
Летопис школе 

Школска 2019/2020. година 

 

Септембар 

2.9. Почетак школске године 

16.9. У школи је почела реализација пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад“.  

 



 

 

23.9.-27.9. Ученици школе су према утврђеном распореду посетили стоматолошку 
амбуланту у Драгинцу где су обављени превентивни прегледи ученика. 



Октобар 

5.10. Завршена је прва у низу акција прикупљања старог папира. Акција је трајала од 
почетка школске године, а од новчаних средстава добијених оваквом рециклажом 
купљено је воће за послуживање деце. 

 

8.10.  На школском игралишту су постављене нове табле и кошеви као донација Прве 

кошаркашке гимназије из Београда. 

 



7.10.-11.10. Дечја недеља (Организоване су бројне активности: маскенбал, представа од 

четвртака за прваке, акција Друг другу, трка за срећније детињство...) 

    

  



 

7.10. У холу наше школе приређена је изложба ученичких радова насталих поводом 

наградног ликовног конкурса "МОЈА ШКОЛА", који је организован у склопу Октобарских 
дана као део обележавања 180 година рада школе 

8.10. Музички дан- Караоке  

9.10. Спортски дан – „Игре без граница“ 

 



10.10. Поводом обележавања 180. година постојања и рада, наша школа, у сарадњи са 

удружењем грађана „Меморијал Драгинац“ приредила је 10. октобра 2019. године 
отварање документарне изложбе, ауторке Драгице Савичић, наставнице историје у 

школи. Директорка школе, Светлана Алимпић Ђокић рекла је да је  кроз ову школу 
прошло доста угледних људи, 14. доктора наука, неколико академика и других значајних 

личности који су својим знањем и радом представљали  Горњи Јадар много даље од 
Лознице и Драгинца. О поставци је говорио Љубисав Рашевић, потпредседник 
„Меморијала Драгинац“, док је изложбу свечано отворио Љубинко Ђокић, помоћник 
градоначелника Лознице. На изложби су представљени историјски извори о основној 
школи у Драгинцу сачувани у Архиву Србије, Међуопштинском историјском архиву у 
Шапцу, Универзитетској библиотеци, Народној библиотеци Србије, Музеју Јадра у 
Лозници, Библиотеци Вуковог завичаја, школској архиви и приватним албумима.  

 

 



 

 



11. 10. Квиз „ Шта знаш о својој школи“   

 

 12.10.  У суботу, 12.октобра, у нашој школи су одржани 34. Дани дечје поезије и прозе. 

Уручене су награде победницима литерарног конкурса, а на манифестацији су 
учествовали и писци за децу:Мошо Одаловић, Бошко Ломовић, Драган Марковић, 

Љубомир Ћорилић и Марко Аврамовић.  

  

14.10. Прослава 180 година рада школе  Јубилеј је прослављен уз присуство великог 
броја гостију. После ломљења славског колача, уследила је химна „Боже правде“ коју је 
извео хор наше школе под руководством наставника Дејана Митровића. „Здравицу“  



Љубивоја Ршумовића говорио је Aндреј Никић, ученик петог разреда наше 

школе. Присутнима су се обратили Зоран Антић, државни секретар, Радован Дивнић, 
заменик градоначелника и  директорка школе Светлана Алимпић Ђокић. Кратки играни 

приказ драмске секције наше школе извели су ученици виших разреда. Драмаски 
текст под називом „СЕМЕНКЕ“, рађен по тексту вероучитеља Драгана Радичевића, а уз 

помоћ наставника Јасмине Томић и Велизара Кондића. Ученици другог разреда Бојић 
Анђела и Бојан Грујичић рецитовали су  песму „Тајна“ Мирослава Антића, а потом је 
уследио сценски наступ њихових другара под називом „Бубамара“ који је са својим 
ученицима припремила учитељица Снежана Пуцаревић . Ученици четвртог разреда које 
води Вида Митровић припремили су краћи програм. Прво су извели адаптацију текста 
„Мачак отишао у хајдуке“, а потом и плесну игру „Мајмунски плес  Ученица четвртог 
разреда из издвојеног одељења у Великом Селу, Иве Алимпић улепшала је  програм 
извођењем композиције „Разгранала грана јоргована“. Одржан је и први Меморијални 

крос. 

 



 

У спомен-комплексу у Драгинцу 14.oктобра 2019. године је одржан комеморативни скуп 
поводом обележавања 78. година од страдања становништва из овог дела Јадра у 
октобру 1941. године. Државној церемонији, коју су организовали Влада Србије и Одбор 
за неговање традиција ослободилачких ратова Србије, присуствовали су представници 

цркве, Војске Србије, градске управе у Лозници, месне заједнице, драгиначке школе, 
више удружења грађана и потомци и сродници невино страдалих мештана. У име 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обратио се државни 
секретар Зоран Антић. Он је подсетио на историјске чињенице и указао на значај очувања 

сећања на недужне грађане који су били део крваве одмазде немачког окупатора.У име 
Града Лознице окупљенима се обратио Радован Дивнић, заменик 

градоначелника Лознице, рекавши да се никада не смеју заборавити злочини и 
драгиначке жртве,Уз опело жртвама и полагање венаца крај споменика, уметнички 
програм извели су глумци из Београда, виолински дуо Филхармоније младих „Борислав 

Пашћан“ и вокални ансамбл „Ноктурно“. 
https://www.youtube.com/watch?v=kuNHMJD9_VI  

https://www.youtube.com/watch?v=kuNHMJD9_VI


 
 

 
 



 
 

 

25.10. Предавање инспектора Дарка Ђурђевића ученицима шестог разреда на тему 
„Наркоманија“. 

 



 

 

Новембар 

7.11. Предавање проф др Момчила Матића, нутиционисте, доктора превентивне и 

риродне медицине, редовног професора Медицинског факултета, на тему здраве исхране 
и здравог начина живота. 

 

13.11. Акција „Старо за ново“ рециклажа електричних уређаја 



20.11. Предавање школског полицајца Бранка Борића ученицима првог, четвртог и шестог 

разреда на тему безбедности у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 



25.11. Предавање помоћника командира ПС Лозница Милоша Мирића ученицима и 

њиховим родитељима на тему „Заштита и ревенција од вршњачког насиља“ . 

 

 



 

Децембар 

16.12. Угледно-огледни час учитељице Снежане Пуцаревић „Финансијска писменост“  

23.12. Радионице млађих разреда на којима су урађени производи за Новогодишњи 

вашар 

 

26.12. Новогодишња представа и подела пакетића 



25.12. Новогодишњи вашар ученика од 1. до 4. разреда је постигао велики успех, а 

приређена је и лицитација. 

 

27.12. Такмичење у кулинарству ученика од 5. до 8. разреда и новогодишња журка 

 

 

 



Јануар 

Током јануара донацијом су на школи промењена једна улазна врата и засађене саднице 

27.1. Школска слава Савиндан- обележена је свечано  и у матичној школи и у издвојеним 

одељењима уз учешће фолклора и богат програм. 

Фебруар 

28.2. Обележен је Национални дан књиге 

 

Март 

8.3. Активности ученика издвојених одељења (Цикоте, Велико Село, Ступница) који су 
приредили изложбу радова на тему 8.марта и пролећа. 

15.3. Наша школа је била домаћин општинског такмичења из биологије. Ученица 7. 
разреда наше школе Марија Цвејић је освојила друго место. 

15.3. На општинском такмичењу из историје ученици наше школе су освојили 5 диплома-
Иван Павловић-1.место, Матеја  Бајић- 3.место, Ђорђе Обрадовић- 2.место, Ангелина 
Радивојевић- 2.место и Јован Митровић 3.место. 



17.3. Након увођења ванредног стања у Републици Србији 16.3.2020. изазваног 

епидемијом вируса корона, прешло се на онлајн наставу која је реализована до краја 
школске године. 

Април 

19.3. Васкрс је обележен тематском ликовном изложбом на сајту школе, као и тематским 
онлајн садржајима посвећеним празнику. 

 

Мај 

На сајту школе је објављен други број школског електронског часописа историјске секције 

„Драгинац“. https://anyflip.com/dciw/cyed/  

Јун 

Наставничко веће је за ђаке генерације изабрало два ученика са једнаким бројем поена 

према Правилнику о избору ђака генерације. То су: Јован Митровић и Ангелина 
Радивојевић. 

https://anyflip.com/dciw/cyed/


Август 

Почетак радова на замени кровног покривача у матичној школи на првој каскади. Радови 

су завршени током августа и септембра 2020. године 

 

 

 

 


