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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 отворена1986. 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.
Четвороразредна школа у Отроцима

Осморазредна школа у Вранешима

Године 1970. школа 25. мај у Вранешима, школа Моша Пијаде у Подунавцима и школа
Бранко Радичевић у Грачацу, са одељењима у Отроцима и Доњем Грачацу, интегрисане су
у једну школу Основну школу “Бранко Радичевић” Вранеши која је и сада матична
школа.

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши

3

ЛЕТОПИС 2014/2015..
СЕПТЕМБАР, 2014.
Дана 1.септембра почела је школска 2014/2015. година. Ове школске године Основна
школа “Бранко Радичевић” Вранеши има 432 ученика у 28 одељења.

Наставно особље, школске 2014/2015.годинe
Зорица Романова, наставница српског језика, и Светлана Митић, наставница
разредне наставе, отишле су у пензију. Ана Боћанин је заменила учитељицу
Светлану Митић у Средњем Грачацу, а Мирјана Дугалић је заменила наставницу
Зорицу Романову у Подунавцима.
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.

Презиме и име наставника

звање

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
Јеринић Сузана
Ивановић Саво
Бажалац Далиборка
Сеизовић Владимир
Јовановић Борис
Дугалић Мирјана
Ћировић Александра
Јанићијевић Ана
Јовковић Марина
Јеротијевић Јасна
Романова Катараина
Мајкић Јелена
Миодраговић Марина
Јеровић Каровић Марина
Јагличић Марко

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разред ненаставе
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 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
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Магић Срећко
Симић Милован
Савић Радуна
Пејковић Дарко
Ваљар Срећко
Тошић Верица
Краговић Милисав
Трифуновић Љиљана
Мијатовић Тодор
Мирјанић Мирјана
Радић Анкица
Гочанин Маја
Стаменчић Радован
Терзић Иван
Чеперковић Срђан
Савковић Снежана
Црепуљаревић Ана
Костић Милан

Наставник историје
Наставник историје
Наставник географије
Наставник физике
Наставник ТИО
Наставник ТИО

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

Ненаставно особље у школској 2014/2015.години
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Презиме и име
Вуковић Драгана
Марковић Светлана
Миодраговић Марина
Јовановић Борис
Ћилерџић Тамара
Црноглавац Весна
ПантелићСлавица
Боровац Мирјана
Марковић Миломир
Медар Јован
Петровић Дејан
ТошићЗорица
Јеринић Чкребо Светлана
Ђуровић Весна
Драгањац Марица
Петрашиновић Надица
Петровић Наташа
Николић Горица
Цветковић Слађана
Милосављевић Радмила
Вуковић Милица
Мијатовић Мира

Радно место
Директор
Психолог
Библиотекар
Библиотекар
Библиотекар
Секретар
Административно-књиговодствени радник

Шеф рачуноводства
Домар-ложач
Домар-ложач
Домар-ложач
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар
Куварица
Куварица
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СЕПТЕМБАР


Дана 1.09.2014. одржана је приредба за прваке коју су припремиле учитељице
Сњежана Миодраговић и Нена Пековић са својим ученицима. Ове школске
године уписано је 46 првака које су примили учитељи Снежана Лазаревић у
Подунавцима, Милан Марковић у Средњем Грачацу, Сузана Јеринић у
Отроцима и Сњежана Миодраговић у Доњем Грачацу.



Поред родитеља ученика, запослених и ученика школе, приредби је
присуствовао и председник општине Бобан Ђуровић који се обратио
присутнима пожелевши првацима пуно среће у животу и школовању.
Општина Врњачка Бања обрадовала je најмлађе ђаке са пo 3000 динара.



У току прве две недеље септембра, наставници школе су спровели иницијално
тестирање ученика с циљем да се настава побољша и унапреди у оним
областима у којима постоје индиције да је било пропуста.

 Дана 25. 09.2014. млади песник
Никола Стојановић из Крушевца, који је у
2013. години освојио 15 награда за поезију
на конкурсима широм Србије, представио
је своју књигу песама нашим ученицима у
школи у Отроцима.



Дана 11.09.2014.одржана је седница Савета родитеља на којој је постигнут
договор у вези са набавком ужине и осигурања ученика. Чланови савета су
покренули иницијативу за опремање школске трпезарије у Подунавцима.
Председник Школског одбора и директор школе у сарадњи са Дарком Тошићем,
председником месне заједнице Подунавци, предузели су неоходне кораке за
реализацију ове идеје.



Дана 25.09.2014, након вишемесечних активности, завршено је опремање
фискултурне сале у Средњем Грачацу за савремено извођење наставе физичког
васпитања. Опремање је финансирала локална самоуправа.
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Дана 27.09.2014. организовано је студијско путовање за раднике школе.
Наставници су посетили манастире Копорин и Покајница у близини Велике
Плане.

ОКТОБАР , 2014.


Дана 4.10.2014. одржан је семинар за наставнике: „ Ефикасним учењем до бољих
резултата”. Семинар је реализован у школи у Вранешима. На семинару је било
присутно 24 наставника.

“Дечија недеља”
0д 6. до 11.октобра 2014.
обележена“Дечија недеља”.


године низом активности је

традиционално

Дана 06.10.2014, за ученике млађих разреда, одржана је креативна радионица„Илустрације дечијих права “.
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Дана 07.10.2014. у школи у Вранешима, одржан је “Квиз о дечијим правима и
обавезама” који су , у сарадњи са школском библиотеком у Вранешима,
припремиле ученице VI разреда: Марица Ердоглија и Анђела Петричковић.

У квизу су учествовали ученици од I до IV разреда подељени у 4 екипе. На маштовит,
али пре свега забаван начин, ученици су показали да одлично разумеју своја права и
обавезе.


У току недеље били су изложени и дечији радови на тему дечијих права, а
10.11.2014. ученици млађих разреда у Вранешима учествовали су у играма
такмичарског карактера.



Дана 09.10.2014. ученици млађих разреда из Вранеша,Подунаваца, Средњег и Доњег
Грачаца и Отрока посетили су Замак културе у Врњачкој Бањи. Погледали су
изложбу и филм „Мој пријатељ штиглић“. У току истог дана посетили су
Јапански врт и искористили сунчан дан да прошетају и поиграју се на дечијем
игралишту у парку.
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Изложба јесењих шешира у Вранешима и
Доњем Грачацу

Дана 10.10.2014. ученици млађих разреда
из Вранеша приредили су изложбу јесењих
шешира које су сами израдили. Показали су се као
изузетно креативни, а гласањем су изабрали
најлепше шешире на изложби. Након изложбе,
ученици су прошетали своје креације кратком
шетњом Вранешима



Шеширијада је организована и у школи у Средњем Грачацу. Изложбу су са
ученицима припремили учитељи Сњежана Миодраговић и Велибор Благојевић.
Догађају су присуствовали родитељи ученика, директор школе Драгана Вуковић,
психолог Светлана Марковић и наставник физичког васпитања Радован
Стаменчић.



Жири, који су чинили наставници деци је уручио награде најмаштовитијим и
најкреативнијим ученицима.



С циљем повећања безбедности ученика за време боравка у школи, свим школским
местима је прослеђено обавештење са правилима понашања након завршетка
наставе. Упутство налаже да се ученици морају придржавати датих правила јер
у противном одговорност ће сносити сами ученици и њихови родитељи.
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“Дан без смеха, је пропао дан!”



Дана 14.10.2014. путујући глумци из Београда посетили су школу и ученицима
извели кратку представу „О немом филму“. Представу су погледалу ученици у
Вранешима, Подунавцима и Средњем Грачацу.
Дана 21.10.2014.у хали спортова Владе Дивац у Врњачкој Бањи одржано је
општинско такмичење у фудбалу. Мушка и женска екипа наше школе
учествовале су на такмичењу. Женска екипа је освојила 1. место, док је мушка
екипа освојила 2.место.





Дана 21.10.2014. реализован је једнодневни излет до Београда са ученицима
из Отрока. Ученици и предшколци су са својим учитељима Сузаном Јеринић,
Војиславом Коматином и васпитачицом Мајом Цветковић уживали у
посети Дино-парку и Зоолошком врту.



Дана 31.10.2014. одржана су Одељењска већа млађих и старијих разреда у
школи у Подунавцима. Истога дана одржано је и Наставничко веће на којем
су анализирани успех и дисциплина ученика у првом тромесечју школске
2014/2015. године. Родитељски састанци одржани су у свим школским
местима.
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НОВЕМБАР, 2014.


Дана 5.11.2014. оджано је општинско такмичење у пливању. За учешће на
републичком такмичењу пласирали су се Ђуровић Вељко- ученик VI разреда и
Васовић Марија- ученица III разреда.



Дана 11.11.2014. у матичној школи у Вранешима појавио се проблем са
грејањем. Радници “Интерклиме” су ангажовани да реше овај проблем. Због
дотрајалости, стари котао се не може користити и потребна је уградња
новог. Урађени су предмер и предрачун радова за набавку новог котла. Поднет
је захтев за набавку новог котла локалној самоуправи Врњачка Бања и
Министарству Просвете-одељењу за инвестиције.
Истога дана, састанку са представницима Канцеларије за младе у Врњачкој
Бањи,присуствовала је психолог школе Светлана Марковић у вези са обуком за
писање пројеката, а који су од интереса за школу .
Дана 14.11.2014. у складу са законом о јавним набавкама, на порталу је
оглашена потреба школе за набавку новог котла.
Дана 17. 11.2014. синдикат образовања је организовао штрајк просветних
радника. Услед тога настава се реализује у трајању од по 30 минута, за
наставнике који штрајкују. За наставнике који нису у штрајку обезбеђени су
услови за редовно одвијање часова у трајању од 45 минута.
Дана 19. 11. 2014. одржан је састанак педагошког колегијума у матичној
школи у Вранешима. Усвојен је ИОП. Разматран је план стручног
усавршавања наставника за ову школску годину.
Дана 5.11.2014. ученици школе Ђуровић Вељко- ученик VI разреда и Васовић
Марија- ученица III разреда учествовали су на републичком такмичењу у
пливању одржаном у Београду.
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 Дана 28. 11.2014. ученици у Доњем Грачацу, уз помоћ својих учитеља, Сњежане
Миодраговић и Велибора Благојавића, а уз несебичну помоћ радника наше школе
Горице Николић, извели
су представу “Снежана и седам патуљака”.
Присуствовали су родитељи ученика, многобројни мештани Грачаца
и
наставници школе.

„Сачувајмо Отроке” чува православље
Дана 21.11.2014. Милош Вукомановић, из удружења “Сачувајмо Отроке”, и
вероучитељица Снежана Савковић организовали су приказивање филма о успешно
завршенoj ибарско-моравско-дунавскoj регати под називом "Православно ходочашће
рекама Србије". Овај спуст је трајао скоро две недеље (од 18. јула до 3. Августа 2014).
Ходочашће су организовали Клуб "Александар Невски" из Санкт-Петербурга уз помоћ
друштва српско-руског пријатељства из Краљева и активиста клубова и удружења на
путу ходочашћа у Краљеву, Трстенику, Крушевцу, Ћуприји, Великој Плани, Смедереву
и Панчеву.

Овим филмом ученицима наше школе су успешно дочарани доживљаји учесника од
Студенице, средњевековне тврђаве Маглич; Жиче, Љубостиње, манастира Светог
Луке у месту Бошњане, манастира Свети Роман; цркве љубави - шарене цркве или
руске цркве Свете Тројице у Горњем Адровцу, месту погибије пуковника Рајевског
(гроф Вронски из Толстојеве Ане Карењине), Лазарицу, манастире на обали Велике
Мораве, Кочин храст, Раваницу и Манасију; Ресавску пећину; брдо Чачалицу изнад
Пожаревца- стратиште наших и совјетских војника; локалитет Виминацијум;
смедеревску тврђаву све до Дунава и куле Небојша у Београду, првог августа 2014.
на 100-годишњицу почетка Првог светског рата.
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ДЕЦЕМБАР , 2014.
 Дана 01.12.2014. стручну праксу,у
трајању од годину дана, започели су
приправници: Душица Ратковић -проф.
pазредне наставе чији ће ментор бити
Нена Пековић; Драгана Рачић-ментор
Зорица Тамбурић; Јована Ваљар -психолог
чији ће ментор бити стручни сарадникпсихолог Светлана Марковић и Кристина
Корој, економиста у рачуноводству школе,
чији ће ментор ће бити Мира Боровац,
шеф рачуноводства.
 Дана 02.12.2014. одржана је седница Савета родитеља на којој је утврђен
предлог за чланове Школског одбора испред родитеља ученика школе и то су :
Дејан Сеизовић, Светлана Максимовић и Небојша Драгањац.
 Дана 03.12.2014. након захтева који смо упутили,”Матица српска” из Новог
Сада донирала је 50 књига школској библиотеци у Вранешима.
 Дана 18.12.2014. ученици III разреда из Подунаваца са учитељицом Горданом
Атанасковић извели су рецитал „200 година са Вукoм Стефановићeм
Караџићeм”. Рециталу су присуствовали родитељи и један део колектива
школе. Исти рецитал је 23. Децембра изведен и у Народној библиотеци у
Врњачкој Бањи. Догађај је пропратио велики број ученика основних и средњих
школа.
 Дана 23.12.2014. Одржана је седница Школског одбора у Подунавцима

Новогодишња бајка
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Дана 30.12.2014. ученици трћег разреда, учитељице Дивне Ђуровић, инспирисани
Бајком о рибару и рибици , а у сарадњи са школском библиотеком у Вранешима,
успешно су извели драматизацију истоименог дела и забавили другаре из школе.

Иако не уче руски, наши трећаци су уживали у певању руских песмама и плесу
уз чувену “Калинку” којом се наша представа завршава. Ученици млађих разреда,
родитељи ученика и наставници су аплаузом наградили труд наших ученика. Зорица
Тамбурић, наставница разредне наставе, пружила је сву неопходну подршку у
реализацији ове представе. За сценографију се побринула наставница ликовног
Марина Каровић-Јеровић.

Подела ђачких књижица у Отроцима



Дана 30.12.2014, поводом
завршетка првог полугодишта и предстојећих
празника, наставници Сузана Јеринић и Војислав Коматина са ученицима из
Отрока су припремили новогодишњу приредбу. Догађају су присуствовали
родетељи ученика. Након приредбе, ученицима су свечано уручене ђачке
књижице.

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши
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Дана 30.12.2014. године одржана је седница Наставничког већа у Вранешима.
На седници је, поред успеха и дисциплине ученика на крају првог полугођа,
разматран и избор чланова Школског одбора испред наставника школе.
Изабрани наставниции су: Милисав Краговић, Маја Гочанин и Катарина
Романова.
У току децембра 2014. започети су радови на реновирању једне од учионица у
Доњем Грачацу . Набавку неопходног материјала финансирала је локална
самоуправа, док су родитељи ученика и учитељи помогли да сав посао буде
успешно завршен на радост наших ђака.

27.01.2014. Обележена школска слава Свети Сава
Школска слава Свети Сава је прослављена и обележена у свим школским местима
традиционалним сечењем славског колача и програмом који су ученици школе извели у
присуству родитеља, наставника и других гостију школе.

Приредба у Вранешима

Ученици из Отрока и Доњег Грачаца

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши
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Панои у свим школским местима били су уређени цртежима ученика, песмама и
саставима посвећеним животу и делу првог српског архиепископа и просветитеља.
Наши учитељи и наставници заједно са ученицима и родитељима потрудили су се да
овај дан духовности буде свечано обележен.

Светосавска академија у Врњачкој Бањи
Као и сваке године, под покровитељством
Општине Врњачка Бања, а у организацији
основних и средњих школа, одржана је
Светосавска академија у хотелу Звезда у
Врњачкој Бањи. Након пригодног програма,
који су припремили ученици свих школа из
наше општине, приступило се подели
награда за остварене реазулате на највишим
нивоима такмичења у претходној школској
години.
Из наше школе награђени наставници разредне наставе су: Биљана Митровић, Дивна
Ђуровић и Јована Перишић. Награђени наставници предметне наставе су: Мирјана
Дугалић- наставница српског језика и Милован Симић- наставник историје.
Награђени ученици су: Лазар Ђурчић-за постигнуте резултате на међународном
такмичењу изматематике “Кенгур без граница”; Димитрије Продановић- за освојено
2. место на општинском такмичењу из математике; Анђела Вуковић-за освојено 2
место на општинском такмичењу из математике; Виктор Гашовић - за остварене
запажене резултате из историје; Макарије Живковић- за освојено 1. место на
општинском такмичењу из математике и Недељковић Бојана за освојено 3.место на
окружном такмичењу из српског језика.
31.01.2015.

У

Отроцима

обележена

стогодишњица

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши
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Поводом обележавања 100 година од почетка Великог рата и великог страдања
српског народа за слободу, удружење "Сачувајмо Отроке" је у госте довело пријатеље
из Трстеничког позоришта. Просторије наше школе у Отроцима испунили су
мештани и гости са свих страна.
Догађај је побудио велико интересовање. Међу присутнима, поред ученика и
представника наше општине, били су и представници Клуба "Александар Невски" из
Санкт- Петербурга
Милош Шика Милошевић, драмски писац и уредник, и Радошин Зајић, књижевник и
рецензент из Трстеника, представили су књигу Милосава Буце Мирковића „Небеске
шајкаче”. Присутне су са садржајем књиге, кроз потресне монологе и аутентичну
иконографију, упознали Душан Јовић, драмски уметник и првак Трстеничког
позоришта и млади глумци Јована Трошић и Марко Гавриловић.
Вече је, изузетно надахнутим казивањем
своје поезије, отворио песник, писац и
историчар из Москве -Георгиј Качаев.
Овај свестрани стваралац је са неколико
патриотских песама и означио крај званичног
програма.
Захваљујући раду удружења и спремности
наших наставника да овакве активности
подрже, школа у Отроцима тежи да буде
центар културних и духовних догађања и
окупљања.
ФЕБРУАР, 2015.




Дана 03.02.2015. ученици школе учествовали су на општинском такмичењу у
малом фудбалу у Техничкој школи у Краљеву.
Дана 12.02.2015. школа у Средњем Грачацу била је домаћин општинског
такмичења у одбојци. Ученици наше школе освојили су 1. место.
Дана 23.02.2015.школа у Средњем Грачацу била је домаћин окружног
такмичења у одбојци. Мушка екипа наше школе освојила је 2. место.

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши
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“Милица” у Вранешима


Дана 24.02.2015. женски центар “Милица” из Врњачке Бање, у оквиру пројекта
“Здравка”, организовао је предавање за мештанке Вранеша. Пројекат има за
циљ подршку Националном скрининг програму кроз обуку жена самопрегледу.
Његов циљ је и едукација о важности редовних контрола и психо –социјална и
искуствена подршка леченим особама у селима општине Врњачка Бања.
Пројекат се спроводи у сарадњи са Домом здравља “Др Никола Џамић”.
Предавање у школи у Вранешима пропратило је близу 40 учесница из Вранеша
и околине.



Дана 28. 02.2015. у Основној школи “Попинкси борци” у Врњачкој бањи
одржано је општинско такмичење из математике. Учествовали су ученици од
III до VIII разреда. Ученик III разреда наше школе Лазар Ђурчић освојио је 1.
место на овом такмичењу, док је Станислав Швецов, ученик IV разреда,
освојио III место.

МАРТ, 2015.

Дан жена обележену Вранешима и Доњем Грачацу

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши
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Дана 08.03.2015. ученици другог разреда, учитељице Зорице Тамбурић извели
су приредбу “За баке и маме “ поводом 8.марта. Баке и мајке биле су
одушевљене драматизацијама, рецитацијама као и извођењем ученичког хора.
На крају приредбе ученици су присутним бакама и мајкама поделили поклоне
које су сами израдили на часовима ликовне културе.

Истим поводом, учитељи Сњежана Миодраговић и Велибир Благојевић су са својим
ученицима и родитељима приредили изложбу осмомартовских радова. Помоћни
радник Горица Николић је својим идејама дала свој допринос у припремању изложбе.

Дани Франкофоније у Врњачкој Бањи
У оквиру Дана франкофоније,
13.марта 2015. године, у сали биоскопа
у Врњачкој Бањи одржана је свечана
приредба ученика Гимназије и свих
основних школа са подручја општине
Врњачка Бања, а уз помоћ професора
француског
језика.
Талентовани
ученици представили су се кроз
следеће
уметничке
вештине:
рецитовање, певање, свирање, плес и
глуму.
Нашу школу представиле су Јована Дебељак и Анђела Милићевић, ученице
седмог разреда са наставницом француског језика Марином Јовковић. Учесници
приредбе су својим интерпретацијама допринели да се још једном осете и доживе
чари француског језика и културе.

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши
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Сала биоскопа била је премала за многобројну публику коју су чинили: аташе за
сарадњу за француски језик Фабрис Пето, координатор за билингвалну наставу Клер
Билије, председница Удружења професора француског језика Татјана Шотра,
потпредседница Удружења професора француског језика Милена Милановић,
директори школа, професори француског језика у пензији, родитељи, ученици, као и
љубитељи француског језика и културе.

27.03.2017. Дан школе прославњен у Средњем Грачацу

Ове школске године Дан школе је прослављен у школи у Средњем Грачацу.
Истовремено је обележен и јубилеј- 60 година рада школе у Средњем Грачацу.
Дан је обележен свечаном приредбом којом су наставници истакли
најбитнијечињенице из живота песника Бранка Радичевића. Програм су извели
ученици школе и полазници предшколске установе. Допринос приредби својим
наступом дали су и чланови Културно –уметничког друштва Свети Сава из
Грачаца.

Смотра рецитатора у Вранешима
Дана 31.03.2015. школа у Вранешима била је
домаћин
општинског
такмичења
у
рецитовању. На такмичењу је учествовало
36. ученика основних и средњих школа. Жири
у коме су били дечији песник Александар
Марић, Ана Гвозденовић из Народне
библиотеке„Стефан
Првовенчани”
из
Краљева и Светлана Марковић -психолог
наше школе, изабрао је 10 најбољих
рецитатора.

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши
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Од млађих ученика наше школе, најбољи рецитатори билe су Милица Марковић,
ученицa III разреда, коју је припремала учитељица Дивна Ђуровић и Марија Васовић
коју је припремала наставница разредне наставе Гордана Атанасковић. Укупно 10
учесника се пласирало за даље такмичење.
АПРИЛ, 2015.


Дана 04.04.2015. народна библиотека “Др Душан Радић” из Врњачке Бање
поклонила је 300 књига школској библиотеци.

Дана
8.04.2015, поводом Ускршњих
празника, ученици VI разреда из Вранеша
припремили су и извели комад из драмског
дела “Избирачица” Косте Трифковића.
Наставница
српског
језика
и
књижевности Далиборка Бажалац је
улогу
Малчике
поверила
Анђели
Петричковић.

Дана 09.04.2015. ученици из Отрока су са
својим
наставницима
одгледали
позоришну представу„Чаробњак из Оза“ у
Краљевачком позоришту.

Ученици из Отрока учествовали су у
хуманитарној акцији „Васкршње јутро“
која се сваке године традиционално
одржава у Врњачкој Бањи у организацији
Женског центра „Милица.“
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Ускршња приредба у Доњем Грачацу


Дана 07.04.2015. одржана је Ускршња приредба у школи у Доњем Грачацу. Поред
изузетно маштовите приредбе, инспирисана празником, учитељица Сњежана
Миодраговић је са својим ученицима приредила u изложбу дечијих радова.



Од 9.до 15.априла 2015.године ученици су били на ускршњем распусту. Први
наставни дан био је четвртак, а настава је одржавана по распореду од уторка.



Дана 18.04.2015. одржаноје окружно такмичења из историје у Жичи и
такмичење из српског језика у ОШ “Јован Курсула” у Краљеву. Ученица Анђела
Петричковић , коју је припремила наставница Далиборка Бажалац, освојила
је друго место на такмичењу из српског језика. Ученик Филип Ивановић, кога
је припремио наставник Срећко Магић, освојио је треће место на такмичењу
из историје .

Дана 19.04. 2014. године
Анђела Вуковић,
ученица IV разреда, из Вранеша, учествовала
је на републичком такмичењу из математике.
Припремала је учитељица Биљана Митровић.
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Презентација Филипа Брђовића и Тамаре Бутачевић

Инспирисан књигом Дејана Цветковића “Дедалови снови”, а као велики љубитељ летилица и
авиона, ученик VII разреда Филип Брђовић је 20.04.2015 у сарадњи са школском библиотеком
у Вранешима, припремио истоимену презентацију.Презентација представља кратку историју
ваздухопловства од рађања прве идеје о летењу (Мит о Дедалу и Икару), па све до
најмодернијих путничких и војних авиона.
Презентацију су представили Филип Брђовић и Тамара Бутачевић. Ученици VII и VIII из
Вранеша имали су прилику да у оквиру презентације погледају и снимак првог лета браће Рајт
1903.године, сазнају ко је био први српски пилот,како се и којом брзином развијала војна и
путничка авио-индустрија у свету и код нас, али и о великој разорној моћи коју су летилице
имале током два светска рата.
У другом делу презентације Филип и Тамара су се потрудили да својим другарима приближе
занимање пилота,почевши од школовања на Војној академији и особина које сваки пилот
мора поседовати до представљања школских авиона и симулатора летења на којима се обуке
обављају. Ученици су имали прилику да погледају репортажу “Лет Тигрова” o занимању
пилота, са аеродрома “Лађевци” у Краљеву. На овај начин успели су да презентацију повежу
са пројектом Професионалне оријентације у нашој школи. Светлана Марковић,психолог
школе, дала је свој допринос реализацији ове идеје.




Дана 27. 04 2014. одржана је окружна смотра рецитатора у Рашки. Милица
Марковић представила је нашу школу. Школа је обезбедила превоз за учеснике
смотре.
Дана 21.04.2015. одржана је посебна седница Наставничког већа, на којој су
наставници изнели своје мишљење о кандидатима који су се пријавили на
конкурс за директора школе. Кандидати за директора били су: Радован
Стаменчић -професор физичког васпитања и Нена Пековић- професор разредне
наставе. Седници је присустввало 68 радника од укупно 70 запослених. Нена
Пековић добила је 27 гласова, док је Радован Стаменчић добио 41 глас.
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Дана 23.04.2015. прекинут је вишемесечни штрајк наставника.
Дана 24.и 25. априла 2015. године одржан је пробни завршни тест за ученике
VIII разреда. Тестирање је обављено из српског језика, математике и
комбинованог теста.



Дана 28.04. 2015. ученици Гимназије из Врњачке Бање одржали су презентацију
своје школе за ученике VIII разреда у Вранешима.

МАЈ 2015.




Дана 05.05.2015.
наставници Пољопривредно-хемијске школе “Др Ђорђе
Радић” из Краљева одржали су презентацију ученицима VIII разреда у Грачацу
и Подунавцима.
Дана: 06.05.2015. поднет је захтев Локалној самоуправи за реконструкцију и
уређење простора неопходног за рад и функционисање дечијег вртића у
Вранешима.

Професионална оријентација
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Дана 07.05.2015. организован је квиз ПО за ученике наше школе. Квиз је
осмислио и реализовао тим за ПО: наставник Милисав Краговић, психолог и
стручни сарадник Светлана Марковић и Јована Ваљар психолог. Такмичиле су
се три екипе из три школска места Вранеши, Грачац и Подунавци.
Најуспешнија екипа била је екипа из Подунаваца. Учесницима квиза подељене
су дипломе.
Дана 11.05.2015, y оквиру пројекта ПО, реализована је посета Пољопривредној
школи у Краљеву. Укупно 19 ученика VIII разреда из Вранеша, Подунаваца и
Средњиг Грачаца било је у овој занимљивој посети.

Ученици су имали прилику да виде пекару, млекару, шталу и пластенике као и
кабинет за хемију у којој су добровољци могли да учествују у извођењу експеримената.




Дана 11.05.2015. директорка школе Драгана Вуковић и наставник физичког
васпитања присуствовали су састанку са помоћником председника општине
Душаном Стевановићем у вези са организовањем ваннаставних, спортских
активности у школи и набавке спортских реквизита.
Дана 12.05.2015. кабинету председника општине Бобану Ђуровићу поднети су
захтеви за помоћ у реализацији следећих пројеката:

- замена столарије на матичној школи у Вранешима и
- изградња санитарног чвора у школи у Доњем Грачацу.


Дана 13.05.2015. одржан је састанак Школског одбора на којем је разматран
конкурс за
директора школе. Наког гласања 9 чланова школског одбора
утврђено је да је
кандидат,
Радован Стаменчић, професор физичког
васпитања, добио 4, а Нена Пековић, професор разредне наставе, добила 5
гласова.
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Дана 14.05.2015, незадовољан одлуком Школског одбора, део колектива школе је,
у знак протеста, обуставио наставу у трајању од једног школског часа.



Дана 15.05.2015. директорка школе Драгана Вуковић присуствовала је састанку
који је сазвала Школска управа у вези са организовањем полагања завршног
испита за ученике VIII pазредa. Састанак је одржан у Основној школи
„Четврти краљевачи батаљон” у Краљеву.



Дана 15.05.2015. у организацији школе, а у сарадњи са Министарством
просвете, реализован је крос ученика од I до VIII разреда. На кросу су
учествовали сви ученици школе.



Дана 21.05.2015. реализована је екскурзија ученика од V дo VIII разреда. Ове
школске године ученици су имали прилику да уживају у лепотама Копаоника.



Дана 29.05.2015. завршено је друго полугође за ученике осмог разреда.

ЈУН, 2015.
Ове године 46 ученика је завршило Основну школу “Бранко Радичевић” Вранеши.
Одлуком Одељењског већа, за ђака генерације изабран је Вељко Живановић. Носиоци
Вукове дипломе су: Анастасија Максимовић, Вељко Живановић и Павле Младеновић.
Као и прошле године, школа је и ове године ђака генерације наградила таблетом.

Ученици VIII разреда из Вранеша
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Ученици VIII из Подунаваца и Средњег Грачаца

Ове школске године разредне старешине ученика VIII разреда били су
наставници: Милисав Краговић у Вранешима, Марина Каровић Јеровић у
Подунавцима и Мирјана Мирјанић у Средњем Грачацу.
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Школске 2014/2015. Основну школу “Бранко Радичевић” Вранеши
завршили су следећи ученици:
Митар Ашанин
Марко Божанић
Алекса Влајковић
Милица Вујашанин
Катарина Вуковић
Стефан Вуковић
Филип Ђуровић
Страхиња Милутиновић
Ненад Николић
Предраг Николић
Бојана Петричковић
Александар Радоњић
Срђан Белобрђанин
Никола Вукомановић
Софија Ђуровић
Дамјан Касалица
Анастасија Максимовић
Ана Николић
Никола Павловић
Милица Стаменчић
Алекса Станковић
Андријана Тришић
Бојана Цветковић
Андрија Белобрђанин
Кристијан Васић
Марко Веселиновић
Емилија Гочанин
Кристина Гочанин
Стефан Грковић
Вељко Живановић
Наталија Живковић
Бојан Златичанин
Миле Ибић
Младен Ибић
Барбара Јеринић
Александра Јовановић
Маријана Јоксимовић
Милица Максимовић
Немања Милосављевић
Стефан Милосављевић
Марија Минић
Марина Михајловић
Павле Младеновић
Марјан Пајић
Горан Томић
Стефан Чајетинац
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„Дани Отрока”

У сарадњи са удружењем грађана “Сачувајмо Отроке”, у нашој школи је
традиционално обележена манифестација “Дани Отрока 2015”. Дана 31.маја 2015. у
просторијама школе у Отроцима, са темом “Песници,деци на дар”, одржано је
књижевно вече. Учесници вечери били су Драган Грбовић, Милоје Радовић, Зорица
Матицки, Шика Милошедвић и Зоран Недељковић. Вече је увеличао певачпки дуо
“Херувими” из Краљева. Модератор вечери био је Александар Мартић дугогодишњи
сарадник удружења и школе.
Дана 1. јуна одржана је литургија и сечење колача. Црквеном обреду присуствовали
су директор школе Драгана Вуковић, председник месне заједнице Мирослав
Веселиновић и кординатор бањског вртића Снежана Вулићевић као и многобројни
родитељи ученика школе, наставници и мештани Отрока и околине. Учитељи из
Отрока су са својим ученицима припремили пригодан програм о Светој Тројици.
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Једнодневна екскурзија на Копаонику


Дана 09.06.2015. ученици млађих разреда, са својим наставницима, били су на
једнодневној екскурзији на Копаонику.



Дана 15.06.2015. одржан је завршни испит из српског језика за ученике који су
успешно завршили VIII разред. Укупно 46 ученика је полагало испит. Просек
постигнућа на испиту био је 10,80.



Дана 16.05.2015. Одржан је завршни испит из математике. Испит је полагао
исти број ученика као и предходног дана, а просек постигнућа на овом испиту
био је 8.56.



Дана 17.06.2015. у оквиру завршног испита ученици су реашавали комбиновани
тест из географије, историје, биологије, хемије и физике. Просек постигнућа
ученика на овом тесту био је 16.31.

Директорки школе Драгани Вуковић
истекао је мандат, па је одлуком
Школског
одбора
и
решењем
Министарства просвете на место
директора постављена Нена Пековић.
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Завршне приредбе у Вранешима и Доњем Грачацу


Дана 28.06.2015. подељене су ђачке књижице у свим школским местима. У
Вранешима и Доњем Грачацу књижице су подељене уз свечану приредбу које
су припремили наставници и ученици школе. Одлични ученици су награђени
књигама.

Приредба у школи у Вранешима.

Приредба у Доњем Грачацу


Дана 04.08.2015. одржан је састанак Школског одбора у школком месту
Подунавци. Састанку је присуствовало 6 чланова одбора. Укупно5 чланова
школског одбора изгласало је неповерење директорки школе Нени Пековић.

Oсновна школа “Бранко Радичевић” Вранеши

32

ЛЕТОПИС 2014/2015..



У току лета обављене су припреме за отварање дечијег вртића у Вранешима.
Средства за реновирање просторија обезбедила је Локална самоуправа.
Средствима локалне самоуправе реановирана је и једна од учионица у школи у
Доњем Грачацу, а захвалност за реализацију овог пројекта школа дугује
мештанима села који су дали допринос у обављању радова .

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2014/2015.ГОДИНЕ
Врло
Преводи Понавља
Свега
ученика Одличан добар Добар Довољан
се
Разред

Понавља
(неоцењен)

I

46

3

II

60

44

11

3

-

-

-

2

III

53

26

16

10

-

-

-

1

IV

67

33

27

6

-

-

-

1

IIIV

226

103

54

29

-

-

-

7

V

55

15

28

10

-

-

-

1

VI

51

18

20

12

-

-

-

1

VII

49

16

21

11

-

-

-

1

VIII

47

17

13

16

-

-

-

1

VVIII

202

66

82

49

-

-

-

4

IIVIII

382

169

136

78

-

-

-

11
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Школска 2014/2015.година
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За подршку и сарадњу у реализацији пројекта професионалне оријентације захваљујемо се:
 Пољопривредној 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,
Локалној самоуправи, Врњачка Бања,
Зорану Дебељаку из Грачаца,
Мештанима Доњег Грачаца,
Месним заједницама Вранеши, Грачац и Подунавци,
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,
Осигурању “Дунав” – Врњачка Бања
Женском центру „ Mилица” – Врњачка Бања и
Испостави Министарства унутрашњих послова – Врњачка Бања

Уредници:

Драгана Вуковић – бивши директор школе,
Радован Стаменчић - садашњи директор школе

Технички уредник:

Марина Миодраговић - наставник енглеског језика

Сарадници на летопису:

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

Лектор:

Далиборка Бажалац, наставник српског језика
март , 2016.

Штампа:
ОШ “Бранко Радичевић”-Вранеши
036-5466263

“Цицеро”, Горан Маринковић
Ново Село
Тел/факс: 036-5466105
Е-mail:osvranesi@open.telekom.rs
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