
Летопис Основне школе „14.октобар“ 

Драгинац 

Школска 2020/2021. година 

Септембар 

1.9. Почетак школске године- настава се реализује према оперативном плану по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса корона. Одељења петог и шестог разреда су 

подељена на групе. Часови трају 30 минута. 

15.9. Расписан је литерарни конкурс „Дани дечје поезије и прозе“ 

Октобар 

8.10. На сајту школе је у оквиру Октобарских дана постављена виртуена изложба 

„Варошица Драгинац од 1902-1941. године“. На школском јутјуб каналу постављен је 

документарни филм "Драгинац- од слободе до стратишта, 1941-2016" који је 

документована прича о страдању српског народа од стране немачке окупаторске војске у 

Драгинцу 1941. године. Филм је истовремено и јасна порука и потреба да се сачува сећање 

на невино пострадало становништво Драгинца и околних села. 

https://istorija2020.blogspot.com/2020/10/1902-1941.html?m=0  

https://www.youtube.com/watch?v=O1ynDNM7k6s  

14.10. Јубиларни 35. „Дани дечје поезије и прозе“- Манифестација која спада у ред 
најзначајнијих у области дечјег стваралаштва основаца, а која се одвија у оквиру програма 

посвећеног страдању житеља Драгинца и околних села у Другом светском рату, ове 
године због пандемије вируса, није била одржана у свом изворном облику како је то било 

до сада. Награђеним ученицима награде су послате поштом. На другом састанку 
Организационог одбора дечје књижевне манифестације „Дани дечје поезије и прозе“ 
Драгинац 2020, одржаном 12.10.2020. године, жири у саставу: Драган Тошић, Љубомир 

Ћорилић, Ђоко Петровић, Марко Аврамовић (председник жирија) и Велизар Кондић, је 
прегледао 455 радова и констатовао да је на овогодишњем конкуру учествовала 101 

школа. Записник и награђени радови су објављени на сајту школе. 

http://www.os14oktobar-draginac.edu.rs/dani-decje-poezije.html  

14.10. Дан школе је обележен ломљењем колача у холу уз присуство мањег броја радника 
школе у складу са епидемиолошким мерама, истог дана је директорка школе са делом 
колектива присуствовала комеморацији жртвама на споменику у Драгинцу.  Организатори 

државне церемоније су Влада Републике Србије, Град Лозница и Центар за културу „Вук 

https://istorija2020.blogspot.com/2020/10/1902-1941.html?m=0
https://www.youtube.com/watch?v=O1ynDNM7k6s
http://www.os14oktobar-draginac.edu.rs/dani-decje-poezije.html


Караџић“, а због епидемиолошке ситуације, у складу са донетим мерама,  није било 
уметничког програма и није предвиђено учешће ђака драгиначке ОШ „14. октобар“.  

Новембар 

30.11. Ученици другог циклуса су на онлајн наствави која се одвија путем платформе гугл 
учионица 

Децембар 

18.12. Крај првог полугодишта 

18.12. Лознички хуманитарац Александар Кикановић је поделио одређени број пакетића 

ученицима наше школе, посeтио је матичну школу и издвојена одељења. 

 

 

 



Јануар 

18.1. Почетак другог полугодишта 

27.1. Школска слава је обележена уз поштовање епидемиолошких мера. Ученици млађих 

разреда су са вероучитељем Драганом Радичевић припремили приредбу која је снимљена 
и постављена онлајн.   
https://drive.google.com/file/d/14Vfi2cdz6fW_Pdt2P2rxmzZipqrcOujo/view  

 

Фебруар 

24.2. Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележили смо 24. фебруара 

2021. године. 

Поводом тога током целе недеље у матичној школи, као и у свим издвојеним 

одељењима је спроведено више активности са циљем промовисања превенције и заштите 

од свих облика и нивоа насиља. У складу са епидемиолошким мерама, програми, 

активности и радионице су организоване по одељењима, односно по групама одређених 

одељења.  

Ученици од првог до четвртог разреда матичне школе су одржали радионице 

посвећене дечјим правима, толеранцији, уважавању... Поруке су послали путем 

заједничког паноа, као и путем видео снимака које смо поставили на сајт школе 

http://www.os14oktobar-draginac.edu.rs . 

https://drive.google.com/file/d/14Vfi2cdz6fW_Pdt2P2rxmzZipqrcOujo/view
http://www.os14oktobar-draginac.edu.rs/


 

 



Активности су спороведене и у издвојеним одељењима у Цикотама, Јаребицама и 

Ступници: 

  

 





 

 



Овој теми посвећени су били часови одељењског старешине у свим одељењима од 

петог до осмог разреда. Путем постера и паноа истакнутих у учионицама и холу школе 

указали су на значај развијања сарадње и уважавања и конструктивне комуникације.  

       

Вероучитељ Драган Радичевић је осмислио две презентације под насловом „Нећу 

да се бојим“ и „Не бој се!“ које смо поставили на сајт школе и шаљемо вам у прилогу.  

Акцији је дао допринос и Ученички парламент.  Све активности су објављене на 

сајту школе и фејсбук страни школе. 

 

 



Март 

5.3. Реализован је тематски дан у нашој школи „Заштита животне средине и рециклажа“. 

 

8.3.- радионице ученика од 1.до 4.разреда матичне школе посвећене 8.марту. Ученици су 
на креативан начин направили честитке и поклоне за своје маме, а њихови радови су 
представљени на фејсбук страни школе. 

 



 

8.3. Историјска секција је поводом Дана жена у холу школе организовала изложбу под 
насловом „Кратка историја женских торби“. 

 



15.3. Oд 15.3.2021- настава у другом циклусу, у складу са дописом МПНТР-а ,реализује се 
на даљину. Часови се реализују по важећем распореду путем одабране google classroom 

платформе 

Април 

14.4. и 15.4. Одржан је пробни завршни испит из српског језика, математике и 
комбинованог теста. 

19.4. Реализује се непосредан рад у школи 

Мај 

7.5. Објављен је електронски часопис историјске секције „Драгинац-трећи број“ у коме је 
представљен рад историјске секције, као и теме из наставе историје. 

https://anyflip.com/dciw/lkbs/  

Јун 

8.6. Крај школске године за ученике 8.разреда. У школи се реализује припремна настава за 

полагање завршног испита према утврђеном распореду. 

16.6.  и 18.6. интерна обука и вежбање у апликацији за прегледање завршног испита 

 

https://anyflip.com/dciw/lkbs/


 

22.6. Крај школске године за ученике од 1. до 7. разреда. 

23.6.-25.6. Полагање завршног испита 

27.6.Ученици 8.разреда су свечано прославили матуру у холу школе. Ове године осми 
разред завршио је 27 ученика, од тога 1 ученица је носилац Вукове дипломе. Наставничко 

веће је донело одлуку да ђак генерације буде Кристина Калабић, а спортиста генерације 
Мина Тодоровић. Матурско вече започело је доделом награда, похвалница за одличан 

успех и посебних диплома. После фотографисања ученика уследила је свечана вечера и 
журка. 

 



28.6. На Видовдан су подељене ђачке књижице и сведочанства 

У школској 2020-2021. години због епидемиолошке ситуације нису одржана сва 
уобичајена такмичења ученика, већ само један део и то најчешће само за ученика 

8.разреда. Резултати наших ученика су следећи: 

Из математике на општинском такмичењу су освојене 3 дипломе за друго место и пласман 
на окружно такмичење. Дипломе су освојили Михаило Крсмановић, Филип Тешић и Сара 

Јаковљевић. Из хемије је ученик Иван Павловић освојио 3. место на општинском 
такмичењу. Из књижевности је ученица Мина Тодоровић освојила 3. место на 

општинском и треће место на окружном нивоу. Из историје је ученик Ђорђе Обрадовић 
освојио 3. место. На такмичењу у стрељаштву је ученица Сара Јаковљевић освојила 1. 
место и екипно су и девојчице и дечаци освојили прво место на општинском и прво на 

окружном такмичењу. Ученици наше школе су учествовали и на такмичењу у лутарству и 
млађи разреди су освојили похвалу за сценски говор а старији похвалу за дебитантски 

наступ. На ликовном конкурсу „Дани ћирилице“ је ученица Дариа Гвозденовић освојила 
2. место. На конкурсу „Крв живот значи“ ученици трећег разреда наше школе су освојили 
3. место екипно са тимским радом.  

Јул и Август 

У току летњег распуста изведени су радови на реконструкцији крова у матичној школи и 

кречење просторија у издвојеним одељењима у Цикотама и Великом Селу. 

 



 

 

 



 


