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Увод

175 година Основне школе "14.октобар" Драгинац
После Лознице, јединог јадарског места које је имало школу, тридесетих година
XIX века биће отворене школе у још четири околна места: Лешници, Јаребицама,
Недељицама и Текеришу. Школа у Јаребицама основана је 1839. године. Кметови
јадарског среза су се изјаснили да ће из општинске касе издржавати једног учитеља у
школи у Јаребицама. Попочитељство просвештенија, како се у оно време звало
Министарство просвете, је одмах одговорило с одобравањем и упутило за учитеља Петра
Михаиловића. Десило се да он ипак није примио учитељску дужност, већ да се као
богослов определио за свештенички позив. Први учитељ, са чијим доласком је школа
заиста почела са радом, био је Аркадије Искрић.

До краја XIX века у јаребичкој школи најдуже су се задржали учитељи:
Константин Маринковић, Добросав Пантелић, Ђорђе Николић, Љубомир Шопаловић,
Љубомир Протић и Обрен Вучићевић.

Занимљиве податке о јаребичкој школи оставила нам је ћерка Вука Стефановића
Караџића, Вилхелмина-Мина Караџић у својим белешкама из 1850 године: “...Субота, 18
јулија. У пола 11 остависмо Лозницу. После два сахата устависмо се у Јаребицама. Тако се
зове и црква у врло романтичној околини. Четири села чине једну парохију, али близу
цркве нема више него две куће, једна мала механа и једна ушитељева. Учитељ нам понуди
једну собу за одмор. То је млад човек,име му је Константин Маринковић. Живи ту са
женом, дететом и мајком својом у највећој самоћи. Има у школи око 40 ученика, који
долазе из далеких села, доносећи са собом своју храну за целу недељу, а враћају се кућама
сваке суботе, па опет у недељу стигну школи.”

Како је наредних година забележена тенденција пораста броја ученика, постављало
се и питање повећања школског простора. Овај проблем посебно се испољио школске
1885-1886. године када је уписано 95 ученика, а прво јаребичко школско здање имало је

само једну просторију за учење и једну за спавање. Из Министарства просвете стигла је
препорука о градњи нове школске зграде, ипак тек у задњој деценији XIX века, 1899.
године, подигнуто је ново школско здање, које је красило цео крај.
Почетком двадесетог века предузета је акција да се насеље око школе и цркве
административно издвоји од села Јаребица и да се затражи статус варошице који је
пружао бројне погодности. У историјским изворима је остало забележено да су сами
мештани са своје стране предложили име месту Драгинац да би се тако додворили краљу
Александру Обреновићу. Краљевим указом 1902. године Драгинац је постао најмања
варошица у Краљевини Србији. Школа је, иако је територијално припадала новој
варошици, задржала старо име Јаребичка школа у Драгинцу.
Остало је забележено да је број ученика сваке године растао, тако да је од 1905.
године па све до почетка Првог светског рата школа сваке године уписивала по два
одељења првог разреда. Наравно повећао се и број учитеља. Школске 1908-1909. поред
управника Љубомира Настића, који је био и учитељ, радиле су још две учитељице,
Босиљка Антоновић и Даница Недељковић, и још један учитељ, Милан Глигоријевић.
Први светски рат (1914-1918) довео је у школу, после кратког прекида рада,
учитеље Аустријанце а са њима су пристигли буквари и читанке, штампани латиницом, са
сликама аустроугарске владарске породице на насловним страницама. Тек половином
школске године 1916.-1917.године дошла је учитељица Српкиња, Милица Митровић из
Бање Ковиљаче. У ратним операцијама школа је претрпела велику штету. О томе сведочи
и податак да је по висини ратне одштете школа у Драгинцу била одмах после лозничке.
У првој послератној години у школу су уписана четири одељења са 247 ученика, а
драгиначка школа је и наредних година била по броју уписаних ђака највећа сеоска школа
у Јадру. Прве године радио је само један учитељ, свештеник Сретен Протић. 1922. долази
брачни пар Светозар и Софија Животић, а две године касније и учитељице Сара Јовановић
и Марија Ратковић. До Другог светског рата учитељи школе били су и Протић Милутин,
Петровић Надежда, Антонић Радмила, Радивојевић Недељко, Апелић Лепосава, брачни
пар Витомир и Наталија Бујишић.

Још нису били залечени сви трагови Првог светског рата, када је почео Други.
Министарство просвете је 1.априла 1941. године издало је проглас да се обуставља рад
свих школа до даљњег. У зору 6.априла почео је напад на Југославију, а већ 14.априла
немачки тенкови су ушли у Лозницу, започео је тежак перид под окупацијом. Наређено је
да школе наставе са радом и стваран је привид нормалног живота. Своје право, страшно,
зверско лице окупатор је показао Јадранима тек у октобру 1941. године.
Драгинац је према наредбама немачких комаданата требало да послужи као
застрашујући пример целој Србији. Стрељани су у Драгинцу поред речице Трнавице и
млади и стари. Тачан број још увек није утврђен. Настављена су погубљења и по свим
околним селима, убијана су деца, бебе, чак и у мајчиној утроби. Када је окупатор обновио
рад Јаребичке школе у Драгинцу, учитељи су само могли да у школским дневницима
испишу знак крста поред стрељаних дечака и девојчица.

После ослобођења Јадра, рад школе се наставља, број ученика расте и већ у
школској 1944-1945. години у прозивнике је уписано 363 ђака. Отвара се издвојено
одељење у Цикотама, потом и у Јаребицама, а школе у Рибарици и Великом Селу постоје
из предратног времена. Било је проблема са учионичким простором, наставним
средствима и условима за рад.
Нови закон о образовању предвиђао је отварање нових четвороразредних школа и
прогимназија. Тако је у Драгинцу почела да ради прогимназија (Непотпуна гимназија)
1946-1947. школске године. Наставни кадар прогимназије у почетку су били учитељи који
су водили прва четири разреда. Ипак како истичу аутори монографије о јаребичкој школи,
прогимназија је имала посебног управитеља и може се рећи да је за време девет година
њеног постојања Драгинац уствари имао две школе.
Када је на нивоу државе донета одлука да обавезно основно образовање траје осам
година, извршено је и проглашење драгиначке школе за осмогодишњу школу 1955-1956.

године. Драгиначка школа је одређена за матичну школу којој су фактички прикључене и
основне четвороразредне школе у Великом Селу, Јаребицама, Рибарици, Цикотама,
Ступници и Дворској.
У школској 1960-1961. години драгиначка школа је понела ново име: Основна
школа “14.октобар” Драгинац.
Шесдесетих година почиње и осетније побољшање класификационе структуре
наставног кадра у лозничком крају. Тада је и драгиначка школа обезбедила стручну
заступљеност наставе из свих наставних предмета. Са решењем овог питања, није решено
и питање где изводити наставу. Зграда школе није била довољна, коришћен је део старе
општине који је адаптиран за једну учионицу, хемијски кабинет и библиотеку. Како је број
уписаних ученика бивао све већи за потребе школе имућније породице су уступале и део
својих породичних кућа. Морала се повести акција за изградњу нове школске зграде.
Градња нове школске зграде финансирана је делом из општинских средстава а
делом из месних самодоприноса. Наиме, на зборовима бирача током 1976. године у свим
селима из којих су ученици похађали више разреде основне школе у Драгинцу донета је
одлука да се издваја одређени проценат од лични доходак запослених, примања
пензионера и на доходак из пољопривреде.
Током 1978.године у школи се радило на питањима пројектне документације,
премеру земљишта и избору идејног решења. Уговор је склопљен са Институтом за
урбанизам и архитектуру из Београда. Градња је започела 5.августа 1979. године.
Приређен је културно-уметнички програм и положен камен темељац. Радови су поверени
Грађевинском предузећу “Зидар” из Лознице и били су завршени, упркос финансијским
потешкоћама, у јануару 1983. године. До октобарских дана завршена је и водоводноканализациона мрежа и набављен школски инвентар, када је симболично пресечена врпца,
а први часови у величанственом аритектонском здању одржани су у децембру 1983.
године.
Лепота нове школе остављала је утисак не само на ђаке и мештане Јадра, већ и на
све који су долазили или пролазили кроз Драгинац. Захваљујући манифестацији “Дани
дечје поезије и прозе” која је основана 1985. године, драгиначку школу посетили су млади
писци из многих места широм земље, који нису из Драгинца понели само награде већ и
глас о драгиначком страдању у Другом светском рату. За тридесет година манифестације
школа је угостила многе чувене дечје писце: Миру Алечковић, Гроздану Олујић, Драгана
Лукић, Добрицу Ерић, Љубивоја Ршумовић, Мошу Одаловић, Перу Зупца, Душка
Трифуновића...

У 175. години постојања према идеји директора школе, Велизара Кондића, у холу
школе постављене су фотографије доктора наука који су похађали основну школу у
Драгинцу као и фотографије ђака генерација од 2000. године. Са циљем да дају подстицај
и да буду узор будућим генерацијама ученика.
У наредном времену визија Основне школе „14.октобар“ је да на темељима
традиције, остварених резултата и успеха ученика и наставника који су радили са њима
школа и даље гради савремену оријентацију, руководећи се принципима модернизације
наставе, подстицања личног развоја ученика, наставника, родитеља и њиховог активног
учешћа у раду школе.
Школу данас похађа 276.ученика.У школи ради 34.наставника, директор, секретар,
рачуновођа и педагог. Школа располаже са: 12.специјализованих учионица(за наставу
појединих предмета ), 4.универзалне учионице, кабинетом за директора, кабинетом за
педагога, кабинетима за наставника,зборницом, информатичким кабинетом, дигиталним
кабинетом, салом за физичко васпитање, библотеком, кухињом са трпезаријом,
савременим аудио-визуелним наставним средствима ( лаптоп, видео-бим, касетофони,
дигитални фотоапарати...), школским двориштем, спортским теренима, са 4.издвојена
одељења (Цикоте, Ступница, Јаребице и Велико Село). Школа се труди да понуди
ученицима квалитетну наставу, разноврсне ваннаставне активности, савремена наставна
средства и да оствари успешну сарадњу са родитељима у циљу пружања што
квалитетнијег образовања и развоја за све ученике наше школе. Уз ову просветитељску
улогу школа у Драгинцу има и улогу чувара традиције.Зато организовање Октобарских
свечаности у Јадру, манифестације Дани дечије поезије и прозе и Дана школе, представља
централни догађај како у раду школе тако и у локалној заједници.

школска 2015/16.година
Септембар
01.09. - почетак нове школске године
10.-11.-12.09. - на основу дописа МП спроведено тестирање ученика VIII, VI и IV разреда
из математике које врши сваке године Завод за вредновање образовања и васпитања на
територији целе Србије.
23.09 и 28.-29.09.-Обављени редовни систематски прегледи ученика III, V и VII разреда

Октобар
5-11.10.-обележена «Дечја недеља» учешћем ученика нижих разреда на маскембалу,
продајној изложби, спортским и ликовним активностима

8-14.10.- Октобарски дани у Јадру
Јубиларни 30. „Дани дечје поезије и прозе“
Ауторски истраживачки рад „Песма памти“ и изложба радова „Драгинац
очима савременика“ у организацији Драгице Савичић, наставнице историје
Обележавање Дана школе
21.10. -Тестирање ученика седмог разреда за Регионални центар за таленте

1941.

Новембар
2.-25.11. -Учествовање ученика шестог разреда у квизу „Питалице за свезналице“
телевизија Лотел
18.11.- Одржан јесењи крос
22.11.- Изложба постер презентације историјске и географске секције „ Цвијић научник у
политици“

Децембар
28.12. -Предавање у оквиру пројекта „Безбедно детињство-развој безбедносне културе
младих“ ученицима петог разреда реализовано је од стране представника ПУ Шабац
Учешће у хуманитарној акцији Друштва оболелих од булозне епидермолизе (деце са
крхком и рањивом кожом попут лептировог крила);
28.12.-ученицима млађих разреда представило се КУД „Караџић“ новогодишњом
представом. Ученицима су подељени новогодишњи пакетићи.
30.12.-Прослава Нове године уз угледни час-представу „Прело и посело“
Изложба радова ученика историјске секције „Ко је први окитио јелку“

Јануар
27.01.- Обележена школска слава Свети Сава, пригодним програмом у оквиру ког је
приказан филм „Коверат“ у извођењу ученика наше школе (сценарио и режија: Драган
Радичевић, наставник верске наставе);

Фебруар
17.02.- Почетак другог полугодишта
26.02.- обележен Дан књиге

Април
11.-18.04.- Драмска секција учествовала на 9. Фестивалу глумачких остварења у Лозници
са представом Милосрђе (режија Драган Радичевић) а ученици 6-2 разреда су
учествовали на 9. Фестивалу глумачких остварења у Лозници луткарском представом
„Пад“ у режији Драгана Радичевића.
22.-23.04.-Организовани пробни завршни испити за ученике осмог разреда (22.04.2016–
математика, 23.04.2016 – српски језик и комбиновани тест)
27.04.-Изложба дечијих радова поводом васкршњих празника и радионица украшавања
јаја помоћу воска као и њихово фарбање природним путем, љускама од лука, лишћем од
коприве и разних ливадских травчица.
-

Историјска секција је поводом васкршњих празника приредила изложбу радова „

Сопоћани“
-

Ученик Стефан Милијашевић је освојио друго место на конкурсу „Скривено благо

српских музеја“

- Од 28.04. до 3.05.2016. пролећни распуст
Мај
30.05.-Организована трибина за ученике старијих разреда на тему „Из смрти у живот“
31.05.-завршена је школска година за ученике осмог разреда

Јун
3.06.- Прослављено матурско вече ученика осмог разреда
14.06.-Завршетак наставе на крају другог полугодишта
15.-17.06.

Организовани

завршни

испити

(15.06.2016.-српски

језик,

16.06.2016.-

математика, 17.06.2016. -комбиновани тест)
28.06.-Подела ђачких књижица и прослава Видовдана обављена је уз свечану приредбу

школска 2016/17.година
Септембар
-

01.09. - почетак нове школске године
- на основу дописа МП спроведено тестирање ученика VIII, VI и IV разреда из
математике које врши сваке године Завод за вредновање образовања и васпитања
на територији целе Србије.

-Обављени редовни систематски прегледи ученика III, V и VII разреда

Октобар
-

3-9.10.-обележена «Дечја недеља» учешћем ученика нижих разреда на
маскембалу, продајној изложби, спортским и ликовним активностима

-

Одржан јесењи крос

-

8-14.10.- Октобарски дани у Јадру

-

31. „Дани дечје поезије и прозе“

-

Историјски час „Дворска и политичка улога жена владара“, предавач Дејан
Николић

-

Филм „Од слободе до стратишта“ у организацији „Меморијала Драгинац“
Обележавање Дана школе (177. година постојања)

-

Обновљена је и реконструисана фискултурна сала.

