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СЕПТЕМБАР 
 

02.09.2019.   
Почетак школске 2019/2020. године означило је звоно у раним јутарњим 

сатима у понедељак 02.09.2019. године. Настава је почела у 7:45 часова и 

одвијала се у првој смени током целе школске године; 

 

07.09.2019. 
У сусрет Дану општине одржано је такмичење у лову рибе удицом на 

пловак под покровитељством КСР „Дринско језеро“. Такмичиле су се екипе 

из свих основних школа са општине Мали Зворник. Екипа ИО Брасина 

освојила је прво место и златну медаљу, а екипа матичне школе треће 

место и бронзану медаљу. Целокупно такмичење је прошло уз доста улова 

рибе, па самим тим и доста задовољства на лицима ученика, вођа екипа и 

родитеља; 
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12.09.2019.        
Додела награда Вуковцима, ђацима генерације, ученицима који су освојили 

једно од три места на Републичком такмичењу, као и њиховим 

наставницима реализована је у просторијама Општине Мали Зворник; 

 

27.09.2019.       
Ученици наше школе, заједно са наставницом српског језика и књижевности 

Станковић Александром имали су прилику да посете Средњу школу у 

Малом Зворнику и на тај начин буду део манифестације под називом „Ноћ 

истраживача“; 

 

 

ОКТОБАР 
 

У оквиру „Дечје недеље“ која је традиционално сваке године обележава, 

ученици, заједно са родитељима, наставницима и осталим запосленим у 

школи су имали прилику да буду актери и посматрачи разних активности, 

као што су: 

 

04.10.2019.      Посета Библиотеци „17. Септембар“ у Малом Зворнику 

07.10.2019.      Учествовање у спортским активностима „Игра без границе“ 

08.10.2019.      Маскенбал 

09.10.2019.      Креда пише срцем 

10.10.2019.      Приредба у част ђака првака 

11.10.2019.   Ученици од 1. до 4. разреда дружили су се са својим вршњацима у ИО     

Брасина на излету организованом у оквиру Дечје недеље; 
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17.10.2019. 
Јесењи крос успешно је реализован и ове школске године. Одељенске 

старешине су бодриле своје ученике током такмичења, а присуствовали су и 

родитељи чија је подршка за свако дете јако битна; 

 

     
 

 

20.10.2019. 
 На челу са наставницом биологије Сањом Маврак, ученици осмог разреда 

реализовали су еколошку акцију  „Скупљање лишћа и сувих семенки“ у 

дворишту школе. 
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24.10.2019.     
 У оквиру радионице „Јесење фризуре“  ученици су свој таленат, креативност 

и машту подигли на виши ниво. Милан Илић, родитељ по занимању брицо и 

мушки фризер, представио је деци чари и лепоту своје професије; 

 
 

25./26.10.2019. 
Дводневна екскурзија за седми и осми разред изведена је на следећим 

релацијама: Доња Борина – Таково - Свилајнац (Природњачки музеј) - 

Деспотовац (Ресавска пећина, Музеј минијатура, водопад) - Јагодина (Музеј 

воштаних фигура, Золошки врт, шопинг центар) - Доња Борина; 

20.10.2019.     
Обука под називом „Обука запослених у основним и средњим школама- развој 

дигиталних компетенција“  реализована је у нашој школи од стране 

наставнице српског језика Александре Станковић; 
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НОВЕМБАР 

 
26/27.11.2019.  

Манифестација „4 годишња доба“  освежила је наше просторије маштовитим 

радовима наших ученик. Ове школске године тема је Зима, па је у складу са 

тим пропраћена разним активностима. На челу са наставником ликовне 

културе Анђелком Тешмановић ученици су приредили изложбу у ходнику 

школе за наведено годишње доба, а такође су уживали и спремајући се за 

Божићну изложбу и китњу новогодишње јелке; 

       
 

29.11.2019.      
У просторијама наше школе обележен је Дан школе приредбом коју су извели 

ученици наше школе, као и свечаним ручком за запослене раднике школе, 

пензионере, пословне партнере и пријатеље школе. Овом приликом обратио 

се и директор школе Љиљана Јекић, која је, између осталог, истакла и успех 

ученика наше школе на такмичењима у протеклој школској години; 
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ДЕЦЕМБАР 
 

11.12.2019.     
Овај дан је посебно издвојен за Дан обрнутих улога, у којем су ученици, бар на 

кратко, имали могућност да виде како изгледа радни дан из угла наставника 

и осталих запослених у нашој школи; 
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ЈАНУАР 

 

 27.01.2020.     
Овај дан и у нашој школи, као и у осталим школама, издвојен је за извожење 

приредбе и осталих активности поводом Дана Светог Саве. Свечане приредбе 

и изложбе у част првог српског архиепископа и просветитеља, припремили су 

учитељи и наставници српског језика заједно са својим ученицима; 
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30.01.2020. 
Од петог до осмог разреда одржан је квиз „Знање без граница“. Учествовале 

су четири екипе: Ракуни, Свезналице, Сове и Пчелице. Такмичили су се у 

четири такмичарске дисциплине: квиз знања, асоцијације, пантомима и 

колико познајем Србију; 

Најбољи резултат постигле су Сове, док су друго, треће и четврто место 

заузеле Свезналице, Пчелице и Ракуни; 

 

ФЕБРУАР 
 

12.02.2020. 
Зимски распуст који је требао да се заврши 14.02.2020. године продужен је до 

21. фебруара 2020. године, тако да је први радни дан после кратког предаха 

24. фебруар 2020. године; 

 

14.-24.02.2020. 

Ученици првог разреда ИО Брасина и учитељица Радмила Караклић 

боравили су на Златибору у дечјем одмаралишту „Сунчани брег“, где су 

заједно остваривали циљеве и задатке предвиђене у оквиру Наставе у 

природи. 
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27.02.2020.     
Представници МУП Мали Зворник упознали су наше ученике са мерама 

превенције и заштитом деце од трговине људима. Поред овог предавања у 

току школске године деци су презентоване бројне теме везане за заштиту себе 

и својих ближњих од немилих догађаја, као што су теме о безбедности деце у 

саобраћају, насиљу као негативној појави, шта ради полиција, заједно против 

насиља и сл.; 

 

 

МАРТ 
 

16.03.2020. 
 Одлуком о проглашавању ванредног стања на целој територији Републике 

Србије која је ступила на снагу 15.03.2020. године, од 16.03.2020. установе 

образовања и васпитања неће радити, тачније онемогућен је долазак деце и 

наставника у школу. Ванредно стање настало је услед појаве вируса под 

називом КОВИД-19, а обзиром да се проширио по целом свету има карактер 

пандемије. 

 

17.03.2020.   
Специфичност рада у овој школској години је настава у школи до 13.03.2020. 

године, и наставак рада наставом на даљину од 17.03.2020. године. Прелазак 

на рад од куће условио је да поједине пролећне и летње активности нису, из 

оправданих разлога, реализоване;  

Свакодневно, почев од уторка 17. марта 2020. године, од 8.00 часова, шест 

дана у недељи емитовани су посебно припремљени и адаптирани образовни 

садржаји за ученике, који обухватају одређене наставне јединице изабраних 

предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења; 
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АПРИЛ 
Ученици практикују онлајн наставу, односно наставу на даљину, која се 

одвија путем РТС-а, по утврђеном распореду; 

 

МАЈ 
Ученици практикују онлајн наставу, односно наставу на даљину, која се 

одвија путем РТС-а, по утврђеном распореду; 

 

 

ЈУН 

 

01.02./06.2020.  
                         Пробни тест за ученике осмог разреда из математике омогућен је у школи, 

док су пробнe тестовe из српског језика и комбинованe тестовe ученици 

радили код куће и потом доносили у школу. Разлог оваквог начина рада 

пробног теста је безбедност деце и запослених у школи због новонастале 

ситуације,  услед сузбијања и спречавања ширења вируса актуелног на нашим 

просторима и у свету; 

 

17. /18./19.06.2020.               
  У просторијама школе одржан је завршни тест за ученике осмог разреда уз 

надзор наставника из наше и других школа, уз поштовање прописаних мера 

превенције за заштиту од вируса; 

 

25.06.2020.    
  Ученици осмог разред, наставници, уз присуство директора прославили су 

Матурско вече. Нашим осмацима се захваљујемо на труду, раду и доприносу 

током осмогодишњег школовања,  желимо успех у даљем школовању и пуно 

среће у проналажењу послова и будућој каријери; 
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28.06.2020.    
Спроведена је подела књижица и сведочанстава, као и фотографисање 

ученика; 

 

31.08.2020.    

Крај школске 2019/2020. године.    
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СЕПТЕМБАР 

01.09.2020.   
Школска 2020/2021. година je почела у уторак 01.09.2020. године према 

Kалендару о раду који је прописан од стране Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије. Као и претходних година, и овог 

јутра звоно за почетак школске године се огласило у 7:45 часова. Ипак, сам 

почетак је нешто другачији од уобичајеног, јер су ђаци наставу пратили по 

комбинованом моделу наставе, односно ученици су дељени у групе које су се 

смењивале по данима и недељама. Вредно помена је и то да је час трајао 30 

(тридесет) минута. Убрзо, у месецу новембру, ученици другог циклуса 

прелазе на онлајн наставу, све до краја првог полугодишта. Наравно, овакав 

начин почетка школске 2020/2021. године прати Стручно упутство за 

организацију и реализацију образовно – васпитног рада у основној школи у 

школској 2020/2021. години, а које је донето ради превенције од ширења 

Ковид 19 пандемије. 

 

Школске клупе заузело је 132 ученика, од чега су 63 девојчице, а 69 дечаци. 

Свим ученицима путницима обезбеђен је превоз до 4 километра 

удаљености, чиме је долазак у школу и одлазак из ње драстично олакшан. 

 

У наставку следи низ запослених радника за већ наведену школску годину, 

који су својим радом, залагањем и трудом допринели да квалитет 

образовања наше школе достигне висок ниво. 

Настава 

Душан Станковић- учитељ првог разреда у матичној школи у Борини; 

Бранко Бошковић- учитељ другог разреда у матичној школи у Борини; 

Зорица Илић- учитељ трећег разреда у матичној школи у Борини; 
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Славка Илић- учитељ четвртог разреда у матичној школи у Борини; 

Радмила Караклић- учитељ првог и трећег разреда ИО у Брасини; 

Добринка Јојић- учитељ другог и четвртог разреда ИО у Брасини; 

Александра Станковић- наставник српског језика и књижевности; 

Сузана Секулић- наставник српског језика и књижевности; 

Зоран Станковић- наставник математике; 

Божица Владић- наставник физике и технике и технологије; 

Радмила Јокић- наставник хемије; 

Драган Павловић- наставник физичког васпитања; 

Милосав Марковић- наставник историје; 

Весна Радић- наставник географије; 

Милена Суботић- наставник енглеског језика; 

Сузана Средојевић- наставник француског језика; 

Анђелко Тешмановић- наставник ликовне културе; 

Сања Маврак- наставник биологије; 

Миланка Милићевић- наставник мјузичке културе; 

Јелена Тимотић- наставник информатике и рачунасртва; 

Јанко Јаковљевић- наставник верске наставе; 

 

Слободне наставне активности за ученике од петог до осмог разреда 

реализовале су: 

Божица Владић- Чувари природе ( за ученике 5. и 6. разреда) 

Јелена Тимотић- Свакодневни живот у прошлости ( за ученике 7. и 8. 

разреда) 

Администрација 

Љиљана Јекић- директор школе; 

Дана Мићић- шеф рачуноводства; 
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Вера Пашћан- стручни сарадник- психолог; 

Драгана Ћирковић Милошевић- секретар; 

Јелена Тимотић-  стручни сарадник-библиотекар; 

Помоћно особље 

Душанка Богдановић- сервирка; 

Љубица Радић- помоћни радник; 

Мира Островски- помоћни радник; 

Драгица Зељић- помоћни радник; 

Гордана Тимотић- помоћни радник; 

Горан Краклић -домар; 

Миломир Петровић- домар. 

 

03.09.2019. 
Руководство Општине Мали Зворник и ове године, као што је 

карактеристично и за неколико претходних , мисли на наше најмлађе. 

Ученици првог разреда добили су бесплатне уџбенике које је ђацима уручио 

председник општине Мали Зворник, уз присуство учитеља, родитеља и 

запослених у школи. Такође, ученике је обрадовао и пакетићима, а 

целокупан процес уручивања уџбеника и поклона допринео је порасту 

мотивисаности за стицањем нових знања наших првака на самом почетку 

њиховог осмогодишњег школовања. 

 

Ученици од другог до четвртог разреда су припремили честитке за своје 

најмлађе другаре, ђаке прваке. Богатство мотива је само показатељ 

свестраности наших ученика и њиховој великој жељи да сликом пожеле 

добродошлицу најмлађим ученицима наше школе. 
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12.09.2020.  

Како је у доба пандемије проузрокована вируом Ковид-19 најважније 

обезбедити сигурност и заштиту ученика и запослених, Локална 

самоуправа обезбедила је маске ( по 5 комада)  за сваког ученика и 

наставника у школи. 

 Битно је нагласити да је борба против пандемије свакодневно трајала, а 

огледала се кроз набавку потребне количине средстава за дезинфекцију руку 

и школских површина, као и труду помоћних радника да након сваког 

боравка ученика и запослених изврше детаљну дезинфекцију и припреме 

учионице/школски простор за наредне активности. 

15.09.2021.  

Пројекат „Обогаћени једносменски рад“, који је отпочео ове школске 2020/21. 

године 15. септембра 2020. године, због епидемиолошке ситуације је 



  Школска 2020/2021. година 

5 

 

спровођен као подршка ученицима у учењу, а не кроз активности планиране 

на почетку школске године. 

20.09.2021.  

Ученички парламент чине ученици седмог разреда, Анђела Деспотовић и 

Никола Илић и ученици осмог разреда Иван Јездић и Огњен Видовић.  

 

ОКТОБАР 

22.10.2020.   

У оквиру Дечије недеље реализована је активност под називом „Подељена 

срећа два пута је већа“. Холове матичне школе у Борини и ИО у Брасини 

украсили су ученички радови. Ученици су на креативан и маштовит начин 

приказали своје виђење и ставове према школи, игри, другарству, природи… 
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27.10.2020.    

Ученици наше школе су, под слоганом Дечје недеље „Подељена срећа је два 

пута већа“, учествовали у хуманитарној акцији прикупљања плишаних 

играчака. Прикупљене играчке су продате донатору који је износ од 

17.500,00 динара уплатио за лечење Лане Јовановић, девојчице оболеле од 

спиналне мишићне атрофије, за коју се прикупљају средства за лечење у 

Америци. Обзиром да су ученици прикупили више од потребног броја 

играчака, део преосталих је продат на хуманитарним лицитацијама, а 

други део дониран за хуманитарни базар који је организовала Библиотека 

„17. септембар“ Мали Зворник. 

    Допринос ове акције је вишеструк. Осим прикупљених новчаних средстава 

уплаћених за лечење болесне деце, у нашој школи се ових дана ширила једна 

лепа, пријатна, подстицајна атмосфера. Једни друге смо подстицали на 

хуманост ширих размера. 
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НОВЕМБАР 

29.11.2020.   

Основна школа „Браћа Рибар“ на овај дан напунила је 125 година постојања 

и рада. Због епидемиолошке ситуације која је буктала прослава Дана школе 

није организована. Али зато јесте организована изложба дечјих радова која 

прати тренутну ситуацију и носи назив „Буди одговоран!“. Учитељи и 

наставници наводили су ученике да дизајнирају сопствене маске. Наравно, 

дечја машта је неопходан фактор. 
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30.11.2020.  

Од 30. новембра 2020. године ученици другог циклуса наставу похађају 

онлајн. Оформљена је платформа за онлајн учење- Гугл учионица ( Google 

classroom). Сваки ученик и наставник сада добија школски мејл за приступ 

учионици. У претходних пар дана наставници су креирали своје предмете у 

учионици, а након тога ученицима су дати кодови помоћу којих ученици 

приступају појединачно по предметима. Наравно, водило се рачуна и о 

ученицима који нису могли приступити онлајн настави из техничких 

разлога, и таквим ученицима је обезбеђен материјал у папирном облику. На 

почетку преласка на онлајн наставу час траје 30 минута, да би од 

03.12.2020. године часови трајали 45 минута. 

Први циклус, тачније ученици од првог до четвртог разреда, наставу су 

похађали непосредно у школи током горе наведеног периода, а час је трајао 

30 минута. Све мере заштите против вируса Ковид 19 су максимално 

поштоване. 
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ДЕЦЕМБАР 

 

12.12.2020. 
На основу средстава одобрених од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у износу од 10.000,00 динара набављене су књиге за 

школску библиотеку. Такође, школска библиотека обогаћена је набавком 

књига из средстава које је обезбедила локална самоуправа Мали Зворник. 

Значајно је истаћи да и у овој школској години наша библиотека сарађује са 

Библиотеком „17. септембар“ из Малог Зворника, као и са Регионалном 

библиотеком у Шапцу. 

30.12.2020.   

На овај дан прваци су по ко зна који пут осетили радост, а разлог њихове 

среће је додела новогодишњих пакетића од стране представника општинске 

управе Мали Зворник. Сада ђаци прваци и овај пакетић могу приложити 

осталим поклонима добијених за Нову годину од породице, пријатеља, 

родбине и мирно дочекати предстојеће празнике. 
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ЈАНУАР 

 

18.01.2021.  

Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и то комбинованим 

моделом наставе за други циклус ( модел који се примењивао и у септембру 

2020. године) , а настава за први циклус настављена је у учионици као и у 

првом полугодишту. За оба циклуса настава траје 30 минута. 

27.01.2021.  

Прослава Школске славе- Савиндана, код ученика, наставника и осталих 

запослених буди један леп осећај и има посебну чар. Неколико дана пре 27. 

јануара ученици са својим учитељима и наставницима разговарају о лику и 

делу нашег светитеља Светог Саве. Школа је преплављена ученичким 

радовима. Како је забрана певања једна од епидемиолошких мера прописана 

ради сузбијања вируса Ковид 19, ученици који су изразили жељу за певањем 

или рецитовањем у част првог српског просветитеља, могли су то да ураде 

преко Гугл учионице. 

Чин ломљења славског колача, такође, реализован је скромно, уз присуство 

директора школе, Љиљане Јекић, свештеника и вероучитеља Јанка 

Јаковљевића. 
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ФЕБРУАР 

05.02.2021.    

Одржано школско такмичење из математике за ученике трећег, четвртог, 

петог и шестог разреда. Затим, 28. фебруара одржано је Општинско 

такмичење у којем је даљи пласман имала ученица шестог разреда, Ивана 

Илић. 

15./16.02.2021.   

Понедељак и уторак, 15. и 16. фебруар 2021. године су нерадни дани. У 

понедељак 15.02.2021. године, на Сретење, обележава се Дан државности 

Републике Србије, установљен у спомен да дан када је на збору у Орашцу 

1804. године подигнут Први српски устанак, као дан сећања на почетак 

Српске револуције и почетак ослобађања од турске власти. Такође се 

прославља као Дан уставности Србије у спомен на дан када је у Крагујевцу 
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1835. године издат и заклетвом потврђен први Устав Књажевине Србије – 

Сретењски устав. 

22.02.2021.   

У периоду од 22.02.-26.02.2021. године трајала је акција „Дан розе мајица“, 

али, како се у ову акцију укључио велики број ученика и наставника, није 

било могуће исту извести само у среду 24.02.2021. године. Ову недељу 

обележиле су бројне активности које су имале за циљ промовисање 

толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијање сарадње, 

промовисање ненасилног решавања конфликата и проблема. 

У наставку су наведене активности реализоване у овој недељи, као и слике 

које овом списку активности дају упечатљивост: 

- Текст о Међународном дану борбе против дискриминације и насиља 

„Дан розе мајица“; 

- Радионица „Како да се играмо и дружимо, а да сачувамо здравље“; 

- Ликовна изложба „Стоп вршњачком насиљу“; 

- Радионица „Насиље и злостављање“ – мапа ума; 

- Ликовна и литерарна изложба ученика првог циклуса „Играмо се, али 

бринемо о свом здрављу“; 

- Он лајн радионица – „Размишљам о вршњачком насиљу“; 

- Дигитално насиље – пано „Bullying in schools“; 

- Поруке пријатељства и подршке; 

- „Турнир у пикаду“; 

- „Паметно  безбедно – против насиља на интернету“. 
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24.02.2021.  

Школско такмичење из Књижебне олимпијаде организовано је само за 

ученике осмог разреда. На Општинско такмичење пласирали су се следећи 

ученици: Филип Алексић, Теодора Гвозденовић, Иван Јездић и Биљана  

Мићић. Општинско такмичење одржано је 07. марта 2021. године, и том 

приликом треће место је освојио Филип Алексић. Окружно такмичење 

одржано је 25. априла 2021. године, али није било даљег пласмана за Филипа. 

 

МАРТ 

 

15.03.2021.   

Ученици су обавештени о томе да је отворена прва Национална платформа  

за превенцију и заштиту од насиља у школама и носи назив „Чувам те“. 

Платформа је настала под покровитељством Владе Републике Србије и са 

дејством више министарстава, укључујући и Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја. 

На платформи се може наћи информативни материјал и приступити 

онлајн обукама за ученике и родитеље. 

20.03.2021.  

Наставник разредне наставе, Зорица Илић, наставник математике, Зоран 

Станковић и наставник информатике и рачунарства, Јелена Тимотић, 

били су учесници тродневне обуке у оквиру пројекта „Школа за 21. век“. 

Обука је реализована у Лозници. Програм „Школа за 21. век“ организује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са 

Британским саветом. Тема са којом је наша школа учествовала у пројекту 

назива се „Морзеова азбука-пренос шифрованих порука!“ Успешно 
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завршеном пројекту допринели су и наставници српског језика, историје, 

технике и технологије…као и директор и психолог школе. 

АПРИЛ 

19.04.2021.  

Од понедељка 19. априла 2021. године настава се реализује у школским 

клупама, за други циклус по комбинованом моделу утврђеном на почетку 

школске године. Настава тече у трајању од 30 минута за један час. 

 

29.04.2021.  

Ученици наше школе првог и другог разреда ИО Брасина организовали су 

продајну изложбу на тему „Христос Васкресе радост донесе“. Израђивали су 

самостално продајне продукте у школи на часовима Пројектне наставе. 

Деца су кроз свој рад и своје продукте показала велико интересовање, 

креативност и маштовитост у раду. Кроз овај вид активности ученици 

показују заинтересованост за поштовање и неговање наше традиције и 

обичаја. Део сакупљеног новца ученици су издвојили у хуманитарне сврхе. 
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МАЈ 

01.05.2021.  

У петак 30.04.2021. године за ученике почиње пролећни распуст који ће 

трајати до петка 07.05.2021. године. Распустом су обухваћени васкршњи и 

првомајски празници. 

31.05.2021.     

Одржана изложба радова под називом  „Мајски дани пријатељства“. 

 

ЈУН 

 

22.06.2021.   

Крај другог полугодишта и школске године. Од предложена два кандидата за 

ученика генерације од стране Одељенског већа ( Филип Алексић и Биљана 

Мићић), на основу критеријума за рангирање, као ученик генерације у 

школској 2020/21. години изабран је Филип Алексић. Ова два ученика су, 

такође, носиоци „Вукове дипломе“ генерације 2020/21. 

 

 Бројне су активности које су планиране у овој школској години, а нису 

реализоване због поштовања прописаних епидемиолошких мера.  

 

Ђачке екскурзије, такмичење „Игре без граница“, квиз „Знање без граница“, 

„Дан обрнутих улога“, историјске, географске, саобраћајне, одбојкашке 

секције, пројекат „Четири годишња доба“, своје активности чувају за период 

блиске будућности. 
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23/24/25.06.2021.   

Ученици осмог разреда радили су Завршни испит из српског језика, 

математике и комбинованог теста у среду 23. јуна, четвртак 24. јуна и 

петак 25. јуна, редом. Завршни испит радио је 21 ученик. Сви ученици су 

положили тестове из наведених предмета. 

Септембар-јун 

 Наша школа учествује у три пројекта: „Санација и адаптација зграде у 

Доњој Борини“, „Израда пројектно-техничке документације котларнице на 

пелет и сечку уз школу у Доњој Борини“ и „Израда пројектно-техничке 

документације сале уз школу у Доњој Борини“. 

 У овој школској 2020/21. години од материјално-техничких услова, а из 

средстава Општине Мали Зворник, у наставку набрајамо део набавки: 

пумпа за грејање, школске клупе (једноседи), столице, климе, ормари, 

лаптопови, књиге за библиотеку. Редовно су набављани и материјали за 

образовање, канцеларијски материјали, материјали за текуће поправке и 

одржавање објеката и опреме, као и остали материјали потребни за 

реализацију процеса наставе. 

   

 Сва потраживања према добављачима за редовне трошкове школе ( струја, 

телефонске услуге, комуналне услуге, превоз ученика и радника, остали 

стални и материјални трошкови) редовно су измиривана од стране 

Општинске управе Мали Зворник, а према претходно поднетим захтевима. 

30.06.2021.   

Подела ђачких књижица и сведочанстава. Овим даном су све активности са 

ученицима у овој школској години званично завршене. 
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СЕПТЕМБАР 

01.09.2021.   
Школска 2021/2022. година у складу са Календаром образовно-васпитног 

рада основне школе почела је у среду, 01.09.2021. године. Образовно-

васпитни рад организовао се непосредно у простору школе. У складу са тим 

за све ученике првог и другог циклуса обавезна настава, као и остали 

облици образовно-васпитног рада организују се према усвојеном распореду 

часова за све ученике у одељењу истовремено. Час наставе траје 45 

минута. Свако одељење (група) има своју учионицу, током малих одмора 

нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због 

специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и 

наставних средстава. 

 

Веома је важно, а ради обезбеђивања заштите здравља ученика и 

запослених, као и остваривања права ученика на образовање, да се школа 

приликом организације и реализације наставе у потпуности придржава 

актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, као и да 

спроводи мере и стратегије за ублажавање ризика. 

 

Подсећања ради, да напоменемо да настава почиње у 7:45 ,а у ИО Брасина у 

8:00 часова,  и да су сва одељења у првој смени. 

 

Школске клупе заузело је 133 ученика, од чега су 63 девојчице, а 70 дечаци.  

У априлу месецу 2022. године започет је упис ученика у први разред наше 

школе за школску 2022/23. годину. Родитељи су од 21.03.2022. године могли 

електронски да заказују понуђене термине за упис и тестирање будућих 



  Школска 2021/2022. година 

2 

 

првака. Закључно са крајем априла 2022. године, тестирани су и уписани 

сви пријављени ученици.  

 

У матичној школи у Доњој Борини уписано је 11 ученика, док је у 

издвојеном одељењу у Брасини уписано 9 ученика. 

 

Ученички парламент у школској 2021/2022. години чинили су ученици 

седмог разреда: Ивана Илић и Весна Радичевић и ученици осмог разреда: 

Анђела Деспотовић  и Никола Илић. 

Свим ученицима путницима обезбеђен је превоз до 4 километра 

удаљености, чиме је долазак у школу и одлазак из ње драстично олакшан. 

 

У наставку следи низ запослених радника за већ наведену школску годину, 

који су својим радом, залагањем и трудом допринели да квалитет 

образовања наше школе достигне висок ниво. 

Настава 

Душан Станковић- учитељ другог разреда у матичној школи у Борини; 

Бранко Бошковић- учитељ првог разреда у ИО школи у Брасини; 

Зорица Илић- учитељ четвртог разреда у матичној школи у Борини; 

Славка Илић- учитељ првог разреда у матичној школи у Борини; 

Светлана Тадић- учитељ трећег разреда у матичној школи у Борини; 

Радмила Караклић- учитељ трећег разреда ИО у Брасини; 

Добринка Јојић- учитељ другог и четвртог разреда ИО у Брасини; 

Александра Станковић- наставник српског језика и књижевности; 

Сузана Секулић- наставник српског језика и књижевности; 

Зоран Станковић- наставник математике; 

Божица Владић- наставник физике и технике и технологије; 
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Радмила Јокић- наставник хемије; 

Драган Павловић- наставник физичког васпитања; 

Милосав Марковић- наставник историје; 

Весна Радић- наставник географије; 

Милена Суботић- наставник енглеског језика; 

Сузана Средојевић- наставник француског језика; 

Анђелко Тешмановић- наставник ликовне културе; 

Сања Маврак- наставник биологије; 

Миланка Милићевић- наставник мјузичке културе; 

Јелена Тимотић- наставник информатике и рачунасртва; 

Јанко Јаковљевић- наставник верске наставе; 

 

Слободне наставне активности за ученике од петог до осмог разреда 

реализовале су: 

Милосав Марковић - Чувари природе ( за ученике 5. и 6. разреда) 

Сања Маврак- Свакодневни живот у прошлости ( за ученике 7. и 8. разреда) 

Администрација 

Љиљана Јекић- директор школе; 

Јелена Тимотић- шеф рачуноводства; 

Вера Пашћан- стручни сарадник- психолог; 

Драгана Ћирковић Милошевић- секретар; 

Јелена Тимотић-  стручни сарадник-библиотекар; 

Помоћно особље 

Љубица Радић- помоћни радник; 

Мира Островски- помоћни радник и сервирка; 

Драгица Зељић- помоћни радник; 

Гордана Тимотић- помоћни радник; 
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Снежана Лукић- помоћни радник; 

Горан Краклић -домар; 

Миломир Петровић- домар. 

 

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, и заменик председника, 

Милош Радојчић уручили су бесплатне уџбенике ученицима првог разреда 

матичне школе у Борини и ИО у Брасини. Руководство општине Мали 

Зворник већ неколико година пружа економску подршку родитељима 

ученика првог разреда свих основних школа на територији Малог 

Зворника. Ову посебну прилику искористили су да, кроз разговор са 

првацима и њиховим родитељима, пожеле ученицима срећан полазак у 

школу и много успеха током осмогодишњег школовања. Поред директора 

школе, Љиљане Јекић,  стручног сарадника, Вере Пашћан и родитеља, 

присуствовали су и учитељи Славка Илић и Бранко Бошковић. 
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Ђаке прваке првог дана нове школске године обрадовали су и поклони- 

бојанке под називом „Наша Србија, уз помоћ којих ће прваци моћи да 

истакну своју машту и креативност и упознају са лепотама наше земље. 

Школске клупе је заузело укупно 19 ђака првака, а полазак у школу 

обележио је и свечани чин, слушање химне Републике Србије „Боже правде“ и 

читање писма министра просвете Бранка Ружића упућеног ученицима. 

 

ОКТОБАР 
13.10.2021. 

 Дечија недеља се у нашој школи, сада већ традиционално реализује низом 

активности, које пружају велико задовољство како учитељима, тако и 

ученицима. Поставком изложбе у холовима обе школе, почеле су 

активности дружења, игре, толеранције, креативности и боравка у 

природи уз поштовање свих предвиђених епидемиолошких мера. Спортске 

активности „Деци игре треба“, реализоване су на травнатом спортском 
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терену и протекле су у фер-плеј игри и навијању. Заједничко шарање 

кредама у боји „Деца воле…“, показало је колико наши ученици воле 

природу и игру. У сарадњи са библиотеком „17.септембар“ 19 ученика 

првог разреда је посетило ову установу. Дружење са радницима библиотеке 

уз мноштво књига, оставило је упечатљив утисак на наше најмлађе ђаке. 

Њихове позитивне утиске са ове посете није могла да поквари ни киша ни 

прохладно време, тако да су обећали да ће веома брзо искористити добијене 

чланске карте. 
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Традиционално најдража активност већине наших ученика је маскенбал, 

чија је овогодишња тема „У свету бајки“, показала који су им омиљени 

ликови из бајки, али и цртани ликови. 

Под слоганом Дечије недеље „Дете је дете, да га волите и разумете“, 

релизована је приредба у част ђака првака у учионици на отвореном. Уз 

поштовање препоручених епидемиолошких мера, ученици су глумом,  

рецитацијом и песмом пожелели добродошлицу најмлађим ученицима наше 

школе. Родитељи су аплаузима наградили уметничка извођења ученика. 
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Сваки ученик првог разреда је добио пригодну добродошлицу и беџ ђака 

првака. 

У већини активности су учествовале претшколске групе вртића 

„Црвенкапа“, са својим васпитачима. Пуну подршку у осмишљавању и 

реализацији активности учитељима су пружили и Комисија за културне 

активности и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

НОВЕМБАР 
29.11.2021. 

  Ученици и запослени обележили 126 година постојања наше школе. 

Скромним, али поучним и забавним садржајима представили су се прво 

ученици и учитељи првог циклуса, а затим су наступили ученици другог 

циклуса. 

Због тренутне епидемиолошке ситуације нисмо имали госте, програм су 

испратили ученици и запослени. 

Дан школе био је повод да се и доскорашњем шефу рачуноводства, Дани 

Мићић, која је отишла у пензију, уручи и пригодан поклон испред колектива 

школе. 
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ДЕЦЕМБАР 

10.12.2021. 

 Већ традиционално, планирано Развојним планом школе и годишљим 

планом Тима за професионални развој, у нашој школи се у децембру месецу 

реализује „Дан обрнутих улога“, који подразумева да ученици осмог разреда 

мењају улогу са наставницима и осталим запосленим у школи у унапред 

договореним терминима. Обзиром да наставници раде у више школа и да 

часови из свих предмета нису заступљени сваког дана, Дан обрнутих улога 

се спроведе у два-три радна дана. 

Ове школске године су ученици осмог разреда бирали између 20 конкурсом 

понуђених радних места у школи, припремали се за обављање послова 

наставника, директора школе, психолога, домара. 

Резултати конкурса су изгледали овако: 

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА „ДАН ОБРНУТИХ УЛОГА“ 

Поштоване будуће колеге, имајући у виду ваше жеље, услове конкурса и 

распоред часова, дан обрнутих улога је прешао у дане обрнутих улога, па 

сте распоређени на радна места на следећи начин : 

 

Назив радног места -  Бр. извршилаца посла  - Опис посла  - Време 

обављања посла 

Директор Анђела Деспотовић -Руководи школом 07.12.2021. од 10:30-

12:05 часова 



  Школска 2021/2022. година 

14 

 

Психолог Ђурђина Јефтовић -Прати наставу, обавља саветодавни рад

 06.12.2021. од  11:20-13:45 часова 

Наставник ликовне културе Весна Милошевић -Припрема и предаје 

ликовно тај час 06.12.2021. – 6. час 

Наставник енглеског језика Јелена Јевтић -Припрема и предаје 

енглески језик тај час 07.12.2021. – 3. час, пети разред 

Наставник историје Милица Кукољ- Припрема и предаје 

историју тај час 07.12.2021. – 2. час 

Наставник географије Тијана Павловић -Припрема и предаје 

географију тај час 06.12.2021. – 1. час 

Наставник физике Никола Илић- Припрема и предаје физику тај час

 07.12.2021. – 5. час 

Наставник биологије Јована Радић - Припрема и предаје биологију тај 

час 07.12.2021.- 3. час 

Наставник информатике Лазар Петковић- Припрема и предаје 

информатику тај час 09.12.2021. – 7.час 

Наставник физичког васпитања Вук Николић - Припрема и предаје физич. 

васпитање тај час 06.12.2021. – 7. час 

Домар – мајстор одржавања Лука Новаковић- Води рачуна о грејању 

просторија и школској згради, одржава и чисти школско двориште

 06.12.2021. од 10:30 -12:05 часова   

УКУПНО РАДНИХ МЕСТА:   11 
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Након спроведених активности, обављен је разговор са ученицима о 

њиховом задовољству. Утисци су више него позитивни и ученици су 

изразили жељу да се Дан замењених улога понови још једном до краја 

школске године, што ће вероватно и бити уколико се настава буде одвијала 

у школи на уобичајен начин. 
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21.12.2021.  

И у школској 2021/2022. у нашој школи се спроводе активности Обогаћеног 

једносменског рада. 

То подразумева да ученици остају после наставе на изабраним 

активностима и проводе време бавећи се нечим што је у складу са њиховим 

интересовањима.  

Више од половине ученика матичне школе су укључени, а испод су наведе 

активности које се спроводе и линкови који воде до фотографија, које ће 

боље од речи показати чиме се ученици баве. 

 

„Буди креативан“ и „Финансијска писменост“, Светлана Тадић 

 https://drive.google.com/folderview?id=1js0jq02g6Iokl6LQ5BKwq81U9-cSQi83 

„Финансијска писменост“, Весна Радић  

https://photos.app.goo.gl/TnCkcUx9MgXjxqBy9 

„Звуци традиције“, Сања Маврак 

https://photos.app.goo.gl/fPvqgSRSbzAiCTfL9 

„Програмирај лако то може свако“ и Финансијска писменост, Јелена 

Тимотић 

https://drive.google.com/drive/folders/1jcoNSfviKgB2Ob9-

wRgqAcb6pWYMKV1?usp=sharing 

„Ко се игра, нема брига“, Милосав Марковић 
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https://drive.google.com/drive/folders/1jcoNSfviKgB2Ob9-w-

RgqAcb6pWYMKV1?usp=sharing 

„Причала ми моја бака“, Славка Илић 

https://photos.app.goo.gl/ougmr8DgqyPZV86i7 

„Живи здраво“, Зорица Илић 

https://photos.app.goo.gl/CAHrADnzuz72FHh37 

„Електронски часопис“, Александра Станковић 

https://drive.google.com/drive/folders/1A9N9AzkgAIpReQR3ISqq71FmNnN7-

DkO?usp=sharing 

„Добро дошли сви!“, Сузана Јовић 

https://1drv.ms/a/s!Ai7pn2w2IsfUgV6GFtQ7kuk4fqf- 

„Позориштанце“, Сузана Секулић 

https://photos.app.goo.gl/yW6ajoptpdkf1tAp6 

21.12.2021. 

 На позив Фондације Ана и Владе Дивац у оквиру пројекта „Нова година у 

знаку филантропије“, наша школа је конкурисала пројектом 

„Позориштанце“. 

Пројекат је прихваћен и управо смо у фази припремних активности за 

реализацију.  

„Позориштанце“ је активност у оквиру Обогаћеног једносменског рада и 

спроводи се као припрема ученика за извођење позоришних представа.  
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30.12.2021. 

 Поводом новогодишњих празника ученици II2,  III2 и  IV2  ИО Брасина на 

часовима ликовне културе израђивали су Новогодишње украсе 

комбиновањем различитих материјала из свакодневног живота са 

ликовним материјалима. Новогодишња радионица реализована је и као 

угледни час, развијајући код ученика и међупредметне сарадње, одговоран 

однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичку 

компетенцију и предузетништво. Радионица је, такође, и наставак 

активности које су у школи започете у циљу подизања свести о значају 

енергетске ефикасности под слоганом „Окрени на зелено“. 

 

Све продукте настале уметничком рециклажом ученици су изложили на 

продајној изложби која је организована испред школе. Прикупљени новац 
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ученици су донирали у хуманитарне сврхе. Бићемо срећни ако наш труд и 

рад некоме измами осмех на лицу. 
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30.12.2021. 

 Зимски распуст за ученике почиње 31.12.2021. године, и траје до петка 

21.01.2022.године. 

Први радни наставни дан у другом полугодишту је понедељак 24.01.2022. 

године по важећем распореду. Уколико дође до неких измена у трајању 

распуста, бићете благовременои обавештени од стране одељењских 

старешина. 

31.12.2021. 

 Група ученика наше школе која у оквиру обогаћеног једносменског рада 

спроводи активност под називом „Позориштанце“, конкурисала  је на 

пројекат подршке Фондације Ана и Владе Дивац и Коалиције за 

доброчинство, под називом „Нова година у знаку филантропије“. 

Пројекат је одобрен и 29.12.2021. године у Малом Зворнику у Дому 

културе ученици школе извели су представе „Кирија“ и „Пријатељи су као 

звезде“. Представиле су се и две ученице из Русије и Казахстана са песмом. 
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ЈАНУАР 

21.01.2022. 

 Друго полугодиште Школске 2021/2022. година у складу са Календаром 

образовно-васпитног рада основне школе почиње 24.01.2022. године, по 

важећем распореду звоњења и распореду наставе. 

Модел организације наставе који се примењује у Основној школи „Браћа 

Рибар“, Доња Борина: 
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Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад — 1 модел 

примењује се у првом циклусу, и одељењима другог циклуса која броје испод 

16 ученика 

Образовно-васпитни рад у свих 7 одељења (6 некомбинованих и једно 

комбиновано) првог циклуса и петом и осмом разреду другог циклуса (оба 

разреда броје по 12 ученика), организује се непосредно у простору школе, 

како у матичној школи, тако и у Издвојеном одељењу Брасина. У складу са 

тим за све ученике првог, и одељења петог и осмог разреда другог циклуса 

обавезна настава, као и остали облици образовно-васпитног рада 

организују се према усвојеном распореду часова за све ученике у одељењу 

истовремено. Час наставе траје 45 минута. Свако одељење (група) има 

своју учионицу, током малих одмора нема промене учионице/кабинета, 

осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и 

коришћења одређене опреме и наставних средстава (часови информатике и 

технике и технологије). 

 

Образовно – васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на 

даљину у организацији школе – II модел примењује се у одењима другог 

циклуса која броје преко 16 ученика 

У одељењима шестог и седмог разреда, која броје преко 16 ученика, 

извршена је подела на групе, група А и група Б, које ће се смењивати на 

седмичном нивоу. Група А ће стартовати у понедељак 24.01.2022. године, 

и долазиће у и среду и петак у школу, а група Б у  уторак и четвртак.  У 

наредној седмици  групе ће обрнути дане доласка, и тако наизменично. 

Група која је у школи непосредно прати наставу, а друга група је укључена 

преко Гугл мит-а и прати дешавања у учионици. Изузетно, уколико буду 
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постојали проблеми са нестанком електричне енергије или Интернет 

конекције, групи која прати наставу од куће ће бити остављани 

материјали на Гугл учионици или ће бити упућивани на друге изворе знања 

од стране наставника.  Час наставе траје 45 минута. Свака група има 

своју учионицу, током малих одмора нема промене учионице/кабинета, 

осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и 

коришћења одређене опреме и наставних средстава (часови информатике и 

технике и технологије). 

МАРТ 

03.03.2022. 

 Министарсто просвете, науке и технолошког развоја је у циљу очувања 

животне средине и одрживог развоја друштвене заједнице, школама 

доставило по две саднице белог бора. 

Најмлађи ученици наше школе засадили су своје садницу у дворишту 

матичне школе и издвојеном одељењу у Брасини. 

Заједничка акција садње биљака измамила је осмехе првака, као и обећање 

да ће редовно неговати свој бели бор. 

Фотографије садње можете погледати на следећој адреси 

https://photos.app.goo.gl/As5hJAGExyLwSZG58 

АПРИЛ 

04.04.2022. 

 Традиционални квиз „Знање без граница“ одржан је у четвртак 31. марта 

2022. године. Своје знање у познавању опште културе, решавању 

асоцијација, пантомиме и ребуса, али и вештину гађања пикадом,  

показали су ученици од петог до осмог разреда. 
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Најбољи резултат постигла је екипа Корњача (Никола Јефтовић, V 

разред, Вук Богдановић, VI разред, Вук Мијовић, VII разред и Милица 

Кукољ, VIII разред), освојивши 34 бода. Друго место деле Пчелице (Тања 

Петровић, V разред, Павле Јосиповић, VI разред, Јована Несторовић, VII 

разред и Ђурђина Јефтовић, VIII разред) и Срећковићи (Павле Радић, V 

разред, Марко Томић, VI разред, Ивана Илић, VII разред и Јована Радић, 

VIII разред) са освојених 19 бодова. На трећем месту, са 16 бодова, нашла 

се екипа Освајача (Божидар Вукашиновић, V разред, Немања Илић, V 

разред, Милица Кујовић, VI разред и Никола Илић, VIII разред). 
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15.04.2022. 

 Последњег данa марта, реализован је Квиз знања, предвиђен Развојним 

планом школе, како у матичној школи тако и у ИО Брасина.  После две 

године, ученици су добили прилику да уживају у дружењу и такмичењу. 

Такмичарске активности су: 

1. Квиз знања 

2. Пантомима 

3. Решавање ребуса 

4. Игра прецизности и 

5. Покажи шта знаш – одељењско представљање. 

Такмичење је протекло у дружењу и навијању. Чланови жирија су били 

представници родитеља. Публика је навијала и бодрила такмичаре, који су 

се максимално борили за сваки бод. Прво место су заслужено поделили 

ученици првог и четвртог разреда. 
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МАЈ 

18.05.2022. 

У четвртак 12.05.2022.године је у сарадњи са учитељима и одељењском 

старешинама реализован пролећни крос – Крос РТСа. Због реализације 

ђачких екскурзија, крос је реализован дан раније. Скоро сви присутни 

ученици су успешно истрчали предвиђену стазу. 

Приметно је да су ученици у навијању и самој трци показали изузетно 

висок степен фер-плеј игре и навијања. Кросу је присуствовао и знатан број 

родитеља ученика. 
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22.05.2022. 

 Планиране ученичке екскурзије за 2021/2022. годину у ОШ „Браћа Рибар“ 

реализоване су у петак 13.05.2022. године, а према Правилнику о извођењу 

ђачких екскурзија. 

Ученици првог циклуса су ишли на једнодневну екскурзију на релацији Доња 

Борина – Брасина – Крупањ музеј ( улазница), Богоштица, Дом српске 

поезије „Десанка Максимовић“,  манастир Свете Тројеручице  

Хиландарске – Мачков камен –  Бања Ковиљача музеј (улазнице) –  

Брасина –  Доња Борина; 

Ученици петог и шестог разреда су путовали на релацији Доња Борина – 

Опленац – Топола – Орашац – пећина Рисовача – Буковичка Бања – Доња 

Борина, такође у току једног дана; 

Ученици седмог и осмог разреда су ишли на дводневну Доња Борина –

Београд-Смедеревска тврђава-Пожаревац (галерија М. Павловић-Барили )- 

Костолац (Виминацијум, Мамут парк) –  Сребрно језеро (ноћење) – 

Голубачка тврђава – Доња Борина. 

Све три екскурзије су прошле без проблема, ученици и наставници имају 

веома позитивне утиске. 
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23.05.2022. 

 Наставник физичког и здравственог васпитања и учитељи су у сарадњи са 

одељењским старешинама и чланови Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, осмислили  и 

реализовали са ученицима пролећну седмицу спорта. 

Као увод у спортске активности у четвртак 12. маја реализован је крос 

РТСа, а похвалнице за прво и друго место, најбржим ученицима додељене 

су у уторак 17.05.2022.године. 

У уторак 17.05.2022.годин, ученици од првог до четвртог разреда су се 

такмичили у тимским спортовима, дечаци фудбал, а девојчице „Између две 

ватре“. 

Среда 18.05.2022. година – Штафетне и елементарне игре – такмичење 

мешовитих група у осмишљеним играма. Сем у игри, ученици су уживали и  

у осмишљавању и постављању полигона препрека. 
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Четвртак 19.05.2022. година – Ученици, али и учитељи највише су 

уживали у четвртак 19.05.2022. године, јер је реализовано дружење 

вршњака матичне школе и ИО Брасина у Брасини. Пешачили смо до 

Брасине, заједнички учили и представили се кроз активност  „Покажи шта 

знаш“ и спортско дружење.  За повратак ученика, организован је превоз 

аутобусом. 

У четвртак и петак реализована су спортска такмичење ученика од петог 

до осмог разреда у фудбалу и одбојци. 

У петак 20.05.2022.година, на занимљив и креативан начин ученици су 

представили спортове или спортисте: „Мој омиљени спорт“ и „Мој 

најдражи спортиста“. 

Субота 21.05.2022.година – „У здравом телу здрав дух“, пролећни излет – 

пешачење и спортске активности у школском окружењу. 
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ЈУН 

09.06.2022. 

У петак 3.6.2022. године  у нашој школи су одржане  „Игре без граница“, 

активност планирана Развојним планом. 
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Ученици 1. – 4. разреда су се такмичили у четири мешовите екипе, док су 

ученици 5. – 8. разреда имали екипе по разредима и надметали су се 

међусобно и против екипе родитеља и екипе запослених.  Такмичење је 

било у следећим спортским активностима: бацање лопте у кош, извођење 

пенала, надвлачење конопца, ношење јајета у кашици, лимбо денс и скакање 

у врећи. Владала је добра такмичарска атмосфера уз фер навијање и 

дружење ученика и родитеља. 

У нижим разредима је победила екипа „Бубамара“ са освојених 17 поена. 

Другопласирани су „Скакавци“ са 15 поена. Треће место су освојиле 

„Пчелице“ са 14 поена. Четврто место су заузели „Лептирићи“ са 13 поена. 

У старијим разредима победу су однели ученици седмог разреда, 

надмашивши и родитеље и запослене. 
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17.06.2022. 

У петак 10. јуна 2022. године, у матичној школи и Издвојеном одељењу 

Брасина, организована је хуманитарна продајна изложба. Током петог и 

шестог часа ученици су на штандовима изложили предмете које су 

направили током другог полугодишта. 

Присутни родитељи и сви други посетиоци су куповином допринели да се 

прикупи новчана помоћ за лечење ученице из наше школе.   

Захвална девојчица је том приликом рекла: „Нисам знала да ме толико 

волите.“ 
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22.06.2022. 

Под  покровитељством КСР „Дринско језеро“, у суботу 18. јуна 2022. 

године, на стази у Малом Зворнику (Мали Зворник Центар – Колонија), 

одржано је школско такмичење улову рибе удицом на пловак у конкуренцији 

ученика основних школа. Такмичило се 48 ученика Основних школа Мали 

Зворник, Доња Борина и Брасина. 

Ученицима је обезбеђен доручак. Целокупно такмичење је протекло у 

правом спортском риболову, са доста улова, сарадничких односа и 

дружења. По завршетку такмичења и мерења формиране су екипе 

наведених школа за предстојећи септембарски КУП основних школа. 

Екипом ИО Брасина координирао је учитељ Бранко Бошковић, а екипом 

матичне школе учитељица Гордана Ерић Васић. 

Такмичењу је традиционално присуствовао и велики број родитеља. 

Посебне похвале за фер такмичење, другарство и сарадњу су заслужили сви, 

првенствено ученици, потом родитељи, али и риболовачке судије КСР 

„Дринско језеро“. 
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24.06.2022. 

 Крај другог полугодишта и школске године. Од предложена четири 

кандидата за ученика генерације од стране Одељенског већа ( Кукољ Милица, 

Депсотовић Анђела, Илић Никола и Јефтовић Ђурђина), на основу 

критеријума за рангирање, као ученик генерације у школској 2021/22. години 

изабрана је Кукољ Милица. Три ученика ученика суносиоци „Вукове 

дипломе“ генерације 2021/22, док Кукољ Милица има једну четворку током 

свог осмогодишњег школовања. 

По основу постигнутих резултата на основу успеха и такмичења на 

различитим нивоима, ученици су освојили: 

• Милица Кукољ – 194 бода 

• Никола Илић – 164 бодa 

• Ђурђина Јефтовић – 160 бодова 

• Анђела Деспотовић – 145 бодова 

27.,28.,29.06.2022. 

Ученици осмог разреда радили су Завршни испит из српског језика, 

математике и комбинованог теста, редом. Завршни испит радило је 12 

ученика. Сви ученици су положили тестове из наведених предмета. 

Завршни испит ове школске године одржавао се у Основној школи „Бранко 

Радичевић“ у Малом Зборнику, где су ученици и чланови Комисије за 

завршни испит добили засебне просторије. Завршни испит је реализован без 

нерегуларности. 

04.07.2022. 

Подела ђачких књижица и сведочанстава. Овим даном су све активности са 

ученицима у овој школској години званично завршене. 
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05.07.2022. 

Обавештавамо ученике, родитеље и друге пријатеље наше школе да је 

захваљујући ентузијазму наставног особља и нашх ученика, чланова 

редакције, објављен први број школског часописа основне школе „Браћа 

Рибар“. Часпоис под називом „Рибар“ ће бити објављиван у електронској 

форми и можете га наћи на следећем линку: 

https://anyflip.com/kazca/dboq/ 

 

https://anyflip.com/kazca/dboq/
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Септембар-јун 

Наша школа учествује у три пројекта: „Санација и адаптација зграде у 

Доњој Борини“, „Израда пројектно-техничке документације котларнице 

на пелет и сечку уз школу у Доњој Борини“ и „Израда пројектно-техничке 

документације сале уз школу у Доњој Борини“. 

У школској 2021/2022. од материјално – техничких средстава набављено је 

следеће: 

-ласер штампач, копир апарат и скенер за канцеларију психолога; 

-наставничке катедре за учионице ( 3 комада); 

-канцеларијска столица; 

-ситан инвентар и канцеларијски прибор; 

-књиге за награде ученицима; 

-допуњавана пројектна документација за котларницу, спортску салу и 

адаптацију школске зграде.  

Од средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и 

средстава Општине Мали Зворник у школској 2021/22. години набављене су 

књиге за школску библиотеку. 

Редовно су набављани: материјали за образовање, канцеларијски 

материјали, материјали за текуће поправке и одржавање објеката и 

опреме за образовање, као и остали материјали потребни за реализацију 

процеса наставе. 

Сва потраживања према добављачима за редовне трошкове школе ( струја, 

телефонске услуге, комуналне услуге, превоз ученика и радника, остали 
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стални и материјални трошкови) редовно су измиривана од стране 

Општинске управе Мали Зворник, а према претходно поднетим 

захтевима. 


