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Историјат школе
На основу летописа школе из 1945.године у Вранешима није постојала школа до 1910.
године, већ су деца похађала школу у Врби. Те исте године покренута је акција за отварање
школе у селу.
Указом Министарства просвете школа је добила дозволу за рад 1913.године. Настава се
одвијала у општинској згради, адаптираној за потребе школе. Први учитељ школе у Вранешима
био је Љубо Ђулаковић. Почетак Првог светског рата прекинуо је рад школе.
Након рата, школски надзорник среза Жичког, коме су припадали и Вранеши, приметио је
да су многе школе неокречене, без прозора и врата, без најпотребнијег намештаја и учила. “Школа
у Вранешу је неподесна, јер је од обичне сеоске куће преправљена за школу.”
Прве школске године по ослобођењу школа
није радила јер није било учитеља.
1919.године за учитељицу је постављена
Милева Николићева и исте године отворено
је још једно одељење школе. 1937.године,
захваљујући Мићи Радоњићу, тадашњем
председнику општине, подигнута je прва
школска зграда (на слици, лево) у којој је
било 3одељења.

Зграда је коштала 500 000 тадашњих динара. Овај школски објекат коришћен је све до изградње
школске зграде 1986. која се и данас користи.
1940. у школу је дошао, као трећи настaвник, Милован Дишовић и остао је на дужности све
до падања у заробљеништво, априла 1941. године.
После ослобођења школа је имала 3 наставника. То су били: Божидар Јанић, Драгиња Сарић
и Десанка Несторијевић. У току школске 1945/1946. поред рада са децом описмењено је 140
аналфабета. Организовани су били и течајеви који су се одржавали после часова, како би се
описменило становниство које због рата није имало прилику да поxађа школу. У току ове школске
године, постојало је и једно одељење школе у Вукушици, које је већ следеће године затворено.
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До априла 1947. управитељ школе био је Божидар Јанић, када је премештен у школу у
Отрокe, а на место управитеља школе постављена је учитељица Олга Миљевић.
Школске 1947/1948. наставу су изводиле две учитељице: Олга Миљевић и Вукосава
Лешјанин. Наставу је похађало 205 ученика. Исте године основана је и Народна књижница
(библиотека) са 75 књига, а дужност управитеља школе поверена је учитељици Вукосави
Лешјанин.
Школа је радила као Основна све до 28. јула
1950. када је одлуком Министарства
просвете промењена у Осмолетку. У млађим
разредима настава је била разредна, а у
старијим предметна.
1951. године, а након преуређења магацина
у задружном дому, почела је са радом ђачка
кухиња. Изграђено је игралиште за одбојку и
рукомет. 1952. године за директора школе
постављен је Милован Дишовић.
Наставници и ученици VII разреда 1953. године

Школске 1958/1959. у школи је радило 14 наставника, а школа је имала 10 одељења. За директора
школе постављен је Обрад Ратковић.
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Крајем 1959. извршена је нова административна подела, којом је укинута општина Врба, а
којој су дотад припадали и Вранеши. Новом поделом, Вранеши су припали општини Врњачка Бања
која је, економски стабилнија, допринела бржем развоју и напретку школе.
Школске 1962/1963. школа је имала 274 ученика и 10 наставника. Директор школе био је
Доброслав Фурунџић.
1966.године, дотад Основна школа-Вранеши добија ново име – Основна Школа “25 мај” –
Вранеши, и то име школа је носила до школске 1969/1970. када интегрисањем основних школа:
“Бранко Радичевић” у Средњем Грачацу, “Моша Пијаде” у Подунавцима и “25.мај” Вранеши,
школа мења свој назив у ОШ “Бранко Радичевић”-Вранеши. Овом интеграцијом школи су
припојена и истурена одењења у Отроцима и Доњем Грачацу.
 Школа у Грачацу почела је са радом давне
1864. а према неким подацима Грачац је имаo
школу још 1843.године. До 1889/90.била је то
углавном мушка школа. Први учитељ био је
Глигорије Гавриловић.
Ова школа постаје
осморазредна 1962. године, а 1965. године
припојене су јој школе у Доњем Грачацу и
Отроциma.

 Основна школа у Подунавцима отворена
је 1923. године у приватној кући, у школском
дворишту садашње школе. Милош Симић био је
први учитељ. До 1969/1970. године школа је
била четвороразредна, а када је припојена
школи у Вранешима имала је и пети разред. До
припајања школи у Вранешима, школа је носила
назив „ Моше Пијаде“.
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 Иницијатива за изградњу школе у
Доњем Грачацу покренута је давне 1928.
године хуманим гестом Адама и Станојке
Николић, који нису имали деце, а дали су плац
за изградњу школске зграде. Иако су
припреме за изградњу вршене у периоду пре
II светског рата прва школска зграда je, због
ратних околности, подигнута тек 1958. год.
Школа је почела са радом 1960. године. Први
учитељи у школи били су Момчило и Бисерка
Баралић.

 У старој општинској згради 1930.
године у Отроцима је основана прва
школа у овом месту. Први учитељ била је
Загорка Вукосављевић. Акцијом мештана
школа је реновирана 1968/1969. године, те
су ученици у новој згради дочекали
припајање школи у Вранешима.

ОШ “Бранко Радичевић”-Вранеши почела је са радом 1. јануара 1970.године, када је и
регистрована код Привредног суда у Крагујевцу. За директора школе постављен је Душан Васовић.
Школа је тада имала 22 одељења млађих и старијих разреда. Било је 527 ученика и 26 наставника.
Школске 1974/1975. школа је имала 582 ученика у 25 одељења. За директора школе
изабран је Жарко Ђурђевић. Седамдесетих година, сада већ прошлог века, школа се суочавала са
великим потешкоћама, како због слабе опремљености наставним средствима,тако и због великих
потреба за изградњом и поправкама на школским објектима. Један од проблема био је и
недостатак просторија за рад у матичној школи.
Јула 1983.године, након 46 година коришћења, стара школска зграда матичне школе у
Вранешима је срушена, а 22. августа исте године постављен је темељ за изградњу нове зграде.
Школа је изграђена средствима месног самодоприноса, личним добровољним учешћем мештана
у новцу или пружајући помоћ у радној снази. Укупна средства за изградњу школске зграде
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износила су 100.000.000 тадашњих динара. Изградња је завршена 1986. па се од 4. новембра 1986.
настава почела одвијати у новом објекту, који се и данас користи.
Школске 1998. за директора школе изабран је Александар Тошић. 1999. средствима НВО
„Школа за демократију”завршена је прва фаза изградње школске зграде у Подунавцима.
Од 9.септембра 2002. године, директор школе је Драгана Вуковић. Школске 2002/2003.
године школу је похађало 450 ученика. Исте године на Светосавској академији у Београду,
Министарство просвете и спорта Владе Републике Србије, доделило је похвалницу школи за
постигнуте резултате на квалификационом испиту за средње школе. У Вранешима и Средњем
Грачацу саграђени су спортски терени. 2005.године, средствима Министарства Просвете
реновирана је школска зграда у Отроцима. Од 2007.године у Отроцима и Доњем Грачацу изводи
се припремно-предшколски програм. Те исте године, средствима локалне самоуправе и
ангажовањем мештана реконструсана је и школа у Доњем Грачацу. Средствима Министарства
омладине и спорта у Подунавцима је 2010.године изграђен спортски терен. Скупштина Општине Врњачка Бања је 2010.године,школи доделила Плакету са златним амблемом за допринос у
образовању. Црвени крст- Србије доделио нам је Златни Знак за значајне резултате у остваривању
циљева и задатака Црвеног крста.

ШКОЛСКА 2013/2014.
У основној школи у Вранешима ради 8 одељења (4+4), у Грачацу 8 одељења (4+4), у
Подунавцима 8 одељења (4+4), у Доњем Грачацу 2 комбинована одељења као и у Отроцима 2
комбинована одељења. Укупно је 24 чиста и 4 комбинована одељења. У свим школским местима
настава се изводи у преподневној смени.
Школске 2013/2014. школа у Вранешима је обележила 100 година рада и постојања.
Услови рада у школи су далеко бољи. Три осморазредне школе поседују адекватно опремљене
кабинете за информатику и школску библиотеку. Фонд библиотеке је 10.285 књига. Истурена
одељења у Отроцима и Доњем Грачацу су такође опремљена пројекторима и компјутерима. У
школи у Вранешима постоји савремена учионица
са интерактивном таблом коју наставници и
ученици свакодневно користе.
Школске 2013/2014. године Основна школа
„Бранко Радичевић“ Вранеши, у свом саставу
има три осморазредне школе (Вранеши, Грачац
и Подунавци) и две четвороразредне (Доњи
Грачац и Отроци). Школа броји 28 одељења са
437 ученика.
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Наставно особље, школске 2013/2014. године
Учитељица Роса Вуковић је након 40 година рада у просвети отишла у пензију. Њу је у
Вранешима заменила учитељица Зорица Тамбурић која је до тадa радила у школи у
Отроцима. Учитељицу Зорицу је у Отроцима заменила Сузана Јеринић.

Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18
19
20
21
22.
23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33

Презиме и име наставника
Тамбурић Зорица
Ђуровић Дивна
Митровић Биљана
Пековић Нена
Светлана Митић
Јовановић Наташа
Зарић Радица
Марковић Д. Милан
Савковић Снежана
Атанасковић Гордана
Перишић Јована
Лазаревић Снежана
Боћанин Ана
Снежана Миодраговић
Благојевић Велибор
Коматина Војислав
Јеринић Сузана
Драгана Ђурић
Јовановић Борис
Романова Зорица
Ћировић Александра
Јеротијевић Јасна
Романова Катараина
Немања Миљковић
Јанићијевић Ана
Миодраговић Марина
Јеровић Каровић Марина
Обрадовић Ивана
Магић Срећко
Симић Милован
Савић Радуна
Бисерчић Јасмина
Пејковић Дарко

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник српског језика
Наставник српског језика
Наставник српског језика
Наставник француског језика
Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник француског језика
Наставник енглеског језика
Наставник ликовне културе
Наставник музичке културе
Наставник историје
Наставник историје
Наставник географије
Наставник физике
Наставник физике
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ваљар Срећко
Краговић Милисав
Трифуновић Љиљана
Мијатовић Тодор
Мирјанић Мирјана
Радић Анкица
Гочанин Маја
Тошић Верица
Стаменчић Радован

Наставник физике и ТИО
Наставник математике
Наставник математике
Наставник математике и физике
Наставник биологије
Наставник биологије
Наставник хемије
Наставник ТИО
Наставник физичког васпитања

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Чеперковић Срђан
Јовковић Марина
Главчић Александра
Савковић Снежана
Костић Милан
Терзић Иван

Наставник физичког васпитања
Наставник француског језика
Наставник француског језика
Вероучитељ
Вероучитељ
Наставник физичког васпитања

Ненаставно особље у школској 2013/2014.години
Ред.
Презиме и име
Радно место
бр.
1.
Вуковић Драгана
Директор
2.
Марковић Светлана
Психолог
3.
Миодраговић Марина
Библиотекар
4.
Јовановић Борис
Библиотекар
5.
Главчић Александра
Библиотекар
6.
Црноглавац Весна
Секретар
7.
Пантелић Славица
Административно-књиговодствени радник
8.
Боровац Мирјана
Шеф рачуноводства
9.
Марковић Миломир
Домар-ложач
10.
Медар Јован
Домар-ложач
11.
Петровић Дејан
Домар-ложач
12.
Тошић Зорица
Хигијеничар
Јеринић Чкребо Светлана
Хигијеничар
13.
Ђуровић Весна
Хигијеничар
14.
Драгањац Марица
Хигијеничар
15.
Петрашиновић Надица
Хигијеничар
16.
Петровић Наташа
Хигијеничар
17.
Николић Горица
Хигијеничар
18.
Милосављевић Радмила
Хигијеничар
19.
Вуковић Милица
Куварица
20.
Цветковић Слађана
Хигијеничар
21.
Мијатовић Мира
Куварица
22.
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септембар 2013.
02.09.2013.

Дешавања

Почела је нова школска година. У школским местима традиционално су
одржане приредбе поводом пријема првака. Нову генеарцију првака преузели су
професори разредне наставе : Зорица Тамбурић у Вранешима, Светлана Митић
у Средњем Грачацу, Снежана Савковић у Подунавцима, Велибор Благојевић у
Доњем Грачацу и Војислав Коматина у Отроцима.

октобар 2013.

Дешавања

02.10.2013.

Одржана је седница наставничког већа у школи у Вранешима.

04. 10.2013.

Реализована је једнодневна екскурзија ученика V и VI разреда на Златибору.
Ученици су посетили Дрвенград и обишли манастире у Овчарско-кабларској
клисури. Екскурзија је успешно реализована на задовољство ученика,
наставника и родитеља.

04.10.2013.

Реализована је и дводневна екскурзија ученика VII и VIII разреда на релацији
Вранеши-Смедерево-Виминацијум-Ђердап-Вранеши.

Од 07.10.2013.

Школа је традиционално обележила Дечију недељу.

07.10.2013. Ученици млађих разреда посетили су
Замак културе у Врњачкој Бањи, погледали филм
“Чудесна шума” у бањском биоскопу, а након
тога посетили Јапански врт.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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08.10.2013.

Реализована је Радионица о дечијим правима, ученика I разреда у Вранешима,
учитељице Зорице Тамбурић.

09.10.2013.

Организована је изложба дечијих радова млађих разреда“Наши цртежи”у
Вранешима.

10.10.2013.

Организована је изложба играчака млађих разреда у Вранешима.

11.10.2013.

Организоване су игре такмичарског духа за ученике млађих разреда. У току
Дечије недеље школска библиотека је спровела акцију “Књига на поклон”.
Ученици су имали прилику да својим учешћем у акцији обогате фонд
библиотеке.

15.10.2013.

Народна библиотека Србије поклонила је 310 књига за потребе школске
библиотеке у Вранешима.

15.10.2013.

Одржан је састанак са представником ромске заједнице у Подунавцима у вези
бесплатног коришћења топлог оброка за материјално угрожене ученике.

22.10.2013.

Одржано је предавање “Безбедност у саобраћају” за сва одељења V разреда, у
организацији Полицијске Управе из Врњачке Бање.

24.10.2013.

Реализован је крос РТС-а организованог под покровитељством Министарства
просвете и науке. На кросу су учествовали сви ученици школе.

26.10.2013.

Организован је одлазак за запослене на сајам књига у Београду.

28.10.2013.

Одржана је седница наставничког већа у Вранешима.

01.11.2013.

Почела је са реализацијом седмодневна рекреативна настава на Златибору за
ученике млађих разреда.

06.11.2013.

Одржана су oдељењска већа млађих и старијих разреда у школи у Средњем
Грачацу.

07.11.2013.

Одржана је седница наставничког већа у школи у Отроцима.

07. 11.2013.

Одржани су родитељски састанци у свим школским местима за млађе и
старије разреде.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
10

ЛЕТОПИС

2013/2014.година
07.11.2013. Након захтева који смо упутили, школа је
добила донацију од 30 књига од Завода за уџбенике и
наставна средства – Београд. Донацију је уручио др
Милорад Марјановић, директор редакције Заводa.

09.11.2013.

Ученици млађих разреда, ромске националности учествовали су на
манифестацији “Одећа за осмех”, у организацији јапанске компаније
UNIQLO и Новака Ђоковића .

10.11.2013.

Ученици школе учествовали су на манифестацији Вече фолклора у
Подунавцима.

11.11.2013.

Обележен је државни празник, Дан примирја -капитулацијом Немачке,
завршен је Први светски рат.

12.11.2013.

Одржана је седница школског одбора у Вранешима.

15.11.2013.

Отворена је изложба “Етно кутак”, у школи у Отроцима. Изложбу су
приредили ученици школе уз помоћ учитељице Сузане Јеринић.

20.11.2013.

Обележен је међународни дан детета. Школу су посетили
представници удружења” Чувари природе” из Грачаца који су донели
поклоне ученицима млађих разреда.

20.11.2013.

Одржано је општинско такмичење у рукомету у Врњачкој Бањи.
Учествовали су ученици VI, VII и VIII разреда.

21.11.2013.

Одржано је општинско такмичење у одбојци. Ученици старијих разреда
освојили су I место.

децембар 2013.
04.12. 2013.

Дешавања
Обављен је редован инспекцијски надзор. Школу је посетила Весна
Вукојчић, општински просветни инспектор.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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09.12.2013.

Одржан је састанак савета родитеља у Отроцима.

10.12 .2013

Душан Стевановић, помоћник председника општине Врњачка Бања,
посетио је школу с циљем да се размотре могућности опремања
вртића за потребе мешовите групе, деце узраста од 3 до 5 година.

10.12.2013.

Постигнут је договор са Министарством просвете,
технолошког развоја у вези набавке клупа и столица.

12.12.2013.

Постигнут је договор у вези набавке материјала за изградњу
простора за смештај огрева у школи у Отроцима.

17.12. 2013.

Одржано је окружно такмичење у одбојци у Грачацу. Ученици VII и VIII
разреда освојили су I место. Истога дана, у школи је успешно спроведена
акција - Прикупљање материјала за рециклажу. У акцији је учествовао
велики број ученика школе.

20.12.2013.

Реализован је реални сусрет у оквиру пројекта Професионалне
оријентације. Ученици VII и VIII разреда из Подунаваца и Вранеша, са
психологом школе Светланом Марковић и наставницом ТИО Иваном
Мијатовић посетили су фирму ”Челик “, власника Милутина Симића из
Новог Села.

науке

и

Фирма се бави израдом машина за картонажу. У току посете ученици су могли да виде све
машине, а машину за штанцовање су могли и да ,,испробају'' уз помоћ власника.Овим
пројектом ученици су добили прилику да се упознају са различитим занимањима и
интервјуишу запослене, како би на крају формирали што реалнију слику о својим
могућностима.
21.12.2013.

Реализована је новогодишњa радионицa учитељице ЗорицеТамбурић,
родитељa и ученика I разреда из Вранеша.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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24.12.2013.

Одржана је седница школског одбора у Вранешима.

27.12.2013.

Реализоване су две Новогодишње радионице:
- “Осликајмо лице” - ученика I разреда из Подунаваца
- “Направимо јелку” - ученика IV разреда из Подунаваца

27.12.2013 Одржане су седнице наставничког и одељењског већа-млађих и старијих
разреда у школи у Средњем Грачацу.
27.12.2013.
Отворена је тродневна продајна изложба дечјих радова, честитки и
фигура у школи у Отроцима. Изложбу су припремили ученици школе и продајом купљена је
опрема за часове физичког васпитања. Продајна изложба отворена је и у школи у Средњем
Грачацу.

28.12.2013. Одржани су родитељски састанци у свим школским местима.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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У Отроцима, ђачке књижице су уручене
ученицима уз свечану приредбу коју су припремили учитељи Сузана Јеринић и Војислав
Коматина и васпитачица Маја Цветковић са ученицима и предшколцима.
Приредби су присуствовали књижевници Милоје Радовић и Александар Марић. М.Радовић је
нашим ђацима поклонио стихове песме “ Богомајка” у част предстојећем празнику –
Материце.

Песмом и предивним гласом присутнима се представила Олга Марковић, бивша ученица
школе у Отроцима. У духу Нове године и празничног расположења ученици су осликали лица.
Приредби је поред директорке школе Драгане Вуковић и наставника, присуствово и велики
број родитеља и мештана Отрока.

јануар, 2014.
09.01.2014.

Дешавања
Републичкој дирекцији за имовину поднет је захтев за сагласност у вези
изградње Балон-сале и ограде, као и реновирање просторија у школи у
Отроцима и Подунавцима. Одговор се очекује.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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20.01.2014.

Почело је друго полугодиште школске 2013/2014.

27.01.2014.

Обележена школска слава Свети Сава

Светосавске приредбе у Вранешима и Отроцима

Празник је обележен у свим школским местима традиционалним сечењем славског колача
и програмом који су ученици школе извели у присуству родитеља, наставника и других
гостију школе.
Истога дана, на свечаној светосавској академији одржаној у Врњачкој Бањи,
ученицима и наставницима наше школе додељене су награде за постигнуте резултате на
такмичењима.
Награђени наставници су: Нена Пековић – професор разредне наставе,
Милисав Краговић – професор математике, Мирјана Мирјанић – професор биологије и
Милован Симић и Срећко Магић – професори историје. Награђени ученици су: Иван Тамбурић
за постигнуте резултате на такмичењима из математике, Виктор Гашовић из историје,
Бутачевић Тамара из математике и биологије, Бутачевић Радомир из историје и Стефан
Вуковић за постигнуте резултате из музичке културе.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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Дешавања

01.02.2014.

Одржано је школско такмичење из математике за ученике од III до VIII
разреда у свим школским местима. 07.02.2014. Одржано је
општинско такмичење у малом фудбалу у спортској хали “Владе
Дивац” у Врњачкој Бањи. Учествовали су ученици од V до VIII разреда.

21.02.2014.

У Вранешима је обележен Дан матерњег језика двема радионицама:
“Шта знамо о језику“ на којој су учествовали ученици I и II разреда и
“Жаргони“ која је реализована у VII разреду .

26.02.2014.

Спроведена је заједничка хуманитарна акција са ОШ “Димитрије
Туцовић” из Краљева. Прикупљана је новчана помоћ за
лечење Бојане Којевић из Краљева.

28.02.2014.

“Национални дан књиге” oбележен у Отроцима

Ученици школе извели су су пригодан културно уметнички програм који су припремили са учитељицом
Сузаном Јеринић. Догађају је је присуствовао велики број родитеља наших ученика.

Манифестацији су присуствовали песници Милоје Радовић и Александар Марић који су том
приликом школи поклонили стотинак књига. Догађај је пропратила екипа РТС-a.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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Дешавања

02.03.2014.

Ученици од III до VIII разреда учествовали су на општинском
такмичењу из математике . Такмичење је одржано у ОШ “Попински
Борци” у Врњачкој Бањи. Ученици школе пласирали су се за учешће на
окружном такмичењу.

07.03.2014.

У Вранешима је одржано предавање “Безбедност деце у саобраћају” у
организацији Полицијске Управе Врњачка Бања.

08.03.2014.

Школа у Вранешима била је домаћин општинског такмичења из српског
језика. Учествовала су 72 ученика са територије општине. Ученици из
одељења V-2 и V-3 наше школе пласирали се за учешће на окружном

Прваци из Вранеша, Отрока и Подунаваца

12.03.2014.
Ученици I разреда засадили су
Дрво генерације испред школских зграда у свим
школским местима. Саднице је обезбедило
Јавно комунално предузеће “Борјак” из
Врњачке Бање.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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14.03.2014.

У Вранешима је одржано математичко такмичење "Мислиша", у
организацији Архимедеса. Учествовало 17-оро ученика II, III и IV разреда.

19.03.2014.

Ученици VII и VIII разреда из Подунаваца , са психологом школе
Светланом Марковић, посетили су Зуботехничку ординацију у
Подунавцима у оквиру пројекта Професионалне оријентације.

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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Одржано је математичко такмичење " Кенгур без граница " у
организацији Друштва математичара Србије. Такмичење је одржано у
Вранешима и Подунавцима за ученике од I до IV разреда.

22.03.2014.

Одржана су одељењска већа, млађих и старијих разреда, као и
наставничко веће у школи у Вранешима. Истога дана, одржани су и
родитељски састанци.

22.03.2014.

Школа у Вранешима била је домаћин Општинског такмичења из
историје. Учествовало је 112 ученика са територије општине. Ученици
школе пласирали су се за даље учешће.

23.03.2014.

Учитељи школе учествовали су у раду целодневних радионица
организованих поводом Сабора учитеља одржаном у ОШ „IV краљевачки
батаљон“ у Краљеву.

27.03.2014.

Обележен Дан школе и јубилеј – 100 година
постојања и рада школе у Вранешима

Обележавању јубилеја, присуствовао је и велики број званичника,међу њима – Зоран Костић,
помоћник министра просвете и технолошког развоја, Жарко Милосављевић – начелник
школске управе Краљевo, Бобан Ђуровић – председник општине Врњачка Бања, директори
основних из средњих школа из наше општине и други представници установа и јавних
предузећа.
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Ученици школе извели су пригодан културно уметнички програм под називом "Хајте децо,
амо, амо, да се скупа поиграмо".

Програм је отворен "Бранковим колом", а наставио се наступима КУД-а "Јелек" чији су
чланови ученици школе, и рециталом посвећеном животу и делу песника Бранка Радичевића.
Својим казивањем и рецитовањем успели су да дочарају епоху прве половине 19.века и
сусрете песника са Вуком и Мином Караџић. Драгана Ђурић, наставница српског језика,
приредбом је истакла све што је битно из живита песника Бранка Радичевића. Велики

ОШ “Бранко Радичевић” – Вранеши
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допринос приредби дали су и професори разредне наставе из Вранеша наступом својих
ученика. Поред запослених и ученика,обележавању јубилеја присуствовао је велики број
родитеља и мештана Вранеша и околине.
28.03.2014.

28-оро наставника школе присуствовало је семинару „Превенција
насиља у школи и окружењу“, одржаном у Трстенику.

април, 2014.

Дешавања
01.04.2014. Ученици VII и VIII разреда из Средњег
Грачаца, посетили су зуботехничку
ординацију у Подунавцима у оквиру пројекта
Професионалне оријентације.

04.04.2014.

Чланови школског тима за превенцију насиља, присуствовали су
трибини „ Превенција насиља“ организованог од стране Центра за
социјални рад - Врњачка Бања.

05.04.2014.

Одржано је окружно такмичење из српског језика у ОШ „Јово Курсула„ у
Краљеву за ученике од V до VIII разреда. Бојана Недељковић, ученица
наше школе, освојила је 3. место.

05.04.2014.

Одржано је окружно такмичење из математике у ОШ „IV краљевачки
батаљон“. Учествовали су ученици од IV до VIII разреда .

08.04.2014.

Школа у Отроцима добила је донацију од 150 књига од Слободана
Хаџивуковића и Слободана Голубовића из Београда. Након репортаже о
прослави Националног дана књиге у Отроцима,
приказаној на програму Радио Телевизије Србије, они су желели су да се
прикључе акцији и као велики љубитељи књига, прикупе школску
литературу и друге интересантне књиге за ученике наше школе.

12.04.2013.

Представници школе присуствовали cу организационом састанку са
Весном Бонџић, представницом Женског центра „Милица„ , у вези
продајне изложбе васкршњих јаја, а поводом хуманитарне акције за
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помоћ ученици Тамари Миковић из Грачаца. Састанак је одржан у
градској библиотеци у Врњачкој Бањи.

13.04.2014.

Одржано је окружно такмичење из географије у ОШ „Вук Караџић„ у
Краљеву. Ученици VII и VIII разреда су освојили 3. место.

16.04.2014. Ускршња приредба у школи у Доњем Грачацу

Инспирисани Ускрсом, највећим и најрадоснијим празником хришћана,ученици школе са
својим учитељима Снежаном Миодраговић и Велибором Благојевићем, поред програма
припремили су и етно- изложбу ускршњих јајa, честитки, ћилима и ручних радова.

Приредби су присуствовали представници општине, вртића и Дома здравља као и велики
број родитеља и мештана Доњег Грачаца .
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Од 16.до 24.04.2014. ученици су били на ускршњем растусту

20.04.2014. Васкршње јутро
У замку културе у Врњачкој бањи,поред радова ђака осталих основних школа из општине,
била су изложена и васкршња јаја која су декорисали наши ђаци.

Професори разредне наставе из Средњег Грачаца,Отрока и Подунаваца са својим ученицима
организовали су хуманитарну акцију у сарадњи са Женским центром „Милица“ из Врњачке
Бање. У хотелу Звезда ученици су продавали ускршње украсе и честитке. Циљ акције био је
прикупљање новчаних средстава потребних за опоравак наше ученице Тамаре Миковић из
Грачаца.

25.04.2014. У оквиру пројекта Професионална оријентација, предтсвници МУП-а одржали су
презентацију за ученике и VIII разреда из Вранеша, Подунаваца и Средњег Грачаца.
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29.04.2014. У оквиру пројекта Професионалне оријентације ученици VII и VIII разреда из
Вранеша, са психологом школе Светланом Марковић, посетили су Средњу пољопривредну школу
у Краљеву.
30.04.2014.

маj, 2014.
02.05.2014.

За постигнуте резултате на математичком такмичењу „Мислиша“ награђени
су ученици: Лазар Ђурчић II разред – похвала, Анђела Вуковић III разред – III место,
Данило Бутачевић III разред – похвала и Филип Ивановић IV разред – II место.

Дешавања
У школи у Отроцима остварена је међународна сарадња и братимљење
удружења „Сачувајмо Отроке“ и “Александар Невски“ из Санкт Петербурга из
Русије. Организован је богат културно-уметнички програм.

Удружење „Сачувајмо Отроке“ је званично основано 2010. године на идеју учитељице Зорице
Тамбурић и Милоша Вукомановића из Отрока, с циљем да се настави са неговањем духовнокултурног насеђа. Од почетка је замишњено да удружење буде спона народа,школе и цркве.
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14.05.2014.

Влада Републике Србије прогласила ванредно стање због опасности од
поплава. Настава се одвијала по плану, док су остале ваннаставне
активности отказане.

24.05.2014.

Организована је хуманитарна акција прикупљања помоћи на нивоу
школе за становништво угрожено поплавама. У акцији су учествовали
ученици и запослени у школи.

25.05.2014.

Часопис „Витез“ је у оквиру традиционалног „Витезовог пролећа“ наградио
литерарне и ликовне радове наше ученике: Анћелу Вуковић и Ђорђа Белоицу.

25.05.2014.

У оквиру пројекта Професионалне оријентације ученици из Вранеша,
Подунаваца Средњег Грачаца посетили су Гиманазију у Врњачкој Бањи.

02.06.2014.
Ученици од I до V разреда присуствовали су презентацији „Књига коју волим" коју
су премили ученици Лазар Вуковић, ученик IV разреда и Анђела Петричковић и Марица
Ердоглија, ученице V разреда, у сарадњи са школском библиотеком. Након презентације романа
К.С. Луиса – Приче о Нарнији „Лав, вештица и орман“ ученици су погледали филм инспирисан
овим књигом. Школска библиотека доделила је похвалнице учесницима презентације и
редовним читаоцима у овој школској години.
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Реализована је једнодневна екскурзија ученика млађих разреда на реалацији –
Вранеши-Овчар Бања-Златибор-Кремна-Мокра Гора-Вранеши.

Снежана Миодраговић и Велибор Благојевић са ученицима

Професори разредне наставе , прва с лева,
Б. Митровић, Н.Пековић, С. Миодраговић
Д.Ђуровић,З. Тамбурић, М.Марковић и В.Благојевић

Дрвенград – Учитељица Сузана Јеринићи учитељ Војислав Коматина са ученицима

Ученици су уживали у вожњи шарганском осмицом и чули причу о креманском пророчанству
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„Дани Отрока”

У организацији удружења „Сачувајмо Отроке“ по пети пут је одржана дводневна
манифестација „Дани Отрока”. И овај пут су учитељи школе и ученици припремили
пригодан програм.

На песничкој вечери у школи учествовали су песници: Владимир Вукомановић,
Александар Марић и Милоје Радовић, као и гости из Београда: Михајло Арсенијевић –
прозаиста и Филип Вукотић – песник. Поред директорке Д. Вуковић, догађају су
присуствовали и родитељи ученика и многобројни мештани.
Прве две године од када постоји удружење, ова манифестација се обележавала
један дан и састојала се из духовног програма ученика школе са учитељима и сечења
славског колача са литијама. Од 2012. манифестација се проширује на два дана
обогаћена књижевним вечерима са познатим и признатим песницима из Београда,
Краљева и окружења.

Циљ манифестације је да се деци, младима и мештанима села Отроци врати и одржи вера у
традиционалне, духовне и моралне вредности. (На слици десно, Милош Вукомановић, председник
удружења и песник Милоје Радовић)
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Одржано је републичко такмичење из историје. Ученик Виктор Гашовић
представљао је нашу школу.
11.06.2014.
На природно-математичком факултету
у Крагујевцу, ученицима II разреда, учитељице Дивне
Ђуровић, додењена су признања за постигнуте
резултате на међународном такмичењу из
математике „Кенгур без граница“ и то:
место и

Лазару Ђурчићу, медаља за освојено II

Милици Марковић, диплома за
остварене запажене резултате.
Такође, за остварене резултате на истом
такмичењу,ученику III разреда, Милутиновић
Димитрију, учитељице Биљане Митровић додењена је
диплома.
12.06.2014.
Ученици млађих разреда из
Отрока са Сузаном Јеринић били су учесници
„Дописне радионице“ у Народној
библиотеци „Стефан Првовенчани“ у
Краљеву.

Искористили су прилику да пропрате и
књижевно вече песника Уроша Петровића који
је проглашен за дечијег писца године.

16,17. и 18. јуна одржани су завршни испити из српског и математике, као и комбиновано
тестирање из физике, хемије, биологије, географије и историје. Испити и тестирање
реализовани су у школи у С.Грачацу.
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Одржане су седнице одељењског и наставничког већа у Вранешима.

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРОТЕКЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Свега
ученика
I
II
III
IV
 II-IV
V
VI
VII
VIII
 V-VIII
 IIVIII

54
69
57
180
53
53
47
44
197
377

Одличан

32
41
36
109
19
23
13
17
72
181

Врло
добар

14
19
14
47
17
25
17
17
76
123

Добар

Довољан

17
9
6
32
12
4
15
10
41
73

1
1
2
4
1
2
7
9

Преводи
се

Понавља

Понавља

(нед. оцене)

(неоцењен)

1
1
1

-

-

-

Школске 2013-2014, генерација рођених 1999. завршила је осми разред;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Иван Бошковић
Сара Бутачевић
Алекса Чамагић
Александра Ђорђевић
Анђела Ђуровић
Кристина Гочанин
Миливоје Јовановић
Никола Лазовић
Лука Пековић
Тијана Вуканић
Наталија Здравковић
Александра Белобрђанин
Милош Бисерчић
Марко Чкребо
Стефан Дебељак
Кристина Гољић
Јована Касалица
Никола Марић
Стефан Марић
Ђорђе Медар
Никола Милићевић
Вељко Петрашиновић

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Андрија Ракић
Милош Жуњанин
Ђорђије Андријашевић
Јелена Дашић
Марко Ђорђевић
Саша Ђорђевић
Далибор Ђуровић
Стефан Ђуровић
Виктор Гашовић
Дарко Јеринић
Нађа Јочић
Љубица Милетић
Дарко Милосављевић
Денис Митровић
Кристијана Митровић
Алекса Мутавџић
Дејан Поповић
Михајло Санадер
Исидора Станић
Марија Тлачинац
Данијел Васић
Силвана Живковић
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Ученици VIII разреда из Вранеша, Средњег Грачаца и Подунаваца

6.06. 2014. ученици VIII разреда су на
захтев родитеља, прославили матурско
вече у ресторану „Сутјеска“ у
Подунавцима.
Разредне старешине генерације 1999.
били су : Срећко Магић у Вранешима, Тодор
Мијатовић у Подунавцима и Срећко Ваљар
у Средњем Грачацу.

28. јуна 2014.године, на Видовдан, традиционално су уручене ђачке књижице. Одлични
ученици су награђени књигом. Вукове дипломе добили су следећи ученици: Сара Бутачевић,
Јована Касалица, Никола Марић, Виктор Гашовић и Исидора Станић. 19 ученика носиоци су
посебних диплома.
Школски одбор је прихватио предлог директора да се ђак генерације, Виктор Гашовић
из Подунаваца, награди Таблетом.
У јулу 2014. изведени су радови на постављању спортског паркета у фискултурној сали
у Средњем Грачацу. Пројекат је финансирала Локална самоуправа. Овим пројектом
ученицима су обезбеђени бољи услови за рад и извођење наставе физичког васпитања. У
Отроцима су започети радови на уређењу школског дворишта. У свим школским местима
завршено је кречење школских просторија како би учионице биле спремне за почетак нове
школске године.
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СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Школске 2013/14. наставничко веће је остварило 12 седница. На седницама су
разматрани садржаји који се односе на успех и дисциплину деце, о условима рада наставника, о
остваривању фонда часова, програмских планова и циљева, о подели предмета, старешинства,
календару рада, педагошкој документацији и свим осталим облицима наставног и ненаставног
процеса, као и на извештаје о посећеним семинарима.
Одељенско веће остварило је 6 седница у току школске 2013/14. године. Разматрано је о
успеху и дисциплини деце, о условима рада наставника, о остваривању фонда часова, програмских
планова и циљева, о подели предмета, старешинства, календару рада, педагошкој документацији
и формирани су предлози Наставничком већу.
Педагошки колегијум је остварио 5 седница. Разматрани су садржаји у вези са
такмичењима, са инклузивним образовањем, стручним усавршавањем наставника,
организовањем ваннаставних активности, праћење оптерећености и успеха ученика на крају
класификационих периода.
Састанак Школског одбора заказивао је председник Школског одбора и предлагао дневни
ред. Састанци су се одвијали по установљеној динамици, или по потребама школе или родитеља.
Састанци школског Одбора и директора одржавани су редовно. У току школске године одржано је
8 састанака.

Школске 2013/2014.године састав Школског одбора чинили су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Душка Јочић – представник локалне самоуправе
Раде Вукомановић – представник локалне самоуправе
Горан Лисинац – представник локалне самоуправе
Љиљана Трифуновић – представник школе
Срђан Чеперковић – представник школе
Снежана Савковић – представник школе
Младен Живановић – представник савета родитеља
Небојша Драгањац – представник савета родитеља
Тамара Ивановић – представник савета родитеља
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За подршку и сарадњу у реализацији пројекта професионалне оријентације захваљујемо се:








Фирми “Челик “ – Ново Село,
Зуботехничкој ординацији –Подунавци,
Средњој пољопривредној школи – Краљевo,
Гимназији – Врњачкa Бањa,
Угоститељско-туристичкој школи са домом ученика –Врњачкa Бањa,
Шумарској школи – Краљевo,
Испостави Министарства унутрашњих послова – Врњачка Бања

За помоћ у побољшању материјало-техничких услова рада и реализацију акција које је школа
покренула искрено се захваљујемо:










Министарству просвете,науке и технолошког развоја-одељењу за инвестиције,
Локалној самоуправи, Врњачка Бања,
Јавном предузећу - ” Бели извор” – Врњачка Бања,
Јавном предузећу - “Борјак” – Врњачка Бања,
Месним заједницама Вранеши, Грачац и Подунавци,
Дому здравља “Никола Џамић” – Врњачка Бања,
Удружењу “Сачувајмо Отроке” – Отроци
Организацији “Чувари природе” – Грачац
Женском центру „ Mилица” – Врњачка Бања

Уредници:

Драгана Вуковић – директор школе,
Марина Миодраговић

Сарадници на летопису:

Светлана Марковић, Зорица Тамбурић, Сузана Јеринић,
Нена Пековић,Биљана Митровић, Снежана
Миодраговић, Дивна Ђуровић, Милисав Краговић и
Срећко Магић

Лектор:

Владимир Сеизовић

Штампа:

“Цицеро”, Горан Маринковић – Ново Село
ОШ “Бранко Радичевић”-Вранеши
Тел/факс: 036-5466105
036-5466263
Е-mail: osvranesi@open.telekom.rs
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