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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ
Подручје Основне школе „Бранко Радичевић“ обухвата три месне заједнице: Вранеши, Грачац и
Подунавци. Простире се углавном са десне стране пута Краљево - Крушевац. Матична школа у Вранешима
удаљена је 16 километара од Врњачке Бање. Ова школа се граничи на истоку са Основном школом „Бане
Миленковић“ у Новом Селу, а са западне стране подручјем Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Врби.

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Стара школска зграда у Вранешима

Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши

Школске 1913/1914. отпочела је прва школска година у
Вранешима у општинској згради адаптираној за потребе школе.
Први учитељ је био Љубо Ђулаковић. Школа није радила за
време Балканског и I светског рата. Прва школска зграда
сазидана је 1936. године, за потребе четвороразредне основне
школе, а 1951. године прерасла је у осморазредну. До краја 1969.
године школа носи назив „25. мај“, а од 1970. име великана
српске поезије Бранка Радичевића. Зграда у којој се данас одвија
настава завршена је 1986. године и за исту је 21.8.1983. године
постављен камен темељац.

ЛЕТОПИС 2016/2017.

У Подунавцима 1923. године почела је са радом основна
школа, у приватној кући адаптираној за извођење наставе. Први
учитељ је био Милош Симић. До 1969/1970. школа је
четвороразредна, а те године постаје петоразредна и припаја се
осморазредној школи у Вранешима. Дотадашњи назив школе
био је „Мошa Пијаде“. Нова школска зграда дограђена је 1978., а
1999. године, кроз пројекат „Школа за демократију“, почела је
адаптација постојеће зграде и доградња простора за
модернизован наставни процес. 2010. године је у школском
дворишту, у сарадњи са Министарством омладине и спорта и
локалне самоуправе, урађен је спортски терен за мале спортове.

Школа у Грaчацу почела је са радом давне 1864. године
(према неким подацима чак и од 1843.) и то у Горњем
Грачацу. До 1889. била је углавном мушка школа. Прва
ученица била је Зора Ђуровић из Отрока, а први учитељ
Глигорије Гавриловић. Школске 1962. постала је
осморазредна школа. Три године касније припојене су јој
школе у Доњем Грачацу и Отроцима. Адаптацијом старе
школске зграде 1999. године и доградњом новог дела са
спратом створени су услови за одвијање наставног процеса у
једној смени. 2014. године је извршена адаптација школске
сале, постављен је паркет.

Иницијатива за изградњу школе у Доњем Грачацу
покренута је 1928. године хуманим гестом Адама и Станојке
Николић који нису имали деце, а дали су плац за изградњу
школске зграде. Све припреме су вршене у периоду пре II
светског рата, али због ратних околности прва школска зграда
у овом месту подигнута je тек 1958. године. Школа је почела
са радом 1960. године, а први учитељи 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.
У старој општинској згради 1930. године основана је прва школа
у месту Отроци. Први учитељ била је Загорка Вукосављевић.
Нова школска зграда саграђена је 1952. године, а тек десет
година касније је електрифицирана (до тада је била осветљена
помоћу мале сеоске централе која је радила на принципу динамо
машине). Акцијом мештана, школа је реновирана 1968/1969.
године те су ученици у новој згради дочекали припајање школи у
Вранешима. Са изградњом балон сале започето је 2015. године.

Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши
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ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА
Основна школа „Бранко Радичевић“ у Вранешима је школске 2016/2017. године, у свом саставу, поред
матичне школе, имала и две осморазредне школе (Грачац и Подунавци) и две четвороразредне (Доњи Грачац
и Отроци). 412 ученика је похађало наставу, распоређено у 28 одељења у пет школских објеката. У свим
школским местима настава се изводила у преподневној смени.
Наставна година почела је 1. септембра 2016. године, а прво полугодиште завршило се 27. јануара 2017.
године. Друго полугодиште почело је 13. фебруара 2017. године, а завршило се 30. маја за ученике VIII
разреда, док је за ученике од I до VII разреда полугодиште завршено 13. јуна 2017. године.
Током школске 2016/2017 године у Основној школи „Бранко Радичевић“ наставу је похађало 412 ученика.
187 у млађим и 225 у старијим разредима. Настава се одвијала у 25 учионица, а ученицима су на располагању
и школска библиотека, три информатичка кабинета, кабинет за ТО, ђачке кухиње са трпезаријама. У свих пет
школских места заступљено је централно грејање.
Ученици наше школе, према интересовањима и могућностима, учествовали су на такмичењима,
конкурсима, изложбама и манифестацијама установа из области науке и културе. Основна школа „Бранко
Радичевић“ је сваке године „домаћин“ више школских такмичења.

Наставно особље, школске 2016/2017. године
У току 2016/2017. године у пензију је отишла учитељица Зарић Радица. Њу је у Средњем Грачацу заменила
Ћилерџић Тамара. Такође, у пензију је отишао и домар у матичној школи Марковић Миломир кога је заменио
Марковић Бојан.

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Презиме и име наставника

Наставни предмет

Ђуровић Дивна
Митровић Биљана
Пековић Нена
Тамбурић Зорица
Боћанин Ана
Јовановић Наташа
Марковић Милан
Зарић Радица *
Атанасковић Гордана
Лазаревић Снежана *
Перишић Сузана
Савковић Снежана
Ћилерџић Тамара

Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ивановић Саво *
Благојевић Велибор
Миодраговић Сњежана
Коматина Војислав
Коматина Сузана
Дугалић Мирјана
Јовановић Борис
Бажалац Далиборка
Јеротијевић Јасна
Миодраговић Марина
Мајкић Јелена
Романов Катарина
Миљковић Немања *
Каровић Јеровић Марина
Обрадовић Ивана
Магић Срећко
Симић Милован *
Савић Радуна
Ваљар Срећко
Мијатовић Тодор
Пејковић Дарко
Краговић Милисав
Трифуновић Љиљана
Мирјанић Мирјана
Радић Анка
Гочанин Маја
Тошић Верица
Терзић Иван
Чеперковић Срђан
Драшковић Весна *
Миливојевић Младен
Савковић Секулић Снежана
Костадиновић Драгана
Главчић Александра
Јанићијевић Ана
Јовковић Марина
Ћировић Александра
Коматовић Јелена *
Лазић Јелена *
Станојевић Ненад *
Ваљар Немања *
Милановић Сања *

Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Српски језик
Српски језик, стручни сарадник - библиотекар
Српски језик
Енглески језик
Енглески језик, стручни сарадник - библиотекар
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја, географија
Историја
Географија
Физика, техничко и инф. образовање, инф. и рачунарство
Физика, математика
Физика, техничко и инф. образовање, инф. и рачунарство
Математика
Математика
Биологија
Биологија
Хемија
ТИО, информатика и рачунарство, помоћник директора
Физичко васпитање
Физичко васпитање, изабрани спорт
Изабрани спорт
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Грађанско васпитање, стручни сарадник - библиотекар
Француски језик
Француски језик
Француски језик
Енглески језик
Историја
Физика
Информатика и рачунарство
Хемија

* радник на замени или више не ради у школи
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Ненаставно особље, школскее 2016/2017. године
Редни
број
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
Ваљар Јована *
Црноглавац Весна
Боровац Мирјана
Пантелић Славица
Марковић Миломир *
Медар Јован
Петровић Дејан
Јеринић Дејан
Марковић Бојан
Вуковић Милица
Мијатовић Мира
Јеринић Чкребо Светлана
Тошић Зорица
Бојовић Слађана
Драгањац Марица
Ђуровић Весна
Петрашиновић Надица
Петровић Наташа
Николић Горица
Милосављевић Радмила
Терзић Светлана *
Велимировић Љиљана *

Радно место
Директор
Стручни сарадник - психолог
Стручни сарадник - педагог
Стручни сарадник - психолог
Секретар
Шеф рачуноводства
Финансијско - административни радник
Домар
Домар
Домар
Домар
Домар
Сервирка, чистачица
Сервирка, чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица

* радник на замени или више не ради у школи

Школске 2016/2017. године састав Школског одбора чинили су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Радетић Зорица - представник локалне самоуправе;
Дебељак Зоран - представник локалне самоуправе;
Боровац Зорица - представник локалне самоуправе;
Перишић Сузана - представник школе;
Митровић Биљана - представник школе;
Благојевић Велибор - представник школе;
Драгањац Небојша - представник савета родитеља;
Сеизовић Дејан - представник савета родитеља;
Максимовић Светлана - представник савета родитеља.

Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши
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Отварање старе школе у Горњем Грачацу после реконструкције

Зграда школе пре реконструкције

Зграда школе после реконструкције

У Горњем Грачацу је завршена реконструкција старе школске зграде. На задовољство управе школе и
мештана Грачаца, а у договору са локалном самоуправом, урађена је пројектна документација и извршена
реконструкција зграде као и уређење дворишта. Зграда је једна од најстаријих у овом крају. Један део зграде је
искоришћен за изложбени простор, а други је опремљен савременим средствима за одржавање разних
скупова. Свечано отварање је било 28. августа 2016. године.

Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши
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СЕПТЕМБАР 2016.
* Пријем првака - 1.9.2016 почела је нова школска година. 49 првака дочекали су учитељи Ђуровић Дивна у
Вранешима, Коматина Наташа у Средњем Грачацу, Атанасковић Гордана у Подунавцима, Коматина Сузана у
Отроцима и Миодараговић Сњежана у Продовци. Као и сваке године, наше најмлађе ђаке, и овог септембра,
примили су уз свечану приредбу у матичној школи.
* Током месеца су завршени радови на фасади школе у Средњем Грачацу, као и сређивање ентеријера,
поставка мобилијара и видео надзора у унутрашњости школе и школском дворишту. У школском месту
Подунавци одрађено је кречење и замена дела столарије. У школи у Доњем Грачацу постављен је мобилијар у
школском дворишту, и извршено кречење просторија. У матичној школи у Вранешима, извршено је кречење
школских просторија, као и фарбање ограде и одрађени су радови на спољашњем делу канализационе мреже.
У школском месту Отроци замењен је део столарије, извршено је кречење просторија.
* На предлог директора школе Радована Стаменчића, ученици старијих разреда, са својом наставницом
ликовног васпитања, Марином Каровић Јеровић, су осликали и улепшали зидове школских просторија.

ОКТОБАР 2016.
Дечија недеља од 3. до 9. октобра 2016.

Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши
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ХИМНА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
Текст: Снежана Савковић
Музика: Ивана Обрадовић

Детету је пуна глава

У животу све се учи

Стално кажу: „Имаш права!“

главу своју стално мучи.

Не тражимо право ново

Крени, стани, признај, кажи!

ви схватите само ово:

Право ово само важи.

Ја нећу да бригам,

Ја нећу да бригам,

хоћу да се играм

хоћу да се играм

главу своју да не мучим

главу своју да не мучим

кроз игру ћу ја да учим.

кроз игру ћу ја да учим.

* Низом активности, наставници и ученици, традиционално су обележили Дечију недељу. Ове године мото
Дечије недеље био је „Нећу да бригам, хоћу да се играм“. Први дан Дечије недеље био је посвећен
активностима и упознавању ученика са Конвенцијом о правима детета. Школски пано је након радионице био
испуњен радовима ученика.
Следећег дана за ученике школе у Вранешима организована је шетња до Ловачке колибе. Шетња је имала за
циљ да ученици боље упознају околину, побољшају оријентацију у простору, науче да сарађују и раде у
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тимовима и уоче природне промене у јесен. Трећег дана организована је ликовна радионица где су ученици
показали своју креативност и маштовитост. Девојчице се нарочито уживале у Декупаж техници.
Ученици су имали прилику да колективно посете школску библиотеку и учествују у акцији библиотеке,
поводом месеца књиге - Књига на поклон. Ученици, родитељи и наставници школе имали су прилику да
школској библиотеци, у току месеца, поклоне књигу. Захваљујући свима њима наша библиотека је од
прошле године бoгатија за 120 наслова. У библиотеци је реализована радионица „Док читам, ја растем”. У
првом делу радионице имали су прилику да изнесу своје разлоге зашто читају и мисле да је читање важно, док
су у другом делу бирали неку од књига коју су прочитали, а која је на њих оставила снажан утисак. Након
радионице ученички радови изложени су на школском паноу.

У школи у Подунавцима, Дечија недеља је обележена шароликим активностима: од учешћа ученика у
акцији Чеп за хендикеп, прикупљања играчака за најмлађе другаре до такмичења у друштвеним играма, шаху,
Не љути се човече, монополу, Занимљивој географији, спортским вештинама и традиционалном шарању
бетона кредама у боји. Ученици петог и осмог разреда са својом наставницом грађанског васпитања
организовали су акцију прикупљања играчака и посету предшколцима.

Поводом Дечије недеље ученици из Отрока са својим учитељима су посетили другаре у школском месту
Средњи Грачац. Поред дружења, учитељи су организовали ученицима и штафетне игре.
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Деца из Отрока и Грачаца имала су дружење у
Отроцима и радионицу, чији је гост била психолог
школе Светлана Марковић. Тема радионице била
је: дете, дечија права, са посебним освртом на
дечије обавезе. Циљ радионице је да деца закључе
да су право и обавезе нераздвојиви и да поред тога
што обавезе нису увек пријатне и није их лако
испоштовати, свакако су неопходне да би уживали
у својим правима.
Библиотека „Др Душан Радић” из Врњачке Бање расписала је конкурс за најлепши Читалачки дневник.
Читање и писање дневника трајало је од 2. априла до 7. септембра 2016.године. Одушевљени идејом градске
библиотеке, ученици наше школе одазвали су се акцији и приложили своје дневнике које су врло предано
водили у току распуста. Њихов рад и креативност нису остали незапажени, па су у току Дечије недеље
библиотекарке Мирјана Ђурашковић и Маја Јанковић посетиле нашу школу и наградиле све учеснике.
Народна библиотека „Др Душан Радић“ из Врњачке Бање, поводом успешне сарадње, поклонила је школској
библиотеци 50 наслова.

Ученици првог разреда су посетили школску библиотеку, постали њени чланови, упознали се са радом
библиотеке и правилима понашања.
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У организацији Културног
центра - Врњачка Бања, ученици
млађих разреда су у бањском
биоскопу имали прилику да
одгледају филм “Тренк, храбри
витез“, и да након гледања
филма прошетају парком.

* Традиционално, ученици свих разреда су учествовали на Јесењем кросу који је одржан у матичној школи и
то трчањем стаза од 100 до 800 метара.
* Поводом манифестације „Спортски изазов“ одржане 8. октобра 2016. у Врњачкој Бањи, ученици петог и
шестог разреда наше школе учествовали су у спортским играма са ученицима других школа са територије
општине. На чувеној Променади вежбало се уз музику и песму.

* Екскурзије ученика
Мали конвој од два аутобуса са ученицима V и VI разреда и њиховим наставницима кренуо је 7. октобра
на једнодневну екскурзију. Ученици и наставници уживали су у разгледању манастира Раванице, Манасије и
чаробне Ресавске пећине. Последња дестинација био је Крагујевац, где су посетили Акваријум на Природно математичком факултету.
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Екскурзија ученика VII и VIII разреда реализована је на релацији Вранеши - Љиг - Ваљево - Бранковина –
Перућац - Копаоник - Вранеши.
Дана 31. октобра 2016. године, ученици млађих разреда наше школе били су, у пратњи својих учитеља, на
једнодневној екскурзији. Иста је реализована у сарадњи са туристичком агенцијом „Blue travel“ из Врњачке
Бање, а на релацији Вранеши - Крагујевац - Топола - Аранђеловац.

* 18. и 19. октобра 2016. године, по плану и програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
нашу школу су посетили представници Министарства просвете - Школске управе Краљево (екстерна
контрола). Рад и услови у школи оцењени су оценом 3.
* На Општинском такмичењу у фудбалу, одржаном у хали „Владе Дивац“ у Врњачкој Бањи, девојчице наше
школе су освојиле прво место.
* Ученица V3 разреда, Васовић Марија, је учествовала на Окружном такмичењу у пливању одржаном у
Врњачкој Бањи. Заузела је прво место, уз подршку наставника физичког васпитања Срђана Чеперковића.
Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши
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НОВЕМБАР 2016.
* 11. новембра 2016. у сваком школском месту обележен је Државни празник и уједно крај првог
класификационог периода.
* У школском месту Отроци, због пуцања канализационе цеви, урађена је пројектна документација и
извршени су радови на канализационој мрежи.
* У складу са својим опредељењем да подржи културу и образовање, Телеком Србије донирао је 200
најновијих издања, у понуди издавачке куће Evro Giunti. Телеком је библииотеци поклонио комплете књига
Енди Блајтон, комплет књига о Харију Потеру, 25 нових наслова о доживљајима Џеронима Стилтона, као и
велики број сликовница за најмлађе.
Поред донације Телекома, а захваљујући Министарсву просвете, науке и технолошког развоје, које је
издвојило средства за набавку школске лектире, наша библиотека богатија је за још 42 наслова. На велико
задовољство ученика набављене су неке од најчитанијих књига у протеклих неколико година; као и књиге које
су по оценама критичара добиле највиша признања и награде.
* На Републичком такмичењу у пливању, одржаном у Крагујевцу, ученица Марија Васовић V3 је заузела 24.
место. Наставник физичког васпитања је Срђан Чеперковић.
* На празник Сабора светог Архангела Михаила, 21. новембра 2016. године, ученици III и IV разреда ОШ
„Бранко Радичевић“ у Вранешима су, уз сагласност директора школе Радована Стаменчића и учитељица
поменутих разреда, узели активно учешће у Литургији у Храму Светог Саве у Вранешима заједно са
учитељицом Зорицом Тамбурић и вероучитељицом Снежаном Савковић Секулић.

Литургију је служио новопостављени свештеник вранешко - вукушичке парохије Младен Миливојевић,
однедавно и вероучитељ у нашој школи. У препуној цркви, ђаци су певањем (одговарањем на литургију) и
молитвом увеличали Литургијску радост, а на крају исте су се и причестили телом и крвљу Христовом.
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ДЕЦЕМБАР 2016.
* Дана 2. децембара 2016. године сви ученици првог разреда су у Врњачком биоскопу гледали презентацију
саобраћајних правила под називом Пажљивкова правила.
* 12. децембра у сали школе у Средњем Грачацу је одржано Општинско такмичење из одбојке за девојчице.
Екипа наше школе је била у саставу: Јеринић Нина VIII3, Станић Катарина VIII3, Цветковић Јована VIII3,
Мутавџић Сара VII3, Радуловић Александра VI3, Цветковић Јована VII1 и Вуковић Анђела VI1. Тренер екипе је
наставник физичког васпитања Терзић Иван.
* Дана 23. децембра 2016. на захтев ученика VII и VIII разреда, а уз сагласност директора школе Радована
Стаменчића, организовано је поподневно дружење у школском месту Средњи Грачац. Уз присуство разредних
старешина, ученици су у пригодној атмосфери песмом и игром најавили долазак Новогодишњих празника.
* У понедељак, 26.12.2016. године, у матичној школи, приказана je презентација ,,Интернет - могућност и
опасност“ намењена родитељима. Презентација је настала током школске 2015/2016. у сарадњи Ученичког
парламента и Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ОШ ,,Бранко Радичевић“
Вранеши. Циљ приказивања презентације је заштита ученика од дигиталног насиља и подизање нивоа
свести о безбедном и одговорном коришћењу интернета. Припремљени садржај презентовали су Иван
Тамбурић VII1, Анђела Петричковић VIII1, Катарина Станић VIII3, Нина Јеринић VIII3 и Јована Цветковић
VIII3. Присутни родитељи, иако у знатно мањем броју од очекиваног, својим усменим коментарима и
одговорима, веома позитивно су оценили презентацију. Испред Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања ОШ ,,Бранко Радичевић“, била је Светлана Марковић, психолог школе.
* У сусрет празницима
Поводом Новогодишњих и Божићних празника ученици су, као и сваке године, са својим учитељима и
наставницом ликовног васпитања Марином Каровић Јеровић, организовали прављење Новогодишњих
честитки. Од сакупљених радова у сваком школском месту, ученици су направили продајну изложбу
хуманитарног карактера.

.
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Ученици петог разреда у Подунавцима са својом наставницом грађанског васпитања Александром Главчић
организовали су мини приредбу поводом Новогодишњих и Божићних празника за ученике првог разреда и
њихову учитељицу Гордану Атанасковић.

Новогодишња приредба одржана је 30.12.2016. у школском месту у Доњем Грачацу. Идеја ученика била је
да приредбу сами припреме и организују. Показали су се као веома вешти забављачи и притом су направили
одличан избор рецитација, песама и драмских текстова.

Као и претходних година, тако и ове године, ученици и наставници школе у Отроцима приредили су
новогодишњу приредбу. Од најмлађих предшколаца, па до најстаријих - ученика четвртог разреда, сви
ученици су узели учешћа у приредби. Присутне родитеље и госте у публици поздравили су учитељи
школског места Отроци и директор школе. У пријатној атмосфери, након приредбе, настављено је дружење
ученика, родитеља и наставника.
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Празнична атмосфера није изостала ни у осталим школским местима. Тако су ученици петог разреда у
Подунавцима, са својом наставницом српског језика Далиборком Бажалац, пригодном представом забавили
присутне другаре и наставнике.

ЈАНУАР 2017.
* Од 30. децембра 2016. до 9. јануара 2017. ученици су били на првом делу зимског распуста.
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*

Школска слава - Свети Сава

Дана 27. јануара у свим школским местима обележена је
школска слава Свети Сава традиционалним сечењем колача и
пригодним програмом посвећеном Светом Сави, утемељивачу
српске цркве, државе и школства. За музички део програма је
била задужена наставница музичког васпитања Ивана
Обрадовић. Присутнима се на приредби у Вранешима обратио
директор школе Радован Стаменчић који је честитао празник,
а најуспешнијим ученицима и наставницима школе поделио
захвалнице и награде за остварене запажене резултате на
такмичењима. Поред великог броја родитеља, слави су
присуствовали и представници локалне самоуправе.
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*

На дан Светог Саве, након приредбе у школи

наставник физичког васпитања Иван Терзић је
организовао такмичење у санкању за ученике. У
санкању на Дебељачком брду, учествовали су
ученици млађих и старијих разреда. Санкање је
имало такмичарски карактер, што је ученике
додатно мотивисало да се забаве на снегу и освоје
награде које су за ову прилику обезбеђене у
сарадњи са локалном самоуправом.

Победници у санкању
од V до VIII разреда били су:

од I до IV разреда били су:

1. Милош Дебељаковић - награда САНКЕ

1. Милица Лекић - награда САНКЕ

2. Далибор Чамагић - награда ЗИМСКА КАПА

2. Николић Аранђел - награда ЗИМСКА КАПА

3. Александар Веселиновић - награда КЛИСКО
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* Светосавска академија
Дана 27. јануара ученици и наставници наше школе присуствовали
су Светосавској академији одржаној у Врњачкој Бањи. Свечана
академија се, под покровитељством општине, а у организацији
основних и средњих школа са територије општине, одржава сваке
године.

Награђени ученици су: Веселић Никола за освојено треће место на Општинском такмичењу из математике,
Ђурчић Лазар за освојено друго место на Окружном такмичењу из математике, Радовић Јанж за остварено
прво место на Окружном такмичењу из историје, Вуковић Анђела и Живковић Макарије за освојена прва
места на Окружном такмичењу из биологије, Главчић Мина за остварено друго место на Окружном
такмичењу из биологије, Бјелић Јован и Мутавџић Алекса за остварена трећа места на Окружном такмичењу
из биологије, Петричковић Анђела за учешће на Републичком такмичењу из биологије и Васовић Марија за
учешће на Републичком такмичењу из пливања.
Награђени наставници разредне наставе су: Тамбурић Зорица, Ђуровић Дивна и Атанасковић Гордана.
Награђени наставници предметне наставе су: Магић Срећко - наставник историје, Мирјанић Мирјана наставник биологије.

ФЕБРУАР 2017.
* Од 30. јануара 2017. до 13. фебруара 2017. ученици су били на другом делу зимског распуста.
* Министарство просвете, науке и технолошког развоја донирало је средства за куповину новог котла у
школском месту Средњи Грачац. У току зимског распуста уграђен је нови котао уз помоћ и подршку локалне
самоуправе.
* 15. и 16. фебруар 2017. обележени као Државни празници.
* 22. фебруара је одржано Окружно такмичење у одбојци за девојчице, у сали у Средњем Грачацу. Екипа
наше школе предвођена наставником физичког васпитања, Терзић Иваном, је освојила прво место.
* 25. фебруара је одржано Општинско такмичење из математике у Основној школи „Попински борци“ у
Врњачкој Бањи. Лазар Ђурчић V1 је освојио друго место, као и Анђела Вуковић VI1 и Данило Бутачевић VI1
са својим наставником Милисавом Краговићем. Истог дана је одржано и Општинско такмичење из
француског језика у Основној школи „Бане Миленковић“ из Новог Села. Представник наше школе била је
Катарина Станић VIII3, и освојила треће место са наставницом Аном Јанићијевић.
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МАРТ 2017.
* Наша школа је 5. марта била домаћин Општинског такмичења из историје и то у матичној школи. Ученица
VIII1 разреда, Анђела Петричковић је заузела прво место.
* 5. марта је одржано и Општинско такмичење из биологије у Основној школи „Младост“ у Врњцима.
Ученици наше школе, са наставницама Мирјаном Мирјанић и Анком Радић, су постигли завидне резултате:
Лазар Ђурчић, V1- освојено прво место, Милица Марковић, V1- друго место, Радоњић Филип, V1- треће место,
Нина Вукомановић, V2- прво место, Јана Петрашиновић, V2- друго место, Ана Станковић, V2- друго место,
Марија Васовић, V3- друго место, Анђела Вуковић, VI1- прво место, Макарије Живковић, VI3- прво место,
Анђела Андријашевић, VII3- друго место, Валентина Тошић, VII3- друго место.
* Пројекат „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ реализовали су наставници са
ученицима седмог и осмог разреда током школске 2016/2017. године. Почетком марта 2017. за групу ученика
седмог и осмог разреда школског места Грачац организована је посета ауто сервису Chrysler у Грачацу. Група
ученика осмог разреда из Подунаваца, 7. марта 2017. присуствовала је презентацији војних образовних
профила у Врњачкој Бањи.
* 8. март је обележен у скаком школском месту уз адекватан програм. У Отроцима, у преподневним
часовима, угостили су не само маме, већ и баке, ујне, тетке. Уручене су им честитке и цветови од папира које
су деца направила. Након уручења поклона, наше драге гошће су послужене кафом, колачима и воћем.

Поводом 8. марта ученици у Продовци су приредили пригодан програм за своје маме и баке. Све мајке су
добиле корпице са цвећем, а баке и сестре по цвет.
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* 9. март - Припремање здраве ужине и такмичење у аранжирању воћа
Учитељи из Отрока покушали су да ученицима покажу да понекад могу сами да припреме здраву ужину,
тако што су организовали такмичење у припреми воћних салата. Ученици су се најпре такмичили у
аранжирању воћа, а након тога служили воћем које су сами припремили.

* Општинско такмичење из географије одржано је 12. марта у Основној школи „Бане Миленковић“ у Новом
Селу. Од наших ученика Филип Ивановић, VII1 је освојио прво место, а Алекса Зарић, VIII3 друго место.
Наставник географије је Радуна Савић.
* Дана 18. марта наша школа је била домаћин Општинског такмичења из српског језика. Лазар Ђурчић V1 је
освојио друго место, као и Анђела Петричковић VIII1.
* На окружном такмичењу у фубдалу одржаном у хали спортова у Вранешима девојчице наше школе су
освојиле прво место.
* 25. марта је одржано Окружно такмичење из математике у Основној школи „4. краљевачки батаљон“ у
Краљеву. Ученици наше школе нису остварили даљи пласман.
* Дана 25. марта ученици из Отрока са својим учитељима су били у посети Народном музеју у Краљеву и
гледали представу „Звезда Луталица“. Имали су прилику да посете музеј и виде сталну поставку уз детаљна
објашњења посвећеног кустоса. Истога дана, на малој сцени Краљевачког позоришта ученици су гледали и
представу за децу.
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* Дан школе обележен у Вранешима
Основна школа „Бранко Радичевић“ је прославила свој дан 27. марта 2017. године. Дан је обележен
свечаном приредбом у матичној школи коју су припремили наставници и ученици школе под слоганом „Дечја
игра златном нити спаја, машта свија радост до бескраја“. Директор школе, Радован Стаменчић је овом
приликом похвалио и наградио књигом ученике и наставнике који су остварили запажене резултате
на школским такмичењима. Осим ученика и наставника који су се потрудили да дан буде свечано обележен,
приредби је присуствовао и велики број родитеља и мештана Вранеша и околине, као и гости из других школа
наше општине.

АПРИЛ 2017.
* 2. априла је одржано Окружно такмичење из биологије у Основној школи „ Свети Сава“ у Рибници. Лазар
Ђурчић, V1- освојио прво место, Нина Вукомановић, V2- друго место, Макарије Живковић, VI3- друго место
што уједно представља и завршни ранг такмичења ових ученика.
* Од 30. марта до 5. априла 2017. године ученици млађих разреда, из свих школских места, били су на
рекреативној настави на Дивчибарама.
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Ученици су заједно са својим учитељима били смештени у хотелу „Пепа”. Свакодневне активности биле су
шетње планином до познатих врхова, језерa, спортских терена, упознавање са природним богатствима, док су
вечерње сате ученици проводили учествујући у разноврсним активностима и такмичењима у дискотеци.
Временске прилике, рекреатор, обиље укусне домаће хране, услуга у хотелу и колегијалност су били на
високом нивоу, па су се кући вратили пуни позитивних утисака.

* Дана 7. априла 2017. - присуство литургији у цркви у Вукушици
Празник који означава почетак нашег спасења - Благовести, прослављен је у цркви Светог Јована
Крститеља у Вукушици на аутентичан хришћански начин. Вероучитељка Снежана Савковић Секулић
досетила се да заједно са ученицима из ОШ „Бранко Радичевић“ из Отрока (од првог до четвртог разреда)
припреми просфору за Свету Литургију на поменути празник и да се на њој причесте сва деца из школе. Ову
идеју су подржали родитељи, учитељи, као и сам директор школе Радован Стаменчић, а начин припреме за
причешће благословио је надлежни парохијски свештеник. Ученици су заједно са предшколцима и њиховом
васпитачицом учествовали у Литургији и певањем, што је утицало на радоснији доживљај целокупног
сабрања.
јереј Младен Миливојевић,
парох вукушички
(преузето са сајта Епархије Жичке)
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* Окружно такмичење из српског језика одржано је 9. aприла у Основној школи „Јово Курсула“ у Краљеву.
Лазар Ђурчић V1 је остварио друго место, а Анђела Петричковић VIII1- треће.
* Окружно такмичење из географије одржано је у Основној школи „Вук Караџић“ у Краљеву. Филип
Ивановић VII1 је освојио прво место као и Алекса Зарић VIII3.

* Ученици и млађих и старијих разреда из Подунаваца су са својим наставницама верске наставе Драганом
Костадиновић, и грађанског васпитања Александром Главчић осмислили и направили Васкршње дрво. На тај
начин су дали свој скроман допринос манифестацији „Васкршње јутро“ које се традиционално, већ пар
година уназад, одржава на Променади у Врњачкој Бањи, и која увек има хуманитарни карактер.

* У периоду од 13. до 18. априла 2017. године ученици су били на васкршњем распусту.
* Републички фестивал дечијег музичког ставралаштва ,,Федемус“, одржан је у априлу 2017. у Београду.
Наша школа је узела учешће са композицијом ,,Чаролија''. Аутор музике је Лазар Вуковић VII1, аутор текста
Анђела Пертичковић VIII1, а ментори су били Ивана Обрадовић, наставница музичке културе и Мирјана
Дугалић, наставница српског језика.
* Издавачка кућа Нови Логос и Oxford University су организовали конкурс намењен свим ученицима
основних школа на територији Србије. Ученици су позвани да пошаљу постер на енглеском језику. Учешћем
на конкурсу, ученици наше школе су са својом наставницом енглеског језика Јеленом Мајкић били награђени
за креативност.
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* Обележен Светски дан књиге и ауторских права
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 конференцији УНЕСКО-а одржаној у Паризу
1995. године. Светски дан књиге се у свету, као и код нас, обележава на дан смрти два велика европска писца
- Мигела де Сервантеса и Виљема Шекспира.

Овај важан датум, за све љубитеље писане речи, је у школи обележен радионицом „Правимо обележиваче
за књиге“, која је почела у четвртак 21.априла 2017.године. Ученици су се показали као изузетно креативни,
успевши да направе велики број врло лепих обележивача са порукама, поукама, омиљеним цитатима,
стиховима познатих писаца или личном досетком. Након радионице, реализована је продајна изложба
обележивача. Средства прикупљена овом продајом cy искоришћена за куповину 6 књига, дечијег писца Уроша
Петровића.
* На Међуокружном такмичењу у фудбалу, одржаном у хали спортова у Вранешима, девојчице наше школе
су освојиле прво место и пласирале на Републичко такмичење.
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МАЈ 2017.
* 7. маја у Шапцу је одржано републичко такмичење из географије. Представници наше школе, поред
наставнице Радуне Савић, су били Алекса Зарић VIII3 и Филип Ивановић VII1.
* Дана 10. маја ученици петог разреда у Подунавцима су прикупили цвеће и у договору са својим
наставницама веронауке, Драганом Костадиновић и грађанског васпитања, Александром Главчић, засадили у
школском дворишту.

* 11. мај - Сајам образовања и професионалне оријентације
Ученици осмог разреда наше школе у пратњи одељењских старешина, психолога и помоћника директора
посетили су Сајам образовања и професионалне оријентације.

Своје наставне програме представило је десет средњих школа из Краљева и Врњачке Бање под слоганом
„Дођи, види, одлучи“. Ученици осмог разреда били су у прилици да се информишу о начину уписа, смеровима
и образовним профилима, као и да се на практичним презентацијама упознају са радом школа. Сајам је
организован од стране Центра за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) уз подршку Школске
управе, локалне самоуправе, филијале Националне службе за запошљавање (НСЗ), Регионалне привредне
коморе и Канцеларије за младе. Сајам је одржан у краљевачкој хали спортова.
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* 12. мај - Крос РТС-а.
Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја у петак 12. маја одржана је
традиционална атлетска манифестација Крос РТС-а у сваком школском месту. И ученици из Отрока су се
такмичили у трчању.

* 17. мај - Наше фудбалерке шесте на Републичком такмичењу
Женска фудбалска екипа наше школе учествовала је на Републичком такмичењу у малом фудбалу
одржаном у Караташу, недалеко до Кладова. У конкуренцији од осам екипа, наше ученице VII и VIII разреда,
освојиле су шесто место, поред представница основних школа из Београда, Панчева, Новог Сада, Суботице,
Бора, Пирота и Алексинца. Наша фудбалска екипа је показала изузетан таленат и борбеност и зато учеснице
овог такмичења заслужују све похвале. Екипе су на такмичењу пратили наставници физичког васпитања
Срђан Чеперковић и Иван Терзић као и директор школе Радован Стаменчић.
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* У току месеца су настављени радови на балон - сали у школском месту Отроци.
* Интензивнији рад кроз припремну наставу за ученике осмог разреда.
* 30. мај - крај четвртог класификационог периода за ученике осмог разреда.

ЈУН 2017.
* 4. јун - Књижевно вече у Отроцима
У организаји удружења „Сачувајмо Отроке“ организовано је књижевно вече које су водили Владимир
Вукомановић и Александар Јерков, а програм су отворили ученици из Отрока кратким скечевима.

* 5. јун - Литије
Свечано сечење колача употпунили су ученици из Отрока својом приредбом коју су припремили са
учитељима и васпитачицом уз помоћ вероучитељке Снежане Савковић Секулић.
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* Ученици млађих и старијих разреда из школског места Средњи Грачац, са својим учитељима и
наставницима су посетили цркву Светог Саве у Горњем Грачацу. Свештеник Милан Костић је ученицима
одржао кратко предавање о историјату цркве и старе школе. Уз срдачан дочек, свештеник Милан је
организовао и послужење за учитеље и наставнике уз пријатан разговор и лепо дружење. А деца су слободно
време провела у порти цркве и на дечијем игралишту.

* Дан 13. јун представља крај другог полугодишта за ученике од I до VII разреда
Крај наставне године у свим школским местима обележен је пригодним програмима.
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* Ученици наше школе су са својим ликовним радовима учествовали на конкурсу „Крв живот значи“.
Поводом тога су им 14. јуна од стране Црвеног крста додељене награде, како ученицима тако и њиховој
наставници Марини Каровић Јеровић.

* 14, 15. и 16. јуна одржани су завршни испити из српског језика и математике, као и комбиновано
тестирање из физике, хемије, биологије, географије и историје, и то у просторијама матичне школе.
* 28. јуна, на Видовдан, традиционално су уручене ђачке књижице и сведочанства.
* Све седнице и активности током школске године одржане су по плану и програму. На седницама су
разматрани садржаји који се односе на успех и дисциплину ученика, на услове рада наставника, остварење
фонда часова, програмске планове и циљеве, поделу предмета, старешинства, календар рада, на педагошку
документацију и на све остале облике наставног и ненаставног процеса.
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

РАЗРЕД

СВЕГА
УЧЕНИКА

I

49

II

44

30

3

3

4

-

-

4

III

42

27

7

4

3

-

-

1

IV

52

34

12

6

-

-

-

-

II - IV

187/138

91

22

13

7

-

-

7

V

53

17

21

13

2

-

-

-

VI

69

19

21

27

-

-

-

2

VII

53

11

24

17

-

-

-

1

VIII

50

18

12

18

-

-

-

2

V - VIII

225

65

78

75

-

-

-

5

II - VIII

363

156

100

88

9

-

-

12

ОДЛИЧАН

ВРЛО
ДОБАР

ДОБАР

ДОВОЉАН

ПРЕВОДИ
СЕ

ПОНАВЉА
(НЕД.
ОЦЕНЕ)

ПОНАВЉА
(НЕОЦЕЊЕН)

2
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УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА 2016/2017. ГОДИНЕ

1. Барлов Вукадиновић Ненад

26. Дашић Бојана

2. Цветковић Немања

27. Ђорђевић Стефан

3. Ђуровић Дражен

28. Дукић Александра

4. Ергоглија Марица

29. Думановић Жељана

5. Гочанин Никола

30. Гонев Жарко

6. Јовановић Филип

31. Јеринић Нина

7. Милутиновић Сава

32. Јовановић Моника *

8. Петричковић Анђела

33. Јовановић Никола *

9. Петровић Радош

34. Красић Јовица

10. Савковић Сашка

35. Лекић Ана

11. Шмигић Анђела

36. Лекић Стеван

12. Божић Никола

37. Лисинац Владимир

13. Чкребо Анита

38. Маринковић Марина

14. Дебељаковић Ђорђе

39. Матовић Анђела

15. Драгањац Матеја

40. Начић Лука

16. Ђуровић Вељко

41. Павловић Огњен

17. Ердоглија Лазар

42. Павловић Стефан

18. Ердоглија Жељко

43. Радовановић Лука

19. Јеринић Јована

44. Стаменчић Јован

20. Петрашиновић Иван

45. Станић Катарина

21. Петрашиновић Милош

46. Тлачинац Теодора

22. Ракић Алекса

47. Ванић Марко

23. Вељковић Милош

48. Васић Тијана

24. Веселиновић Анђела

49. Зарић Алекса

25. Цветковић Јована

50. Живановић Кристина

* Ученици Јовановић Моника и Јовановић Никола нису изашли за завршни испит.
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Разредне старешине осмог разреда за школску 2016/2017. годину су: Ана Јанићијевић у Вранешима,
Љиљана Трифуновић у Средњем Грачацу и Верица Тошић у Подунавцима. На захтев родитеља, ученици су
прославили Матурско вече у „Свечаној сали“ у Доњем Грачацу. За ђака генерације изабрана је Петричковић
Анђела, а сви одлични ученици су награђени.

- VIII1 -

- VIII2 -

- VIII3 -

Део наставног и ненаставног особља који су били гости матурске вечери
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IN MEMORIAМ

Лазаревић Снежана (1960 - 2017), наставник разредне наставе у Основној школи „Бранко Радичевић“ од
9.10.1985. до 18.5.2017. године.
Симић Милован (1954 - 2017), наставник историје у Основној школи „Бранко Радичевић“ од 2.9.2002. до
18.5.2017. године.

Мијатовић Тодор (1960 - 2017), наставник математике и физике у Основној школи „Бранко Радичевић“ од
8.10.1987 до 30.12.2017. године.
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За подршку и сарадњу у реализацији пројекта професионалне оријентације захваљујемо се:
* Шумарској школи - Краљевo,
* Гимназији - Врњачкa Бањa,
* Ауто сервису „Chrysler“ - Грачац.
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, Вукушица и Отроци
* 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
* Фирми „Нај комерц“ - Врњачка Бања
* Предузећу „Бетмонт“ - Врњачка Бања
* Газдинству Тошић Подунавци
* КУД „Свети Сава” из Грачаца
* КУД „Јелек” из Подунаваца
* Зорану Дебељаку из Грачаца
* Бранку Милутиновићу из Вукушице
* Горану Касалици из Грачаца
* Марку Веселићу из Подунаваца.
Уредници:

Радован Стаменчић - директор школе
Александра Главчић - стручни сарадник - библиотекар
Јелена Ћилерџић

Сарадници на летопису:

Светлана Марковић, Марина Миодраговић, Јелена Мајкић,
Марина Каровић Јеровић, Срећко Ваљар, Снежана Савковић,
Сњежана Миодраговић, Сузана Коматина,
Далиборка Бажалац и Дарко Пејковић.

ОШ “Бранко Радичевић” - Вранеши

Тел/факс:
Е-mail:
Сајт школе:

Штампа: „Мак - ди“ д.о.о. Краљево
март, 2018.
Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши

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