
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ „ ПРИБОЈ 

ЛЕТОПИС 
2020/2021.ГОДИНА 

 

СЕПТЕМБАР 

Школа је почела са радом у уторак,01.09.2020. године под специфичним 
условима. 

На седници Педагошког колегијума,одржаној 25.08. 2020. године чланови 
колегијума  размотрили су моделе наставе за школску 2020/2021. 
годину.Препоручено је да се у првом циклусу усвоји модел непосредног рада 
са ученицима а у другом циклусу комбиновани модел. 

Модели образовно-васпитног рада 

Први циклус 

Матична школа:Настава се остварује са две паралелне групе током дана 
(група А и група Б ). 

ИО Сјеверин : Настава се остварује са одељењем у пуном саставу.ИО 
Сјеверин изводи наставу у првој смени. 

У школској 2020/2021. години настава ће се организовати у оквиру 
преподневне радне недеље. 

Други циклус 

Настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б 
). 



Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицимау 
учењу –Google учионица. 

Настава се организује у две смене.Прва смена први циклус,друга смена –
други циклус. 

 

 

 

РИТАМ РАДА 

ПРВИ ЦИКЛУС- ПРВА СМЕНА 

ГРУПЕ ЧАС ПОЧЕТАК РАДА ЗАВРШЕТАК РАДА 

 
 

ГРУПА А 

1 8:00 8:30 

2 8:35 9:05 

ВЕЛИКИ ОДМОР 15 МИНУТА 

3 9:20 9:50 

4 9:55 10:25 

ПАУЗА 20 МИНУТА 

 
ГРУПА Б 

1 10:45 11:15 

2 11:20 11:50 

3 12:05 12:35 
 

ДРУГИ ЦИКЛУС-ДРУГА СМЕНА 

ЧАС ПОЧЕТАК РАДА ЗАВРШЕТАК РАДА 

1 13:30 14:00 

2 14:05 14:35 

ВЕЛИКИ ОДМОР 

3 15:00 15:30 

4 15:35 16:05 

5 16:10 16:40 

6 16:45 17:15 

7 17:20 17:50 
 

ПРВИ ЦИКЛУС-ПРВА СМЕНА ИО СЈЕВЕРИН 

ЧАС ПОЧЕТАК РАДА ЗАВРШЕТАК РАДА 



1 8:00 8:30 

2 8:35 9:05 

ВЕЛИКИ ОДМОР 15 МИНУТА 

3 9:20 9:50 

4 9:55 10:25 
 

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Непосредно праћење и вредновање постигнућа ученика на часовима током 
наставе у школи. 

Увид у израду домаћих задатака. 

Праћење активности ученика на платформи за учење на даљину. 

Додатни начини пружања подршке у складу са специфичним потребама у 
односу на породични кодекс. 

Помоћ у коришћењу платформе за учење на даљину. 

Додатно  време за израду домаћих задатака за ученике из вишечланих 
породица (из техничких разлога ). 

Саветодавни разговори. 

 

 

У циљу заштите здравља ученика и запослених у школи ,док траје опасност 
од ширења заразне болести КОВИД 19,школа је донела следећи протокол: 

УПУТСТВО 

За родитеље,ученике и  наставнике 

-Пре поласка у школу родитељи треба да провере здравствено стање ученика и  уколико 

ученик има повишену температуру не шаљу дете у школу.Само здраво дете може да 

дође у школу. 

- Децу доводити само до улаза у школу 15 минута пре почетка  наставе одржавајући  

препоручену физичку дистанцу. 



- Родитељима је строго забрањен улазак у школу изузев у изузетним случајевима када се 

родитељи могу обратити дежурним наставницима или помоћним радницима ради 

евиденције уласка у школу. 

- Издавање разних потврда као и потврда за дечији додатак вршиће се преко 

ученика.Родитељи попуњене потврде дају својој деци који ће потврде давати 

одељенским старешинама који ће их после овере у  секретаријату вратити ученицима.  

- По завршетку школе родитељи могу да сачекају децу на улазу у двориште школе. 

- Деца морају да имају и носе маске које обезбеђују родитељи.  

- Ношење маски је обавезно: 

а) у школском дворишту,приликом окупљања ученика  

б) током трајања непосредног образовно- васпитног рада у затвореном простору и  и на 

отвореном простору када не постоји одређена физичка дистанца. 

в) за време одмора у затвореном простору школе и на отвореном простору када не 

постоји предвиђена физичка дистанца. 

г) за време боравка у свим просторијама школе. 

д) у другим случајевима приликом боравка у затвореном простору  школе и на отвореном 

простору када не постоји предвиђена физичка дистанца.  

- У дворишту школе деца су обавезна да држе дистанцу.  

- При уласку у школу деца стоје у свом реду,држећи дистанцу од 2 метра.  

- Пре уласка и за време одмора учионице ће бити проветрене и дезинфиковане. 

- Ученици не мењају учионицу ни распоред седења који ће утврдити са учитењима и 

разредним старешинама.Размак је обавезан у сваком правцу између  ученика. 

- Сви ученици носе ужину од куће или купују пре почетка наставе.  

- Ученици I-IV разреда не излазе за време великог одмора и ужинају у учионици.  

- Ученици  V- VIII разреда за време  великог одмора и ужине могу боравити у  школском 

дворишту без могућности изласка ван дворишта, уз присуство дежурног наставника и 

држећи прописану дистанцу. 

- За време великог одмора учионице се проветравају и дезинфикују.  



- Деца не смеју излазити из дворишта да би купила ужину,то морају обавити пре уласка у 

школу. 

- Уколико дете добије температуру или неки други КОВИД  симптом биће изоловано у  

посебну просторију.родитељ ће бити позван и има обавезу да дође у школу и лично 

одведе дете лекару. 

- Одлазак ученика у тоалет у групи је забрањен,ученици у тоалет одлазе појединачно уз 
поштовање свих прописаних хигијенских мера. 

- У свакој учионици се налазе средства за дезинфекцију руку. 

- Свако је дужан да допринесе поштовању мера тако што ће првенствено водити рачуна о 
свом здрављу и личној хигијени и на тај начин ћемо се узајамно заштитити и сачувати.  

                                                                                                                                    Директор, 

                                                                                                                Милија Петрић,проф. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ  РАДА ШКОЛЕ 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

Матична школа 

Разред Број одељења Број ученика 
1. 3 63 

2. 3 69 

3. 2 38 
4. 2 59 

5. 3 64 

6. 3 61 
7. 3 62 

8. 3 73 

УКУПНО 22 489 
 

Издвојено одељење:Сјеверин 

Разред Издвојено одељење Број ученика 



1. ИО Сјеверин 0/0 

2. ИО Сјеверин 0/6 

3. ИО Сјеверин 0/3 

4. ИО Сјеверин 0/2 

УКУПНО 2 0/11 
 

 

 

КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 10 ГОДИНА УНАЗАД 

Школска година Укупан број ученика у школи (матична 
школа и ИО ) 

2011/2012. 559 

2012/2013. 575 

2013/2014. 597 

2014/2015. 608 

2015/2016. 589 

2016/2017. 584 

2017/2018. 548 

2018/2019. 513 

2019/2020. 509 

2020/2021. 500 

 НАСТАВНИ КАДАР 

НИЖИ РАЗРЕДИ: 

Драгана Пејовић – први разред 

Драгана Росић Марић – први разред 

Слађана Колџић – први разред 

Ана Бјелић – други разред 

Јелена С. Ратковић – други разред 

Мира Томановић – други разред 

Снежана Поповић – трећи разред 

Бранкица Ваић – трећи разред 



Зоран Вуковић – четврти разред 

Снежана Николић – четврти разред 

Ана Којовић – ИО Сјеверин 

Јелена П. Ратковић – ИО Сјеверин 

Невена Цупара – продужени боравак 

ВИШИ РАЗРЕДИ: 

Српски језик: Олгица Кордић,Тања Савић,Бранка Потпарић 

Математика: Зоран Лаптошевић,Дејан Василић,Драгана Мулаосмановић 

Руски језик: Верица Мршевић,Дана Пурић 

Енглески језик: Лејла Маљић,Мерсиха Џановић,Ивана Шћепановић,Миљан 
Конатар,Сузана Шапоњић 

Биологија: Цана Крушкоња,Мирела Солаковић 

Хемија : Мира Танасијевић 

Физика: Братислав Бојанић 

Историја: Слободан Делић,Александар Тошић 

Географија:Илија Бендић 

Музичка Култура: Горан Церовић,Миломир Којадиновић 

Ликовна култура: Милица Пауновић,Маријана Бабић,Срђан Јечменица  

Техника и технологија: Далибор Аврамовић,Марко Деспић 

Физичко васпитање:Богдан Вуковић,Славомир Танасијевић 

Информатика и рачунарство: Јелена Којадиновић,Хилда Караосмановић 

Вероучитељи: Милорад Петровић-православни катихизис 

Драган Видаковић-православни катихизис 

Харун Еминагић – исламска веронаука. 



 

ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Милија Петрић – директор 

Радош Крушкоња – секретар 

Љиљана Пророк – педагог 

Ана Кијановић – психолог 

Гордана Папић – библиотекар 

Миланка Булатовић – шеф рачуноводства 

Татијана Гачанин – административно-финансијски радник 

 

Добромир Рађеновић – домар 

Милица Бошковић – спремачица 

Станица Станић – спремачица 

Рада Бендић – спремачица 

Љубинка Марјановић – спремачица 

Гордана Лаковић – спремачица 

Драгица Јањушевић – спремачица+домар ложач ИО Сјеверин 

 

01.09.2020. 

Пријем првака  

Школска година почела је првог септембра у специфичним условима.Пријем 

првака реализовао се другачије него што то обично бива.Учитељи првог 

разреда су организовали по одељењима групни састанак родитеља и деце у 

свечаној сали где су се међусобно упознали.Водило се рачуна да сви носе 



маске и да постоји физичка дистанца.У свечаној сали поред учитеља био је и 

педагог и вероучитељи. 

Учитељи су потом у групама водили децу у учионице да се упознају.На овом 

састанку,пријему првака,родитељи су одабрали изборни предмет,пријавили 

се (ко је био заинтересован) за продужени боравак.И ове године Локална 

самоуправа даровала је ученицима првог разреда новчани поклон у износу 

од 10000 динара и по књигу „Словарица сваштарица „ од Тоде Николетића. 

Родитељи и деца упознати су са правилима понашања и боравка у школи. 

        

 

 

           

15.09. 

Одржана седница Наставничког већа 

15.09. 

Одржана је седница Школског одбора 



15. 09. 

Одржана је седница Савета Родитеља са следећим дневним редом : 

1. Конституисање савета ( избор председника и заменика ) 

2. Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину 

3. Годишњи план школе за школску 2020/2021. годину 

4. Разматрање понуда за осигурање ученика 

5. Давање сагласности на план извођења екскурзија и наставе у природи 

6. Анализа завршног испита ученика осмог разреда школске 2019/2020. 

године 

7. Избор два члана за Општински Савет родитеља 

8. Текућа питања 

30.09. 

Поново се дружимо! Ученици који похађају продужени боравак,заједно са 

учитељицом Невеном Цупара у оквиру креативне ликовне радионице 

дочарали су јесен и њене чаролије. 

       

 



 

 

ОКТОБАР 

05.10. 

„Подељена срећа два пута је већа“ – мото је овогодишње Дечје 

недеље.Данас је међународни дан учитеља и први дан Дечје 

недеље.Поделили смо срећу и посетили Градску библиотеку.Прваци су са 

својим учитељима уживали у свету књига.На поклон су добили бесплатно 

чланство у библиотеци до краја првог разреда.Иако су у школи тек почели 

учити прва слова,показали су велико интересовање за књиге.Сигурно ће 

искористити тај поклон и чим науче да читају,постати редовни посетиоци 

библиотеке и љубитељи писане речи. 



          

 

 

 

У оквиру обележавања Дечје недеље у холу школе постављена је кутија са 

поруком „Поклони другу сликовницу“ са намером да прикупимо сликовнице 

за школску библиотеку које ће служити првацима када науче да читају и 

постану чланови наше библиотеке. 



       

 

06.10. 

„Где год нађеш згодно место, 

Ти дрво посади,......“ 

Послушали смо Ј.Ј. Змаја и испред школе посадили дрво генерације.Заједно 

са првацима ће да расте у висине! 

    

 



     

 

07.10. 

Ученици од првог до четвртог разреда  су трећег дана обележавања Дечје 

недеље радили  ликовне радионице на тему „Подељена срећа два пута је 

већа „. 

         

 

Истог дана,ученици у Продуженом боравку са учитељицом Невеном Цупара 

урадили су пано са порукама подршке и разумевања намењен деци којима 

је потребна додатна подршка у раду. 



 

 

08.10. 

„Руке пружи,са свима се дружи“! Данас су прваци размењивали поруке 

пријатељства са другарима из одељења.Пошто су одељења подељена на две 

групе,они се међусобно до сада нису ни упознали.Ово је био начин да се 

донекле зближе. 

Такође,данас су прваци добили добродошлице и постали чланови Дечјег 

савеза.Срећно! 

        



         

 

     

09.10. 

Прваци су данас имали спортски дан на стадиону.Домаћин су нам биле 

чланице атлетског клуба ФАП на челу са Јаном Драгутиновић и њихов тренер 

Љубиша Раовић. 

Јана,сада већ европски позната спортисткиња окићена медаљама,била је ђак 

наше школе.Изашла нам је у сусрет и заједно са чланицама АК ФАП 

омогућила један врло забаван спортски дан нашим првацима.Радили смо 

вежбе,прескакали препоне,трчали штафетну игру,бацали вортекс.  

Захваљујемо се АК ФАП  и њиховом тренеру што су се дружили са нама и 

омогућили нам један предивно проведен дан. 

 



         

 

                                       

 

      

 

20.октобар 



„An apple day keeps the doctor away“ (Јабука на дан па доктор није потребан) 

уобичајена је пословица велшког порекла на енглеском језику. 

Ево како су ђаци ИО Сјеверин,њихове учитељице и наставница енглеског 

језика уживали у предивном укусу јабука из њиховог школског дворишта. 

Кроз обогаћени једносменски рад,наставница Лејла Маљић је увела воћну 

ужину у току рада,па су заједнички дошли на идеју да са учитељицама 

наставни садржаји различитих предмета постану повезани на овај начин. 

Повод је био Светски дан јабуке,који се обележава 20. октобра.У сарадњи са 

учитељицама Јелена П. Ратковић и Ана Којовић радили су цртеже на 

часовима ликовног и слободних активности,разне радионице на енглеском  

језику кроз обогаћени рад Енглеског клуба.Уз учење алфабета лепо се 

слагало грицкање јабука и јестивих колачића у облику воћа. 

           

 

 



          

24.ОКТОБар 

Данас је наш колега,наставник математике Зоран Лаптошевић отишао у 

пензију. 

 

29. октобар 

Ноћ вештица или Halloween обележава се широм света,сваке године истог 

датума- 31. октобра.Деца ИО Сјеверин су решила да се мало упознају са тим 

празником.Активности везане за овај празник су изузетно занимљиве- 

одржавање маскембала.резбарење бундева,украшавање дворишта,гледање 

филмова и читање страшних прича.Тако су деца данас имала журку под 

маскама у складу  са тим празником.Деца су са наставницом Лејлом Маљић 

и учитељицама Јеленом П. Ратковић и Аном Којовић занимљиво дочарале 

„Ноћ вештица“. 



                   

 

               

 

29. октобар 

Ученици наше школе учествовали су на Међународном финалу Спортских 

игара младих и постигли изванредне резултате. 

Атлетика,трка на 60 метара,2009.годиште и млађи: 

Леа Радовић- сребрна медаља 

Ива Божовић – бронзана медаља 

Павле Поповић 4. место 



У категорији 2011.годиште и млађи,Василије Ћорсовић је у полуфиналној 

трци остварио одличан резултат. 

Фудбалски клуб ФК 033 је освојио треће место.У тиму су играли и наши 

ученици: Павле Поповић,Мартин Штовички,Михајло Церовић,Ален Мандал и 

Сергеј Мановић. 

Сам пласман на такмичење овог ранга је велики успех,да не говоримо о 

резултатима које су постигли.Свака част њиховим тренерима и свим оним 

људима који су допринели да ова деца покажу своје таленте,да напредују и 

промовишу здрав живот и праве вредности! 

Како кажу људи из Спортског савеза Прибој,који су организовали сва ова 

дешавања ветана за Спортске игре младих:ОНИ СУ ЗАИСТА БУДУЋНОСТ 

ПРИБОЈСКОГ СПОРТА! 

            

                    

 

НОВЕМБАР 



 

2.новембар 

На традиционалном литерарном конкурсу у част рођења песника Рада 

Драинца похваљена је ученица Доротеа  Живковић 4-2.Честитамо ! 

 

 

9.новембар 

Фондација Новак Ђоковић је свим првацима поклонила по трослојну маску 

која може да се користи и до 30 дана и антибактеријски гел за прање 

руку.Хвала Ноле!!! 

 



                

 

          

 

10.новембар 

Данас је учитељица Снежана Николић у свом одељењу 4-2 одржала Тематски 

час из Природе и друштва.Тема је била:Наталијина рамонда.Часу је 

присуствовала педагог Љиљана Пророк.Деца су на занимљив начин 

проширила своја знања о овом чудесном цвету и значењу које оно има. 

 



              

 

       

10.11. 

Одржана је седница Наставничког већа путем он лајна 

 

17.новембар 

На републичком конкурсу манифестације !Доста су свету једне Шумарице ! 

,наш ученик Тарик Алић 4-2,освојио је 3. место за ликовни рад.Ово није први 

пут да овај талентовани ученик осваја награде за ликовне радове.Ментор: 

учитељица Снежана Николић.БРАВО! 



 

18.НОВЕМБАР 

Ученици који похађају Продужени боравак обрадовали су нас још неким 

креативним и занимљивим идејама.Весели и необични кишобрани 

увесељавају ово тмурно време,а испод њих је увек најлепше са другом или 

другарицом. 

          



 

 

Ритмични,симетрични,прецизно обојени орнаменти улепшавају зидове наше 

школе а деци у продуженом боравку били су посебно занимљиви и 

инспиративни за рад.Браво другари! 

                   

Сваке недеље у оквиру радионице „Са децом око света“,ученици 

продуженог боравка упознају неку нову земљу и њене знаменитости.Ове 

недеље је то била Италија,претходне Шпанија а следеће ће бити Грчка.Браво 

за вредну учитељицу Невену и за њене вредне ученике! 

 



22.новембар 

Доротеа Живковић,ученица 4-2 одељења је један од победника ИКАБОГ 

ликовног конкурса.Њен цртеж красиће штампано издање на српском језику 

оригиналне бајке ИКАБОГ  из пера чувене Џ. К. Роулинг. 

Свака част ,Доротеа! 

 

                                

 

24.новембар 

23. и 24. новембра  ученици осмог разреда наше школе учествовали су у 

међународном тестирању о грађанском васпитању ИЦЦС 2022 

(InternationalCivicandCitiyentshipEducationStydu) ,које се по први пут 

организује у Србији.У целој Србији учествују 32 школе,међу њима и наша 

школа.Ученици који су учествовали у овом међународном пилот 

истраживању показали су колико су упознати са областима за које се сматра 

да ће све више бити заступљене у савременом друштву.Можда их ово 

подстакне да размишљају о темама  о којима до сада мођда нису толико 

размишљали. 



Школски координатор тестирања била је Јелена Којадиновић-професор 

информатике и рачунарства.Администратори тестирања: Хилда 

Караосмановић-професор информатике и рачунарства,Марко Деспић – 

професор технике и информатике. 

 

 

       

 

ДЕЦЕМБАР 

1.децембар 

Обавештење за родитеље и ученике од петог до осмог разреда: 



 

Због тренутне ситуације донешене су нове мере за организацију рада у 

школи и измена школског календара. 

Од 30.11. до 18.12.2020. године: 

-Од 1. до 4. разреда образовни рад ће се одвијати као и до сада. 

-Од 5. до 8. разреда образовно-васпитни рад ће се одвијати на даљину. 

Прво полугодиште се завршава18.12.2020. године. 

Распуст траје од 21.12.2020.до 15.01.2021. године 

Друго полугодиште почиње 18.01.2021. године. 

3.децембар 



Урађен је мини пројекат „КОРОНА СТОП“.Ученици 4-2 на часу математике и 

ликовне културе правили су геометријско тело,папирну коцку,на чијим 

странама су симболично приказали мере:ношење маски,прање 

руку,коришћење дезинфефционих средстава,одржавање физичке 

дистанце.Сваки ученик правио је једну коцку од којих су потом формирали 

јединствени разредни симболични „заштитни зид“,попут рачунарског 

фајервола.Тако су указали на значај заштите сваког појединца и одговорно 

понашање према другима.Ученици су цртали и стрип.Било је много идеја и 

креативности у васпитно значајном пројекту.Ментор:Снежана Николић. 

     

     

4.децембар 

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ И МЕТШ  ДОБИЛИ РЕКВИЗИТЕ ЗА СПОРТСКУ 

САЛУ. 

Захваљујући доброј сарадњи Спортског савеза Прибој и Савеза за школски 

спорт Србије,а превасходно председнику Жељку Танасковићу и 

координатору Златиборског округа СЗШС Бану Дивцу,наша школа и 

Машинско-електротехничка школа данас су добиле вредну опрему и 

реквизите у виду 40 лопти,по 10 одбојкашких,кошаркашких,фудбалских и 



рукометних,као и пар рукометних голова са мрежама,одбојкашку мрежу и 

стаклене табле са зглобним обручима.Ово није прва донација Савеза за 

школски спорт Србије школама у Прибоју.Исту овакву опрему пре два месеца 

добила је школа у Кратову,а у плану је да у наредној години и остале школе у 

нашем граду добију опрему.ХВАЛА!. 

 

 

7.децембар 

На уметничком конкурсу „Домовина се брани лепотом и знањем“ ,у 

организацији Дечјег културног центра Београд,друго место за ликовни рад 

освојила је наша Доротеа Живковић.Похвале за ликовно и литерарно 

стваралаштво добили су Тарик Алић,Амила Кочевић,Ања Тадић,Марија 

Јовановић и Доротеа Живковић.Сви они су ученици 4-2 одељења.Све похвале 

за децу и учитељицу Снежану Николић. 



 

21.12. 

Одржана је седница Наставничког већа путем он лајна 

УСПЕХ УЧЕНИКА НИЖИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 

2020/2021. ГОДИНЕ: 

Одељењ
е 

Бр. 
ученик
а 

Са поз.  
успехо
м 

Са нег.  
успехо
м 

Одличних Вр. 
добри
х 

добри
х 

Довољни
х 

Са 1 
слабо
м 

Са 2 
слаб
е 

Са 3 
слаб
е 

1-1 22 22  Описно 
цењивање 

      

1-2 22 21  1 неоцењен       

1-3 19 18  1 неоцењен       
УКУПНО 63 61  2 

НЕОЦЕЊЕН
А 

      

2-1 19 19  16 3      

2-2 26 26  25 1      

2-3 23 23  20 3      
УКУПНО 68 68  51 7      

3-1 19 19  15 4      

3-2 19 19  17 1 1     
УКУПНО 38 38  32 5 1     



4-1 27 27  20 5 2     

4-2 31 31  20 8 3     
УКУПНО 58 58  40 13 5     

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ВИШИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА  ШКОЛСКЕ 

2020/2021. ГОДИНЕ: 

Одељ. Бр. 
Уче
н. 

Са поз. 
успехо
м 

Са нег.  
успехо
м 

Одличн
и 

Вр. 
добр
и 

Добр
и 

довољн
и 

Са 
1 
сл. 

Са 
2. 
сл
. 

Са 
3. 
сл
. 

С
а 
4.  
с
л 

Са 
5. 
Сл
. 

Неоцење
ни 

5-1 21 21  8 6 7        
5-2 21 21  11 8 2        

5-3 22 17 5 6 7 4  2 1 2    
УКУПН
О 

64 59 5 25 21 13  2 1 2    

6-1 19 8 11 1 6 1  4 2 2 2 1  

6-2 23 20 3 8 11 1   2 1    

6-3 19 13 6 4 7 2  1 2 1 1 1  
УКУПН
О 

61 41 20 13 24 4  5 6 4 3 2  

7-1 19 12 7 1 6 5  4 1 1  1 1 

7-2 24 17 7 6 9 2  4 3     

7-3 19 15 4 2 11 2  2 2     
УКУПН
О 

62 44 18 9 26 9  1
0 

5 1  1 1 

8-1 27 18 9 2 12 4  2 3 1  3  

8-2 22 12 10 4 7 1  5 1 2 1 1  

8-3 24 17 7 3 12 2  1 2  1 3  
УКУПН
О 

73 47 26 9 31 7  8 6 3 2 7  

 

21. децембар 

Завршило се прво полугодиште.Надамо се да ће друго почети у 

„нормалнијим“ условима.Ово је било напорно иза 

наставнике,учитеље,ученике и њихове родитеље.Учитељи и њихови ђаци су 



покушавали и колико-толико успевали да одрже добро расположење пред 

празнике. 

Прваци су направили „журку слова“(бар да се на цртежима веселе),сви су 

правили честитке,писали своје жеље,украшавали јелке и своје 

учионице.Иако је доста деце било у изолацији и због ковида 19 и у сваком 

дому се причало о  вирусу,доста њих је и болесно,покушавали смо да мало 

скренемо мисли са те теме,наравно , уз придржавање свих мера.Свима 

је,поред играчака,главна жеља ипак била да све ово прође,да будемо здрави 

и да почнемо нормално да идемо у школу.Ето,надамо се да че се наше жеље 

остварити. 

                

     



         

ЈАНУАР 

18.01. 

Почело је друго полугодиште.Ученицу крећу у школу по распореду као у 

септембру.Срећно другари! 

19.01. 

Наставник физичког васпитања, Богдан Вуковић отишао у пензију. 

 

20.01. 

Доротеа Живковић,ученица 4-1 одељења један је од победника ИКАБОГ 

ликовног конкурса.Њен цртеж краси штампано издање на српском језику 

оригиналне бајке ИКАБОГ из пера чувене Џ.К. Роулинг.Део награде коју је 

Доротеа освојила је донација вредних књига у издању ИК „Чаробна књига „ 

за школску библиотеку у вредности 12 ооо динара. 

Хвала Доротеи  што је овим поклоном  обогатила књижни фонд школске 

библиотеке. 



              

 

20.01. 

Теме за ликовни конкурс поводом Савиндана: 

Свети Сава у мојој школи 

Свети Сава од Хиландара до Врачара 

20.01.  

Теме за овогодишњи Светосавски литерарни конкурс су: 

Писмо Светом Сави 



Љубав покреће свет 

28.01. 

Поводом школске славе Свети Сава, школа је организовала конкурс за 

ликовне и литерарне радове.Ученици наше школе су у великом броју 

учествовали у конкурсу. Стручна комисија школе је прегледала и донела 

одлуку о награђеним радовима. 

Награђени ученици за ликовне радове : 

Вељовић Софија 1-2 

Савић Елена 2-2 

Цупара Тијана 2-2 

Јаворац Сара ИО Сјеверин 

Ејубовић Аида ИО Сјеверин 

Вељовић Рада 3-2 

Ћирковић Огњен 3-2 

Мојићевић Нико 3-2 

Живковић Доротеа 4-2 

Алић Тарик 4-2 

Кочевић Амила 4-2 

Тадић Ања 4-2 

Лаптошевић Жељана 5-2 

Вељовић Лара 5-2 

Газдић Ива 5-1 

Стојановић Матеј 5-3 



Маљевић Андреа 6-3 

Мујагић Дина 6-2 

Награђени ученици за литерарне радове : 

Александра Буквић ИО Сјеверин 

Србљановић Дарија 2-1 

Пенезић Новак 3-2 

Станојевић Јаков 3-1 

Божовић Ива 5-1 

Божовић Дуња 8-3. 

Сви награђени ученици добили су на поклон књигу. 

     

 

 



                 

Поводом Савиндана новчано су награђени прошлогодишњи шампиони 

знања петих,шестих и седмих разреда: НИКОЛА РАТКОВИЋ,ЈАЊА 

СРБЉАНОВИЋ И ЕМИН СУЉОВИЋ. 

             



                                        

ФЕБРУАР 

02.02. 

Одржана седница Педагошког колегијума. 

17.02. 

На Међународном ликовно-литерарном конкурсу „Свети Сава кроз слику и 

стих „-литерарно стваралаштво,ученик наше школе, РАДОЈКО ЈОЈОВИЋ 4-

2,освојио је ПРВО МЕСТО. 

На Међународном ликовно-литерарном конкурсу „Новогодишња чаролија „-

ликовно стваралаштво наша ученица АЊА ТАДИЋ 4-2, освојила је ДРУГО 

МЕСТО.Браво другари! 

23.02. 

Одржана седница Школског одбора. 

24.02. 

Данас је у нашој школи обележен Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља под називом „Дан ружичастих мајица“. Овај дан се 

традиционално обележава широм света последње среде у 



фебруару.Чланови Ученичког парламента уз сарадњу са својим 

ментором,наставницом српског језика и књижевности прво су упознали 

вршњаке са симболиком ружичастих мајица проследивши им путем 

платформи кратак филм о томе због чега су розе мајице симбол борбе 

против насиља.Потом су чланови Ученичког парламента одржали занимљиву 

и поучну интерактивну радионицу са ученицима првог разреда (1-2) и 

њиховом учитељицом Драганом Росић Марић.Разговарали су о томе шта је 

насиље,како га препознати,коме пријавити,како развијати емпатију и 

помагати другима.Поруке о другарству и против насиља оставили су на паноу 

под називом „Насиље престаје овде“.Низ сличних радионица одржан је и у 

осталим одељењима нижих разреда. 

 

     

            

27.02. 



На одржаном Општинском такмичењу из физике наши ученици остварили 

сјајне резултате.У шестом разреду Никола Ратковић и Ива Томашевић 

освојили су прво место.У седмом разреду ученице Далија Крезовић и Лара 

Љиљанић освојиле су прво место а Јања Србљановић и Дамјан Тица друго 

место. Ученик  осмог разреда ,Борис Шалипур освојио је прво место.Честитке 

свим ученицима и њиховом ментору наставнику Братиславу Бојанићу. 

28.02. 

На Општинском такмичењу из математике ученици наше школе остварили су 

одличне резултате. 

Трећи разред: 

1. Огњен Ћирковић 3-2                              1.место 

2. Исидора Ћирковић 3-2                           1.место 

3. Дуња Перовић 3-2                                   1.место 

4. Ива Шалипур 3-2                                      1.место 

5. Нико Мојићевић 3-2                                1.место 

6. Рада Вељовић 3-2                                     2.место 

7. Тарик Хоџић ИО Сјеверин                       2.место 

8. Дарија Цвијовић 3-2                                3.место 

9. Леа Ненедаи 3-2                                       похвала 

Учитељица Бранкица Ваић. 

Четврти разред: 

1. Николина Аврамовић 4-1                      1.место   учитељ Зоран Вуковић 

2. Матеја Стојић 4-1                                     2.место   учитељ Зоран Вуковић 

3. Тарик Алић 4-2                                          2.место  учитељ Снежана Николић 

Шести разред: 

1. Ива Томашевић 6-2                                  1.место 

2. Ања Јановић 6-2                                        1.место 

3. Матија Раковић 6-3                                  3.место 



4. Сергеј Шиљак 6-3                                    3.место 

Предметни наставник Зоран Лаптошевић. 

Седми разред: 

1.Далија Крезовић 7-2                                 1.место 

2. Јања Србљановић 7-2                              3.место 

Предметни наставник Дејан Василић. 

Осми разред: 

1. Борис Шалипур 8-1                                  2.место 

2. Лејла Кукић 8-2                                         3.место 

Предметни наставник Зоран Лаптошевић. 

Браво за сјајну децу и њихове менторе! 

 

МАРТ 

04.03. 

У одабиру најбољег европског филма били су и ученици наше школе: Јован 

Јеремић, Софија Марјановић и Вера Маглов.Њихове потврде о учешћу,као 

члановима жирија стигле су на адресу школе. 



                    

                     

06.03. 

На Општинском такмичењу из хемије које је одржано у ОШ „Благоје Полић“ у 

Кратову,ученица Милена Цинцовић освојила је прво место а Далила 

Крезовић и Лара Љиљанић треће место.Браво за децу и ментора Миру 

Танасијевић. 

08.03. 

Поводом обележавања  Међународног Дана жена ученици наше школе су 

показали своју креативност и труд да направе честитке за своје маме,баке,... 



     

    

15.03. 

На основу препорука Кризног штаба од 12.03. донета је одлука да се у 

седмици од 15. до 19. марта 2021. године за све разреде другог циклуса 

настава организује путем наставе на даљину.Школа је за извођење наставе 

на даљину одабрала платформу Гугл учионица. 

22.03. 

„Један од најближих пријатеља јесте књига.У књигама налазимо одговоре на 

питања,оне су храна за размишљање,књиге васпитавају човека у нама.Оне 

нам нуде најбољи интелектуални одмор и лет маште,зато што у књигама,за 

разлику од филмова,не постоји ограничење у специјалним ефектима“. У 

оквиру четвртог циклуса акције Читалачки маратон,у сарадњи са ИК „КЛЕТ“,у  

нашој школи је и ове године основан Читалачки клуб.Клуб чини 18 ученика 

виших разреда и њихов ментор професор српског језика и књижевности 



Тања Савић.Ученици ће имати прилику да кроз радионице  оцене пет романа 

овогодишњег маратона.Сви чланови  Читалачког маратона на  поклон су 

добили роман „Клише“ ауторке Ане Марић и чланске картице.Читалачки 

маратон има за циљ афирмисање мање познатих аутора,промовисање 

књижевности прилагођене ученицима виших разреда основне школе,као и 

развијање љубави према читању и критици књижевног дела. 

 

            

АПРИЛ 

09.04. 

Спортски савез Прибој организовао је Спортске игре младих.Велики број 

наших ученика освојило је више медаља,како у индивидуалним,тако и у 

групним спортовима.Највише је ушествовало деце млађег школског узраста и  

то у игри Између две ватре.У категорији  први и други разред Ватрени играчи 

2-3 освојили су златну медаљу а Ватрени змајеви 1-2 бронзану медаљу.У 

категорији трећи и четврти разред Шампиони 4-2 освојили су сребрну 

медаљу. 

Одржана је и трка на 60 метара. 



17.04. 

Финално вече овогодишњих 43. Лимских вечери дечје поезије одржано је 

16.04. у Дому културе „Пиво Караматијевић“ у Прибоју.Током другог дана 

манифестације,у суботу организовани су књижевни сусрети у нашој 

школи.Гости манифестације били су: песници Тоде Николетић,Бранко 

Стевановић,Исмет Чивгин,представници Дома културе,финалисти 

овогодишњих Лимских вечери поезије као и Бојана Срдановић,ученица из 

Ветерника победница више музичких фестивала.Своје песме говорили су 

овогодишњи финалисти као и Тоде,Бранко и Исмет.Ученици наше школе 

рецитовали су одабране песме које су припремили заједно са својим 

менторима. 

    

 

     

17.04. 



Одржана је 50. Општинска смотра рецитатора у Великој сали Дома културе.У 

категорији млађег узраста победила је ученица наше школе, Елена Савић 2-

2,која ће нас представљати на Окружној смотри рецитатора у Косјерићу.Њен 

ментор је учитељица Јелена Ратковић.Елена је говорила песму „Нећу да 

одрастем“ коју је написала Тања Савић.СРЕЋНО ЕЛЕНА! 

                                                 

17.04. 

На окружном такмичењу из хемије које је одржано у ОШ „Алекса Дејовић“ 

Севојно, наши млади хемичари остварили су одличан резултат.Ученице 

седмог разредаЛара Љиљанић 7-2 и Милена Цинцовић 7-3 освојиле су друго 

место,Њихов ментор је наставница Мира Танасијевић. 

22.04. 

Одржана седница Наставничког већа. 

24.04. 

На окружном такмичењу из физике ученици наше школе опет 

доминирају.Друго место освојиле су Ива Томашевић и Никола 

Ратковић.Трећа место освојили су Сергеј Шиљак,Лара Љиљанић и Борис 

Шалипур.Њихов ментор је Братислав Бојанић. 

24.04. 



На Окружном такмичењу из математике наша ученица Далија Крезовић 

седми разред освојила је 3. место.  

27.04. 

Литерарни конкурс поводом Дана школе  отворен је до 12. маја 2021.Радове 

(откуцане у ворду) ученици могу предати професорима српског језика и 

књижевности или педагогу школе. 

Теме:1.“Заједно смо лепши,заједно смо јачи“ 

            2. „ Пролећна песма мога краја „. 

28.04. 

На Републичком конкурсу са међународним учешћем „Светосавље и наше 

доба“ чак четири калиграфска рада наших првака ће бити представљена на 

изложби.У питању су радови:Нађе Поповић 1-2,Николине Марјановић 1-

2,Теодоре Цвијовић 1-2 и Петра Станојевића 1-2.Њихов ментор је учитељица 

Драгана Росић Марић. 

                              

28.04. 

На Реоубличким конкурсима „Стари занати“ и „Сачувајмо живот планети“ 

изложени су ликовни радови ученица наше школе: Ање  Тадић, Мие 

Мрдовић и Амиле Кочевић,одељење 4-2,учитељица Снежана Николић. 



                                

30.04. 

Резултати Општинског такмичења из атлетике: 

Категорија: Ученици од 1. до 4. разреда основних чкола који у току 

одговарајуће школске године напуне 11 година и млађи. 

-Девојчице: 

Дисциплина:Скок удаљ из зоне: 1. место Теодора Вујковић 1-2 (ментор 

Драгана Росић Марић). 

-Дечаци: 

Дисциплина:Скок удаљ из зоне: 1. место Урош Стакић 1-2(ментор Драгана 

Росић Марић). 

Дисциплина:Вортекс: 2. место Саша Ковачевић 4-2(ментор Снежана 

Николић). 

Категорија:Ученици 5. и 6. разред основних школа који у току одговарајуће 

школске године напуне 13 година и млађи. 

Вођа атлетске секције ученика од 5. до 8. разреда Славомир Танасијевић. 

-Девојчице (5. и 6. разред): 

Дисциплина: 60 метара:1. место Леа Радовић 5-1 

Дисциплина:300 метара: 1. место Исидора Гудурић 5-1; 2. место Теа Јевђевић 

5-2. 



-Дечаци (5. и 6. разред): 

Дисциплина : Скок удаљ из зоне: 1.место Петар Бојовић 5-3. 

Дисциплина: Бацање кугле: 1.место Никола Ратковић 6-2. 

Категорија:Ученице 7. и 8. разреда: 

Дисциплина: 100 метара:1. место Николина Пријовић 8-3. 

МАЈ 

09.05. 

На Окружном такмичењу из рецитовања у Косјерићу, наша ученица,Елена 

Савић 2-2 освојила је 3. место. Браво Елена! 

11.05. 

У уторак је на градском стадиону одржано Окружно такмичење из 

атлетике.Учествовали су првопласирани такмичари са претходног нивоа 

такмичења и опет остварили одличан резултат. 

- Скок удаљ из зоне од 1. до 4. разреда девојчице: 

Теодора Вујковић 1-2, ментор Драгана Росић Марић 

Скок удаљ из зоне: дечаци: Урош Стакић 1-2,ментор Драгана Росић Марић. 

Трка  на 60 метара,старији узраст: Леа Радовић 1. место;  

Трка на 300 метара, Исидора Гудурић 2.место 

Трка на 100 метара,Николина Пријовић,2. место 

Бацање кугле, Никола Ратковић, 2.место 

Скок удаљ старији узраст ,Петар Бојовић 2. место. 

Вођа атлетске секције ,Славомир Танасијевић. 



                  

14.05. 

На Међуокружном такмичењу из атлетике опет доносимо дипломе. 

Урош Стакић 1-2 освојио је 2.место у скоку удаљ из зоне,категорија дечаци 1.-

4. разред (ментор Драгана Росић Марић). 

Леа Радовић 5-1 освојила је 1.место у трци на 60 метара,категорија девојчице  

5.-6. разред и пласирала се на Републичко такмичење(ментор Славомир 

Танасијевић). 

 

                                  

 



      

15.05. 

Ања Тадић,ученица 4-2,освојила је трећу награду на Међународној дечјој 

ликовној изложби „Флора и фауна“ – извор живота и лепоте 2021. у Скопљу. 

         

16.05. 

Данас је ОШ „Десанка Максимовић“ Прибој обележила свој 33. 

рођендан.Због епидемиолошке ситуације као и актуелних препорука и мера 

надлежних институција ради обезбеђивања заштите здравља ученика и 

запослених,школа није организовала свечану приредбу посвећену Дану 

школе.Школа је за ученике расписала наградни литерарни и ликовни 

конкурс.Најбољи ликовни и литерарни радови награђени су књигама. 

Награђени ученици на литерарном конкурсу: 



Млађи разреди:  

1. Аида Ејубовић 2. разред, ИО Сјеверин 

2. Јана Планинчић 1-1 

Старији разреди: 

1. Ђорђе Луковић 5-3 

2. Ива Божовић 5-1 

3. Лидија Ђуровић 5-1 

4. Тамара Пријовић 8-3 

5. Дуња Божовић 8-3 

Награђени ученици на ликовном конкурсу: 

1. Стефанија Бојовић 1-1 

2. Марија Мандић 1-1 

3. Дарис Ковачевић 1-2 

4. Софија Вељовић 1-2 

5. Нико Мојићевић 3-2 

6. Кристина Шалипур 2-2 

7. Елена Савић 2-2 

8. Тијана Цупара 2-2 

9. Миња Поповић 4-2 

10. Ина Ашћерић 4-2 

 

    



   

19.05. 

На Републичкој смотри,под покровитељством Министарства просвете, „Дани 

ћирилице“,ученици наше школе освојили су чак 4 награде. Наиме,ученици 1-

2 одељења,учитељице Драгане Росић Марић постигли су изванредне 

резултате на горе поменутој смотри. 

1. место -  иницијал – Софија Вељовић 

1. место – вез – Хана Дедовић 

3.место – вез – Софија Вељовић 

3.место – вез – Страхиња Јојовић. 

СВАКА ЧАСТ ДЕЦО!!! 

   



                   

20.05. 

Награђени ученици старијих разреда на литерарном конкурсу поводом Дана 

школе 

    



                                  

СРЕЋАН ТИ РОЂЕНДАН ШКОЛО!!! 

21.05. 

Ана Томић,ученица 8-1 разреда освојила је 3. место на Окружном такмичењу 

из историје.Њен ментор био је наставник Слободан Делић.Браво Ана! 

 

23.05. 



Награђени ученици 4-2 разреда за ликовно и литерарно стваралаштво 

„Светосавско звонце“. Ментор : Снежана Николић. 

                                    

28.05. 

У оквиру пројектне наставе,у још једној радионици, ученици 3-1 са 

учитељицом Снежаном Поповић  овог пута правили су рамове за 

фотографије. 

       

ЈУН 

03.06. 

Пројектна настава у одељењу 3-1.Ментор:Снежана Поповић. 

Тема : ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 



   

                

04.06. 

На 6. литерарном конкурсу „Природа је мој свет“,посвећен Десанки 

Максимовић.,наш ученик Тарик Алић  4-2 освојио је прво место.Његов 

ментор је учитељица Снежана Николић.  

Литерарни рад ће бити штампан у четвртом броју часописа „Чика Јова Змај“. 

Браво Тарик! 

10.06. 

Одржана седница Наставничког већа за ученике осмог разреда. 

Одлуком Наставничког већа утврђено је да је АНА ТОМИЋ,ученица 8-1 

разреда носилац Вукове дипломе и ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ. 



Све честитке за Ану ! 

11.06. 

Данас је у школи одржана додела награда Црвеног крста ученицима за 

освојена места на Општинском такмичењу „Шта знам о Црвеном крсту“ и 

литерарном и ликовном конкурсу „Крв живот значи“.Школа је добила 

захвалницу за допринос у раду Црвеног крста Прибој. 

1. место Квиз „Шта знам о Црвеном крсту“. 

Амила Кочевић, Ана Томашевић, Марија Јовановић. 

Учитељица Снежана Николић. 

2. место на ликовном конкурсу: 

Нико Мојићевић 

Учитељица Бранкица Ваић. 

У данашњој додели награда су учествовали и волонтери Црвеног крста. 

 

                             

 



              

11.06. 

Још једна наша ученица, Нађа Поповић 1-2 освојила је награду на 

Републичком такмичењу.Смотра се зове „Сцена,маска,костим,лутка“.Нађа је 

уз помођ свог ментора,Драгане Росић Марић направила маску Грдане и са 

њом освојила награду. 

Браво Нађа на креативности и раду! 

                       

11.06. 

Данас је у нашем граду одржано РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ – ИЗМЕЂУ ДВЕ 

ВАТРЕ-СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ. 



У категорији 1.и 2. разреда,ученици 2-3 разреда ОСВОЈИЛИ СУ ПРВО МЕСТО и 

пласирали се на Државно такмичење.Учитељица Мира Томановић. 

СВЕ ЧЕСТИТКЕ ЗА ВАТРЕНЕ ЛОПТЕ! 

                    

23.06. 

Данас је одржан завршни испит из Матерњег језика. 

24.06. 

Одржана седница Наставничког већа. 

Општи успех на крају другог полугодишта – виши разреди: 

Одељење Број 
ученик
а 

С 
позитивни
м 
успехом 
успехом 

С 
негативни
м успехом 

Одлични
х 

Врло 
добри
х 

добри
х 

довољни
х 

Са  
Једном  
недовољно
м 

5-1 21 21  10 4 7   
5-2 21 21  13 6 2   

5-3 21 21  6 10 5   

6-1 19 19  2 6 11   
6-2 24 24  11 10 3   

6-3 19 19  9 3 7   

7-1 19 19  2 7 10   
7-2 24 24  8 11 5   

7-3 19 19  2 11 6   

УКУПНО 187 187  63 68 56   



: 

 

Општи успех на крају другог полугодишта – нижи разреди: 

Одељењ
е 

Број 
ученик
а 

Поз. 
успе
х 

Нег. 
успе
х 

Одличн
их 

Вр. 
добри
х 

Добри
х 

Неоце
њ. 

Оправдан
и 

Неоправда
ни 

Укупн
о: 

1-1 22 22      212  212 

1-2 22 21     1 355  355 

1-3 19 19      535  535 
2-1 19 19  16 2 1  232  232 

2-2 26 26  23 2 1  352  352 

2-3 23 23  20 2 1  412  412 
3-1 19 19  13 6   159  159 

3-2 19 19  17 2   250  250 

4-1 27 27  19 6 2  400  400 

4-2 31 31  22 6 3  452  452 
Сјевери
н  2 

6 6  4 2   144  144 

Сјевери
н 3 

2 2  2    48  48 

Сјевери
н 4 

3 3  1 2   14  14 

УКУПН
О: 

238 237  137 30 8 1 3565  3565 

 

 

24.06. 

Данас је одржан завршни испит из Математике. 

25.06. 

Ученици су данас полагали завршни испит из Комбинованог текста. 

28.06. 

Данас су традиционално ученицима подељене ђачке књижице,сведочанства 

а најуспешнијим ученицима и њиховим менторима награде.Новчане награде 

додељује,као и претходних година Општина Прибој,а школа је даровала 

књиге. 



Награђени ученици и наставници: 

1. Ана Томић 8-1 

2. Урош Стакић 1-2 

3. Софија Вељовић 1-2 

4. Хана Дедовић 1-2 

5. Нађа Поповић 1-2 

6. Страхиња Јојовић 1-2 

7. Теодора Вуујковић 1-2 

8. Елена Савић 2-2 

9. Леа Радовић 5-1 

10. Ива Томашевић 6-2 

11. Никола Ратковић 6-2 

12. Сергеј Шиљак 6-3 

13. Лара Љиљанић 7-2 

14. Далија Крезовић 7-2 

15. Милена Цинцовић 7-3 

16. Борис Шалипур 8-1 

17. Учитељица 1-2-Драгана Росић Марић 

18. Наставник физичког васпитања-Славомир Танасијевић. 

29.06. 

Одржана седница Школског одбора. 

АВГУСТ 

23.08. 

Одржана седница Наставничког већа. 

30.08. 

Одржана седница Наставничког већа. 

 



Летопис урадила: 

Гордана Папић - библиотекар 

 

 


