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СЕПТЕМБАР 
 
 
1. 9. 2017.  

 Први наставни дан у школској 2017/2018. години. 
 За ученике првог разреда реализоване су приредбе у матичној 

школи и издвојеним одељењима. Организатори и релаизатори 
приредбе су ученици прошлогодишњег четвртог разреда са својим 
учитељима. 

8. 9. 2017. 
 У Брестовцу је одржана седница Савета родитеља школе. 

14. 9. 2017. 
 За ученике другог образовног циклуса реализовано је иницијално 

тестрање из српског језика по налогу Министарства просвете и 
ЗУОВ-а. 

15. 9. 2017.    
 Александар Влаховић је ступио на функцију директора школе. 

19. 9. 2017.    
 У Брестовцу је за ученике другог образовног циклуса реализована 

радионица Народне библиотеке из Бора „Разлистани цветник“. 
Модератор радионице био је Душан Поп Ђурђев, а представник 
школе у процесу реализације била је наставник српског језика 
Гордана Станковић. 
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 Стоматолошка служба Здравственог центра Бор извршила је 
систематски преглед свих ученика школе као и деце из 
припремног предшколског програма. 

21. 9. 2017. 
 За ученике другог образовног циклуса реализовано је иницијално 

тестрање из математике по налогу Министарства просвете и 
ЗУОВ-а. 

25. 9. 2017. 
 Представници ПУ Бор и Црвеног Крста реализовали су у матичној 

школи и издвојеним одељењима предавање на тему „Повећање 
безбедносне културе младих - Безбедност деце у саобраћају“. 

28. 9. 2017. 
 У матичној школи у Брестовцу реализована је седница 

Наставничког већа. На седници је директор школе Александар 
Влаховић у оквиру стручног усавршавања наставника представио 
Упутство за вођење административно - педагошке документације 

29. 9. 2017. 
 У Бору је реализована манифестација „Борска ноћ истраживача – 

БОНИС 2017“. Школа је и ове године била суорганизатор 
манифестације. Школу  су представљали ученици: Никола 
Калиновић, Мила Марић, Ана Голубовић, Теодора Крачуновић, 
Александра Крачуновић са огледима из хемије и биологије. 
Ментори и организатори су наставница хемије Снежана 
Каличанин и наставник биологије Александар Богосављевић. 

 
30. 9. 2017. 

 У оквиру верске наставе реализован је едукативни излет за ученике 
издвoјених одељења у Шарбановцу и Метовници у организацији 
наставнице Валентине Грујић.  
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ОКТОБАР 
 
 

1.10.2017. 
 Ученици седмог и осмог разреда су у организацији наставника 

биологије Александра Богосављевића реализовали едукативни 
излет и посетили Дубашницу и на тај начин обележили Светски 
дан чистих планина. 

 
5.10. 2017. 

 Поводом обележавања Дечје недеље у матичној школи у Брестовцу 
и у издвојеним одељењима реализоване су изложбе, радионице, 
маскенбал и приредбе као и квиз из српског језика. За 
организацију и реализацију активности били су задужени 
наставници разредне наставе, наставнице српског језика и 
васпитачи.  
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14.10.2017. 
 Ученици наше школе су у пратњи наставнице физичког васпитања 

Тање Жикић узели учешће у спортској манифестацији Крос РТС-а 
у Зајечару.  

 
17.10.2017. 

 Матичну школу у Брестовцу и издвојена одељења посетио је 
песник Никола Стојановић из Крушевца и презентовао своје песме 
ученицима првог образовног циклуса. 

18.10.2017.  

 У Бору је реализовано оштинско такмичење у стоном тенису. Нашу 

школу је представљала екипа ученика осмог разреда из Метовнице 

Лазар Бешиновић, Милош Мировић и Владан Колицовић који су 

освојили треће место и ученица осмог разреда из Метовнице 

Јелица Кринић која је остварила пласман на окружно такмичење. 

Ученике је припремао наставник физичког васпитања Александар 

Динић.   
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20.10. 2017. 
 Део првог часа је у свим одељењима посвећен обележавању Дана 

сећања на српске жртве у Другом светском рату кроз читање текста 
који су припремили чланови секције историчара и наставница 
Снежана Живковић и разговор са ученицима. 

23.10.2017. 
 У Брестовцу је за ученике трећег, петог и седмог разреда 

реализован систематски преглед, а за ученике седмог разреда и 
редовна вакцинација. 

25.10.2017. 
 У Метовници је за ученике трећег, петог и седмог разреда 

реализован систематски преглед, а за ученике седмог разреда и 
редовна вакцинација. 

 Поливалентна служба Дома здравља из Бора је реализовала 
предавање у Шарбановцу за ученике првог образовног циклуса. 

26.10.2017. 
 У Шарбановцу је за ученике трећег, петог и седмог разреда 

реализован систематски преглед, а за ученике седмог разреда и 
редовна вакцинација. 

 У Музичкој школи у Зајечару представници ШУ Зајечар су 
реализовали трибину и едукацију о примени новог Закона о  
основама система образовања и васпитања и примени програма 
превенције насиља. Из наше школе трибини су присуствовали  
директор школе Александар Влаховић, секретар школе Мирко 
Миладиновић и координатор Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Снежана 
Живковић.  

28/29.10. 2017. 
 У Бору је почела реализација Мини кошаркашке лиге за ученике 

основних школа у којој ће учествовати и екипе из наше школе. 
31.10.2017. 

 ПУ Бор је у оквиру програма „Основи безбедности деце“ у матичној 
школи и издвојеним одељењима реализовала за ученике четвртог 
и шестог разреда предавање на тему „Полиција у служби грађана“.  
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4.11.2017. 

 У основној школи „3. октобар“ у Бору реализован је Фестивал науке 

„Тимочки научни торнадо - ТНТ“. Нашу школу представљао је 

велики број учесника из првог и другог образовног циклуса. 

Координатор активности био је наставник биологије Александар 

Богосављевић. Ученици су се представили огледима из биологије, 

екологије, астрономије, света око нас и природе и друштва, а 

чланови секције историчара припремили су изложбу из области 

нотафилије. Чланови Тима за маркетинг реализовали  су 

презентацију школе приказом видео записа о активностима школе 

у школској 2016/2017. години. Активности ученика припремили су 

наставници: Мила Јовановић, Невенка Петровић, Бобана 

Блажевић, Зорица Андрејић, Александар Богосављевић, Снежана 

Живковић, Милан Миленковић и Александар Динић. 

 
7.11.2017. 

 Екипа наше школе освојила је друго место на општинском 
такмичење у рукомету за девојчице. Екипу је припремала 
наставница физичког васпитања Тања Жикић. 
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8.11.2017. 

 Екипа наше школе учествовала је на рукометном турниру за 
ученице петог и шестог разреда који је организован у Бору 
поводом Дана школе „Вук Караџић“. 

9.11.2017. 
 На окружном такмичењу у пливању реализованом у Бору 

учествовали су и ученици наше школе и остварили одличан успех: 
Шана Видојевић из петог разреда - 2. место, Станко Видојевић из 
четвртог разреда - 3. место и Марко Митаковић из седмог разреда 
који је освојио 1. место и остварио пласман на републичко 
такмичење. У пратњи ученика била је наставница физичког 
васпитања Тања Жикић.  

13.11.2017. 
 Део првог часа је у свим одељењима посвећен обележавању Дана 

потписивања примирја у Првом светском рату кроз читање текста 
који су припремили чланови секције историчара и наставница 
Снежана Живковић и разговор са ученицима. 

14.11.2017. 
 Екипа ученика из наше школе узела је учешће у такмичењу „Игре 

без граница“ у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Бору. У 
пратњи ученика био је наставник физичког васпитања Александар 
Динић.  
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15.11.2017. 
 Ученик Марко Митаковић је освојио девето место на републичком 

такмичењу у пливању које је реализовано у Крагујевцу. У пратњи 
ученика је била наставница физичког васпитања Тања Жикић.  

 
18.11.2017. 

 Ученици наше школе су презентацијом огледа из хемије и 
биологије узели учешће на Фестивалу науке „ТНТ“ у Зајечару у 
пратњи наставника Снежане Каличанин и Александра 
Богосављевића. 

20.11.2017. 
 У матичној школи је у организацији директора школе Александра 

Влаховића и координатора Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Снежане 
Живковић реализована едукација одељењских старешина у циљу 
успешне реализције родитељских састанака на тему: Превенција 
насиља.  

22.11.2017. 
 Ученици издвојеног одељења у Метовници су посетили Народну 

библиотеку у Бору у пратњи наставнице српског језика Дијане 
Маринковић и наставника разредне наставе Радомира Жонића у 
циљу учешћа у радионици и колективног учлањења.  
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 Ученици шестог разреда из Шарбановца Јована Геочеловић, 
Кристина Миленковић, Филип Крачуновић и Марија Јанков 
учествовали су у квизу који је у оквиру прославе Дана школе 
организовала Основна школа „Вук Караџић“. Ученике је 
припремала наставница српског језика Мира Стевановић. 

 
30.11.2017. 

 Ватрогасна служба из Бора је у оквиру реализације програма 
„Основи безбедности деце“ одржала предавање за ученике 
четвртог и шестог разреда на тему „Заштита од пожара“. 
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ДЕЦЕМБАР 
 
 
5.12.2017. 

 Рад наставнице технике и технологије Иване Поповић „Едуардо 
нас учи да возимо безбедно“ освојио је трећу награду на конкурсу 
„Дигитални час“ Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација. Награђени час је реализован са ученицима 
петог разреда у Шарбановцу. 

 
6.12.2017.   

 Ученици издвојеног одељења у Метовници су на иницијативу 
наставнице српског језика Дијане Маринковић прикључени 
пројекту „Читалачки маратон“ у организацији издавачке куће Klett. 
У оквиру пројекта током године биће реализовано шест 
радионица, а прва је на тему: „Читај да прочиташ, јер, ако не читаш, 
прочитаће те“. 

16.12.2017.  
 Ученици наше школе су презентацијом огледа из хемије и 

биологије узели учешће на Фестивалу науке „ТНТ“ у Књажевцу у 
пратњи наставника Снежане Каличанин и Александра 
Богосављевића. 

23.12.2017. 
 Ученици наше школе су презентацијом огледа из хемије и 

биологије узели учешће на Фестивалу науке „ТНТ“ у Неготину у 
пратњи наставника Снежане Каличанин и Александра 
Богосављевића. 
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25.12.2017. 

 У организацији наставнице верске наставе Валентине Грујић 
реализована је  Божићна приредба у Метовници. 

26.12.2017. 
 Ученици првог образовног циклуса и деца из припремног 

предшколског програма су у пратњи васпитача и наставника 
разредне наставе узели учешће у манифестацији „Улица дечјег 
осмеха“ коју организује Центар за културу. 
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27.12.2017. 
 ПУ Бор је у оквиру програма „Основи безбедности деце“ у матичној 

школи и издвојеним одељењима реализовала за ученике четвртог 
и шестог разреда предавање на тему „Безбедност у школи“.  

28.12.2017. 
 У организацији наставнице верске наставе Валентине Грујић 

реализована је  Божићна приредба у Шарбановцу. 
 У организацији наставника разредне наставе у Брестовцу је за 

ученике првог образовног циклуса реализована радионица 
„Послали смо жеље Деда Мразу“. 

 
29.12.2017. 

 У матичној школи у Брестовцу и у издвојеним одељењима 
реализоване су приредбе поводом прославе Нове године, дружење 
са Деда Мразом и  подела пакетића које је обезбедила школа и 
ученици свих одељења који су дали допринос у оквиру 
хуманитарне акције. 
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18.1.2018. 

 У Метовници је реализована радионица у оквиру пројекта 
„Читалачки маратон“ на тему „О својој унутрашњости кроз роман 
Ја, Алексија Бранке Трифуновић“. Организатор радионице је 
наставница српског језика Дијана Маринковић. 

 
19.1.2018.  

 У Шарбановцу је наставница српског језика Мира Стевановић уз 
ангажовање ученика петог разреда реализовала јавни час на тему: 
„Капетан Џон Пиплфокс“. Реализацији часа присуствовали су 
ученици, наставници, родитељи, директор школе Александар 
Влаховић и педагог школе Сања Ружић. 
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27.1. 2018. 
 У матичној школи у Брестовцу и у издвојеним одељењима је 

реализована прослава Дана Светог Саве уз традиционално обредно 
резање славског колача, беседу директора школе Александра 
Влаховића, приредбе, одељењске прославе; 

 
28.1.2018. 

 На конкурсу које је објавило Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја уз подршку компаније „Aqua viva“ у оквиру 

пројекта „Покренимо нашу децу“ ученици трећег разреда из 

Брестовца и учитељица Невенка Петровић остварили су запажен 

резултат и награђени су комплетом спортских реквизита који могу 

унапредити наставу физичког васпитања и позитивно утицати на 

развој ученика. 

29.1.2018. 
 Реализовано је школско такмичење из математике за ученике од 3. 

до 8. разреда; 
30.1.2018. 

 У оквиру програма „Основи безбедности деце“ реализовано је 
предавање на тему „Заштита од техничко - технолошких опасности 
и природних непогода“ од стране МУП-а - Сектор за ванредне 
ситуације. 

31.1. 2018. 
 ПУ Бор је у оквиру програма „Основи безбедности деце“ у матичној 

школи и издвојеним одељењима реализовала за ученике четвртог 
и шестог разреда предавање на тему „Алкохол и дрога“. 
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1.2.2018. 

 Реализоване су седнице Одељењских већа и Наставничког већа 
поводом завршетка првог полугодишта шк. 2017/2018. године. 

2.2.2018. 
 Реализовани су родитељски састанци и подела ђачких књижица 

поводом завршетка првог полугодишта школске 2017/2018. године. 
5.2.2018. 

 Реализоване су седнице стручних већа и актива и састанци 
стручних тимова; 

6.2. 2018. 
 Наставници технике и технологије Ивани Поповић је додељена 

награда за освојено треће место на конкурсу „Дигитални час“ на 
конференцији поводом обележавања Међународног дана 
безбедности на интернету „Креирај повежи и подели - бољи 
интернет почиње са тобом“. Наставница Ивана Поповић је 
остварила запажен успех јер је на овом конкурсу једини награђени 
наставник из школа које обухвата Школска управа Зајечар. 
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6/7.2.2018. 
 У организацији директора школе Александра Влаховића у 

матичној школи у Брестовцу је реализован семинар на тему: 
„Акустични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње“. 

 
8.2.2018. 

 За чланове Наставничког већа организовано је стручно 
усавршавање на тему унапређења рада одељењских старешина, 
интервенције у случају насиља и унапређења наставе физичког и 
здравственог васпитања. Реализатори су били: наставница српског 
језика Гордана Станковић, наставница историје Снежана 
Живковић и наставник физичког васпитања Александар Динић. 

14.2.2018. 
 Део првог часа је у свим одељењима посвећен обележавању Дана 

државности кроз читање текста који су припремили чланови 
секције историчара и наставница Снежана Живковић и разговор 
са ученицима. 

 Ученици осмог разреда су посетили Технички збор наоружања и 
опреме и изложбу у организацији Команде гарнизона Зејчар и 
Организације резервних војних старешина општине Бор. 
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24.2.2018. 
 У Основној школи „Свети Сава“ у Бору реализовано је општинско 

такмичење из математике, а учествовали су ученици првог и 
другог образовног циклуса наше школе које су припремале 
наставнице разредне наставе Мила Јовановић и Бобана Блажевић 
и наставник математике Горан Станковић.  
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3.3.2018. 

 У Бору је реализовано општинско такмичење из хемије.  Школу су 
представљале ученице седмог разреда Ана Голубовић и Мила 
Марић која је освојила 3. место. Ученице је припремала наставница 
хемије Снежана Каличанин. 

8.3.2018. 
 Поводом обележавања Дана жена у матичној школи у Брестовцу и 

у издвојеним одељењима у Метовници и Шарбановцу  реализоване 
су приредбе и изложбе као и ликовна радионица за ученике првог 
образовног циклуса у Шарбановцу.  

  
10.3.2018. 

 У Основној школи „Ђура Јакшић“ у Кривељу реализовано је  
општинско такмичење из технике и технологије, а нашу школу су 
представљале ученице Александра Крачуновић, Кристина 
Миленковић и Бобана Николић која је освојила 1. место. Ученице 
је припремала наставница технике и технологије Ивана Поповић.  

11.3.2018. 
 У Основној школи „Бранко Радичевић“ реализовано је општинско 

такмичење из географије. Школу су представљале ученице: Анђа 
Мацић, Наташа Драговмировић и Анамарија Антонијевић,  а 
припремао их је наставник географије Милош Николић.  

 Ученица осмог разреда Неда Пезеровић и наставник физичког 
васпитања Александар Динић представљали су школу на 
међуокружном такмичењу из спортске гимнастике у Костолцу.  
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17.3.2018. 

 У Основној школи „Свети Сава“ реализовано је општинско 
такмичење из историје. Нашу школу су представљале ученице 
осмог разреда Тијана Илић, Наташа Драгомровић која је освојила 
3. место и Анамарија Антонијевић која је освојила 2. место. 
Ученице је припремала наставница историје Снежана Живковић. 

 У Основној школи „Вук Караџић“ реализовано је општинско 
такмичење из биологије. Нашу школу су представљали ученици 
петог и седмог разреда и остварили одличне резултате: 
Александра Крачуновић - 2. место, Лука Стојкановић - 2. место, 
Александра Лупуловић - 3. место, Ана Голубовић - 2. место и Мила 
Марић - 2. место. Ученике је припремао наставник биологије 
Александар Богосављевић. 

18.3.2018. 
 Реализовано је школско такмичење Национална еколошка 

олимпијада у организацији Центра за таленте Бор. Учествовали су 
ученици осмог разреда Анамарија Антонијевић и Никола 
Калиновић. Такмичење је у нашој школи реализовао наставник 
биологије Александар Богосављевић. 

19.3.2018. 
 У Основној школи „Душан Радовић“ реализована је манифестација 

Дани франкофоније, а за ученике основних школа је реализовано 
такмичење у караоке певању песама на француском језику. 
Ученици наше школе имали су бројно и запажено учешће. Ученица 
осмог разреда Тијана Илић је освојила друго место. Ученике је 
припремала наставница француског језика Магдалена Алексић.  
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24.3.2018. 

 У Основној школи „3. октобар“ реализовано је општинско 
такмичење из српског језика и књижевности. Школу су 
представљале ученице Мила Марић коју је припремала наставница 
Милана Предић и Бобана Николић, која је освојила 2. место, а 
припремала је наставница Гордана Станковић.  

25.3.2018. 
 У Основној школи „Свети Сава“ реализовано је окружно 

такмичење из математике.  
26.3.2018. 

 ПУ Бор је у оквиру програма „Основи безбедности деце“ у матичној 
школи и издвојеним одељењима реализовала за ученике четвртог 
и шестог разреда предавање на тему: „Насиље као негативна 
друштвена појава“.  

27.3.2018. 
 У матичној школи у Брестовцу и издвојеном одељењу у Метовници 

представници Дома здравља Бор реализовали су предавање на 
тему: „Спорт као здрава животна навика - Значај физичке 
активности за здравље људи“. 

28.3.2018. 
 У издвојеним одељењима у Шарбановцу и у реону Шарбановац - 

Тимок представници Дома здравља Бор реализовали су предавање 
на тему:  „Спорт као здрава животна навика - Значај физичке 
активности за здравље људи“. 

29.3.2018. 
 На иницијативу директора школе Александра Влаховића у 

матичној школи у Брестовцу је реализовано међуодељењско 
дебатно такмичење на тему: „Друштвене мреже – Log out насиље“. 
Организатор такмичења је била координатор Тима за заштиту 
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ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
и Вршњачког тима Снежана Живковић. У такмичењу су 
учествовале три екипе са по четири члана и представиле историјат 
и заступљеност друштвених мрежа као и облике примене и 
злоупотребе и начине заштите од дигиталног насиља. Победила је 
екипа Шарбановац, а појединачно је набољи учинак имала 
ученица Тијана Илић. Директор школе Александар Влаховић је 
доделио награде свим учесницима дебате. 

 
 У СК „Металац“ у Бору је реализовано општинско такмичење у 

стрељаштву. Екипа наше школе у саставу Лазар Бешиновић, 
Владан Колицовић, Милош Мировић коју је припремао наставник 
физичког васпитања Александар Динић освојила је треће место. 
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10.4. 2018. 

 У издвојеним одељењима у Шарбановцу и Метовници реализоване 
су приредбе, изложбе и такмичења поводом обележавања Васкрса. 
Активности су осмислили и реализовали наставници разредне 
наставе и васпитачи. 
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13.4.2018.  
 У матичној школи у Брестовцу је за ученике осмог разреда 

реализовано пробно полагање завршног испита решавањем теста 
из математике. 

14.4.2018.  
 У матичној школи у Брестовцу је за ученике осмог разреда 

реализовано пробно полагање завршног испита решавањем теста 
из српског језика и комбинованог теста из хемије, физике, 
биологије, географије и историје. 

17.4. 2018. 
 У организацији Центра за културу Бор у Музичкој школи је 

реализовано такмичење рецитатора „Песниче, народа мог“. Нашу 
школу су представљали ученици Наталија Владић, Марија Бугарић 
и Лазар Бешиновић које су припремале наставнице Драгана 
Стојановић, Гордана Станковић и Дијана Маринковић.  

18.4.2018. 
 На одржаној седници Наставничког већа у Брестовцу у 

организацији Вршњачког тима и Ученичког парламента  
реализовано је предавање на тему: „Здрав живот без цигарета“. 
Реализатори су биле ученице седмог разреда Ана Голубовић и 
Марта Драгомировић. За припрему ученица су били задужени 
наставници Снежана Живковић и Александар Богосављевић уз 
подршку директора школе Александра Влаховића. 

 
19.4.2018. 

 У издвојеном одељењу у Шарбановцу је у организацији наставнице 
верске наставе Валентине Грујић реализована Васкршња приредба. 
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21.4.2018. 
 Део првог часа је у свим одељењима посвећен обележавању Дана 

сећања на жртве холокауста и геноцида у Другом светском рату 
кроз читање текста који су припремили чланови секције 
историчара и наставница Снежана Живковић и разговор са 
ученицима.  

 У Кладову је реализовано окружно такмичење из биологије. Школу 
су представљали Лука Стојкановић, Александра Крачуновић која је 
освојила 3. место и Мила Марић која је освојила 2. место и 
остварила пласман на републичко такмичење. Ученике је 
припремао наставник Александар Богосављевић. 

 
22.4.2018. 

 У Основној школи „Ђура Јакшић“ у Кривељу је реализовано 
окружно такмичење из технике и технологије. Ученица петог 
разреда Бобана Николић је освојила 1. место и остварила пласман 
на републичко такмичење. Ученицу је припремала наставница 
Ивана Поповић. 

 У Мајданпеку је реализовано окружно такмичње из историје на 
коме су учествовале ученице осмог разреда Наташа Драгомировић 
и Анамарија Антонијевић. Ученице је припремала наставница 
Снежана Живковић. 

 Реализовано је „on line“ окружно такмичење  Национална 
еколошка олимпијада на коме је ученик осмог разреда Никола 
Калиновић освојио прво место, а Анамарија Антонијевић друго 
место. Ученике је припремао наставник Александар Богосављевић. 

23.4.2018. 
 У организацији Ватрогасне службе Бор у издвојеном одељењу у 

Метовници је реализована показна вежба „Симулација пожара у 
школи“. 
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24.4.2018. 

 У организацији Ватрогасне службе Бор у издвојеном одељењу у 
Шарбановцу је реализована показна вежба „Симулација пожара у 
школи“. 
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29.4.2018. 
 У Неготину је релизовано окружно такмичење из српског језика на 

коме је ученица петог разреда Бобана Николић освојила 3. место. 
Ученицу је припремала наставница Гордана Станковић. 
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3.5. 2018. 

 Представници Техничке школе из Бора реализовали су 
презентацију образовних профила ученицима осмог разреда  у 
Метовници. 

4.5.2018. 
 Представници Техничке школе из Бора реализовали су 

презентацију образовних профила ученицима осмог разреда  у 
Шарбановцу. 

7.5. 2018. 
 Представници  Машинско - електротехнничке школе из Бора 

реализовали су презентацију образовних профила ученицима 
осмог разреда  у Шарбановцу 

8.5.2018. 
 Представници Машинско - електротехничке школе из Бора 

реализовали су презентацију образовних профила ученицима 
осмог разреда  у Метовници и Брестовцу.  

9.5.2018. 
 Представници Техничке школе „Никола Тесла“ из Бољевца 

реализовали су презентацију образовних профила ученицима 
осмог разреда  у Шарбановцу. 

 У Ћуприји је реализовано међуокружно такмичење у атлетици. У 
трци на 60 метара Јована Геочеловић, ученица шестог разреда, је 
освојила 2. место, а Давид Гроздановић, ученик петог разреда 3. 
место. Ученике је припремао наставник физичког васпитања 
Александар Динић. 
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10.5.2018. 
 Представници Техничке школе „Никола Тесла“ из Бољевца 

реализовали су презентацију образовних профила ученицима 
осмог разреда  у Метовници. 

 ПУ Бор је у оквиру програма „Основи безбедности деце“ у матичној 
школи и издвојеним одељењима реализовала за ученике четвртог 
и шестог разреда предавање на тему: „Безбедно коришћење 
интернета и друштвених мрежа“ и „Превенција и заштита деце од 
трговине људима“ . 

11.5.2018. 
 У матичној школи и издвојеним одељењима реализована је 

традиционална манифестација Кроз РТС-а – Кроз Србију уз учешће 
свих ученика. 

 Ученици наше школе представили су се огледима из хемије и 
билогије на Међународном фестивал науке у Видину. Ученике су 
припремали наставници Снежана Каличанин и Александар 
Богосављевић.  

 
12.5.2018. 

 У оквиру обележавања Дана школе у матичној школи у Брестовцу 
је у организацији директора школе Александра Влаховића и Тима 
за маркетинг реализован свечани дефиле свих ученика школе и 
полагање цвећа на спомен обележје Станоја Миљковића уз 
обраћање представника Ученичког парламента. Након дефилеа у 
фискултурној сали у Брестовцу је реализовано спортско 
такмичење „Игре без граница“ у организацији директора школе 
Александра Влаховића и наставника физичког васпитања 
Александра Динића уз учешће свих ученика школе и свих 
наставника. После доделе награда за ученике је организована 
журка. 
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 У Вршцу је реализовано републичко такмичење из технике и 

технологије на коме је учествовала ученица петог разреда Бобана 
Николић коју је припремала наставница Ивана Поповић. 

 
 Наставници разредне наставе који ће у школској 2018/2019. години 

реализовати наставу у првом разреду  у Сумраковцу су похађали 
обуку „Планирање и програмирање наставе усмерене на исходе“.  
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14.5.2018. 
 У матичној школи у Брестовцу је за ученике првог образовног 

циклуса и децу из припремног предшколског програма 
реализована радионица и такмичење „Потрага за благом“. 
Организатори и реализатори активности су чланови Вршњачког 
тима и координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља злостављања и занемаривања Снежана Живковић уз 
подршку директора школе Александра Влаховића и одељењских 
старешина. 

 
 Представници Економско - трговинске школе из Бора реализовали 

су презентацију образовних профила ученицима осмог разреда у 
матичној школи и издвојеним одељењима. 

15.5.2018. 
 У издвојеном одељењу у Шарбановцу је за ученике првог 

образовног циклуса и децу из припремног предшколског програма 
реализована радионица и такмичење „Потрага за благом“. 
Организатори и реализатори активности су чланови Вршњачког 
тима и координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља злостављања и занемаривања Снежана Живковић уз 
подршку директора школе Александра Влаховића.  
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16.5.2018. 
 У издвојеном одељењу у Метовници је за ученике првог 

образовног циклуса и децу из припремног предшколског програма 
реализована радионица и такмичење „Потрага за благом“. 
Организатори и реализатори активности су чланови Вршњачког 
тима и координатор Тима за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља злостављања и занемаривања Снежана Живковић уз 
подршку директора школе Александра Влаховића. 

     
 
 У матичној школи у Брестовцу реализовано је квиз - такмичење у 

познавању страних језика, енглеског и француског. Квиз су за 
ученике осмог разреда организовале и реализовале наставнице 
енглеског језика Марија Србуловић и Зорица Јелић и наставница 
француског језика Магдалена Алексић. Победила је екипа из 
Брестовца, а награде је ученицима доделио директор школе 
Александар Влаховић. 

 
 Представници Техничке школе из Жагубице реализовали су 

презентацију образовних профила ученицима осмог разреда  у 
Шарбановцу и Метовници. 
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17.5.2018. 
 У матичној школи у Брестовцу је реализовано квиз такмичење из 

српског језика и националне историје „Пиши као што говориш“. 
Организатори квиза су чланови Стручног већа друштвених 
предмета, а победила је екипа ученика петог разреда из 
Шарбановца које је припремала наставница српског језика Мира 
Стевановић. Директор школе Александар Влаховић је свим 
учесницима доделио награде. 

 
 Представници Техничке школе из Књажевца реализовали су 

презентацију образовних профила ученицима осмог разреда  у 
Шарбановцу. 

18.5.2018. 
 У Брестовцу је реализован рукометни турнир за ученике основних 

школа у организацији директора школе Александра Влаховића, 
наставнице физичког васпитања Тање Жикић и Рукометног савеза 
Бор. Поред екипе домаћина учествовале су и екипе из школа: „3. 
октобар“, „Петар Радовановић“, „Душан Радовић“ , „Вук Караџић“  
и „Свети Сава“. 
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19.5.2018. 
 У матичној школи у Брестовцу је реализована свечана седница 

Наставничког већа поводом Дана школе. Директор школе 
Александар Влаховић је тим поводом наградио ученике који су 
били најуспешнији на ликовном, литерарном и фото конкурсу и 
наставнике који су остварили значајан допринос  васпитно - 
образовном раду школе. 

 
 У матичној школи у Брестовцу је поводом Дана школе организован 

свечани пријем, а у Дому културе у Брестовцу је реализована 
свечана приредба на тему „Школа и наука“. Приредби је 
присуствовао велики број гостију, родитељи ученика и ученици 
матичне школе и издвојених одељења.  
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 У Бору је у организацији Центра за таленте Бор реализована 

Национална еколошка олимпијада. На овом такмичењу на 
међурепубличком нивоу ученик осмог разреда Никола Калиновић, 
кога је припремао наставник биологије Александар Богосављевић,  
освојио је 1. место. 

 
21.5.2018. 

 Директор школе Александар Влаховић је у издвојеним одељењима 
школе у Шарбановцу и на Тимоку реализовао родитељски састанак 
са циљем да родитеље ученика упозна са планом и програмом 
реализације екскурзије за ученике првог и другог образовног 
циклуса, кључним програмским садржајима и правилима 
понашања.  
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22.5.2018. 
 Представници Средње медицинске школе „Доситеј Обрадовић“ из 

Бора реализовали су презентацију образовних профила ученицима 
осмог разреда у матичној школи и издвојеним одељењима.  

24.5.2018. 
 У Брестовцу је реализовано Астрономско вече где су ученици 

имали прилику да школским телескопом посматрају сунчеве пеге 
и Месец. Реализатори активности су наставник физике Милан 
Миленковић и наставници географије Дарко Величковић и  
Милош Николић. 

 
25.5.2018. 

 За ученике другог образовног циклуса је реализовано дводневно 
екскурзијско путовање на релацији: Брестовац- Крушевац (Лазарев 
град) – Жича – Студеница – Копаоник(Брзеће)- Ђавоља Варош- 
Ниш – Брестовац.  Екскурзија  је реализована у складу са планом и 
програмом.  
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27.5.2018. 
 Ученица седмог разреда Мила Марић коју је припремао наставник 

Александар Богосављевић учествовала је на републичком 
такмичењу из  биологије у Београду.  
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1.6.2018. 

 За ученике првог образовног циклуса и децу из припремног 
предшколског програма реализовано је екскурзијско путовање на 
релацији Брестовац – Крагујевац. Екскурзија је реализована у 
складу са планом и програмом. 

 
3.6.2018. 

 У организацији Учитељског друштва Бор и Месне заједнице 
Метовница у Метовници је реализовано такмичење „Игре без 
граница“. Ученици првог образовног циклуса наше школе су узели 
учешће у такмичењу у пратњи наставника разредне наставе и 
освојили прво место. Пријем учесника је реализован у 
просторијама издвојеног одељења школе у Метовници, а све 
присутне је поздравио директор школе Александар Влаховић.  
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7.6.2018. 
 За ученике осмог разреда је у Дому здравља реализован лекарски 

преглед за издавање уверења потребног за упис у средњу школу.  
11.6.2018. 

 Ученици другог и четвртог разреда  и  деца из припремног 
предшколског програма из Метовнице су у пратњи одељењских 
старешина Радомира Жоњића и Ане Бунановић посетили  
Зоолошки врт у Бору и реализовали забаван наставни дан кроз низ 
радионица. 

 
12.6.2018. 

 Деца из припремног предшколског програма из издвојеног 
одељења школе у Шарбановцу су у пратњи васпитача Ане Драгојић 
посетили Народну библиотеку у Бору. 

13.6.2018. 
 За ученике првог и другог обазовног циклуса у матичној школи и 

издвојеним одељењима школе реализована је презентација 
наставе предмета Румунски језик са елементима националне 
културе.  

14.6.2018. 
 Поводом завршетка припремног предшколског програма 

предшколци у Метовници су уз помоћ васпитачице Ане Бунановић 
припремили приредбу за родитеље. Том приликом уручене су им 
похвалнице за успешно савладан припремни предшколски 
програм и уручен симболичан поклон – матурантске капе. 
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 Последњи наставни дан у школској 2017/2018. години. 

15.6.2018. 
 Наставници су похађали обуку за реализацију завршног испита за 

дежурне наставнике, прегледаче и супервизоре коју је 
организовала ШУ Зајечар у ОШ „3.октобар“. 

 У матичној школи је реализована седница Наставничког већа. 
18.6.2018. 

 Реализован је завршни испит за ученике осмог разреда полагањем 
теста из српског језика. 

19.6.2018. 
 Реализован је завршни испит за ученике осмог разреда полагањем 

теста из математике. 
20.6.2018. 

 Реализован је завршни испит за ученике осмог разреда полагањем 
комбинованог теста из пет предмета – биологија, историја, 
географија, физика и хемија.  

22.6.2018. 
 Уз помоћ родитеља ученици осмог разреда реализовани су 

прославу поводом завршетка основног образовања уз присуство 
васпитача, учитеља, наставника, одељењских старешина, педагога 
и директора школе. 

24/25.6.2018. 
 Наставници српског језика и књижевности, наставници 

математике и  наставници биологије  који ће у школској 2018/2019 
години реализовати наставу у петом разреду су у Бору и Зајечару 
похађали обуку  „Планирање и програмирање наставе усмерене на 
исходе“.  
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28.6.2018. 
 У матичној школи у Брестовцу и у издвојеним одељењима 

реализовани су родитељски састанци на којима су ученицима 
првог образовног циклуса подељене ђачке књижице, а ученицима 
другог образовног циклуса сведочанства о успешно завршеном 
разреду. Ученици који су остварили одличан успех са свим 
петицама као награду су од школе добили књиге. У матичној 
школи у Брестовцу за окупљене родитеље су ученици првог 
образовног циклуса уз помоћ учитеља реализовали приредбу. 
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2.7.2018. 

 У матичној школи у Брестовцу реализована је седница 
Наставничког већа. 

22.8.2018. 
 У матичној школи у Брестовцу реализована је седница 

Наставничког већа, седнице стручних већа, актива и тимова. 
29.8.2018. 

 У матичној школи у Брестовцу реализована је седница 
Наставничког већа. 

30.8.2018. 
 У матичној школи у Брестовцу реализована је седница Педагошког 

колегијума. 
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