама Светог Саве
говориле су Теодора Станојевић, Ана Јеремић, Милица Веселиновић, Теодора Томанић,
Анђела Папић, Наталија Милошевић, Јована Миловановић и Ивана Дамљановић.
Присутнима се обратио директор школе Зоран Пантовић. Говорио је о значају васпитања и
образовања младих, о великој одговорности проветних радника, као и о великој
одговорности родитеља у пружању подршке деци. Уручио је ,,Светосавске захвалнице“
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свим наставницима који су у току првог полугодишта одржали различите типове часова
(интегративне, амбијеталне, тематске ).
Подсећајући се Савиног дела, намећее се питање сваком од нас:,,Шта је то што ми чинимо
и што оствљамо будућим генерацијама?“
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Савиндан у Каменици
Школска слава обележена је и ове године у школи у Каменици.
Вероучитељ Дарко Главоњић говорио је ученицима о значају Светог Саве,посебно га
истичући као просветитеља и првог српског архиепископа.
Затим је ученицима приказан филм „Заистински српска бајка“ који је снимљен по
истоименом делу Гордане Влајић.
На крају програма ученици су рецитовали песме о овом великом светитељу и захвалили
му за све што је урадио за свој народ.
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31. jaнуар-Национални дан без дуванског дима 2021.
Национални дан без дуванског дима традиционално се обележава више од 20 година,а
редовно од 2003.године и представља континуирану активности у превенцији употребе
дувана и смањивању штетних последица њихове употребе и изложености дуванском диму.
Национални дан бездуванског дима први пут смо обележили у нашој школи у
понедељак,3.02.2021. године .
Овај дан у школској библиотеци обележили смо разговором о штетности пушења као и
израдом литерарних и ликовних радова на тему очувања здравља и штетности пушења и
дуванског дима.
Утицај пушења на здравље, данас је веома добро документован у целом свету.
Пушење је један од водећих појединачних фактора ризика за развој најчешћих хроничних
масовних незаразних обољења, за утицај на развој и здравље новорођенчади ,деце и
младих ,као и за настанак инвалидности,преране смрти и загађења животне средине.
Дуван је одговоран за 13,7% изгубљених година живота у Србији.
Невољна изложеност младих дуванском диму (тзв. Пасивно пушење),је изузетно велика
(97,4 % ) јер висок проценат младих живе у породици са пушачима.
Последњих година ,због познатих ефеката на здравље активних и пасивних пушача број
конзумената дувана опада , нарочито међу образованим становништвом, али у младој
популацији и даље расте.
36

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2020-2021. годину

Због свега наведеног важно је упамтити : „Не почињите да пушите, тешко
ћете се одвикавати кад осетите негативне последице ове навике".

ПУШЕЊЕ ИЛИ ЗДРАВЉЕ ОДЛУЧИТЕ САМИ !

ФЕБРУАР
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Маскенбал у Прањанима
Наша школа већ дуги низ година реализује Маскенбал поводом Беле недеље.Организатор
такмичења је КУД ,,Абрашевић из Чачка .
На овогодишњој манифестацији која је одржана 17.2.2021.године у матичној школи у
Прањанима ,учествовали су ученици из Гојне Горе, Коштунића и Прањана.
Ове године учешће је узело 16 маски.
1. Наталија Лазовић-3.разред-РИЗНИЦА УСПОМЕНА
2. Анђела Јанићијевић -1.разред - БУБАМАРА
3. Никола Јанићијевић-2.разред- СУПЕРМЕН
4. Јована Тешовић-2.разред -БАКА
5. Страхиња Бабовић -2.разред - ДЕДА
6. Марко Јанићијевић-2.разред –ЦРНИ МАЧОР
7. Марко Лазовић -2.разред –ВУНЕНКО
8. Дуња Рајчевић- 1.р.-ШУМСКА ВИЛА
9. Милан Обреновић-1р.-РОБОТ
10 . Андреј Влашковић -1.разред-СУПЕРМЕН
11.Коста Вукашиновић- 1.разред- СУНЂЕР БОБ
12.Марија Папић -1.разред-ВЕШТИЦА ИЗ 101 ДАЛМАТИНАЦ
13.Николина Трифуновић -1.разред –ПИПИ ДУГА ЧАРАПА
14.Андрија Богдановић -1.разред-ВУК КАРАЏИЋ
15.Бојана Дамљановић -1.разред-КРАЉИЦА
16.Владан Јочовић -4.разред-ЦРНИ МАЧОР

Маске су биле веома креативне и маштовите.Комисију су чинила три члана.Један члан је
из КУД ,, Абрашевић “ , а два из школе , учитељица продуженог боравка и библиотекарка.
На финалном такмичењу учествоваће 7 појединачних и једна групна маска.
38

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

39

2020-2021. годину

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2020-2021. годину

Обележен Међународни дан матерњег језика

У циљу неговања и заштите српског језика, писма , језичке културе и писмености у
ОШ ,, Иво Андрић “ у школској библиотеци у Прањанима обележен је Дан матерњег
језика 21. фебруар.
Користећи примере прилагођене узрасту ученика указано је на најчешће језичке грешке и
недоумице које се праве у говору и писању : шангарепа -уместо шаргарепа, млого уместо много, ескурзија-уместо екскурзија, оделење –уместо одељење и слично.
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ученици писали најчешће језичке

Писменост је нешто што се учи и вежба; најчешће није дар,али само континуираним и
стрплљивим радом ученици могу усвојити норме стандардног српског језика.
Обележавање Дана матерњег језика има задатак да подсети колико је писменост важна и
колико је наш језик , додуше и други језици у Европи и свету угрожен.

„Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик , дотле га
љубимо
и
почитујемо,
њим
говоримо
и
пишемо,прочишћавамо га , умножавамо и украшавамо, дотле
живи и народ :може се међу собом разумијевати и умно
сједињавати; не прелива се у други , не пропада“ .
Вук Стефановић Караџић
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КЕФАЛИЦЕ МЛАЂИХ ОСНОВАЦА

Ученике првог и другог разреда питала сам :
КО ЈЕ ИЛИ ШТА ЈЕ ?
ШКОЛА:
Марија :Школа је место где се учи.
Матија : у школи је добро, имамо разне часове...
ДИРЕКТОР :
Матија : Директор је Зоран Пантовић .
Марко : Директор је главни у школи јер управља школом.
РЕКЛАМЕ :
Марија : Реклама приказује нешто ново што има да се купи.
Никола : Кад нешто ново стигне рекламира се ради куповине.
БИОСКОП :
Милош : Место где се опуштамо и гледамо филмове .
МАТИЈА : Тамо пијемо сокић и једемо кокице.
БЕОГРАД :
Марија : Београд је град , главни град Србије.
ФАКУЛТЕТ:
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Марија : Факултет је место где се наставља школовање.
Матија: Место где се учи и бира занимање за неки посао.
БОГАТСТВО:
Матија : Кад имам много пара. Много срећан човек.
ПОЛИТИЧАРИ :
Марија: Људи који се баве политиком.
Матија : Не знам, они ме не занимају.
БИБЛИОТЕКА :
Марија : Место које је препуно књига.
Матија : Тамо има пуно ,пуно праисторијских књига ,ја имам да вам донесем...
ЗА ШТА НАМ СЛУЖЕ КОМПЈУТЕРИ'?
Матија : Компјутери служе за учење,игице, филмове...
Марија : Ако нам нешто треба за школу укуцамо Е-учионица ...

Обележен Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава сваке године , последње
среде у фебруару,под називом ,,Дан ружичстих мајица “ . Разлог томе је прича дечака из
Канаде који је у знак подршке мајци оболелој од карцинома првог дана школе обукао розе
мајицу.Истога дана постао је жртва вршњачког насиља .
Од тада , ружичаста мајица постала је међународно препознати симбол борбе против
вршњачког насиља.
Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције,емпатије, поштовања
различитости, развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата.
Поводом тога , у предшколским установама , основним и средњим школама и домовима
ученика и у њиховим локалним заједницама ,широм Србије организују се превентивне
активности на тему заштите од насиља и дискриминације.
У школској библиотеци ученици су цртали розе мајице на којима су исписивали поруке да
се сваки вид насиља пријави,потражи помоћ старијих особа и да желе да, као и до сада ,
њихова школа буде место где влада другарство, разумевање, поштовање , толеранција и
пријатна комуникација.
За крај дружења у продуженом боравку урадили смо тзв. ,, Гест пријатељства “
,тј..ученици су извлачили свог тајног пријатеља и имали су задатак да обрадују друга или
другарицу неким лепим гестом,поклончићем, изненађењем.
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Дан ружичастих мајица
У среду 24. фебруара ученици 2.разреда из Прањана обележили су Дан ружичастих
мајица.
Сви ученици су носили роза или пинк мајице.
Активности ове радионице су биле:
Активност 1: Гледање кратког филма Дан ружичастих мајица – You tube: Pink Shirt Day
Активност 2: Дискусија о садржају филма
Активност 3: Истицање плаката са кратким текстом о поводу обележавања овог дана
Активност 4: Читање са предвиђањем (Прича из живота играчке)
Активност 5: Разврставање картица ( осећања, понашање, о томе шта су јој други рекли) и
лепљење на пано
Активност 6: Помозимо дрвету против насиља да олиста (лепљење лепих речи на плакат –
дрво)
Активност 7: Записивање порука на розе мајицама од папира (лепљење на штапић)
Активност 8: Домаћи задатак ( припремити се за час разредног старешине за разговор на
тему насиња: Доживео сам насиље, Био сам посматрач насиља, Шта ћу урадити у
ситуацији да сам жртва или посматрач насиља)
Радионици су присуствовали директор Зоран Пантовић и учитељица Мирјана Маћић.

45

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2020-2021. годину

У издвојеном одељењу ,матичне ОШ,,Иво Андрић“ Прањани у Богданици,је обележен
24.II 2021.године Међународни дан борбе против вршњачког насиља .Ученици нижих
разреда и предшколци су учествовали у реализацији ове манифестације .
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У току седмице сам са ђацима разговарала на тему Међународног дана
борбе против вршњачког насиља, упознала их са поводом настанка "Дана
розих мајица", подстицала их да наглас размишљају на поменуту тему и
да кроз неки свој позитиван коментар и поруку дају свој допринос
поменутом дану. Своје размишљање су ликовно изразили преко цртежа,
порука и колажирања различитих материјала, од чега смо за свако село
направили пано.

Oпштинско такмичење из физике

Општинско такмичење из физике је одржано 27.02.2021.године у Основној школи „
Свети Сава “ у Горњем Милановцу. Ученици наше школе постигли су следеће
резултате:
1. Анђела Папић
VI1
2. Милица Вујанић VI3

II место
III место

Ученице иду даље на окружно такмичење, које се одржава 20.марта 2021.године у Чачку.
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Oбележен Национални дан књиге
Поводом Националног дана књиге ,28. фебруара који организује Друштво школских
библиотекара Србије под слоганом ,, Читајмо гласно“ овај дан смо и ми обележили у
нашој школи у петак,26.фебруара.
Овај важан датум нисмо обележили прошле године због епидемиолошке ситуације и
преласка на онлајн наставу 17. марта 2020.године.
Ове године укључујемо се у акцију ,,Читај гласно “ под слоганом наше школске
библиотеке ,,За читање увек имај времена “ .
Пошто је освануо леп и сунчан дан изашли смо у школско двориште и симболично у 11:
55, почели читати и рецитовати.
Циљ ове наше активности је био подстицање читања , изражајног рецитовања ,неговање
матерњег језика и културе читања , богаћење речника и развијање свести о важности
читања .
Још једном подсећамо да је школска библиотека омиљени кутак у школи где се учи, са
књигом дружи,траже информације ,пише, игра , црта , шапуће и воли.
Ево неколико мисли о књигама и читању :
За читање увек има времена !
Књигама се никад не потроши батерија.
Ко је савијен над књигом , тај усправно хода.
Читање је сазнање отворених очију !
Особа која не чита нема никакву предност над оним који не зна читати.
На интернету пронашли смо 15 разлога зашто је важно читати. Разлоге за добро читање
прчитао је Милош Ерић, ученик четвртог разреда.
15 разлога зашто је добро читати :
1.ЧИТАЊЕ КЊИГА УНАПРЕЂУЈЕ ВАШЕ ЗНАЊЕ.
2.ЧИТАЊЕ ПРОШИРУЈЕ РЕЧНИК.
3.ЧИТАЊЕ УНАПРЕЂУЈЕ КОМУНИКАЦИОНЕ СПОСОБНОСТИ.
4.ЧИТАЊЕ ЈЕ ДОБРО ЗА МОЗАК.
5.ЧИТАЊЕ ПОБОЉШАВА ПАМЋЕЊЕ.
6.ЧИТАЊЕ РАЗВИЈА МАШТУ.
7.ЧИТАЊЕ РАЗВИЈА КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ.
8.ЧИТАЊЕ ПОБОЉШАВА КОНЦЕНТРАЦИЈУ.
9.ЧИТАЊЕ МОТИВИШЕ.
10.ЧИТАЊЕ ПОДСТИЧЕ КРЕАТИВНОСТ.
11.ЧИТАЊЕ ВАС ЧИНИ ПАМЕТНИЈИМ.
12.ЧИТАЊЕ ЈЕ КВАЛИТЕТАН ХОБИ.
13.ЧИТАЊЕ ЈЕ ПРИСТУПАЧНА ЗАБАВА.
14.ЧИТАЊЕ РЕДУКУЈЕ СТРЕС.
15.ЧИТАЊЕМ ДО КВАЛИТЕТНИЈЕГ СНА.

48

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

2020-2021. годину

Међународни дан борбе против вршњачког насиља
Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен је у школи у
Каменици низом активности.
Одељењске старешине подсетиле су ученике на врсте насиља и начине реаговања
на насиље. Прављени су панои на часовима одељењског старешине и ликовне културе где
су ученици показали велику креативност.
На крају су једни другима упутили лепе поруке и поручили:“Бирај речи, мржњу
спречи!“
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Општинско такмичењ из математике

На oпштинском такмичењу из математике, које је одржано 28.02.2021. године у
ОШ ”Краљ Александар 1” у Горњем Милановцу ученици наше школе постигли су
следеће резултате:
Огњен Вуковић 3. разред - 3. место
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Анђела Папић 6. разред - 1. место
Милица Вујанић - 6. разред - 2. место
Теодора Станојевић 8. разред - 2. место

САВЕТИБИБЛИОТЕКАРА
ПРОЧИТАЈ ЛЕПУКЊИГУ
,, Једног дана ће дете које чита, битичовек којимисли “
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ПРЕПОРУЧИОБИХДРУГУДАПРОЧИТА
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МАРТ
Обележен 9.март- Mеђународни дан палачинки
Палачинке...
Слатке или слане , с џемом еурокремом ,орасима или медом , саламом ,качкаваљем ...
Какве год биле укусне су и веома примамљиве. Стара посластица коју сви заиста пуно
волимо.
У Великој Британији ,Француској, Америци и још неким земљама западне Европе ,
последњи уторак пред почетак великог Васкршњег поста се слави као Међународни дан
палачинки.
Ова популарна посластица је свој празник ( Масленица ) добила и у Русији , где се
обележава у част испраћаја зиме и почетка пролећа.
У нашој школи први пут решили смо да обележимо овај дан.
У школској кухињи библиотекарка је окупила млађе основце.Припремили смо материјал
и замолили куварицу да нам направи тесто за палачинке.У помоћ смо позвали и три
ученика добровољца из четвртог разреда који су се опробали у пржењу и превртању
палачинки.Били су то Милош, Снежа и Магдалена.
Затим је следило премазивање разним надевима слатким и сланим. Било је ту џема
еурокрема, саламе, качкаваља, кечапа...
Припремили смо веома укусну ужину за све ученике продуженог боравка, наставнике и
остале запослене у школи.
Палачинке су се свима свиделе . Овај дан наставићемо да обележавамо и наредних година.
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Пројекат
„Путовање кроз свакодневи средњовековни живот“
Дана 10.3.2021. године реализован је појекат „ Путовање кроз свакодневни
средњовековни живот“. У пројекту су учествовали ученици 6.разреда у Прањанима, у
тарајању од две недеље (23.2.-10.3.2021). Циљ овог пројекта је био да се ученци:
- Оспособе да кроз проучавање средњовековног живота у средњовековној Европи и
Србији разумеју и схвате положај појединих друштвених група у оквиру феудалног
друштва и њихов сваконевневног живот.
- Развију самосталност у учењу ( самостално проналажње информација релевантних за
тему), развију критички став, аргументовано дискутују и јавно сопштавају и сарађују у
тиму .
Ученици су били подељени у парове, сваки пар је добио тему истраживања:
Витезови, Архитектура, Одећа и накит и Храна.
Такође, добили су упутство на који начин и које податке треба да обухати њихово
истаживање о задатој теми. Свој рад су презентовали на паноима уз пропратну количину
текста, слика или илустрација.
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Радове и презетовање ученика је вредновала комисија у саставу: Зоран Пантовић,
директор школе, Јелена Дрманац, психолог и Маријана Марковић,наставник биологије.
Комисија је имала пропозиције по којима су вредновали парове: приказ резултата
истраживања, креативност, излагање (јавни наступ) и поштовање временског рока
приликом излагања. На нареном часу ученици су извршили самовредновање и
кооперативно вредновање свога рада, као вид евалуације свога рада.
У публици су подршку пружили ученици другог разреда са својим учитељицом
Славицом Јевтовић, помоћник директора Гордана Поповић, педагог школе Данијела
Ракићевић, разредни старешина Велимир Александров и наставница енгеског језика
Тамара Богдановић.
Атмосферу у духу средњовековног периода дочарала је музика из средњег века.
Комисија је облучила да:
Прво место додели паноу-Одећа и накит, чији су аутори: АнђелаПапић и Елена
Антонијевић;
Друго место додели паноу- Храна, чији су аутори:Наталија Милошевић, Теодора
Томанић и Наташа Шиљајева;
Треће место додели паноу- Витезови, чији су аутори: Огњен Топаловић, Немања
Васиљевић и Младен Вучићевић.
Пано- Архитектура, чији су аутори: Алекса Дамљановић и Далибор Толић жири је
доделио захвалницу,за учешће и раду на пројекту.
Победници су награђени дипломама .
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АПРИЛ
Обележен 2.април Међународни дан књиге за децу
Међународни дан дечје књиге обележава се 2.априла,почев од 1967.године као сећање на
Ханса Кристијана Андерсена ,данског књижевника,познатог као ,,краља бајки“ .
У оквиру библиотечких активности , а поводом Међународног дана дечје књиге, за
ученике првог разреда одржан је час. Час су осмислили библиотекар Гордана Поповић и
учитељица Бранка Рајчевић.
Циљ часа био је да се ученици упознају са бајкама и да прошире своја знања о овој
књижевној врсти.
Час је започео читањем бајке ,,Принцеза на зрну грашка “ , коју је написао Ханс
Кристијан Андерсен.Бајку је прочитала Марија Папић, ученица првог разреда.
Ученици су пажљиво слушали бајку . Затим смо разговарали о прочитаном.
Била је ово прилика да се подстиче ,развија љубав према књизи и читању и ствара активна
читалачка навика код ученика.
За крај дружења гледали смо на You Tube истоимену бајку.
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ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 22 .април

Данас наша планета слави свој рођендан. Ђаци вам поручују да сви заједно,
без престанка, чувамо планету Земљу од њеног нестанка.
Не очекуј од природе више него што си јој дао.
Знај да Земља дарује само када царује.
Не дозволи да птице селице сутра одустану од повратка са југа.
Мисли више о отпаду да не завршимо у њему.
У школској библиотеци одржана је радионица где су ученици цртежима
исказали поруке посвећене очувању планете.
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23.април -Светски дан књиге
Светски дан књиге и ауторских права обележава се 23. априла сваке године. Одлука о
обележавању Светског дана књиге и ауторских права донета је на Генералној конфернцији
УНЕСКО-а одржаној у Паризу 1995. године.
Књига је највећи извор информација,знања и идеја.Књигама се преносе поруке кроз
простор и време, а оне највредније повезују велики број генерација широм света. Тим
поводом је одлучено да се прославља Светски дан књиге и ауторских права у циљу
одавања признања магичним речима које су нас обогатиле али и у циљу подстицања на
читање свих слојева друштва , а нарочито младих.
Овај дан посветили смо рецитовању песмица и тако указали на важност читања деци
продуженог боравка.Био је то уједно и један песнички час где су учешће узели и неки
ђаци прваци.
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МАЈ
Обележен Светски дан пчела
20.маја обележавамо Светски дан пчела, најважнијих опрашивача ,који нам обезбеђују
храну и значајно доприносе очувању животне средине.Тим поводом у школској
библиотеци ученици су цртали радове и на тај начин смо обележили овај дан.
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Наше двориште
Ученици, наставници и помоћни радници школе у Каменици искористили су радну
суботу да посаде цвеће и уреде школско двориште.
Деца су са нестрпљењем ишчекивала акцију која је ове године одржана касније него што
је уобичајено. Радо су се латили мотике и заједничким снагама за кратко време
оплеменили двориште разнобојним цвећем . Посао није био тежак , а осмеси на лицима
говорили су да су задовољни обављеним послом.
Овим су показали још једном да им је уз учење важан и простор у коме бораве ,a уз мало
труда направљен је простор који привлачи пажњу сваког пролазника.
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Планинарски поход на планински врх Рајац

Дана 29. маја. 2020. године реализован је планинарски поход (пешачка тура) на
планински врх Рајац (848 метара надморске висине), у којој је учествовало укупно 44
ученика ОШ „Иво Андрић“ из све три осмогодишње школе које функционишу у оквиру
нашег колектива. Прихват ученика организован је у 07.45 часова у Каменици и 08.00
часова у Прањанима.
Полазак на успон започет је у 10 часова од планинарског дома „Чика Душко
Јовановић“. Укупна дужина стазе коју су учесници савладали износи 4,4 км и савладана је
висинска разлика од 229 м. Успон је трајао укупно 1 сат и 8 минута, рачунајући и две
паузе од по 10 минута. Током успона ученици су демонстрирали завидан ниво физичке
кондиције, упорности и одлучности. Током повратка са планинског врха Рајац, ученици су
имали прилику да посматрају узлетање параглајдериста, што је изазвало посебно
одушевљење.
Посебно бих похвалио Јовану Милановић, ученицу петог разреда из Прањана
на исказаном другарству и солидарности, када је на зачељу колоне правила друштво
ученику скромније физичке кондиције и уз то носила му ранац. Овом приликом
предложио бих да поменута ученица буде награђена књигом на крају школске
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године, што би ученици било посебно признање за испољене позитивне особине
личности током планинарског похода.
По повратку у планинарски дом „Чика Душко Јовановић“ приређен је ручак за
ученике. Након ручка, на спортском терену и дечјем игралишту одмаралишта „РЕИК
Колубара“ организоване су спортско рекреативне активности (фудбал, одбојка, бацање
вортекса, игре на справама за рекреацију). Овом приликом одиграна је фудбалска
утакмица између ученика школе из Прањана са једне стране и ученика из Каменице и
Брезне са друге. У утакмици пуној узбуђења и преокрета коначну победу однели су
ученици школе из Прањана, а коначни резултат гласио је 3-2.
Повратак кући који је био планиран за 16 часова, реализован је без кашњења и сви
ученици су безбедно стигли својим кућама.

63

Прањани

1858

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ

64

2020-2021. годину

