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МИСИЈА ШКОЛЕ 
 

Мисија наше школе је да у подстицајном окружењу (негујући културно-историјске и 

природне вредности) ученицима пружимо одговарајуће образовање имајући у виду 

њихове потребе, склоности и способности,  у атмосфери у којој се међу ученицима и 

запосленима негује пријатељство, разумевање и уважавање  различитости. 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
 

Ми смо школа која захваљујући разноврсној методологији наставе, доброј сарадњи са 

родитељима и доброј радној атмосфери (побољшаној инфраструктури), физички, 

интелектуално, и друштвено припремамо ученике за будуће изазове. 

МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 

 

Oсновну школу „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини чини матична школа и четири 

издвојена одељења: у Голој Глави, Бабиној Луци, Kотешици и Јошеви. 

 

Школа у Бранковини се налази у центру села, у саставу Културно-историјског 

комплекса у коме се налазе и Музеј Ненадовића и стара школа Десанке Максимовић. 

Школа се састоји од два објекта, за млађе и старије разреде. У непосредној близини је и 

одељење предшколске установе у ком је организован предшколски програм. 

 

Зграда матичне школе је стара 62 годинe.Учионице су класичног типа тако да свако 

одељење има своју учионицу јер се настава одвија у једној смени. Једино се часови 

физичког васпитања и информатике одвијају у наменским учионицама. Настава 

физичког васпитања се одвија у неадекватним условима јер не постоји фискултурна 

сала. У матичној школи и школи у Голој Глави се једна учионица користи за наставу 

физичког васпитања када временски услови не дозвољавају да се настава одвија 

напољу. 

 

У матичној  школи у Бранковини, поред редовног кречења обе зграде, замењена је 

столарија на тоалетима у објекту који похађају ученици старијих разреда, као и на 

учионицама у објекту који похађају ученици млађих разреда. Урађена је реконструкција 

дигиталног кабинета, као и реконструкција крова и олука на великој згради у вредности 

од 200.000,00 динара. Поправљен је  хидрофор у школском бунару, а саниране су и 

степеница које се налазе на улазу у школу. Школско двориште се редовно одржавало и 

оплемењивало, ове године у сарадњи са ЈКП „Видрак“ и наставницима школе. 

 

Комплетна унутрашњост школе  ИО Гола Глава је окречена, а поправљен је и хидрофор 

у школском бунару. 
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У ИО Бабина Лукаурађена реконструкција плафона који се услед великих киша 

одвалио, замењена су врата на учионицима  и постављена нова PVC врата. Комплетна 

унутрашњост школе глетована и окречена. 

 

Због значајног смањења броја ученика у ИО Котешица нису планиране велике 

инвестиције.Комплетна унутрашњост школе је окречена, а школско двориште се 

редовно одржава.  

 

У ИО Јошева  урађена је санација санација ходника – глетовање и кречење дела који се 

користи као наставничка канцеларија. Комплетна унутрашњост школе је окречена 

 

У току школске 2017/18. године школа је опремљена са доста нових наставних 

средстава и учила.У оквиру пројекта „2000 дигиталних учионица“, школа је добила 2 

лаптопа и пројектора са столовима.Поред потрошног материјала, набављено је и 

следеће: 

- 7 белих табли 

- касетофони и звучници 

- рачунари  

- књиге за библиотеку  у оквиру пројекта МПНТР 

- одређени број клупа и столица. 

 

Продужени боравку у школској 2017/2018. години одвијао се у једној групи коју су 

чинили ученици првог и другог разреда. Радно време продуженог боравка је од 11:30 до 

16:00 часова. У току наставе, пружена им је помоћ при изради домаћих задатака и 

организована су додатна вежбања, слободне активности (ликовне, литерарне, музичке, 

спортске, рецитаторске и драмске), али и слободно време које су ученици могли да 

креирају на различите начине.   

РАДНИЦИ ШКОЛЕ 

 

Директор: Милица Остојић, професор разредне наставе 

Секретар: Милан Ђурић, дипломирани правник 

Шеф рачуноводства: Мира Бошковић, економиста 

 

Стручни сарадници 

Педагог: Ана Мојић, школски психолог 

Библиотекар: Бојана Лаловић-Милановић, дипл.библиотекар-информатичар 

Педагошки асистент: Зоран Петровић 

 

Административно особље 

Благајник: Вида Митровић, административни радник 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

РБ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 

1.  Александра Радовановић,професор српског језика Српски језик          

Грађанско васпитање 

2.  Биљана Зарић, професор српског језика 
Српски језик (замена) 

3.  Ивана Лазић, професор енглеског језика 
Енглески језик 

4.  Ленка Срећковић, професор енглеског језика 
Енглески језик 

5.  Љиљана Ђурић, наставник руског језика 
Руски језик 

6.  Јелена Павловић, професор историје  
Историја 

7.  Дејан Поповић, професор историје 
Историја 

8.  Милош Милутиновић, професор историје 
Историја (замена) 

9.  Гордана Крсмановић, професор географије 
Географија 

10.  Иван Бабић, дипломирани инжењер менаџмента 
Математика 

11.  Гордана Радојичић, дипломирани инжењер металургије 
Математика 

12.  Предраг Радовић, професор техничког ТИО, 

Техника и технологија 

13.  Весна Бранковић, професор информатике и техничког Информатика, ТИО, 

Техника и технологија 

14.  Дамјан Лазић, професор физике за основну школу Физика 

15.  Љубомир Џигурски, наставник физике за основну школу 
Физика (замена) 

16.  Маријана Митровић, професор хемије 
Хемија 

17.  Мирјана Шијачић, професор биологије 
Биологија 

18.  Немања Радојичић, професор ликовног 
Ликовна култура 

19.  Александар Стајић, професор саксофона 
Музичка култура 

20.  Гроздана Алексић, професор физичког Физичко васпитање, 

изабрани спорт, физичко и 

здравствено васпитање 

21.  Биљана Крсмановић, професор физичког Изабрани спорт, физичко и 

здравствено васпитање 

22.  Ненад Јовановић, вероучитељ Веронаука 
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РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

РБ НАСТАВНИК РАЗРЕД 

1.  Гордана Аџић, професор разредне наставе Први разред  

Бранковина 

2.  Татјана Бојанић, професор разредне наставе Други разред  

Бранковина 

3.  Горан Стојановић, професор разредне наставе Трећи разред  

Бранковина 

4.  Жаклина Аџић, професор разредне наставе Четврти разред  

Бранковина 

5.  Катарина Јанковић, професор разредне наставе 1-4 разред  

Котешица 

6.  Данијела Митровић, професор разредне наставе 1-4 разред  

Котешица (замена) 

7.  Љиљана Пајић, професор разредне наставе 2 и 4 разред  

Јошева 

8.  Марица Николовски, професор разредне наставе 1 и 3 разред  

Јошева 

9.  Снежана Бирчанин, професор разредне наставе 2 и 4 разред   

Гола Глава 

10.  Видосав Нешић, наставник разредне наставе 1 и 3 разред  

Гола Глава 

11.  Драган Добрисављевић, професор разредне наставе 1 и 4 разред  

Бабина Лука 

12.  Катарина Синђић, професор разредне наставе 2 и 4 разред  

Бабина Лука 

13.  
Јелена Војисављевић Павловић, професор 

разредне наставе 

2 и 4 разред 

 Бабина Лука (замена) 

14.  
Андријана Ранисављевић, професор разредне 

наставе 

Продужени боравак  

 

 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

 

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО 

1. Драган Тешић Ложач 

2. Рада Лазаревић Помоћни радник 

3. Силвана Дамјановић Помоћни радник 

4. Милена Радојичић Помоћни радник 

5. Биљна Трипковић Помоћни радник 

6. Драган Марковић Ложач 

7. Славица Мирковић Помоћни радник 

8. Лазар Маринковић Помоћни радник 

9. Елза Грујичић Помоћни радник  

(замена) 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 17 1 

II 18 1 

III 14 1 

IV 10 1 

I-IV 59 4 

V 17 1 

VI 19 1 

VII 13 1 

VIII 25 1 

V-VIII 74 4 

I-VIII 133 8 

 

ГОЛА ГЛАВА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 1 

2 
II 6 

III 5 

IV 4 

I-IV 16 2 

V 9 1 

VI 8 1 

VII 3 1 

VIII 5 1 

V-VIII 25 4 

I-VIII 41 6 

 

 

БАБИНА ЛУКА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 3 

2 
II 4 

III 2 

IV 4 

I-IV 13 2 
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КОТЕШИЦА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 1 

 

1 

II 1 

III 1 

IV 1 

I-IV 4 1 

 

 

ЈОШЕВА 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I 1 

2 
II 5 

III 2 

IV 3 

I-IV 11 2 

 

 

УКУПНО 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ 

ОДЕЉЕЊА 

I-VIII 202 19 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 

2017/2018. ГОДИНИ 
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РИТАМ РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ 
 

У овој школској години настава ће се изводити само у првој смени у свим објектима. 

Почетак прве смене у матичној школи у Бранковини је од 8.00 часова, а у осталим 

издвојеним одељењима од 8.15 часова због превоза. 

КАЛЕНДАР ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА И АКТИВНОСТИ  У ШКОЛИ 

 

У школи се празнују државни и други празници у складу са законом. 

 

Нерадно се празнује 11. новембар, Дан примирја у Првом светском рату иМеђународни 

празник рада  1. и 2. мај. 

 

Радно се празнује Свети Сава – Дан духовности, 27. јануара, и Видовдан, 28. јуна као 

спомен на Косовску битку. 

 

Дан рођења Проте Матеје Ненадовића 26. фебруар наша школа обележава као Дан 

школе. 
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АВГУСТ 
 

28. август – Одржана је прва седница Наставничког већа за 2017/2018. годину. 

Представљене су нове колеге, а разговарало се и о организацији радa, стручним 

активима и тимовима, као и о распореду часова.  

СЕПТЕМБАР 

 

1. септембар – Почела је нова школска година. По традицији, у Цркви  Светих 

Арханђела у Бранковини одржан је молебан за успешан почетак године.   

 

 
 

8. септембар – Одржано је Наставничко веће, на којем је разматран Годишњи план 

рада, Извештај о раду школе, Извештај о раду директора, Извештај о самовредновању, 

Извештај о реализацији Развојног плана за школску 2016/17. годину и усвајање 

Акционог плана за школску 2017/18. годину, Развојни план школе за период 2017-2021, 

Извештај о реализованом стручном усавршавању у школској 2016/17.  

 

11. септембар – Одржана је седница Школског одбора и конститутивна седница Савета 

родитеља. Разматрани су предлози Развојног плана, Годишњи план рада и извештаји о 

њиховом остваривању. На дневном реду били су и осигурање ученика, ужина, ђачки 

динар и програм екскурзије за школску 2017/18. годину. 

 

15. септембар – У издвојеном одељењу у Голој Глави наша позната глумица Катарина 

Вићентијевићодржала је радионицу под називом „Позориште у школи, школа за 

позориште!“.  
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19. септембар – У Бранковини је  додељена награда „Љубомир П. Ненадовић” коју 

додељује Матична библиотека „Љубомир Ненадовић”  за најбољи путопис. 

Овогодишњи лауреат је Ласло Блашковић за књигу „Гле! Бедекер једног лакомисленог 

Канта”. Ученици наше школе присуствовали су свечаности организованој овим 

поводом. 

 

 
 

 

26. септембар – У сарадњи са Полицијском управом Ваљево, у матичној школи је 

одржано предавање „Полиција у служби грађана – насиље као негативна друштвена 

појава“.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1938053849555114&set=pcb.1938054249555074&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBfpV5sQNJUn0CzYgt3sS7GozMk35RNENe6YVGJolPMv0DaBYLOA0kv1m9wYPmSegmZmIYwgoE2XNND&__xts__%5B0%5D=68.ARAHUppCxK9x5Vjm2oSkFtMsFMZODXvDHVHllF0WPfjH9eYRZeXF4uM9pC2rkWxQijSzcWRxx47G9SIpxdo0FEK4ehEkoV3hxu7zA6d2L2n_kaeZ3Vyt-i_KAyRxXr8PxduwAukRM8uT-CCmsszuu4J99rsbLBCt0gxKV_7YfiEg-425RU9mWg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1938053849555114&set=pcb.1938054249555074&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBfpV5sQNJUn0CzYgt3sS7GozMk35RNENe6YVGJolPMv0DaBYLOA0kv1m9wYPmSegmZmIYwgoE2XNND&__xts__%5B0%5D=68.ARAHUppCxK9x5Vjm2oSkFtMsFMZODXvDHVHllF0WPfjH9eYRZeXF4uM9pC2rkWxQijSzcWRxx47G9SIpxdo0FEK4ehEkoV3hxu7zA6d2L2n_kaeZ3Vyt-i_KAyRxXr8PxduwAukRM8uT-CCmsszuu4J99rsbLBCt0gxKV_7YfiEg-425RU9mWg
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ОКТОБАР 

 

2. октобар - У Бранковини је свечано почело обележавање Дечје недеље. Након 

обраћања директора школе Милице Остојић, ученици првог разреда су по традицији 

посадили дрво генерације.  

 

 
      I1, Бранковина 

 

 

 
ИО Бабина ЛукаИО Јошева 

 

 

3. октобар – Програмом Дечје недеље планиране су и едукативне радионице: 

„Заштитимо децу у саобраћају“ у организацији Црвеног крста за ученике 1-3. разреда, 

„Пубертет и адолесценција“за ученике 4-6. разреда била је тема Дома здравља Ваљево, 

а „Правилна исхрана“ Завода за јавно здравље намењена је ученицима 7. и 8. разреда. 

За све ученике организована је и радионица о ненасилном решавању конфликата. 
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3. октобар – Ученици ИО Јошева и ИО Котешица су као део активности Дечје 

недељепосетили Дом културе у Ваљеву и  гледали позоришну прадставу, а потом су 

дружење наставили у парку Пећина. 

 

5. октобар – На „Породичној квизијади“ у организацији ОШ „Милован Глишић“ 

Ваљево, нашу школу је успешно представљала породица Штулић. 

6. октобар – Ђаци прваци матичне школе данас су гледали представу Креативне 

радионице Пинокио. А након повратка у школу, био је њихов ред да обуку костиме за 

маскенбал организован у оквиру Дечје недеље. 
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7. октобар – На Дивчибарама су организовани „Дани гљива“. Наша школа је освојила 

награду као најактивнија школа, а групне награде су освојили ученици III1 учитељице 

Татјане Бојанић и ученици IV1учитеља Горана Стојановића.  

 

 

 

             
    III1                                         IV1 
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16. октобар – Чланови Ученичког парламента, заједно са наставницом биологије 

Мирјаном Шијачић, били су на трибини која је поводом Светског дана хране 

организована у Дому здравља Ваљево.  

 

 

19. октобар – У оквиру заједничког пројекта Министарства унутрашњих послова и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Основи безбедности деце“ за 

ученике 4. и 6. разреда одржана су предавања на тему „Злоупотреба опојних дрога и 

алкохола“ , „Безбедно коришћење интернета“ и „Превенција и заштита деце од 

трговине људима“. 
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Тема „Просветног прегледа“ који је објављен 19. октобра биле су мале сеоске школе. 

Међу пет примера изузетне праксе нашла се и наша школа, као школа која је добро 

препознала и развила свој потенцијал. 

 

20. октобар – Обележили смо Светски дан јабука, први пут установљен 1990. године, 

како би се указало на здравствени значај тог воћа и да би се показале његове 

многобројне сорте. Наставница биологије Мирјана Шијачић је уз помоћ ученика 

направила праву гозбу. Пите, колачи, здрави сокови напунили су столове, а сви смо 

уживали у мирисима и укусима јабуке. 
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20. октобар  - Семинар „Ефикасно дисциплиновање-приступи и технике“ одржан је у 

ОШ „Милован Глишић“ Ваљевска Каменица. Семинару је присустовало 15 наставника 

наше школе. 

24. октобар – Припадници Ватрогасне бригаде Сектора за ванредне ситуације одржали 

су показну вежбу „Заштита деце од пожара“.  
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НОВЕМБАР 
 

3. новембар – У оквиру заједничког пројекта Министарства унутрашњих послова и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Основи безбедности деце“ за 

ученике 4. и 6. разреда одржана су предавања на тему „Заштита од техничко-

технолошке опасности и природних непогода“. 

 

14. новембар – Одржана су Одељенско и Наставничко веће на којима је анализиран 

успех и дисциплина на крају првог тромесечја, као и реализација и оствареност 

наставног плана. Одржана је и заједничка седница за избор представника  из 

редазапослених  у Школском одбору. Већином гласова изабрана је Мира Бошковић.  

15. новембар – У матичној школи је одржано предавање Саобраћајне полиције ПУ 

Ваљево на тему „Основи безбедности деце“ за ученике 4. и 6. разреда. 
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27. новембар –У Истраживачкој станици Петница одржан је Хибридни форум 

„Унапређење квалитета исхране деце у основним школама”у организацији EUTA. Овај 

форум је корак даље у реализацији пројекта Strenght2Food, у којем учествује наша 

школа. 

 

 

29. новембар – Ученице ИО Јошева, Марија Пајић и Сања Марковић, освојиле су  

награду за дечји стрип, на конкурсу „1. ваљевски  стрип фестивал“, у организацији 

удружења „Актери“.  

30. новембар – Припадници Ваљевског гарнизона „Живојин Мишић“ поручник Јелена 

Патрић и десетар Саша Петровић уручили су библиотеци школе донацију књига. Са 

ученицима осмог разреда причали  су о свом занимању у оквиру професионалне 

оријентације.  
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ДЕЦЕМБАР 
 

1. децембар – Часопис „Diplomat@“, специјализовани магазин за акције амбасада у 

Србији, доноси интервју са Милицом Остојић, директором наше школе. 

 

7. децембар – Ученицима основних, средњих школа и студентима ромске 

националности града Ваљева, додељена су решења о стипендирању у школској 

2017/2018. години. Ученик осмог разреда наше школе Марсел Павловић један је од 60 

добитника стипендије, а међу средњошколцима има још ђака који су некада учили са 

нама. 

 

 
 

8. децембар – Одржана је седница Савета родитеља, а на дневном реду били су избор 

представника за Општински савет родитеља као и анализа успеха и дисциплине 

ученика на крају првог класификационог периода. Чланови Савета упознати су са 

члановима Закона који се односе на безбедност ученика, насиље и интернет насиље. 
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Одржана је седница Школског одбора. Усвојена је промена финансијског плана, као и 

Правилник о канцеларијском и архивском пословању. 

14. децембар – Центар за вантелесну оплодњу Ваљево свечано је обележио свој 5. 

рођендан, а ми смо наставили нашу акцију „Најмлађи за најмлађе“. Били смо 

специјални гости на прослави, а наши ученици су направили поклоне за бебе које су 

дошле на овај свет захваљујући храбрости њихови родитеља и преданом раду тима 

Центра.  

 

Ученици матичне школе и ИО Гола Глава посетили су Сајам науке у Београду „Један 

на један“. Наставнице математике Гордана Радојичић и информатике Весна Бранковић 

су заједно са децом уживале у чудима науке. 
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27. децембар – Ученици ИО Јошева су посетили ПУ „Милица Ножица“ Ваљево, вртић 

Видра, где су у пратњи учитеља одгледали новогодишњу представу „Алиса у земљи 

Деда Мраза“ коју су извели васпитачи. 

 

29. децембар – Ученици млађих разреда  матичне школе припремили су новогодишњу 

представу за своје другаре, родитеље и запослене у школи. 
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Ученици II3 и III3 ИО Бабина Лука декорисали су  своју учионицу у духу 

новогодишњих празника, направили су честитке и украсе. Уз најлепше жеље и дивне 

поклоне које су сами припремили, ученици су се опростили од старе године и отишли 

на новогодишњи распуст. 

 

 

Ученици ИО Јошева су у сарадњи са предшколском групом  припремили представу 

„Новогодишња ноћ “ за своје родитеље. Центар за безбедност и здравље на радуБора 

заштита у сарадњи са нашом школом расписала је конкурс „Безбедност на раду : Деда 

Мраз при подели пакетића”где су ученици Лука Домчић, Мирослав Пајић, Матија 

Марковићи Марија Пајић освојили награде, које су додељене након представе.  
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30. децембар –  Ученици ИО Котешица су у пратњи учитељице Данијеле Митровић 

гледали новогодишњу представу „Нова година се спрема, а поклона нема“. За 

представу су карте освојили на наградном конкурсу Еуропрома.  

30. децембар –  8. јануар– Неради дани због новогодишњих и божићних празника.  

ЈАНУАР 
 

9. јануар – Први радни дан након празника. 

10. јануар – Одржана седница Савет родитеља на којој је изабран понуђач за 

екскурзије, а постигнут је и договор око дневница за разредне старешине које воде 

ученике на екскурзију. 

12. јануар – Одржана је седница Школског одбора. На дневном реду била је 

верификација новог члана, доношење Финансијког плана за 2018. годину и доношење 

Плана набавки у школи за 2018. годину. 

19. јануар – Одржано је школско такмичење из математике. На општиснки ниво су се 

пласирали ученици 6. разреда Ковачевић Софија, Вићентијевић Јелена, Урошевић 

Никола,Ђурђевић Марија и Симић Лидија. 

27. јануар – У матичној школи и свим издвојеним одељењима свечано је обележена 

школска слава Свети Сава.  
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Матична школа у Бранковини 

 

 
ИО Гола Глава 

 

 
ИО Јошева 
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ИО Бабина Лука 

 

 

30. јануар – Одржана седница Школског одбора. 

31. јануар – Последњи наставни  дан првог полугодишта. 

ФЕБРУАР 

1. фебруар – Одржано је Наставничко веће. Теме су биле: успех и дисциплина на крају 

првог полугодишта, реализација наставног плана и програма и режим рада током 

зимског распуста. 

13. фебруар – Почетак наставе у  другом полугодишту. 

15- 16. фебруар – Нерадни дана због државног празника, Дана државности Републике 

Србије. 

22. фебруар – Одржано је школско такмичење из Техничког и информатичког 

образовања. Осам ученика је обезбедило учешће на окружном такмичењу у 

дисциплинама аутомоделарство, бродомоделарство, рад по задатку и авиомоделарство. 

 

24. фебруар – Одржано је општинско такмичење из математике у ОШ „Милован 

Глишић“ Ваљево. Наши ученици нису обезбедили пласман на окружни ниво.  

26. фебруар – Свечано смо обележили Дан школе у Бранковини. Гости су могли да 

погледају представу коју је са ученицима припремила Александра Радовановић, 

наставник српског језика, уз помоћ учитељице Андријане Ранисављевић. Овом 

приликом је представљен и десети број школског часописа „Бранковачко 

перо”.Уредник часописа је Бојана Лаловић-Милановић, библиотекар школе, а од ове 

године доступан је и у електронској верзији на адреси http://anyflip.com/eziw/kwjg . 

Након обраћања директора школе Милице Остојић, уприличен је свечани ручак у 

Парохијском дому. 

http://anyflip.com/eziw/kwjg
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27. фебруар – Дан окупљања устаника на Бранковачком вису 1804. године ове године 

је свечано обележен у организацији Града Ваљева, а наша школа је била један од 

учесника.  

 

 

28. фебруар – У матичној школи одржано је предавање Завода за заштиту природе 

Србије под називом „Пронађимо и сачувајмо пролећнице у ваљевском крају“. За 

ученике четвртог и петог разреда након тога организована је еколошка радионица.  
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МАРТ 
 

5. март – Занимљива географија са наставницом Горданом Крсмановић, у матичној 

школи као и у ИО Гола Глава. 

 

Одржано је општинско такмичење из биологије у ОШ „Сестре Илић“ у Ваљеву. 

Ученица Ивана Марјановић VII2, освојила је прво место и пласирала се на окружни 

ниво такмичења. 

8. март – У ИО Котешица организована је представа за маме и баке. Том приликом 

ученици су својим мамама и бакама поделили припремљене поклоне. 
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Ученици ИО Јошева поводом прославе Дана жена извели су представу „Песма о мами“ 

а за маме, баке, сестре и тетке били су спремљени и поклони. 

 

 
 

 
 

 

10. март – На општинском такмичењу из Техничког и информатичког образовања 5 

ученика наше школе је обезбедило пролаза на окружни ниво, и то у свим 

дисциплинама. 

 

14. март – На општинском такмичењу из географије у Првој основној школи у 

Ваљеву, ученик Предраг Симић, VIII1, освојио je друго место и пласирао се на 

окружно такмичење. 

 

Марија Марковић, ученица четвртог разреда ИО Јошева, освојила је прву награду  на 

литерарном конкурсу „На крилима маште“, који је расписала ОШ „Драгољуб Илић“ у 

Драчићу.  
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15. март – У Бранковини су ученици матичне школе и свих издвојених одељења 

решавали задатке међународног математичког такмичења Кенгур без граница. Похвалу 

је освојила ученица трећег разреда ИО Гола Глава, Тамара Мијаиловић.  

 

17. март – На Општинском такмичењу из историје одржаном у ОШ „Андра Савчић” у 

Ваљеву у организацији Друштва историчара Србије учествовала су два ученика наше 

школе: Страхиња Милинковић VI-1 и Немања Ђуричић VI-2. Ученици нису остварили 

довољан број бодова за пролазак у наредни ниво такмичења. 

20. март – Ученици ИО Јошева посетили су Сајам привреде Западне Србије и том 

приликом додељена им је награда за групни литерарни рад  на тему „Волим домаће“ 

коју је расписао Еуропром.Ученици Матија Марковић II5 и Марија Марковић IV5 

освојили су појединачну награду и присуствовали су додели награда. 
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22. март – У сусрет Светском дану борбе против туберкулозе ученици трећег и 

четвртог разреда матичне школе имали су предавање у организацији Завода за јавно 

здравље, Црвеног крста и Поливалентне патронаже Дом здравља Ваљево. 

 

Ученици продуженог боравка су са учитељицом Андријаном Ранисављевић 

занимљивом радионицом обележили Светски дан вода. 

 

23. март – На седници Савета родитеља донет је Пословник о раду Савета. 

Одржана је седница Школског одбора на којој су донети општи акти школе, као и 

давање сагласности на акт о систематизацији послова у школи. 

24. март – У  ОШ ,,Десанка Максимовић” у Ваљеву одржано је општинско такмичење 

из српског језика. На окружно такмичење су се пласирали Јелена Вићентијевић, Никола 

Урошевић и Ивана  Марјановић.  
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30. март – Ученици трећег и четвртог разреда матичне школе, у пратњи својих 

учитеља Татјане Бојанић и Горана Стојановића,  посетили су касарну „Живојин 

Мишић” у Ваљеву.Ђаци су били у прилици да се упознају са животом и радом Војске 

Србије. 

 

 
 

 
 

 
 

31. март-9. април  – Пролећни распуст. 
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АПРИЛ 

 

10. април – Одржана је седница Наставничког већа.  Анализиран је успех и 

дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода, као и реализација и 

оставреност наставног плана и програма. Договорене су и активности везане за 

реализацију пробног Завршног испита. 

12. април – Поводом Светског дана Рома, град Ваљево у сарадњи са центром за 

културу уприличио је Свечану академију посвећену овој националној заједници. Наши 

школа је имала своје представнике на овој манифестацији, а ученик осмог разреда, 

Марсел Павловић, добио је Похвалницу за постигнуте резултате у области образовања.  
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13. април – Ученици осмог разреда имали су пробни Завршни испит, тест из 

математике. 

14. април – Ученици осмог разреда имали су пробни Завршни испит, тест из српског 

језика и комбиновани тест. 

21. април – Окружно такмичење из биологије одржано је  у ОШ „Сестре Илић“  у 

Ваљеву. Ивана Марјановић, ученица седмог разреда ИО Гола Глава освојила је треће 

место, али се по пропзицијама није пласирала на републички ниво.  

 

На окружном такмичењу из Техничког и информатичког образовања пласман на 

републички ниво остварили су Ивана Марјановић, аутомоделарство, Сања 

Миливојевић, бродомоделарство и Предраг Симић, рад по задатку. 

 

23. април – Ученик трећег разреда ИО Јошева Никола Панић добио је награду на 

литералном конкурсу Мој војник. Награду је примио у касарни „Живојин Мишић”, на 

Дан војске Републике Србије. 

            

27. април – У оквиру професионалне оријентације ученици VIII-1 и VIII-2 су са 

разредним старешинама Горданом Радојичић и Мирјаном Ђурђевић посетили 

Пољопривредну школу са домом ученикаВаљево. Боље су се упознали са савременим 

токовима које ова школа прати, као и са свим садржајима које нуди током школовања. 
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28. април – На окружном такмичењу из географије, које је одржано у  Првој основној 

школи у Ваљеву, Предраг Симић, ученик осмог разреда, пласирао на треће место, али 

према пропозицијама такмичења, није остварио пласман на републичко такмичење. 

 

29. април – Окружно такмичење из српског језика одржано је у ОШ „Десанка 

Максимовић“.  Никола Урошевић, шести разред, освојио је 3. место. Ово је највиши 

ниво такмичења за ученике овог узраста. 

МАЈ 
 

8. мај – Одржана седница Школског одбора на којој је донет Правилник о накнади 

трошкова превоза запослених.  

11. мај – У традиционалном Кросу РТС-а учествовали ученици матичне школе, као и 

свих издвојених одељења. Координатор активности била је Гроздана Алексић, 

наставник физичког васпитања. 
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11-12. мај – У Вршцу је одржано Републичко такмичење из Техничког и 

информатичког образовања. Наставница Весна Бранковић и наши ученици су имали 

изванредне резултате: Ивана Марјановић 2.место аутомоделарство, Сања Миливојевић  

1.место бродомоделарство и Предраг Симић 2.место рад по задатку.  

 

15. мај – Поводом 120 година од рођења Десанке Максимовић, издавачка кућа 

Пчелица објавила је илустровано издање „Бајке о Кратковечној”. Наши ученици су 

уживали у представљању ове књиге које је одржано у Парохијском дому. У гостима су 

нам били уредници Александра Бојовић и Бојана Јовановић, као и биолог Слободан 

Вуловић. Школска библиотека је на поклон добила  ово дивно издање.  
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16. мај – У Бранковини је 25. пут додељена награда која носи име Десанке 

Максимовић. Овогодишњи лауреат је Ана Ристовић. Након полагања венаца, ученица 

Софија Ковачевић је рецитовала стихове песме „Завичајни храст”. Додели награде 

присуствовали су представници Десанкине задужбине, библиотеке „Љубомир 

Ненадовић”, Града Ваљева, Ваљевске гимназије, Музичке школе „Живорад Грбић”, као 

и бројни поштоваоци поезије. 
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18-19. мај – Реализована је дводневна екскурзија за ученике седмог и осмог разреда на 

релацији Бранковина - Суботица - Палић - Бранковина. На путу до Суботице, ученици 

су посетили и Нови Сад. Централни део био је обилазак зоолошког врта поред 

Палићког језера. 

 

 
 

23. мај – Ученици ИО Котешица освојили су 4 награде на конкурсу „Витезово 

пролеће“. 
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24. мај – Поводом Недеље здравих зуба Завод за јавно здравље Ваљево расписао је 

ликовни и литерарни конкурс на тему „Здрави зуби у здравој породици“.Групни рад 

ИО Јошева освојио је прву награду за свој литерарни рад.Ученици ИО Јошева 

посетили су вртић „Видра“ у Ваљеву, где су им уручене награде. 

 

             
 

 

26. мај – На манифестацији „Дани ћирилице” у Баваништу, ученица 4. разреда ИО 

Јошева, Сања Марковић је освојила 2. место у категорији иницијал.  

 

Ученици ИО Јошева посетили су Бању Врујци у којој се одржао 14. по реду 

Међународни фестивал Креативна чаролија на тему „Бори се за своја крила јер небо 

није граница“. Ученик првог разреда Мирослав Пајић похваљен је за ликовни, а ученик 

трећег разреда Никола Панић за литерарни рад.  
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29. мај – Наставник историје Милош Милутиновић је са ученицима петог разреда 

матичне школе припремио час на тему Култура старе Грчке и старог Рима.  

 

 
 

 

30. мај – Екскурзија за ученике од 1.до 4.разреда реализована је на релацији 

Бранковина – Текериш – Троноша – Тршић – Бранковина. У Текеришу ученици су се 

упознали са знаменитостима овог места, чули су кратку причу о борбама на планини 

Цер током Првог светског рата. У манастиру Троноша ученици су сазнали значајне 

податке о манастиру и посетили манастирски музеј. Након тога ученици су посетили  

Тршић и Вукову родну кућу.  
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31. мај – Ученици ИО Јошева и ИО Котешица освојили су награде на литерарном и 

ликовном конкурсу поводом Светског дана борбе против пушења на тему „Свака 

цигарета смета“. Награде су додељене у ОШ „Десанка Максимовић”у Ваљеву. 

 

 
 

https://www.facebook.com/175650052455681/photos/pcb.1950440581643277/1950440474976621/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfx4iMGlMftL82N_9LkCVRazfigdloaUTNKTeZOvRewkQyygfwPxvDQKINUyKnjp-bAdxtUKbSMdC8&__xts__%5B0%5D=68.ARCTY7UTFPtRde2J7in2UnwwWsssz-tuoZUWy53Pc_MZf11OQbdpJIzWXErZstm3mUJd-C0ZuRjFWvfU9r_57TRJOOa0ZdYjY3GjH6l0WHowTywPFzxl74YZiXJ61FnbMQEuFyzRrKzW8MvV5f5EA1LjVCo0_T1XZbjkxeB3lZ8qE6JnKLtaRA
https://www.facebook.com/175650052455681/photos/pcb.1950440581643277/1950440474976621/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfx4iMGlMftL82N_9LkCVRazfigdloaUTNKTeZOvRewkQyygfwPxvDQKINUyKnjp-bAdxtUKbSMdC8&__xts__%5B0%5D=68.ARCTY7UTFPtRde2J7in2UnwwWsssz-tuoZUWy53Pc_MZf11OQbdpJIzWXErZstm3mUJd-C0ZuRjFWvfU9r_57TRJOOa0ZdYjY3GjH6l0WHowTywPFzxl74YZiXJ61FnbMQEuFyzRrKzW8MvV5f5EA1LjVCo0_T1XZbjkxeB3lZ8qE6JnKLtaRA
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31. мај – Ученици петог и шестог разреда били су на екскурзију Бранковина – 

Златибор – Бранковина. У плану је била посета Дино парку, обилазак језера и шетња.  

 

Последњи наставни дан ученици осмог разреда искористили су за посету Техничкој 

школи  у оквиру професионалне оријентације. 

 ЈУН 
 

2. јун –  На  ликовном и литерарном конкурсу Вазнесењски дани у Крупњу на тему 

„Вашар у мом крају“ , ученици  ИО Јошева освојили су награде и бројне похвале. 

Ученица Сања Марковић похваљена је наликовном конкурсу,  док су Тамара Петковић 

и  Марија Пајић освојиле 1. награду. Похвале за литерарни рад су добили ученици 

Марковић Матија, Митровић Андријана и Марковић Марија , а 1. награду за вез 

освојио је групни рад ученика 2.и 4. разреда.На Вазнесењским данима  учитељице ИО 

Јошева Љиљана Пајић и Марицом Николовски и смо одржале су радионицу Вашарске 

дрангулије у сарадњи са учитељицом ИО КотешицаДанијелом Митровић. 
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4. јун – Одржано је Одељенско и Наставничко веће за ученике 8. разреда.  Најважнија 

тема дневног реда био је Завршни испит,  успех и дисциплина, као и оставреност 

Наставног плана и програма у осмом разреду. Усвојен је Извештај са екскурзија. 

Наставничко веће је усвојило предлог Одељенског већа да ученик Предраг Симић из 

Бранковине, носилац Вукове дипломе, буде изабран за Ђака генерације.  

 

 
Предраг Симић, Ђак генерације за школску 2017/18.годину 

 

 

 

 

5. јун – У оквиру Професионалне орјентације за ученике осмог разреда организована је 

презентација Ваљевске гимназије и смерова у оквиру те школе. Остварена је још једна 
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у низу лепих сарадњи основне и средње школе, а све у циљу да се нашим малим 

матурантима омогући што лакши избор будућег занимања и преласка у средњу школу. 

Велику захвалност дугујемо ученицима Ваљевске гимназије и стручном сараднику  

школе, Јасмини Момчиловић. 

 

 
 
6. јун – Одржана је седница Школског одбора на којој је разматрана молба 

Туристичког друштва „Љубомир Ненадовић“ за сагласност давања на коришћење дела 

земљишта за манифестацију „Дан малине“. На седници Савета родитеља говорило се о 

Завршном испиту, прослави матуре и избору уџбеника за први и пети разред.  

 

У периоду од 6. до 8. јуна организовано је полагање разредног испита из математике, 

историје и физике за једног ученика осмог разреда. 

 

8. јун – У вечерњим часовима, у матичној школи у Бранковини,  организована је 

прослава „мале матуре“ за ученике осмог разреда, њихове учитеље и наставнике. 
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10. јун – Нашу еко башту пажљиво гаје ученици четвртог разреда и њихов учитељ 

Горан Стојановић. Вредно су радили, са пуно љубави, а сигурно ће тако и наставити 

кад крену у пети разред. 

 

 
 

14. јун – Последњи наставни дан за школску 2017/18. годину. 

18. јун – У матичној школи у Бранковини одржано је полагање Завршног испита из 

српског језика. 

19. јун – У матичној школи у Бранковини одржано је полагање Завршног испита из 

математике. 

20. јун – У матичној школи у Бранковини одржано је полагање комбинованог теста 

Завршног испита. 

21. јун – Одржано је  Одељенско и Наставничко веће. На дневном реду је била  анализа 

успеха и дисциплине на крају школске године. 

У периоду од 21. до 27. јуна одржани су разредни испити за ученике млађих разреда.  

25. јун – У школи је организован семинар „Стручни мобилни тим школе за децу и 

ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном образовању“. Један од 

аутор и реализатора семинара је Салим Горанац, директор ОШ „Сава Јовановић 

Сирогојно“. 
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Семинар је реализован у матичној школи, а присуствовало му је 20 наставника и 

учитеља. 

 

 

27. јун – Одржана је седница Савет родитеља а на дневмом реду нашла се анализа 

успеха на крају другог полугодишта, извештај о Завршном испиту и реализација 

разредних и поправних испита. 

28. јун – У матичној школи и издвојеним одељењима данас су одржани родитељски 

састанци а ђацима су подељене књижице и сведочанства. 
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ЈУЛ 

 

8. јул–Објављен је распоред ученика по школама и образовним профилима. 

9-10. јул– Упис ученика у средње школе, први уписни круг. 

12. јул–Други уписни круг у средње школе.  

АВГУСТ 

 

6-15. август – У овом периоду  организован је разредни испит за једног ученика осмог 

разреда.  

15. август – Одржано је последње Наставничко веће у овој школској години. 

Разговарало се о комплетирању педагошке документације, реализацији поправних 

испита, као и уређењу школског простора. 

22-24. августа – У ОШ „Милан Муњас“ Уб организовано је полагање Завршног испита 

у августовском року, на којем је наша школа имла једног ученика. 

27–31. август – Одржано је полагање поправних испита за ученике од 5. до 7. разреда. 

31. август – Крај школске 2017/2018. године 

 

 

 

Летопис водила 

 

_____________________     ___________________________

  

Бојана Лаловић-Милановић,                Милица Остојић, 

библиотекар школе                         М.П.                                      директор 


