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ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ВРАНЕШИ

ЛЕТОПИС 2015/2016.
Историјат школе
Школске 1913/1914. отпочела је прва школска
година у Вранешима. Први учитељ је био Љубо
Ђулаковић. Прва „права“ школска зграда сазидана је
1936. године, за потребе четвороразредне школе.
Године 1951. школа прераста у осморазредну. Пре
спајања са осталим школама, школа је носила назив
“25. мај”. Зграда у којој се данас одвија настава
завршена је и отворена 1986. године.
Стара школска зграда у Вранешима , сазидана 1936.године

Школа у Грачацу почела је са радом 1864. године
и то у Горњем Грачацу. Постоје и неки подаци да је
Грачац имао школу још 1843. године. Први учитељ
је био Глигорије Гавриловић. Ова школа постаје
осморазредна 1962. године, а 1965. године
припојене су јој школе у Доњем Грачацу и
Отроцима.
Осморазредна школа у Средњем Грачацу

Основна школа у Подунавцима отворена је
1923. године у приватној кући, у школском
дворишту садашње школе. Милош Симић је
био први учитељ. Школа је носила назив
“Моше Пијаде” све до 1969/1970. године када
је припојена школи у Вранешима. Године
2010. изграђен је спортски терен, чиме је
постигнута већа безбедност ученика у настави
физичког васпитања.

Прва школска зграда
у Доњем Грачацу
подигнута је 1958. године, а школа је почела са
радом 1960. године. Први учитељи у школи
били су Момчило и Бисерка Баралић. У току
2005.
и
2006.
године
извршена
је
реконструкција ове школе, први пут после 45
година од како је почела са радом.
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Прва школа у Отроцима основана је 1930.
године у старој општинској згради. Загорка
Вукосављевић је била прва учитељица у овој
школи. Акцијом мештана школа је реновирана
1968/1969. године. Ученици су у новој згради
дочекали припајање школи у Вранешима.

Школска 2015/2016. година
Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши je школске 2015/2016. године, у свом саставу
поред матичне школе у Вранешима имала и две осморазредне школе (Грачац и Подунавци) и две
четвороразредне (Доњи Грачац и Отроци). 416 ученика је похађало наставу, распоређено у 28
одељења у пет школских објеката. У свим школским местима настава се изводила у преподневној
смени.
Образовно васпитни рад обављало је 45 наставника, 5 стручна сарадника и директор.
У разредној настави радило 7 професора, 2 учитеља и 7 наставника разредне наставе, а у
предметној настави 30 наставника (28 професора и 2 наставника предметне наставе).
Наставна година почела је 1. септембра 2015. године, а прво полугодиште завршило се 29.
јануара 2015. године. Друго полугодиште почело је 17. фебруара 2016. године, а завршило се 31.
маја за ученикеVIII. разреда, док за je ученике од I дo VII pазреда полугодиште завршено14. јуна
2016. године.
Током школске 2015/2016. У ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши наставу је похађало 416
ученика. 195 у млађим и 221 у старијим разредима.
Школске 2015/16. Ученици наше школе учествовали су на такмичењима из свих наставних
предмета. Највише успеха постигнуто је из области математике и то од стране ученика млађих
разреда. Значајна места ученици су остварили на општинском такмичењу, међународном
такмичењу „Кенгур без граница“ и републичком такмичењу „Мислиша“. Међу ученицима
старијих разреда запажени успех на окружном нивоу постигнут је из историје и српског језика и
књижевности. Ученици- представници наше школе постигли су запажене резултате и у области
физичког васпитања такмичећи се у пливању.
Основна школа „Бранко Радичевић“ је ,,домаћин“ три, а понекад и више општинских
такмичења у једној школској години. Ове године у нашој школи одржано је општинско такмичење
из историје, српског језика и ,,Песниче народа мог“ – општинско такмичење у рецитовању.
Ученици наше школе, према интересовањима и могућностима, учествовали су у
конкурсима, изложбама и манифестацијама установа из области науке и културе општине Врњачка
Бања.
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Током школске 2015/16. Спровођене су систематске активности за пружање помоћи
ученицима који су испољавали тешкоће у учењу, али и тешкоће у личном и социјалном развоју.
Активности су спровођене на часовима редовне и допунске наставе, применом различитих метода
и облика рада, на часовима ОС кроз индивидуалне и групне консултативно-саветодавне разговоре
са ученицима и њиховим родитељима као и индивидуалним наставним плановима за поједине
ученике. Ове активности су реализовали предметни наставници и одељенске старешине у сарадњи
са психологом школе.
Приредбе су већ деценијама део традиције школе и организују се поводом Дана школе,
Нове године, школске славе – Светог Саве, завршетка школске године. У припреми приредби
постоји сарадња школе са културно уметничком друштвима – „Јелек“ из Подунаваца и „Свети
Сава“ из Грачаца чији су чланови како садашњи тако и бивши ученици наше школе.

Наставно особље 2015/2016.

Наставно особље 2015/2016.
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.

Тамбурић Зорица
Ђуровић Дивна
Митровић Биљана
Пековић Нена
Миодраговић Сњежана
Јовановић Наташа
Зарић Радица
Марковић Д. Милан
Савковић Снежана
Атанасковић Гордана
Перишић Сузана
Лазаревић Снежана
Боћанин Ана
Благојевић Велибор
Коматина Војислав
Коматина Сузана
Бажалац Далиборка
Јовановић Борис
Дугалић Мирјана
Ћировић Александра
Јовковић Марина
Јанићијевић Ана
Романова Катараина
Мајкић Јелена
Јеротијевић Јасна
Миодраговић Марина
Јеровић Каровић Марина
Ивана Обрадовић
Магић Срећко
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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 француског језика
Наставник француског језика
Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник ликовне културе
Наставник музичке културе
Наставник историје, географије
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30.
31.
32.
33.

Симић Милован
Савић Радуна
Станојевић Ненад
Ваљар Срећко

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Краговић Милисав
Трифуновић Љиљана
Мијатовић Тодор
Мирјанић Мирјана
Радић Анкица
Гочанин Маја
Тошић Верица

41.
42.
43.
44.
45.

Чеперковић Срђан
Драшковић Весна
Терзић Иван
Савковић Снежана
Костадиновић Драгана

Наставник историје
Наставник географије
Наставник физике
Наставник физике и
Техничког и информатичког обр.
Наставник математике
Наставник математике
Наставник математике
Наставник биологије
Наставник биологије
Наставник хемије
Наставник техничког и
информатичког образовања
Наставник физичког васпитања
Наставник физичког васпитања
Наставник физичког васпитања
Верска настава (ип)
Верска настава (ип)

Ненаставно особље
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.

Презиме и име

Стаменчић Радован
Марковић Светлана
Јелић Ивана
Миодраговић Марина
Јовановић Борис
Главчић Александра
Црноглавац Весна
Пантелић Славица
Боровац Мирјана
Марковић Миломир
Медар Јован
Петровић Дејан
Тошић Зорица
Јеринић Чкребо Светлана
Ђуровић Весна
Драгањац Марица
Петрашиновић Надица
Петровић Наташа
Николић Горица
Милосављевић Радмила
Вуковић Милица
Вуковић Милица
Бојовић Слађана
Мијатовић Мира
Мијатовић Мира
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Радно место

Директор
Психолог
Педагог
Библиотекар
Библиотекар
Библиотекар
Секретар
Административно-књиговодствени рад
Шеф рачуноводства
Домар-ложач
Домар-ложач
Домар-ложач
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Сервирка
Хигијеничар
Хигијеничар
Сервирка
Хигијеничар
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СЕПТЕМБАР 2015.
Пријем првака

 01.09.2015. 43 првака дочекали су учитељи Биљана Митровић у Вранешима,

Војислав Коматина у Отроцима, Сузана Перишић у Подунавцима, Радица
Зарић у Средњем Грачацу и Велибор Благојевић у Доњем Грачацу. Као и сваке
године, наше најмлађе ђаке смо и овог септембра примили уз свечану приредбу у
школи у Вранешима. Приредбу је припремила учитељица Биљана Митровић са
својом ученицима из претходне генерације, садашњим ученицима V разреда.
Пријему је присуствовао Андрија Боћанин, представник општине Врњачка
Бања који је родитеље првака и прваке обрадовао са по 3000 динара.

ОКТОБАР, 2015.

 Октобар - месец књиге и
писане речи, обележен је и у нашој
школи. С циљем да обогатимо фонд
наше школске библиотеке и ове године
организовали смо акцију “Књига на
поклон”. На тај начин, ученици школе
имали су прилику да у току месеца
октобра
поклоне
школској
библиотеци неку од својих књига.
Захваљујући овој акцији библиотека је
богатија за 72 наслова.

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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Дечија недеља 2015.
Низом радионица које су организовали наставници разредне наставе у свим
школским местима, традиционално је обележена Дечија недеља.
 Ученици I разреда и њихови родитељи су заједно са учитељицом Биљаном
Митровић предано радили на изради Породичног грба. Након радионице, радови су
били изложени на школком паноу.

 Ученици III разреда, са родитељима и учитељицом Зорицом Тамбурић, направили
су – Дрво дечијих права.
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 Ученици млађих разреда посетили су градску библиотеку “Др Душан Радић” у
Врњачкој Бањи и искористили прилику да уживају на отвореном. У току истог
дана посетили су и Замак културе а затим одгледали филм “Аутомобили” у
бањском биоскопу.

 Ученици млађих разреда из Вранеша посетили су своје другаре у школи у
Подунавцима.
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Дводневна екскурзија ученика VII и VIII разреда
Дана 22.и 23.10.2015. године реализована је дводневна екскурзија за ученике VII и VIII
разреда на релацији Вранеши-Београд-Сремски Карловци-Нови Сад-Београд-Вранеши у
сарадњи са агенцијом “Блу Травел‟‟Врњачка Бања. У току првог дана ученици су
обишли музеј ваздухопловства основан 1957. године, а који је од 1989. смештен у
модерној згради од стакла и бетона на београдском аеродрому. Ученицима је прво
приказан краткометражни филм у коме су могли да погледају различите акробације
авиона а потом су кренули у обилазак унутрашњости зграде у којој су могли да виде 50
различитих летилица. Пут је настављен до манастира Крушедол, задужбине
породице последњих српских деспота у Срему-Бранковића.

Уз пратњу локалног водича ученици су обишли град, Саборну цркву и Прву српску
гимназију. После краћег одмора и паузе екскурзија је настављена ка Петроварадину.
Након обиласка тврђаве ученици су ноћ провели у хотелу „‟Дуга‟‟ смештеног у ширем
центру Новог Сада.

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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У току другог дана ученици су уживали у обиласку центра Новог Сада, Саборне цркве,
Дунавског парка, споменика Ђури Јакшићу, Јовану Јовановићу- Змају, Кости
Трипковићу, Светозару Милетићу, а потом и у посети Матици српској.
Уз пратњу водича агенције ученици су обишли Калемегдан а потом прошетали кнез
Михајловом улицом у Београду. Након посете Храму Светог Саве уследио је повратак
за Вранеше . Ученици из Вранеша и Грачаца су аутобусом агенције превежени од
Подунаваца до својих школских места где су их дочекали родитељи.
НОВЕМБАР 2015.
 Ученици млађих разреда из свих школских места били су на једнодневној
екскурзији на реалцији Вранеши – Крушевац. Ученици су са својим наставницима
обишли цркву Лазарицу и прошетали парком Багдала.

 Дана 13.11.2015. oдржани су састанци Одељењског и Наставничког већа у школи
у Подунавцима. Истога дана одржани су родитељски састанци у свим школским
местима.

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши

10

ЛЕТОПИС 2015/2016.
Књижевни сусрет у школи у Вранешима

Недељко Попадић, један од најпопуларнијих српских песника данашњице посетио
је нашу школу у Вранешима. Песник је врло енергично рецитовао своје стихове пуне
емоција. Млада публика га је након сваке песме испратила громким аплаузом. У
пратњи песника био је и афористичар Раде Ђерковић који је ученицима поклонио неке
од својих вештих афористичних досетки као додатак изванредним рецитацијама.
Недељко Попадић поклоно је нашој школској библиотеци примерак своје најновије
књиге.
 Дана 17.11. 2015. школа у Вранешима била је домаћин Општинског такмичења
у одбојци.

 Дана 24.11.2015. патронажне сестре, Дома здравља “Др Никола Џамић”,
посетиле су нашу школу и одржале предавање ученицима млађих разреда на
тему “Правилна исхрана и лична хигијена” и “Пубертет и брига о телу”.

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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ДЕЦЕМБАР, 2015.
 Дана 03.12.2015. у школском месту Грачац, за 15 ученица шестог разреда наше
школе, одржано је предавање о физичким и емоционалним променама у
пубертету и личној хигијени. Предавање и презентацију одржале су Катарина
Митровић и Александра Стошић модератори у оквиру едукативног програма
,,Always „‟.

У Вранешима отворен вртић

Драгана Хаџи Ристић, директорка ПУ “Радост “ и Бобан Ђуровић представник
општине Врњачка Бања 04.12.2015. године свечано су отворили вртић у просторијама
школе у Вранешима. Ову групу, тренутно похађа 18 малишана, а руководство вртића
верује да ће се број деце повећати након премештаја деце која су тренутно у
вртићима у Подунавцима и Врњачкој Бањи. Свечаности је присуствовао и директор
школе Радован Стаменчић као и велики број мештана Вранеша, родитеља и
запослених ПУ “Радост”.

Вече посвећено Вуку Караџићу
Ученици IV разреда наше школе из Подунаваца, са учитељицом Гораном
Атанасковић, учествовали су 08.12.2015. на приредби посвећеној стваралаштву Вука
Стефановића Караџића, а која је одржана у салону Народне библиотеке “Др Душан
Радић” у Врњачкој Бањи. Наши ученици из Подунаваца: Неда Михајловић, Aнђелина
Васић, Сандра Грковић,Тамара Савковић,Мартина Бутачевић Марија Васовић,Тамара
Поповић,Ђорђе Белобрђанин,Матија Тлачинац, Димитрије Ашанин и Филип Ђуровић
говорили су лирске песме,питалице, загонетке, изреке и разбрајалице које је Вук
предано сакупљао и бележио. Приредби су присусвовали родитељи наших ученика који
су овај пут заиста имали у чему да уживају. Приредба је реализована у сарадњи са
Угоститељско-туристичком школом и Гимназијом из Врњачке Бање.
Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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Трибина ,,Сто школа за детињство без бола‟‟
Ученици наше школе, представници
Ученичког парламента присуствовали су
трибини која је 8.12.2015. одржана свечаној
сали ОШ ,,4.Краљевачки
батаљон‟‟
у
Краљеву.
Трибина је била посвећена заштити од
електронског насиља и део је пројекта ,,Сто
школа за детињство без бола‟‟. Предавач
Влада Арсић, је током 45-минутног обраћања
ученицима и наставницима основних школа
са територије Рашког округа пренео нека од аутентичних искустава младих особа
које су упале у замку педофила и трговаца људима неопрезно користећи друштвене
мреже. Поменута искуства део су штива које је приказано у његовим књигама :
,,Армагедон‟‟ и ,,Изгубљене у магли‟‟ а које је аутор препоручио за читање и едукацију
ученицима, родитељима и наставницима.

Раша Попов у посети нашој школи
Раша Попов, један од најомиљенијих писаца за децу и одрасле, новинар и аутор
чувене дечије емисије “Фазони и форе” посетио је наше ученике у Вранешима,
Подунавцима и Средњем Грачацу 29.12.2015. године. Као и увек до сада, на духовит
начин, Раша Попов је успео да привуче и задржи пажњу деце говорећи о другарству,
одрастању, здравом односу према животу и међусобном поштовању.

Ученици су имали прилику и да уживају у његовом читању дечије поезије, чувених
народних прича које су оставиле јак утисак на песника као и у причама и догађајима
из његовог приватног живота. На крају своје посете, чувени песник је нашим
ученицима поручио да читају српске народне песме и приче које је забележио Вук
Караџић.
Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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Новогодишње приредбе у Вранешима и Отроцима

 Дана 30.12.2015. Инспирисани новогодишњим празницима ученици млађих
разреда су у сарадњи са школском библиотеком и својим учитељима
припремили и извели приредбу у школи у Вранешима. У приредби су највише
уживали родитељи ученика али и сами учесници који су показали високу
мотивисаност да припреме приредбу. Извођење новогодишљих песама и
драматизација је било испраћено аплаузом задовољне публике.
 Истога дана, приредба поводом предстојећих празника изведена је и у школи у
Отроцима. Приредбу су са ученицима припремили учитељи Марица Мутавџић
и Војислав Коматина и васпитачица Маја Цветковић са предшколцима.

ЈАНУАР , 2016.
 Одржано је школко такмичење из математике.
 Од 28.01.2016. до 17.02.2016. ученици су били на зимском распусту.

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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Обележена школска слава- Свети Сава
Дана 27.01.2016. школска слава Свети Сава обележена је у свим школким местима
традиционалним сечењем колача и пригодним програмом посвећеном Светом Сави,
утемељивачу српске цркве, државе и школства.

Приредбе су школским местима изведене су пред великим бројем ученика, наставника,
родитеља ученика школе и представницима локалне самоуправе који су аплаузом
наградили наступ.
Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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Светосавска академија у Врњачкој Бањи

Дана
27.01.2016. ученици и наставници наше школе присуствовали су
Светосавској академији одржаној у хотелу Меркур у Врњачкој Бањи. Свечана
академија се, под покровитељством општине, а у организацији основних и средњих
школа са територије општине, одржава сваке године.
Председник општине, Бобан Ђуровић уручио је повеље директорима основних и
средњих школа, професорима и ученицима који су остварили значајне резултате на
такмичењима.
Из наше школе награђени су ученици за остварене резулате на Међународном
такмичењу из математике “Кенгур без граница: Јана Ваљар- за освојено треће
место, Ирена Божанић-похвалa, Лазар Ђурчић-похвала и Невена Веселић-похвала.
Лазар Ђурчић награђен је и за освојено прво место на Општинском такмичењу из
математике. Анђела Вуковић награђена је за учешће на Републичком такмичењу из
математике “Мислиша”.
За освојене запажене резултате из осталих предмета награђени су; Филип
Ивановић за освојено треће место на Окружном такмичењу из историје, Анђела
Петричковић за освојено друго место на Окружном такмичењу из српског језика, док
су за учешће на Републичком такмичењу из физичког васпитања награђени Марија
Васовић и Вељко Ђуровић.
Награђени наставници разредне наставе су; Гордана Атанасковић, Нена Пековић,
Дивна Ђуровић и Биљана Митровић. Нагарађени наставници предметне наставе су:
Срећко Магић-наставник историје, Далиборка Бажалац-наставница српског језика и
Раодован Стаменчић-наставник физичког васпитања.
 Дана 27.02.2016. ученици наше школе III и IV разреда учествовали су на
Општинском такмичењу из математике у Основној школи “Попински борци” у
Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши

16

ЛЕТОПИС 2015/2016.
Врњачкој Бањи. Лазар Ђурчић ученик четвртог разреда, учитељице Дивне
Ђуровић освојио је 1. место на овом такмичењу.
МАРТ, 2016.
 Дана 06.03. 2016. школа у Вранешима била је домаћин Општинског такмичења из
историје. На такмичењу је учествовало 50. ученика из свих основних школи у
општини. Јанж Радовић ученик V разреда наше школе освојио је I место, док је
Филип Ивановић ученик VI разреда освојио II место.
 Истога дана у Основној школи “Младост” у Врњцима одржано је Општинко
такмичење из биологије. На овом такмичењу наша ученици Анђела Вуковић
освојила је II место, док су Алекса Мутавџић и Мина Главчић ученици V разреда
освојили III место. III место на овом такмичењу освојили су и следећи ученици:
Анђела Андријашевић ученица VI разреда, Анђела Петричковић ученица VII
разреда и Тамара Бутачевић ученица VIII разреда .

Дан жена обележен у Вранешима и Доњем Грачацу

Дана 07.03.2016. учитељица Снежана
Миодраговић и учитељ Велибор Благојевић са
ученицима у школи у Доњем Грачацу припремили су
приредбу поводом 8.марта –Дана жена. Приредби
су присуствовали родитељи и мештани Грачаца.
Ученици школе су песмом, игром и рецитацијама
развеселили присутне госте а свим присутним
женама поделили честитке и руже које су од креппапира направили са учитељима. Чланови КУД
Грачац допринели су да атмосфера буде веселија.
У част празника, ученици III разреда учитељице Зорице
Тамбурић припремили су приредбу “Мамама на дар” и својим мајкама осим
рецитација, драмских текстова и песама поклонили ручно израђене поклоне.

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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 Дана 10.03.2016.у школи је одржано Међународно математичко такмичење
“Мислиша”. На Природно-математичком факултету у Крагујевцу, дипломе су
додељене ученицима Лазару Ђурчићу и Филипу Радоњићу, учитељице Дивне
Ђуровић, за остварен успех на овом такмичењу.
 Дана 12.03.2016. наставници и стручни сарадници школе присуствовали су
семинару “ Школа отворена родитељима” у школи у Вранешима. Главна тема
семинара била је начин комуникације и укључивање родитеља у живот школе. У
другом делу семинара, представници Центра за стручно усавршавање
запослених у образовању из Крагујевца, фокусирали су се на научна
истраживања везана за партиципацију родитеља, примере добре праксе као и
на смислену улогу родитеља у процесу образовања њихове деце.

 Дана 14.03.2016 одржан је састанак Савета родитеља на коме је разматран
успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта. Представници у
савету обавештени су о променама до којих је дошло кад је у питању набавка
уџбеника за ученике. Савету је поднет и звештај о изведеним екскурзијама.
 Дана
17.03.2016
одржано
је
Међународно
математичко
такмичење
“Кенгур без граница”.
 Дана 20.03.2016. наша школа била је
домаћин Општинског такмичења из српског
језика. Ученице наше школе Невена Веселић
из V разреда и Анђела Петричковић, ученица
VII разреда, освојилe су II место.

Наставница Далиборка Бажалац
и Анђела Петричковић VIII/1

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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Наши ученици на “Песниковању”

 Дана 21.03.2016. поводом обележавања „Међународног дана поезије“, у Замку
културе у Врњачкој Бањи,
одржано je песничко вече из пројекта
„Песниковање“. Избором из српске и светске поезије, представили су се ученици
основних и средњих школа са територије Врњачке Бање. Нашу школу
представили су ученици VI разреда из Вранеша: Ђорђе Белоица, Јелена
Јевтовић, Биљана Которчевић и Ирена Брђовић.

Дан школе обележен у Подунавцима

Основна школа „Бранко Радичевић“Вранеши је прославила свој дан 27. марта 2016.
године приредбом у Подунавцима. Сценарио су осмислили Мирјана Дугалић,
наставница српског језика и наставници разредне наставе из Подунаваца. Тема наше
приредбе била је Бранков стих “Хтедох дугу да са неба скинем”. Ученици школе
придружили су се акцији општине Врњачка Бања у борби против беле куге, па су
одређени делови приредбе послужили као опомена деце својим родитељима, да желе
браћу и сестре. Осим ученика и наставника који су се потрудили да дан буде свечано

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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обележен приредби је присуствовао и велики број родитеља и мештана Подунаваца и
околине као и гости из других школа наше општине.

Општинска смотра рецитатора у Подунавцима

 Дана 30.03.2016. наша школа била је домаћин Општинскoг такмичења у
рецитатвању” Песниче народа мог“. Жири су чинили следећи чланови: Верослав
Стефановић -песник, Ана Гвозденовић -магистар филолошких наука и
Александра Главчић -наставник страног језика и школски библиотекар у
нашој школи. Из наше школе за учешће на Окружном такмичењу у Рашки
пласирали су се ученици Мартина Бутачевић и Филип Ивановић.
АПРИЛ 2016.
 Дана 02.04.2016. у школском месту Средњи Грачац, а по предлогу Ученичког
парламента, организована је журка – дружење у вечерњим часовима за ученике VII и
VIII разреда. Након што су добили писмену сагласност родитеља, дату на увид
одељенским старешинама, ученици су могли да уживају у музици, игри и дружењу ,под
маскама'' које су осмислили. Директор школе је спровео активности обавештавања
Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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ПС Подунавци о организовању овог облика ваннаставне активности, чиме је обезбеђен
надзор полицијске патроле. У реализацији журке свој допринос дале су одељенске
старешне, својим присуством и учешћем у организацији.

 Дана 09.04.2016. у Основној школи „Младост” у Врњцима одржано је Окружно
такмичење из биологије. Анђела Петричковић, ученица VII разреда из Вранеша
освојила је I место на овом такмичењу. Прво место освојила је и Анђела
Вуковић ученица V разреда.
 Дана 15.04.2016. одржани су састанци Одељењских већа млађих и старијих
разреда
 Дана 18.04.2016. одржан је састанак Наставничког већа у школи у Вранешима.
Истога дана одржани су родитељски састанци у свим школским местима.

Осмаци у посети Женском центру “Милица”

 Дана 21.04.2016. ученици VIII разреда из Грачаца
са наставницама
Александром Главчић и Јеленом Ћилерџић учествовали су у раду радионице
коју је традиционално органиовао Женски центар “Милица”из Врњачке Бање.
Циљ радионице био је израда ускршњих украса за потребе хуманитарне
Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши
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манифестације “Васкршње јутро”. Приход од продатих украса ове године
намењен је за лечење девојчице Катарине Црноглавац из Врњачке Бање.

Трстеничко позориште у школи у Отроцима
 Дана 21.04.2016. у организацији удружења “Сачувајмо Отроке” у нашој школи у
Отроцима гостовали су глумци из Трстеничког позоришта који су извели
представу за децу “Како су се волеле две жабе”. Поред ученика из школе из
Отрока представу су одгледали и гости –ученици млађих разреда из Средњег
Грачаца.

 Дана 22.04.2016. након освојеног првог места на Општинском такмичењу у
рецитовању, ученик VI Филип Ивановић представио је нашу школу на
Окружном такмичењуу у Рашки. Филипа је припремала наставница српског
језика Далиборка Бажалац. Нашу школу представила је и ученица Мартина
Бутачевић учитељице Гордане Атанасковић која је такође на Општинском
такмичењу освојила прво место у категорији ученика млађих разреда.
 Дана
23.04.2016. у Основној школи Живојин Маричић у Жичи одржано је
Окружно такмичење из историје. Нашу школу представили су ученици VI
разреда из Вранеша Филип Ивановић и Иван Тамбурић и ученик петог разреда
Јанж Радовић.

МАЈ, 2016.
Рекреативна настава у Соко Бањи
 Од 05. до 11. маја 2016. маја ученици млађих разреда били су на рекреативној настави
у Соко Бањи. На рекреативну наставу отишло је 80 ученика и 9 наставника разредне
наставе. Ученици и наставници школе били су смештени у објекту “Бањица.”
Ученици су имали добар смештај. Хигијена у објекту била је на високом нивоу. Сви су
били били задовољни разноврсном храном и услугом.
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У току боравка у Соко Бањи ученици су уживали дивним шетњама и свежем ваздуху.
Посетили су планину Озрен, водопад Рипаљку, излетиште Лептерија, стару воденицу
и турско купатило у центру бање.

Вечерњи сати били су испуњени разновсним активностима: “шиз фризoм”, музичким
играма, маскембалом и квизом. Ученици и наставници су се из школе у природи
вратили пуни добрих утисака. Добром расположењу и пријатној атмосфери допринео
је и рекреатор Урош.
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Ученике је на рекреативној настави пратио лекар који им је био на располагању све време.
Ученике и наставнике школе је, у току рекреативне наставе, посетио и директор школе,
Радован Стаменчић. Рекреативна настава је успешно реализована и испунила је све васпитно
образовне циљеве на задовољство ученика, наставника и родитеља деце.
КРОС РТС-а
Дана 13.05.2016. у нашој школи одржан је Крос РТС-а, а који се у школама организује под
покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На Кросу су
учествовали ученици од I до VIII разреда, подељени на мушке и женске екипе.

 Дана 15.05.2016. Анђела Петричковић ученица VII разеда представила је нашу
школу на републичком такмичењу из биологије одржаном у Београду, у припреми
наставнице Мирјане Мирјанић.

Презентација Пољопривредно-хемијске школе
 Дана 16.05.2016. наставници из Средње Пољопривредно-хемијске школе из Краљева
одржали су презентацију за ученике VIII разреда наше школе у Вранешима.
Ученицима су представљени стручни предмети у овој школи (Исхрана људи,
Сировине у пекарству, Производња хлеба и др.
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Презентација ученика ,,Интернет – могућност и опасност''
Дана 19.05.2016. у сарадњи са стручним сарадником – психологом и библиотекаром
матичне школе, ученица осмог разреда Тамара Бутачевић направила је презентацију
под називом, Интернет – могућност и опасност ''. Презентација је реализована у
школском месту Подунавци. Писменим путем обавештени су и позвани родитељи
ученика четвртог и петог разреда школског места Подунавци. Процена ученика
представника Ученичког парламента и психолога школе је била да је најпре потребно
да презентацију виде родитељи ова два разреда пошто су њихова деца на узрасту на
коме најчешће почињу да користе друштвене мреже, а уједно је и период почетка
тинејџерског доба када су интензивније потребе за склапањем познаства.

У презентовању садржаја, поред аутора Тамаре Бутачевић, учествовале су и Анђела
Петричковић VII1 , Мaрица Ердоглија VII1, Катарина Станић VII3, Нина Јеринић
VII3, Ивана Милосављевић VIII3 и психолог школе Светлана Марковић. Присутне
родитеље поздравио је директор школе, који је такође присуствовао презентацији.
Родитељи, иако у броју мањем од очекиваног, попуњавањем анкете-евалуације,
оценили су презентацију као веома интересантну и поучну.
Планирано је да се у наредном периоду (током наредне школске године)
презентација прикаже и у осталим школским местима.
 Дана 19.05.2016. у школи у Подунавцима одржан је састанак Савета родитеља.
 Дана 31.05.2016 завршено је друго полугодиште за ученике VIII разреда.
 Дана 01.06. 2016. одржане су седнице Одељењског и Наставничког већа за
ученике VIII разреда у школи у Средњем Грачацу. На седници је утврђен успех за
ученике који су завршили осми разред. Ове године Основну школу “Бранко
Радичевић” у Вранешима завршило је 49 ученика - 17 са одличним, 20 са врло
добрим и 12 са добрим успехом.
Од 17 ученика који су завршили разред са одличним успехом, 3 ученика су носиоци
Вукове дипломе. За ђака генерације изабрана је Тамара Бутачевић, ученица осмог
разреда (VIII1) из Вранеша.
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Ученици осмог разреда 2015/2016.године
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.

Филип Брђовић
Тамара Бутачевић
Никола Дебељак
Тијана Ђурић
Сандра Гаровић
Срећко Гољић
Михајло Јокић
Лазар Бисерчић
Јована Чамагић
Михајло Чкребо
Тијана Ћилерџић
Ана Дебељак
Јована Дебељак
Јована Ђуровић
Данка Ердоглија
Стефан Ивановић
Денис Кошељев
Андреја Манојловић
Милан Манојловић
Анђела Милићевић
Милош Минић
Анђела Николић
Ђорђе Николић
Јована Николић
Ивица Петрашиновић

26. Лазар Стаменчић
27. Милутин Станковић
28. Андреј Тлачинац
29. Анита Дукић
30. Југослав Думановић
31. Милица Ђорђевић
32. Владо Јоксимовић
33. Драган Јовановић
34. Жарко Максимовић
35. Ивана Милосављевић
36. Андрија Мутавџић
37. Милица Мутавџић
38. Урош Мутавџић
39. Кристина Николић
40. Жаклина Поповић
41. Марко Радетић
42
Николина Радовановић
43
Марко Рајичић
44
Јелена Стаменчић
45. Анђела Тошић
46. Катарина Тошић
47. Сава Живковић
48. Стефан Живковић
49. Драган Јовановић

Разредне старешине ученика
осмог разреда били су:
Срећко Магић у Вранешима,
Мирјана Мирјанић у Средњем
Грачацу и Срђан Чеперковић у
Подунавцима

Ученици из Вранеша
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Ученици из Средњег Грачаца

Ученици из Подунаваца
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ЈУН, 2016.
 Дана 14.06.2016. завршено је друго полугодиште школске 2015/2016. за ученике
од II дo VII разреда.

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРОТЕКЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Разред
I
II
III
IV
oд I дo IV

V
VI
VII
VIII
Од V до
VIII
Од II до
VIII

Свега
ученика
46
60
53
67
226
55
51
49
47
202

Одличан

Врло
добар

Добар

Довољан

Преводи
се

Понавља
(нед. оцене)

103
15
18
16
17
66

11
16
27
54
28
20
21
13
82

3
10
6
29
10
12
11
16
49

-

-

-

Понавља
(неоцењен)
3
2
1
1
7
1
1
1
1
4

382

169

136

78

-

-

-

11

44
26
33

Рад стручних органа
Рад стручних органа школе планиран је Годишњим планом рада. Одступања није
било. Наставничко веће је остварило 11 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.
Одељенска већа су свој рад реализовала према плану. Одељенско веће остварило је
7 седница у току школске 2015/16. 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.
Стручни активи су се бавили активностима према плану који је остварен готово у
потпуности.
Педагошки колегијум је остварио 5 седница на којима је уредно вођен записник.
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.
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Рад одељенских старешина одвијао се по плану. По потреби урађен је подсетник и
обезбеђена литература. Састанак Школског Одбора заказује председник Школског Одбора
и предлаже дневни ред. Састанци су се одвијали по установљеној динамици, или по
потребама школе или родитеља. Састанци школског Одбора и директора одржавали су се
редовно током целе школске године. У току школске године одржано је 10 састанака
школе са Школским Одбором.

Побољшање материјално техничких услова рада
У протеклој школској години завршена је поправка оштећених стакала на
прозорима на свим школским зградама. Набављена су нова издања књига за школску
библиотеку у школским местима Вранеши и Подунавци.
Успешно је извршена реконструкција и опремање просторије за потребе савремене
учионице у Вранешима. Успешно су завршени радови на фасади у школским местима
Средњи Грачац и Отроци.
На школској згради у Средњем Грачацу је комплетно извршена поправка урушених
делова прозорске конструкције. У Отроцима је изграђена нова канализациона мрежа у
дужини од 400 m. У школском месту Подунавци завршена је поправка столарије.
Добијена је употребна дозвола за школcка места Вранеши и Средњи Грачац. Припремњена
је документација за реконструкцију мокрог чвора у Вранешима.
У насељеном месту Горњи Грачац, почела је
реконструкција старе школске зграде, која се
налази преко пута цркве Светог Саве. Зграда
је једна од најстаријих (наставни процес се
у овом објекту одвијао од 1843. године, а
престао 1970. године). Зграда је била пред
урушењем. На задовољство управе школе
као и мештана Грачаца, а у договору са
локалном самоуправом, урађена је пројектна
документација за њену реконструкцију као
и уређење дворишта. Реконструкцијом је већ
завршена замена столарије, завршени су радови на фасади и поправљени плафони.

Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши

29

ЛЕТОПИС 2015/2016.
За подршку и сарадњу у реализацији пројекта професионалне оријентације захваљујемо се:
 Пољопривредно хемијској школи – Краљевo,
 Гимназији – Врњачкa Бањa и
 Угоститељско-туристичкој школи–Врњачкa Бањa
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,
Школској управи-Краљево,
Локалној самоуправи, Врњачка Бања,
Испостави Министарства унутрашњих послова – Врњачка Бања,
Месним заједницама Вранеши, Грачац,Подунавци и Вукушица,
Дому здравља “Никола Џамић” – Врњачка Бања,
Удружењу “Сачувајмо Отроке” – Отроци,
Организацији “Чувари природе” – Грачац,
Јавном предузећу - ” Бели извор”– Врњачка Бања,
Јавном предузећу - “Борјак”– Врњачка Бања,
Јавном предузећу –“Врући извор”- Грачац,
Осигурању “Дунав” – Врњачка Бања,
Женском центру „ Mилица” – Врњачка Бања,
Фирми “Елокс” - Подунавци ,
Фирми “Испродукт ” – Врњачка Бања,
Фирми „Николић Монт” - Отроци,
КУД “Свети Сава” из Грачаца,
КУД “Јелек” из Подунаваца,
Зорану Дебељаку из Грачаца,
Бранку Милутиновићу из Вукушице,
Горану Касалици из Грачаца и
Веселић Марку из Подунаваца

Уредници:

Радован Стаменчић - директор школе
Марина Миодраговић - наставник енглеског језика

Сарадници на летопису:

Светлана Марковић, Ивана Јелић, Мирјана Дугалић,
Зорица Тамбурић, Марица Мутавџић, Нена Пековић,
Далиборка Бажалац, Биљана Митровић, Снежана Миодраговић,
Дивна Ђуровић, Верица Тошић
Милисав Краговић и Срећко Магић

ОШ “Бранко Радичевић” - Вранеши

Тел/факс:
Е-mail:
Сајт школе:

036-5466105
036-5466263
osvranesi@mts.rs
osbrankoradicevic.net

март, 2017.
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