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Летопис 
 

Летописи су историјски списи састављени од 
низа кратких, једноставних бележака. 
Догађаји се у летопису уносе временским редоследом, 
по месецима и годинама. 



Овако је било некада... 
 

Основну школу „Вук Караџић“ подигле су радне организације лозничке општине, радове изводили током 
1964/65. Године предузећа „Зидар“ и „Занатско“. За време градње њени ученици похађали су наставу у 
другим градским школама. Осмог новембра 1965. Године школа је завршена и свечано отворена, 
примила 930 ученика од I до VIII разреда. Имала је 13 учионица и мокри чвор за наставнике и ученике. 
Грејало се на каљеве пећи које су ложене из ходника. У свом саставу је до 1989. Године имала издвојено 
одељење у Лозничком пољу које је данас у саставу ОШ „Кадињача“. Интеграцијом школа у Србији 
нашој школи припојена је осморазредна школа у Зајачи 1992. Године са издвојеним одељењима Пасковац 
и Горња Борина. Школа у Зајачи почела је са радом 1936. Године као четвороразредна у приватној кући 
Влајка Стевановића који је био њен послужитељ. Утисци првог учитеља Михаила Ристановића, били 
су веома лоши јер зграда која је изнајмљена за школу није одговарала условима рада. Школу је похађало 
26 ученика да би број нарастао до 70, тако да је озидана нова школска зграда и усељена 1939. године. У 
септембру 1952. Године школа у Зајачи прерасла је у осморазредну због великог броја деце. Градњу су 
финансирали: рудници и топионица антимона, Земљорадничка задруга Пасковац и Народни срески 
одбор. Зграда основне школе у Пасковцу је првобитно имала само једну учионицу и наставнички стан и 
предата је на употребу априла 1949. године. Пошто се због све већег прилива ученика указала потреба 
за проширењем школског простора, у току 1950. године, наставнички стан је претворен у учионицу. 

 
Школа данас ... 

 
Настава и радни простор се свакодневно модернизују. Незавршена фискултурна сала је донацијом 
јапанске амбасаде завршена и свечано отворена 08. Јуна 2004.године. Исте године уведен је видео надзор 
у школу. Матична школа данас располаже са 18 учионица, у оквиру којих су и дигитална учионица, 
опремљени кабинети за биологију, физику, хемију, музичку културу,историју,српски језик, 
математику,техничко образовање и кабинет за стране језике. Ушколској згради постоји опремљена 
учионица за предшколце. У великом школском дворишту које је ограђено су два спортска терена и парк 
за најмлађе.У наредном периоду планира се опремање још једног кабинета са рачунарима за потребе 
млађих разреда и комплетна санација мокрог чвора. Школа у Зајачи је комплетно обновљена и 
опремљена донацијом предузећа „Рудници и топионица Зајача“, 2007. године. Школа има 6 учионица, 
дигитални кабинет за информатику, наставничку канцеларију, библиотеку и учионицу за предшколце. 
Данас школу похаћа 55 ученика од I до VIII разреда. Школа у Пасковцу има две учионице,наставничку 
канцеларију и учионицу за предшколце, похађа је 17 ученика у два комбинована одељења од I до IV 
разреда. На школи је 2011. године замењена кровна конструкција. Школа у Горњој Борини је 2005. 
године реновирана и данас је похађа 6 ученика које води један учитељ у комбинованом одељењу. 

 
Бивши и садашњи радници наше школе 

 
Директори: 

 Јаковљевић Радован: 1964-1978. године; 
 Арсеновић Сретен: 1978-1997. године 
  Тривковић Перо: 1997-2002. године; 
 в.д. Белић Загорка: 2002-2003. година 
 Андрић Добро, 2004-2019. година 
 садашња ВД директорка је Анета Ракић 

 
Наставно особље: 
Учитељи и наставници који су некада радили унашој школи и остали у лепом сећању генерација које су 
водили али и младим колегама са којима су радили:АрсенићДобрила, Милановић Живорад, Васиљевић 
Драгица, Ђорђевић Олга, Митровић Олга, Перић Светислав, Алексић Јелка, Вујић Мира, Јаковљевић 
Марица, Стефановић Љубица, Белић Загорка, Мијајловић Мирјана, Ђурђевић Живана, Марић Милева, 
Митровић Милан, Вукосављевић Стојадин, Артуков Леца, Максимовић Зорица, Сретеновић 
Александар, Симеуновић Милица, Митровић Слободанка, Марић Милевка, Деспотовић Зора, Поповић 
Живко, Симеуновић Милица, Вујић Павле, Марковић Душанка, Симанић Милена, Савић Слободанка, 
Кокановић Обрад, Тепавчевић Веселин, Стефановић Љиљана, Максимовић Милован... 
Учитељи и наставници који сада раде у нашој школи: Мандић Миленко, Томић Милка, Јањић Зорица, 



Дејановић Жељка, Милановић Оливера, Цветиновић Снежана, Петровић Марија, Видовић Мирослава, 
Симић Гордана, Ћосић Мирјана, Лукић Радмила, Васиљевић Миланка, Ђурић Светлана, Стефановић 
Милица, Ивковић Славица, Андрић Владан, Ђурић Татјана (мења је Радонић Сања), Марковић Жељка, 
Којић Јелена, Максимовић Наташа, Косовац Петар, Сања Симић де Граф, Самуровић Светлана, 
Трипковић Јелена, Панић Снежана, Мирјана Милићевић, Секулић Мирослав, Марковић Игњат, 
Петковић Бранка, Слађана Живановић, Кокановић Зоран, Митровић Весна, Савић Милосава, 
Станојевић Светлана, Павловић Зорица, Митровић Владан, Ковач Бојана, Стефановић Миланка, 
Ђукановић Ана, Дејановић Мирослав, Томић Ана, Марковић Мирјана, Андрић Добро, Бурмазовић 
Дарко, Тешић Братислав (мења га Томић Раденко), Фафулић Ана, Ђукановић Слађана, Тешмановић 
Анђелко, Васић Тијана, Поповић Бранко, Мехмедали Вели. 

 
Ваннаставно особље: 
ВД директорка Анета Ракић, Максимовић Милена - секретар, Павловић Јелица – психолог /педагог, 
Симић Ђурђина, Деспотовић Верица - благајник, Јобичић Милорад - шеф рачуноводства, Алексић 
Јелена – библиотекар, Бабић Милан - домар, Тешмановић Славко – домар, спремачице: Павловић 
Милица, Павловић Милојка, Мићановић Миланка, Ракић Гордана, Симић Снежана, Антонић Милка, 
Станимировић Данка, Богићевић Драгица, Илић Милош, Максић Милена, Илић Видојка. 

 
Успешни а наши 

 
Ученици наше школе, уз помоћ својих учитеља и наставника, учествовали су на такмичењима из свих 
предмета и на свим нивоима – остварујући запажене резултате. Ученици школе учествовали су и на 
квизовима: Ко зна више о ЦК-у, Национална географија, Питалице за свезналице... конкурсима – 
литерарним, ликовним... 
Врхунске резултате на Републичким такмичењима остварили су следећи ученици: 
* Поповић Петар два пута 1. Место на Савезном такмичењу из физике 1997.и 2000. године 
* Чолић Дубравка 2. Место на литерарном конкурсу расписаном од Омладинског савеза Србије на тему 
„Најлепша реч мама“ 1999. године 
* Јовановић Владимир –Гран-при на Међународном кросу Радио Београда 
* Станимировић Сања 3. Место на Републичком такмичењу из географије 2000. године 
* Јањић Дејан 2. Место на Савезном такмичењу из физике 2001. године 
* Станимировић Сања 3. Место на Републичком такмичењу из српског језика 
* Косорић Ана 2. Место а Обреновић Александра 3. Место на Републичком такмичењу из 
историје 2005. године 
* Ученици литерарне секције 3. Место на Републичком такмичењу 2004. И 2005. године 
* Васић Ђорђе 3. Место на Републичком такмичењу из географије 2008. године 
* МанојловићВукашин2.местонаРепубличкомтакмичењуизфизике2010.године 
* Манојловић Вукашин 2.место на Републичком такмичењу из математике 2010. године 
* Нинковић Наташа 3. Место на Републичком такмичењу из историје 2010. године 
* Манојловић Вукашин 1. Место из физике Регионални центар за таленте 2011. године 
* Горан Мијаиловић 2. место на Републичком такмичењу из историје 2012. године 
*Манојловић Вукашин 3. Место на Републичком такмичењу из физике 2012. 
Године... 
Ово су само неки од најуспешнијих ученика из протеклих 13 година... 



Школска 2013/14. година 

Септембар 2013.год. 
 

02.09.-  почетак нове школске године 
пријем првака 
подељењи бесплатни уџбеници нижим разредима 
нови наставни кадар 
саобраћајна полиција дежурала испред школе 

 
04.09.- покренут пројекат у сарадњи са Заводом за јавно здравље Шабац под називом 

„Праћење квалитета воде у Зајачи и превенција експозиције тешким металима и 
њихове даље апсорпције уорганизму.“ 

 
05.09.- одржани појединачни родитељски састанци 

у ИО Зајача одржан заједнички родитељски ученика виших разреда 
на родитељским састанцима изабрани нови чланови за Савет родитеља 

 
06.09.- одржана седница Савета родитеља у 17 часова 

постављен дигитални мерач брзине аутомобила у зони школе 
 

09.09.- ученици обавештени о висини осигурања и ужине за ову школску годину 
 

11.09.-  предавање за ученике I разреда тема „Деца у саобраћају“ 
одржана седница Школског одбора у 17 часова 

 
12.09.- радови на санацији дечијег тоалета теку поплану 

 
17.09.-  у ИО Зајача после наставе одржан“КросРТС–а“ученика виших разреда 

16.-20.09.- реализован“Крос РТС–а“ ученика свих разреда матичне школе 

23.09.- реновирани женски дечији тоалет у приземљ у матичне школе, у употреби 

23.-27.09. – обележена недеља спорта спортским активностима у школи 

25.09.-  екипа лекара медицинског центра “Др. Миленко Марин“ поводом светског дана срца 
одржала предавање у матичној школи за ученике I разреда 

 
27.09.- у ИО Зајача стигла донација књига  зашколску библиотеку поклон од РТС 

 

Октобар 2013.год. 
 

07-13.10.-  обележена „Дечија недеља „ учешћем ученика нижих разреда на маскенбалу и 
продајној изложби на платоу испред Вуковог дома. 
У оквиру Дечије недеље реализована “Трка за срећније детињство“ ученика 
свих разреда 

 
15.10.-  разговори о даљим активностима чланова Завода за јавно здравље Шабац са 

кординатором пројекта под називом, “Праћење квалитета воде у Зајачи и превенција 
експозиције тешким металима и њихове даље апсорпције у организму“, школским 
психологом Мајом Костадиновић. 
Ученици IV разреда приредили приредбу под називом “Деца деци 

15.-18.10.- обављени систематски прегледи ученика III, V и VII разреда 



18.10.- откривен квар на водоводној мрежи на улазу у школско двориште, почела санација 
 

25.10.- одлазак заинтересованих наставника српског језика и библиотекара на Сајам књига 
у Београд, превоз обезбедила градска управа. 

 
29.10.-  ученици од I до IV разреда у Дому културе “Вук Караџић“ гледали пројекцију 

анимираног цртаног филма поводом KIDS FEST 
 
31. 10.- одржана седница Одељењског већа од I до VIII разреда у ИО Зајача са почетком у 13 часова 

 
 

Новембар 2013. год. 
 
01. 11.-  одржана седница Одељењског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком 

у 12:30 часова 
 
04. 11.- извршена хигијенска и здравствена контрола доставе ужине за ученике 

 
05. 11.- одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 17:40 часова 

 
06.11.-  набављена наставна средства – нове историјске и географске карте, материјал 

за лабараторијске вежбе из физике, хемије и биологије и двеогласне табле. 
 

08.11.- одржана свечана академија поводом прославе Дана школе 
 

11.11.- Државни празник–Дан примирја у Првом светском рату 
 

12-19.11.- на предлог директора школе Добре Андрића спроведена акција “Помоћ социјално 
угроженим ученицима“ у ИО Зајача 

 
16.11.- радна субота надокнада часова од Дана школе – распоред од петка 

 
20-27.11. - сакупљено 40 000 динара за лечење оболелог дечака , ученика Техничке школе 

 
28.11.- у Зворнику одржан ДРИСАМА ФЕСТ-ученик наше школе Стефан 

Манојловић - освојио Захвалницу и Диплому 
 

29.11.- ученици VIII разреда са наставником историје Весном Митровић посетили изложбу 
„Дринска дивизија“ која је одржана у Музеју Јадар 

 

Децембар 2013.год. 
 

02.12.-  ученици од II до IV разреда присуствовали смотри песништва за децу под 
називом „Витезово пролеће“ 

06.12.- за ученике IV разреда организован квиз “Ко зна више о Црвеном крсту и здрављу“ 
у сали Економске школе са почетком у 10 часова 

 
09.12.-  ученици VI разреда учествовали у квизу за децу подназивом “Питалице за 

свезналице “који већ пету годину за редом организује ТV LOTEL 
 

10.12.-  екипа зубара медицинског центра “Др. Миленко Марин“посетила школу и прегледала 
зубе ученицима I разреда. 

 
13.12.- организован шаховски турнир ученика виших разреда у ИО Зајача 

 
16.12.-  екипа зубара медицинског центра “Др. Миленко Марин“ посетила ИО Зајача и Пасковац и 



прегледала зубе ученицима I разреда. 
почели радови на уређењу ограде испред школе 

 
25.12.-  одржана седница Одељењског већа од Iдо VIII разреда у матичној школи са почетком у 12:30 

часова 
одржана седница Школског одбора у 17 часова 
урађен санитарни чвор у ИО Пасковац – средства обезбедила Месна заједница Пасковац 

 
26.12.- ученици II разреда приредили приредбу зародитеље и ученике IV разреда 

одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 17:40 часова 
 

27.12.- завршено прво полугодиште школске 2013/14. Године поделом ђачких књижица 
свим ученицима од I до VIII разреда 
Ученици од V до VIII разреда у ИО Зајача организовали квиз под називом “Покажи шта 
знаш“за родитеље и ученике од I до IV разреда 
Ученици од I до IV разреда организовали продајну изложбу ликовних радова 
за родитеље 

 
 

Јануар 2014.год. 
 

20.01. - почело друго полугодиште школске 2013/14.године 
 

27.01.-Свечано обележена школска слава “Свети Сава“ у матичној школи и издвојеним 
одељењима Пасковац и Зајача 

 
29-31.01. - организована школска такмичења из математике за ученике од III до VIII разреда и 

физике за ученике од VI до VIII разреда 
 
 

Фебруар 2014.год. 
 

05.02.-  одржани појединачни родитељки састанци у матичној школи 
у ИО Зајача одржан заједнички родитељки састанак 

 
12-13.02. - одржани састанци актива у оквиру школе 

Наставници наше школе у великом броју одазвали се промоцији уџбеника издавачке куће 
„Klett“ одржаној у ОШ „Анта Богићевић“ 

 
17.02.- Дан државности Републике Србије 
 
20.02.- одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 12:20 часова 

- избор уџбеника за 2014/15. годину 
 

17-20.02. - организована школска такмичења из биологије, географије, хемије и српског језика 
 

27.02.- ученици IV разреда са учитељицом Горданом Симић извели представу за родитеље 
 

28.02. - одржана седница Савета родитеља у 17 часова 
- избор уџбеника за 2014/15. годину 

 

Март 2014. год. 
 

01.03. - одржана Општинска такмичења из математике и физике 
 
03.03.-на Општинском такмичењу из математике и физике ученици наше школе постигли запажене 



резултате и обезбедили пролаз за наредни ниво такмичења 
одржана седница Школског одбора у 13 часова 

 
15.03.-наша школа била домаћин општинског такмичења из биологије, на коме су наши ученици 

остварили запажене резултате и обезбедили пласман за наредни ниво такмичења 
 

19.03. - почео упис ђака првака 
 

20.03.-песник Мирјана Попов из Новог Садао држала “песнички час“ са ученицима од I до IV разреда који 
је протекао упријатној атмосфери и дивном дружењу 
На Општинском такмичењу школских екипа у малом фудбалу – женска екипа наше 
школе освојила 2. место 

 
22.03.-на Општинском такмичењу из историје и географије ученици наше школе остварили запажене 

резултате и обезбедили пласмане за наредни нивота кмичења 
 

25.03.-одржана седница Одељењског већа од I до IV разреда у матичној школи са почетком у12:30 
часова 

 
26.03.-одржана седница Одељењског већа од I до VIII разреда у ИО Зајача са почетком у 13 часова 

одржана седница Одељењског већа од I до VIII разреда у матичној школи са почетком у17:40 
часова 

 
28.03. - одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 17:40 часова 

 

Април 2014.год. 
 

01.04.-почео упис деце у припремни предшколски програм и упис предшколаца у први разред 

03.-10.04.-за ученике IV разреда организована настава у природи 

09.04. - организован „Сајам образовања“ за ученике VIII разреда 
-на окружном такмичењу из математике ученица IV разреда Магдалена Бојанић освојила III 
место 

 
12.04.-заинтересовани ученици VIII разреда присуствовали презентацијама средњих школа 

(Гимназија, Средња економска школа и Техничке школе) 
17.-24.04. – пролећни - Ускршњи распуст 

 
24.04. - заинтересовани ученици VIII разреда посетили фирму „СТИМ ИМПОРТ“ 

 
26.04.-заинтересовани ученици VIII разреда присуствовали презентацији средњешколе “Свети Сава“ 

-на окружном такмичењу из историје ученици наше школе освојили II друга и треће место и 
обезбедили пролаз на републичко такмичење 

 
30.04.-на ликовном конкурсу Црвеног крста на тему “Крв живот значи“ ученица V разреда наше 

школе Тијана Којић освојила I награду. 
 
 

Мај 2014.год. 
 

01.-02.05. - Првомајски празници 
 

09.-10.05. - одржан пробни завршни испит за ученике VIII разреда 
-ученици су радили три теста: српски, математика и комбиновани 



15.-19.05.-због временских непогода нијебило наставе 
 
20.05. - покренута хуманитарна акција помоћ поплављенима 

 
29.05. - школа се укључила у хуманитарну акцију коју је покренуо Центар за културу 

 
30.05. - крај школске године за ученике VIII разреда 

-одржан родитељски састанак за ученике VIII разреда (активности око завршног испита и 
уписа у средње школе и прослава мале матуре) 

 
 

Јун 2014.год. 
 

02.-13.06. - реализована припремна настава за ученике VIII разреда 
 

03.06.-одржана седница Одељењског већа за ученике VIII разреда у матичној школи са почетком у 
17:30 часова 

 
04.06.-хуманитарна представа за ученике од I до IV разреда изведена у играоници “МалиСирано“ 

 
06.06.-ученици IV разреда са почетком у 12:30 извели приредбу за будуће прваке “Добродошли, 

прваци“ 
 

09.06.-на републичком такмичењу из историје ученик VII разреда Никола Вукосављевић освојио 
II место 

- ученици IV разреда били на планираној екскурзији у Београду 
 

11.06.-одржана седница Наставничког већа за ученике VIII разреда у матичној школи са почетком 
у 17:30часова 

 
13.06. - крај школске године 

- ученици од I до IV разреда вратили бесплатне уџбенике 
 

16.06.-за ученике VIII разреда почело полагање мале матуре–рађен тест из српског језика 
 

17.06. - ученици VIII разреда радили тест из математике 
 

18.06. - последњег дана ученици VIII разреда радили комбиновани тест 
 

19.06.-одржана седница Одељењског већа за ученике од I до VII разреда у матичној школи са почетком 
у 17:30 часова 

 
21.06. - организована матурска забава за ученике VIII разреда у школи 

 
24.06.-одржана седница Наставничког већа за ученике од I до VII разреда у матичној школи са 

почетком у 17:40 часова 
 

26.06.-објављени званични резултати завршног испита за ученике VIII разреда 

27-28.06.-попуњавање листе жеља за упис у средњу школу 

28.06. - подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од I до VII разреда 
 

30.06.-ученици VIII разреда могу да провере тачност попуњених листа жеља и пријаве неправилности 
ако ихима 

 
 



Јул 2014.год. 
 

06.07.-објављени званични резултати по листама жеља о пријем у усредње школе 
већина ученика наше школе уписала је средњу школу по првој и другој жељи 
два ученика чекају други уписни круг 

 
07.07. - први уписни круг у средње школе 

 
10.07.- други уписни круг у средње школе сви 

ученици уписали су средњу школу 
 

15.07.-почели радови на санацији мокрог чвора у приземљу–тоалет за дечаке, прошле године 
извршена је санација–тоалета за девојчице 

 
15.07. – 30.07. - окречене три учионице, једна канцеларија и фискултурна сала 

 
 

Август 2014.год. 
 

08.08.-Завршени радови на санацији мокрог чвора у приземљу – тоалет за дечаке чиме је 
мокри чвор у приземљу уцелости реновиран 

 
18-26.08.-организована припремна настава за два ученика VII разреда која полажу историју и 

математику 
 
19.08. – новим клупама опремљене две учионице за ученике првог разреда 

 
21.08. - одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 9:00 часова 

 
27.08. - поправни испит из историје полагао један ученик VII разреда 

 
28.- 29.08. - поправни испит из математике полагала два ученик а VII разреда 
29.08.-одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 9:00 часова 

упознавање са новимколегама 
подељења задужења за нову школску годину 
упознавање са наставним календаром за новушколску годину 
предаја годишњих планова наставника 

 
 
 

Школска 2014/15. година 
 
 

Септембар 2014.год. 
 

01.09.-  почетак нове школске године 
пријем првака 
подељењи бесплатни уџбеници нижим разредима 
нови наставни кадар 

саобраћајна полиција дежурала испред школе 
 

03.09.- Град Лозница пожелео срећан полазак у школу ђацима првацима поклон пакетом, 
који је уручен сваком прваку. 

 
03.-05.09. - одржани појединачни родитељски састанци 



у ИО Зајача одржан заједнички родитељски ученика виших разреда 
на родитељским састанцима изабрани нови чланови за Савет родитеља 

 
05.09.- одржана седница Савета родитеља у 17:30 часова 

 
08.09.- ученици обавештени о висини осигурања и ужине за ову школску годину 

 
10.09.- предавање за ученике I разреда тема “Деца у саобраћају“ 

 
11.09.- одржана седница Школског одбора у 17:30 часова 

 
11.09.- дружење са песником Попадић Недељком 

 
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. 

 
12.-13.09.- изведена екскурзија ученика VII разреда, надокнада од прошле школске године 

 
15.09.- предавање за ученике I разреда тема “Деца у саобраћају“ у ИОЗајача 
 
15.09.- понуђен часопис за децу „Школарка“ и „Школарац“ 
 
19.09.- ученици III и V разреда из ИО Зајача и Пасковац ишли на систематски преглед  
 
20.-21.9.-изведена екскурзија ученика 8. разреда, надокнада од прошле школске године 
 
25.09.- ученици VII разреда из ИО Зајача ишли на систематски преглед у „Дечији диспанзер“ 

 
 

Октобар2014.године 
 

06.-10.-обележена „Дечја недеља“ учешћем ученика нижих разреда на маскембалу и продајној изложби 
на платоу испред Вуковог дома.У оквиру Дечје недеље реализована „Трка за срећније детињство“ 
ученика свих разреда. 

 
9.10.-обележена Дечја недеља у ИО Зајача учешћем ученика нижих разреда и предшколаца.Заједно са 
учитељицама и васпитачицом ученици су организовали приредбу,а затим маскирани прошетали 
Зајачом. 

 
10.10.-прикупљање помоћи за Јелену Милутиновић, ученицу 5. разреда, ИО Зајача у виду новца, 
хране, гардеробе, средстава за личну хигијену. Рок за достављање помоћи је 17. октобар 2014. 
године. 

 
10.10.-поклон Црвеног крста деци ОШ „ВукКараџић“. Стигло 249 пари чарапа италијанске фабрике 
„Голден лејди“ 

 
16.10.-почела су такмичења у овој школској години и први запажени резултати. На општинском 
такмичењу ученика основне школе из стоног тениса женска екипа наше школе у саставу Вања Мићић и 
Јелена Пантелић VIII3, освојила је 3. место, а у појединачном пласману ученица Вања Мићић освојила 
је 2. место. Предметни наставник РаденкоТомић. 

 
16.10.-ученици Основне школе “ВукКараџић“ Лозница, освојили су друго место на општинском 
такмичењ у умалом фудбалу. Пратилац Раденко Томић. 

 
21.10.-одржана седница Школског одбора у 17:30 часова 

 



24.10.-ученици првог разреда посетили школску библиотеку. Упознати су са правилима коришћења 
и чувања књига које ће користити током школовања. 

 
28.10.-5.11.-обављени систематски прегледи ученика III, V и VII разреда 

31.10.-одржано Одељењско веће у ИО Зајача за разреде од I до VIII. 

31.10.-поклон библиотеци, књига МИЛАН ПАНИЋ- THE MISSION OF PEACE-Манојло Мања 
Вукотић. 

 
 

Новембар 2014. године 
 

1.11.-одлазак заинтересованих наставника и учитеља на Сајам књига у Београд,превоз обезбеђен,цена 
превоз+улаз, 500 динара. 

 
3.11.-одржано Одељењско веће у матичној школи за разреде од I до VIII. 
 
4.11.-Наставничко веће одржано у матичној школи, са почетком у 17:30. 8.11.-одржана свечана 
академија поводом Дана школе. 
11.11.-државни празник-Дан примирја у Првом светском рату. 

 
12.11.-ученик Матеја Павловић, I1, освојио друго место у акцији FORMA IDEALE на тему “Моја 
идеална соба“. Као награду добио сто за компјутер. 

 
17.11.-наставно особље ОШ“Вук Караџић“започело законски штрајк,часови трају по 30 минута. 
Штрајк ће трајати до испуњења захтева просветних радника,тј.увођење платних разреда. 

 
19.и20.-ученици петог разреда матичне школе “Вук Караџић“ и ИО Зајача, присуствовали 
предавању саобраћајне полиције,тема „Безбедно детињство-развој безбедоносне културе 
младих“,организатор Полицијска управаШабац. 

 
20.-23.-едукативни камп Црвеног крста у Митровом пољу са темом-Промоцијах уманих вредности- 
Присуствовали ученици четвртог разреда, Вељко Грубачић, Мина Митрић и Данијела Мијић 

 
Од 17.до 28.11.-недеља посвећена безбедности у саобраћају 

 
23.11.-додељења диплома и захвалница ОШ “Вук Караџић“, Лозница за освојено друго место на 
турниру у рукомету за девојчице 

 
28.11.-издавачка кућа “КЛЕТ“ организује превоз на стручну трибину у Шабац за предметне 
наставнике. Бесплатна акредитована стручна трибина:“Зашто је важно самовредновање ученика и 
ученица“ 

 
28.11.-Вељко Петровић,ученик IV2 освојио златну медаљу у кик боксу 

 
28.11.-Ана Тијанић, ученица IV2, носилац медаље за прво место на државном турниру у теквонду 
одржаном у Руми 

 
 

Децембар 2014. године 
 

1.12.-обележен Дан борбе против ХИВ-а 
 

4.12.-одржан Фестивал наукеу Београду. Фестивалу науке присуствовало 45 ученика наше школе, од 
VI до VIII разреда у пратњи наставника 



 
8.12.-екипа зубара медицинског центра “Др. Миленко Марин“ посетила школу и прегледала 
зубе ученицима првог разреда и одељења V2 

 
9.и 11.12.-тестирање ученика 8.разреда-психолог канцеларије за младе 

11.12.-одржана седница Школског одбора у 12:30 

14.12.-првенство основних школа града Лознице у шаху одржано у ОШ “Доситеј Обрадовић“ 
Клупци. Ученик VIII2 Миленко Манојловић освојио треће место 
 
17.12.-саветодавни разговор психолога канцеларије за младе по обављеном тестирању ученика 
8. разреда 

 
23.12.-тестирање ученика 8. разреда и ИО Зајача-психолог канцеларије за младе 

 
23.12.-у ОШ “Вук Караџић“ Лозница, одржано општинско такмичење у одбојци. Екипа наше 
школе освојила је:дечаци треће место, девојчице четврто место 

 
25.12.-Одељењско веће у ИО Зајача за разреде од I до VIII 

26.12.-Одељењска већа у матичној школи за разреде од I до 

VIII 

26.12.-за ученике четвртог разреда организован квиз “Ко зна више о Црвеном крсту и здрављу“ у сали 
Економске школе. Представници наше школе: Вељко Грубачић, Мина Митрић и Данијела Мијић 

 
29.12.-одржана седница Наставничког већа у матичној школи 

 
30.12.-завршено првопо лугодиште школске 2014/2015. Године поделом ђачких књижица свим 
ученицима од I до VIII разреда 

 

Јануар 2015.године 
 

20.1-почетак другог полугодишта школске 2014/15. године 
 

21.1-поклон књига главног одбора Удружења ратних добровољаца 1912.-1918. њихових потомака и 
поштовалаца „Подриње“Лозница-“Јадар и околина у Првом светском рату“ 

 
27.1.-свечано обележена школска слава Свети Сава у матичној школи и издвојеним одељењима Пасковац 
и Зајача 

 
29.1.-одржана седница Школског одбора у 12:30 часова 

 
30.1.-издавачка кућа “Нови Логос“ организује за учитеље и наставнике географије промоцију уџбеника у 
Вуковом дому културе у Лозници. Предавање за учитеље у 17:30 часова, а за наставнике географије у 
18 часова. 

 
31.1.-организовано школско такмичење из математике за ученике од 3. до 8. разреда 

 

Фебруар 2015. године 
 

2.2.-Црвени крст Србије расписао ликовно-литерарни конкурс са темом промоције добровољног, 
анонимног и неплаћеног давалаштва крви-“Крв живот значи“-Најуспешније ликовне и литерарне 



радове,наградиће Црвени крст Лозница. 
 

5.2.-одржана седница Савета родитеља у 17:оо часова 
 

10.2.-Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије даровала је свим ученицима првог разреда 
књигу „Пажљивкова правила у саобраћају“ 
 
12.2.-издавачка кућа КЛЕТ организује бесплатну акредитовану стручну трибину “Зашто је важно 
самовредновање ученика и ученица“. Презентација је намењена професорима разредне наставе и 
одржана је у Центру за културу “Вук Караџић“у 18:30 часова 

 
13.2.-у хали Спортског центра „Лагатор“ ученици првог разреда присуствовали приредби „Пажљивко“ 

16.и 17.-Дан државности Републике Србије 

18.2.-постигнут договор синдиката и министарства просвете-нормализација наставе у школи,часови 
трају 45 минута 

 
18.2.-предавање на тему–Превенција насиља-у Вуковом дому културе са почетком у 17:00 часова 

 
22.2.-КатаринаЂурић, ученица 8. Разреда освојила прво место на општинском такмичењу 
из књижевности 

 
26.2.-одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 12:20 часова-избор 
уџбеника за2015/16. годину 

 
27.2.-сарадња са удружењем грађана „Светионик“ на пројекту „Заједно смо јачи“.Пројекат има за циљ 
побољшање положаја и квалитета живота деце са проблемима у учењу и другим облицима тешкоћа, 
којима је потрбна нека врста персоналне асистенције 

 
28.2.-одржано општинско такмичење из матаематике, физике, енглеског и италијанског језика 

 
 

Март 2015. године 
 

2.3.-Министарство просвете,науке и технолошког развоја донело одлуку о подели бесплатних 
уџбеника за наредну школску годину за једну групу ученичке популације 

 
4.3.-одржана седница Школског одбора са почетком у 17:00часова 

 
6.3.-због временских неприлика и нестанка електричне енергије настава у ИО Зајача није реализована 

9.-13.3.-преглед зуба ученицима 2.,4.,6.и 8. разреда од 08:00 часова 

11.3.-Седница наставничког већа-давање мишљења о избору кандидата за директора школе 

12.3.-такмичење из математике „Мислиша“.Учествују ученици од 2. до 8. разреда 

13.и18.3.-систематски прегледи првака у матичној школи и ИО Зајача 

13.3.-презентација средње уметничкешколе 

14.3.-наша школа била домаћин општинског такмичења из биологије 
 

17.3.-у сали зафизичко васпитање одржана представа “Хоћу нешто да те питам“- глумац Младен 
Огњановић. Цена представе 150 динара. 

 
18.3.-одржана седница Школског одбора са почетком у 17:00 часова 



 
20.3. хуманитарно-еколошка акција,чепом до колица за Верицу (у кутије убацити све врсте пластичних 
чепова) 

 
24.3.-на такмичењима протеклог викенда ученици наше школе су постигли следеће резултате:-из 
географије-општинско такмичење:Лучић Теодора 7/3 треће место, Јовичић Урош 7/1 треће 
место. Предметни наставник Светлана Станојевић. На књижевној олимпијади-окружни ниво: 
Александра Јеринић7/1 треће место, Катарина Ђурић 8/2 треће место. Предметни наставник 
Жељка Марковић 

 
25.3.-упис првака у школску 2015/16. годину 

 
26.3.-ученик5/1 Ђорђе Јанковић добио похвалницу и књиге као награду за остварен успех на 
Песничком конкурсу књижевног клуба КУД “Караџић“. Ученик Урош Петровић ученик 2. 
разреда Музичке школе остварио 1. Награду на 8. Међународном музичком фестивалу 

 
28.3.-издавачка кућа КЛЕТ организује семинар за наставнике српског и енглеског језика 

30.3.-Одељењска већа у матичној школи за разреде од 1. До 8. 

31.3.-Одељењско веће у ИО Зајача за разреде од 1. До 8. 

31.3.-одржано школско такмичење рецитатора 

 
Април 2015. године 

 
2.4.-одржана седница Наставничког већа у матичној школи 

 
6.4.-обавештење ученицима да ће у Дому културе “Вук Караџић“ бити одржана пројекција 
домаћег филма“Енклава“ 

 
9.-16.4.-пролећни Ускршњи распуст 

 
20.4.-Министарство просвете,науке и технолошког развоја доставило школи допис који ученици имају 
право на бесплатне уџбенике, тј. Прва и друга категорија 

 
21.4.-на окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, ученика основних школа, одржаног 
протеклог викенда,ученица 6.разреда наше школе, Анђела Петровић, освојила је треће место. Предметни 
наставник Тања Ђурић 

 
24.и25.4.-одржан пробни завршни испит за ученике 8. разреда, српски језик, математика и 
комбиновани тест 

 
26.4.-одржано окружно такмичење из биологије у Шапцу. Ученици наше школе Тијана Јакупек 5. 
разред и Стефан Крунић 6. Разред освојили треће место. 

 

Мај 2015. године 
 

1.5.-Првомајски празници 
 
4.5.-четири ученице 8. Разреда су прошле обуку за вршњачке едукаторе по пројекту ИСПРАВАН СТАВ 
на тему превенције психоактивних супстанци и коцкања 

 
5.5.-за ученике осмих разреда почела презентација средњих школа 

 



7.-9.5.-поводом обележавања Дана Европе у Обреновцу су одржани турнири ученика седмих и осмих 
разреда основних школа. Наш град су представљали ученици наше школе са екипом дечака који су се 
такмичили на каошаркашком турниру и освојили треће место 

 
12.5.-обављено тестирање ученика осмих разреда из енглеског језика 

 
13.5.-у Олимпијском боксу ученици четвртог разреда Индир Врачић и Растко Симић освојили су прва 
места 

 
19.5.-на13.Београдском фестивалу писаца за децу ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ, књижевни часопис за децу 
ВИТЕЗ, доделио је дипломе одељењским заједницама трећег разреда наше школе. 

 
25.5.-на Савезном такмичењу, Ликовна културна радионица у оквиру “Ђачког Вуковог сабора“ ученица 
седмог разреда Теодора Лучић освојила је друго место. Наставник Јована Вишњић. 

 
29.5.-крај школске године за ученике 8.разреда 

-одржан родитељски састанак за ученике 8. Разреда (активности око завршног испита и уписа 
у средње школе и прослава мале матуре) 

 
 

Јун 2015. године 
 

1.6.-реализована припремна настава заученике 8. разреда 

1.6.-почетак Мале школе за будуће прваке 

1.6.-одржане седнице Одељењског и Наставничког већа за ученике 8. Разреда у матичној школи 
са почетком у 17:30 часова 

 
12.6.-крај школске године за ученике од 1. до 7. разреда 

 
15.6.-за ученике 8. Разреда почело полагање мале матуре – рађен тест из српског језика 

16.6.-ученици 8. Разреда радили тест из математике 

17.6.-последњег дана ученици 8. Разреда радилик омбиновани тест 
 

18.6.-организована матурска забава за ученике 8. Разреда у школи 
23.6.-одржане седнице Одељењских већа за ученике од 1. до 7. Разреда у матичној школи 

24.6.-одржана седница Наставничог већа у матичној школи 

26.6.-попуњавање листе жеља за упис у средњу школу 
 

28.6.-подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од 1. до 8. Разреда 
 
 
Август 2015. године 

 
24.8.-одржана седница Наставничког већа 

 
31.9.-одржана седница Наставничког већа са почетком у 9 часова-подељења задужења за нову школску 
годину 

 
 
 



 
Школска 2015/16. година 

 
Септембар 2015. године 

 
 

1.9.-почетак нове школске године пријем првака 
Подела уџбеника од првог до осмог разреда нови наставни кадар 
саобраћајна полиција дежурала испред школе 

2.9.-стигли бесплатни уџбеници за ученике 
 

2.и 3.9.-одржани појединачни родитељски састанци 

4.9.-одржана седница Савета родитеља у 17 часова 

7.9.-ученици обавештени о висини осигурања и ужине за ову школску годину 
 

8.9.-FORMA IDEALE организовао ликовни конкурс за ученике првог разреда и предшколце 
 

9.9.-на градском шеталишту ученици четвртог, петог и шестог разреда као школски тим 
учествовали у пројекту олимпијскодружење 

 
10.9.-предавање за ученике првог разреда-тема: „Деца у саобраћају“ 

 
11.9.-понуђен часопис за ученике нижих разреда “Школарац“ и “Школарка“ 

14.9.-одржана седница Школског одбора у 17:30 часова 

0д 25. до 27. 9.- Базични семинар АУН-активна настава, каталошки број 350 
 

Октобар 2015. године 
 
 

Од 5.10.-посета директора и педагога школе часовима наставе 
 

0д 5.-9.10.-обележена Дечја недеља учешћем ученика нижих разреда на маскенбалу и продајној изложби 
на платоу испред Вуковог дома.У оквиру Дечје недеље реализована „Трка за срећније детињство“ 
ученика свих разреда. У ИО Зајача и Пасковац одржан маскенбал. 
 
7.10.-екипа стоматолога обавила систематски преглед зуба ученицима у Зајачи и Пасковцу 
 
8.10.-стигли дневници ученика првог разреда (некомбинована одељења) 
 
12.10.-наставник физичког васпитања Раденко Томић прошао обуку за пројекат “Здраво 
растимо“. Наставу похађају сви ученици седмог разреда 

 
16.и21.10.-обележен Дан здраве хране. Предавање за ученике нижих разреда одржали сарадници из 
Дома здравља 

 
21.10.-достављени дневници за комбинована одељења 

 
22.10.-снимање прилога РТС-а о изборном предмету Илмудин за ученике исламске вероисповести 



29.10.-одлазак заинтересованих наставника и ученика на Сајам књига у Београд 

30.10.-ученици од првог до четвртог разреда у Дому културе “Вук Караџић“ гледали пројекцију 
анимираног цртаног филма поводом KIDS FEST 

 
30.10.-у ИО Зајача одржана Трка за срећније детињство 

 

Новембар 2015. године 
 
 

2.11.-презентација традиционалне кинеске јоге за унапређење тел аидуха - ФАЛУНГОНГ; 
друштво српско–кинеског пријатељства организује бесплатно подучавање вежбама 

 
3.11.-одржано Одељењско веће у ИО Зајача за разреде од првог до осмог 

 
4.11.-ушколском дворишту ученици нижих разреда изложили своје радове за продају и 
одржали маскенбал 

 
5.11.-одржано Одељењско веће у матичној школи за разреде од првог до осмог 

5.11.-обављен систематски преглед зуба ученика другог разреда 

6.11.-одржана свечана академија поводом Дана школе 

9.и 10.11.-јесењи распуст 

11.11.-државни празник-Дан примирја у Првом светском рату 

12.11.-обављен систематски преглед зуба ученика четвртог разреда 

13.11.-обављен систематски преглед зуба ученика шестог и осмог разреда 

13.11.-одржана седница Наставничког већа у матичној школи у 17:30 часова 

14. и 15.11.-супервизијски семинар АУН 

16.11.-одржано општинско такмичење у одбојци у фискултурној сали наше школе. Нашу 
школу представљале су две екипе-мушка и женска селекција. Дечаци су освојили треће 
место, а девојчице су заузеле четврто место на турниру. 

 
16.11.-ученици шестог разреда наше школе учествовали у Лотеловом квизу знања “Питалице за 
свезналице“и победили екипу ученика ОШ “Свети Сава“, Липнички Шор 

 
23.11.-ученици шестог разреда наше школе пласирали се у полуфинале Лотеловог квиза знања 
„Питалице за свезналице“. Противничке екипе биле су ОШ “Јован Цвијић“, Лозница и ОШ“ 
Петар Тасић“ Лешница. Ученици наше школе освојили су треће место. 

 
24.11.-обављен систематски преглед зуба ученика првог разреда 

 
27.11.-ученици осмог разреда са наставницом историје Весном Митровић посетили музеј “Јадар“ и 
присуствовали изложби“ Ваљево-град, болница“ 

 
27.11.-обављен бесплатан офталмолошки преглед радницима школе 

 

Децембар 2015. године 



 
1.12.-београдски глумци одржали у фискултурној сали школе представу за ученике нижих разреда под 
називом „Том и Џери“ 

 
2.12.-одржана седница Савета родитеља у 17 часова 

 
3.12.-одржан Фестивал науке у Београду. Присуствовало 99 ученика наше школе од петог до 
осмог разреда у пратњи наставника 

 
8.12.-покренута акција сакупљања помоћи за штићенике Дома за незбринуту децу “Вера Благојевић“у 
Бањи Ковиљачи. Деца су са тешким сметњама у развоју, највише их болује од Дауновог синдрома. 

 
8.12.-поново је покренут аакција “Чепом до колица“. Ученици сакупљају пластичне чепове, а циљ 
је куповина инвалидских колица за децу којима су потребна 

 
10.12.-ИО Зајача посетио заштитник грађана Саша Јанковић.Уз присуство директора 
школе,одржан је састанак са директором канцеларије за помоћ полављеним подручјима,Марком 
Благојевићем и координатором УН у Србији, Иреном Војачковом Солорано. Циљ овепосете је 
унапређење животне средине и упознавање јавности са проблемима здравља становништва Зајаче, 
због загађености воде и земљишта 

 
14.12.-покренута хуманитарна акција у виду робно-новчане помоћи за Раденка Алимпића из 
Лешнице. Раденко је особа са инвалидитетом, живи у тешким условима и нема никаква примања 
ни приходе 

 
15.12.-ученици другог и четвртог разреда са учитељицама посетили музеј “Јадар“ и присуствовали 
изложби географског института - Рељеф 

 
18.12.-ученици осмог разреда са наставницом историје Весном Митровић посетили музеј 
„Јадар“.Тема-“Мале приче из Великог рата“ 

 
30.12.-Новогодишњи и Божићни празници до 11.1.2016. године 
 
Јануар 2016.године 

 
12.1.-достављене понуде-наруџбенице за полагање завршног испита које издаје Просветни преглед по 
важећим ценама: српски језик 300 динара, математика 190 динара комбинована збирка са задацима 
из географије, историје, биологије, хемије и физике 180 динара. Тестови се могу набавити у 
књижарама. 

 
12.1.-отворена је Инфо-линија за родитеље-подршка инклузивном образовању. Инфо линија ће бити 
активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова 

 
15.1.-Бигз-промоција елекотронских приручника и уџбеника за предметну и разредну наставу у ОШ 
„Анта Богићевић“, Лозница 

 
15.1.-Црквена општина Лозница расписује наградни конкурс за ученике основних и средњих школа у 
част српског просветитеља Светог Саве – ликовни и литерарни рад за основне школе и 
Светосавски темат за средње школе. Радове доставити вероучитељима до 24.1.2016. године 

 
22.1.-школско такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разреда 

25.1.-Одељењско веће у матичној школи за разреде од 5. до 8. У 17:45 

26.1.-Одељењско веће у матичној школи за разреде од 1. До 4. У 

17:00 27.1.-Школска слава – Свети Сава 



28.1.-Наставничко веће у матичној школи у 17:45 
 

29.1.-часови, подела ђачих књижица и крај првог полугодишта 2015/16. године 
 

Фебруар 2016. године 
 

17.2.- почетак другог полугодишта школске 2015/16. године 
 

18.2.-издавачка кућа “Логос“ доставила школи примерке појединих уџбеника за наставнике за наредну 
школску годину 

 
19.2.-одржано школско такмичење из биологије 

 
23.2.-издавачка кућа “КЛЕТ“ доставила школи примерке појединих уџбеника за наредну 
школску годину 

 
26.2.-одржана седница Школског одбора у 17:00 часова 

 
 

Март 2016. године 
 

1.3.-ученици петог разреда матичне школе „Вук Караџић“ и ИО Зајача присуствовали предавању 
саобраћајне полиције, тема „Безбедно детињство-развој безбедоносне културе младих“.Организатор 
Полицијска управа Шабац 

 
3.3.-предавање за ученице 6. разреда-“Све што желиш да знаш о пубертету“ 
 
5.3.-одржана Књижевна олимпијада у ОШ „Доситеј Обрадовић“, Клупци (општинско такмичење). 
Ученица осмог разреда Александра Јеринић освојила прво место, а ученица седмог разреда Анђела 
Петровић друго место. 

 
5.3.-на општинском такмичењу из хемије ученик седмог разреда Стефан Манојловић освојио 
треће место. 
 

5.3.-на опшинском такмичењу из историје ученица Теодора Николић освојила треће место.  

6.3.-у ОШ „Вук Караџић“ Лозница одржано општинско такмичење из биологије 

7.3.-одржана седница Савета родитеља са почетком у 17:00 часова 

8.3.-ученици нижих разреда организовали приредбу поводом 8. марта. 

9. и 10.3.-школу посетио тим за СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ. ОШ“Вук Караџић“, добила оцену 3. 
 

10.-3-такмичење из математике „Мислиша“.Учествују ученици од другог до осмог разреда. 
 

13.3.-одржано општинско такмичење из географије. Ученик Стефан Манојловић освојио прво место и 
пролаз за даље такмичење, а ученик Вељко Поповић треће место. 

13.3.-на општинском такмичењу из физике Лука Ћосић освојио друго место, апролаз за даље 
такмичење остварили Богдан Тодоровић и Наташа Павловић. 

15.3.-систематски преглед првака. 

16.3.-причешће ученике матичне школе у цркви Вазнесења Господњег, Лагатор. 



18.3.-издавачка кућа “Завод за уџбенике“ доставила школи примерке уџбеника за разреде од првог до 
четвртог разреда 

19.3.-глобална акција Светског фонда за природу WWF –“Сат за нашу планету“ 

19.3.-одржано окружно такмичење из математике у ОШ“ Кадињача“. Ученици Лука Ћосић и 
Глорија Лазић освојили друго место. 

19.3.-Ана Тијанић, ученица петог разреда освојила треће место у Белгији на отвореном првенству у 
теквонду. 

19.3.-одржано општинско такмичење из српског језика у ОШ “Доситеј Обрадовић“ Клупци. 
Ученица петог разреда Данијела Мијић освојила прво место, а Теодора Николић друго место. 

 
23.3.-одржана седница Савета родитеља са почетком у 17:30 часова 

 
25.3.-одржано општинско такмичење у кошарци. Женска екипа наше школе освојила прво место и 
пехар. 

 
26.3.-Ана Тијанић,ученица петог разреда првак Србије у теквонду. 

 
21.3.-учитељима и наставницима достављени обрасци за избор уџбеника који ће се користити у 
настави наредне школске године-2016/17.-2018/19. 
 
23.3.-ученица четвртог разреда Глорија Лазић освојила прво место на ликовном конкурсу-Тема: “Са 
висине Соко Града погледај на нас“ 

 
25.3.-ученица шестог разреда Милица Тијанић освојила друго место на тему “Сликам Лелић, 
владици се молим“ 

 
28.3.-упис првака у школску 2016/17.годину 

 

Април 2016. године 
 

2.4.-резултати овогодишњег такмичења Мислиша: Похвале - Тијани Младеновић, Теодори 
Дикосавић,Дијани Митрић, Зорани Кикановић и Страхињи Ћосић. Награде-Ненаду Дивљаковићу и 
Луки Јовичићу 

 
Школа је добила захвалницу за учешће и наставница математике Снежана Панић као координатор. 

 
2.4.-ученица седмог разреда Анђела Петровић освојила је на Књижевној олимпијади прво место и 
пролаз на републичко такмичење, а ученица Александра Јеринић треће место. 

 
2.4.-у познавању српског језика и језичке културе ученица петог разреда Данијела Мијић, освојила 
је друго место на окружном такмичењу 

 
2.4.-Стефан Манојловић, ученик седмог разреда,освојио је треће место на окружном такмичењу из 
географије 

 
2.4.-женска кошаркашка екипа која броји дванаест чланова, освојила је треће место на окружном 
такмичењу 

 
5.4.-одржано Одељењско веће у ИО Зајача са почетком у 12:30 часова 

 
5.4.-одржано Одељењско веће у матичној школи за ученике од 5.-8. Разреда са почетком у 17:35 
часова 
 



6.4.-одржано Одељењско веће у матичној школи за ученике од 1.-4. Разреда са почетком у 12:00 
часова 
 

6.4.-одржано Наставничко веће у матичној школи са почетком у 17:00 часова 

9.4.-окружно такмичење из биолигије одржано у нашој школи 
 
1.4. – школа добила захвалницу за учешће на такмичењу „Мислиша“ 
 
1.4.-у СЦ „Лагатор“ у Лозници, одржано је Окружно такмичење основних школа у кошарци. 
Организатор такмичења су Град Лозница, ОШ „Анта Богићевић“ Лозница, ОШ „Вук Караџић“ 
Лозница и Удружење педагога физичке културе Лознице. Наш тим заузео је 3. Место на Окружном 
такмичењу из кошарке. 
 
2.4.–на одржаној Књижевној олимпијади, Анђела Петровић ученица VII-2 освојила је 1. место, 
Александра Јеринић ученица VIII-1 освојила је 3. место 
 
2.4.-Распоред за „Дан отворених врата“у средњим школама: Гимназија: 13.00-14.00, Техничка 
школа: 14.00-15.00 
 
2.4.–на Окружном такмичењу из географије, Стефан Манојловић ученик VII-2 освојио је 3. место 
 
3.4. на Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, ученик аосновних школа, ученица 
5. Разреда наше школе, Данијела Мијић, освојила друго место 
 
5.4.–одржана седница Одељењског већа у матичној школи за разреде од 5. До 8. Са почеткому17:45 
часова 
 
6.4. – одржана седница Одељењског већа у матичној школи за разреде од 1. до 4. између смена 
 
6.4. – одржана седница Наставничког већа у матичној школи са почетком у 17:45 часова 
 
9.4.-Распоред за „Дан отворених врата“ у средњим школама: Економска школа: 12.00-13.00, Свети 
Сава: 13.00-14.00 
 
9.4.-наша школа била домаћин Oкружног такмичења из биологије, на коме су наши ученици 
остварили запажене резултате и обезбедили пласман за наредни ниво такмичења 
 
9-10.4–Милосава Савић, наставница историје прошла семинар „Усавршавање компетенција 
наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика 
 
10.4.-на Окружном такмичењу из физике, Лука Ћосић ученик VIII-3 освојио је 2. место 22-24.4.-
изведена екскурзија ученика 8. разреда 
 
25 - 27. 4. – изложба радова ученика поводом Ускрса 
 
28.4.–учествовање ученика у манифестацији Града Лозница, поводом Ускрса (шарање јаја, продајни 
вашар и туцијада) 
 
28.4 - 3.5. пролећни распуст 

 
 

Мај 2016. године 
 

9-15.5.-X Олимпијске спортске игре, Михајло Василић, ученик V-1 разреда у каратеу, тачније у 



борбама и освојио је 1. место. 
 
10. 5. - одржана седница Наставничког већа у матичној школи 
 
13. 5. – одржан крос РТС-а 
 
14.5. – посета Вишеграду, колективна екскурзија запослених у нашој школи 
 
15-16.5.-Пробни завршни испит, математика, српски језик и комбиновани тест 
 
25 - 29. 5. - 45. Ђачки Вуков сабор 
 
27-28.5.-Екскурзија је организована за ученике седмог разреда, за четири одељења, са укупно 55 
ученика. Правац екскурзије је биос ледећи: Лозница–Ваљево–Таково–Горњи Милановац– 
Студеница–Жича–Краљево–Љубић–Горњи Милановац–Ваљево–Лозница. 
 
29.5.-Теодора Лучић 8/3, на 45. Ђачком Вуковом сабору у оквиру ликовне радионице, где су 
учествовали и ученици изван Србије освојила је 1. место 
 
30.5 –планиране једнодневне екскурзије за ученике наше школе, од 1. До 4. Разреда и за 5. разред, у 
организацији „PODRINJE TOURS“ из Лознице. Ученици 4. Разреда из матичне школе и сва ИО од 
1. до 4. разреда, су имали екскурзију на следећим локацијама: Лозница – Нови Сад (посета 
природњачком музеју)–Петроварадин (посета музеју)–посета једном од манастира Хопово или 
Крушедол)–Лозница. Ученици од 1. До 3. Разреда матичне школе, били су на екскурзији и то на 
релацији: Лозница–Шабац (стари град, шетња градом)–Засавица (вожња бродићем)–Петковица 
(посета манастиру) –Лозница 

 

Јун 2016. 
 

1.6. - крај школске године за ученике 8. разреда 
 
1.6. – организован турнир ученика и наставника у фудбалу 
 
1.6.–одржана седница Одељењског већа у матичној школи за ученике 8. Разреда са почетком у 17:45 
часова 
 
1.-14.6.–реализована припремна настава за  ученике8. разреда 
 
1.-3.4.изведена екскурзија ученика 6. Разреда на релацији: Лозница-Ваљево-Аранђеловац (Буковичка 
бања)–Орашац (црква, музеј, Марићевића јаруга)–Топола (Карађорђев конак)–Опленац (црква, 
музеји Виноградарева кућа)–Деспотовац. 
 
1.6.–одржана седница Наставничког већа у матичној школи за ученике 8. Разреда са почетком у 
17:45 часова 
 
5.6.-Поводом Дана заштите животне средине, ученици 2-1, заједно са својом учитељицом Горданом 
Симић, су направили изложбу, под називом: „Дрвећу у част“. Сви радови ученика су урађени од 
рециклираног папира који су сами направили. 

 
6-9.6.–почетакМалешколезабудућепрваке 
 
6-14.6.–ученицисуанкетиранизаизборнепредметепојединственимлистамаформиранимодстране 
МПНТР 
 
7.6.-Пројекат „Партнерски за образовање“. У нашој школи, овај пројекат је почео са реализацијом, 



кроз организовану радионицу у којој је учествовало 15 наставника и исто толико родитеља. 
Груписани у тимове, учесници радионице су давали сугестије везане за особености добре и лоше 
сарадње између наставника и родитеља, у оквиру образовања и васпитања деце у школи. 
 
9.6.-Црквена општина Лозница и градска управа обележили су крсну славу града Спасовдан, а литија 
коју су предводили овдашњи свештеници, прошла је од старе Цркве Покрова пресвете Богородице, 
шеталиштем, преко Трга Вука Караџића до нове, посвећене Вазнесењу Господњем на Лагатору. У 
литији су учествовали и ученици наше школе са својим вероучитељем. 
 
13.6.-Наседници Наставничког већа од 2.6.2016. године, донета је одлука да се и ове године организује 
наградни излет за ученике који суосвојили 1., 2. Или 3. Место на окружном такмичењу (тј. 
општинском нивоу такмичења, само за ученике 3. разреда) и вишим нивоима такмичења, награђене 
ученике на ликовним и литерарним конкурсима, награђене учеснике такмичења МИСЛИША. 
Релација наградног излета је Гучево. 
 
13.6.- У оквиру пројекта „Партнерски за образовање„, договорено је постављање мурала на зиду 
школске зграде, који за тематику има сарадњу наставника и родитеља у заједничком утицају на 
образовање и васпитање деце у току основношколско гобразовања. Мурал је осмислила и урадила 
наставник Ликовне културе у нашој школи, Јована Вишњић и на тај начин, осим поруке, коју мурал 
има и обогатила визуелни изглед наше школе. Постављена је и информативна табла. 
 
14.6. – одељењске приредбе за родитеље 
 
14.6. - ученици 2-2 обележили су успешан завршетак школске године, одељењским квизом под називом 
„ЗНАЊЕ ИЗНАД СВЕГА“. Квиз је припремила учитељица Мира Ћосић. 
 
15.6. - за ученике 8. разреда почело полагање мале матуре- рађен тест из српског језика 
 
16.6. - за ученике 8. разреда почело полагање мале матуре- рађен тест из математике 
 
16.6.-Ученички парламент школе покреће акцију размене и продаје коришћених уџбеника од 1. До 8. 
разреда. 
 
17.6. - за ученике 8. разреда почело полагање мале матуре- рађен тест из комбинованог теста 
 
19.06. - Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе 
 
20.06.-Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама 
 
22.6.–одржана седница Одељењског већа у матичној школи за разреде од 1. До 4. Између смена 
 
22.6.–одржана седница Одељењског већа у матичној школи за разреде од 5. До 7. Са почетком у 17:45 
часова 
 
22.6.-У оквиру радионице „Пријатељство“ ученици су у сарадњи са наставницима разредне наставе 
направили пано. 
 
23.6.-у 19 часова је организована матурска свечасност за ученике геренације 2015/2016. Наше школе 
 
24.06. - Објављивање коначних резултата завршног испита 
 
24.6.–одржана седница Наставничког већа у матичној школи за ученике од 1. До 7. Разреда са 
почетком у 17:45 часова 
 
25-26.06.-Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података 
 



25.6.-у ОШ „Кадињача“ у организацији Друштва учитеља Лознице одржани су семинари: 
Облици и закони мишљења у настави математике, Систематизација градива у настави 
математике, Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији. 
Учитељи наше школе узели су учешће на семинару који се бави различитим начинима примене 
музичких подстицаја у настави, с циљем успешнијег учења, свеукупног развоја и социјализације 
ученика. Утисак свих учитеља је да су знања, стечена на овом семинару, врло применљива у пракси. 
 
25.6.-издавачкакућа„Клетт“и„НовиЛогос“одржалајепрезентацијууџбеникаунашојшколиу 
организацији Учитељскогдруштва 
 
28.6.–одржан округли сто у Центру за младе поводом завршеног пројекта „Партнерски за 
образовање“ 
 
30.06.-Провера листе жеља од стране ученика у основним школама. Пријем жалби ученика на 
изражене жеље и уношење исправки 

 
 

Јул 2016. 
 

3.4.-на окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, ученика основних школа, ученица 
5. Разреда наше школе, Данијела Мијић, освојила друго место 
 
4.7.-Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и 
средњим школама 

 
5-6.7.-Упис ученика у средње школе–први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе 
 
8.7.-Упису ченика у средње школе–други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе 

 
Август 2016. 

 
22 – 26.8. – одржана припремна настава за полагање поправних испита 
 
29 – 31.8. – Распоред полагања поправних испита: 
Понедељак, 29.8.2016. - писмени Енглески језик 
усмени историја Уторак, 30.8.2016. - писмени математика 

Среда, 31.8.2016. - усмени математика 
усмени енглески језик 

 
31.8. – одржана седница Наставничког већа са почетком у 10 часова 

 
 

Школска 2016/17. година 

Септембар, 2016. 
 

1.09.- Почетак нове школске године 
Пријем првака 
Подела уџбеника од првог до осмог разреда 
Нови наставни кадар 

 
5.9.- Стигли бесплатни уџбеници за ученике 

Одржани појединачни родитељски састанци, изабрани нови чланови Савета 
родитеља 



6.9.- FORMA IDEALE организовао ликовни конкурс за ученике првогразреда 

7.9.- Одржана седница Савета родитеља у 17 часова 
Акција хуманитарне помоћи за лечење девојчице 

12.9. - Почео са радом продужен боравак 
 

13.9. - Предавање за ученике I разреда о безбедности у саобраћају, у сарадњи са 
саобраћајном полицијом Лознице и представницима Црвеног Крста и наше школе 

 
14.9. - Одржана седница Савета родитеља у 17 часова 

Одржана седница Школског одбора у 17:30 
 

14.9.-16.9. - – На основу дописа Министарства просвете спроведено тестирање ученика 
II, VI и VIII разреда из српског језика које врши сваке године Завод за 

вредновање образовања и васпитања на територији Србије 
 

17.9.-Поводом Вуковог сабора, у организацији Туристичке организације Лознице и Цикло 
Селом ученици 7. и 8. Разреда су учествовали у вожњи бициклима од Лознице до 
Тршић 

 
18.9. -Поводом Вуковог сабора ученици наше школе су учествовали у спортским 

активностимау Тршићу и освојили: 
- Милутин Филиповић 6-2 је освојио једну златну медаљу и једну сребрну медаљу; 
- Вељко Петровић 6-2 је освојио две сребрне медање и 
- Божидар Петровић 7-2 је освојио једну бронзану медаљу 

 
21.9.–Ученици свих разреда школе ИО Зајача учествовали су у спортско-рекреативном 

програму поводом обележавања Дана месне заједнице 
 

21.9.-23.9.–На основу дописа Министарства просвете спроведено тестирање ученика 
II, VI и VIII разреда из математике које врши сваке године Завод за 

вредновање образовања и васпитања на територији Србије 
 
 

22.9. - Активисти Цикло-села са ученицима разменили информације и савете о 
бициклистима као учесницима у саобраћају. Ученици су попунили мапе које су 
од њих добили како био значили стазе којима долазе у школу. 
Активисти ће у сарадњи са локалном самоуправом означити те стазе „зеленим 
стопама“ 

 
 

Октобар 
 

3.10. - Ученици наше школе учествовали су на Конкурсу који организује Основна школа 
„14. октобар“Драгинац и Град Лозница „Дани дечје поезије и прозе“ 

 
3.10.- 9.10.- Дечја недеља, под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се играм“. У овиру Дечје недеље 

ученици су учествовали у продајној изложби на шеталишту 
 

4.10. -  Прикупљање литерарних и ликовних радова како би ученици учествовали у избору најбољих 
радова у оквиру кампање „Октобар месец правилне исхране“и у оквиру обележавања 
16.октобра Светског дана хране на тему „Здравље на уста улази“ 

 
5.10. – У оквиру Дечје недеље одржан дечји маскенбал 
 



8.10. – И ученици у ИО Пасковац и ИО Зајача су обележили Дечију недељу, у сарадњи са својим 
учитељицама и наставницима. Продајни вашар и маскенбал посетили су родитељи ученика и 
пријатељи 

 
11.10.- У оквиру манифестације „Дани дечје поезије и прозе“ Драгинац 2016., похваљен је рад 

ученице наше школе Тијане Младеновић 
- Ученички парламент је покренуо акцију скупљања школске лектире, намењене ученицима 
основне школе у Куманову 

 
13.10. – Учешће ученика на ликовном конкурсу „Железница очима деце 2016.“ 

 
14.10. - Одржана трка за срећније детињство за ученике трећег разреда 

 
17.10. – Ученици школе су поздравили маратонца Горана Николић, особе са хендикепом, који трчи у 

хуманитарне сврхе 
 

19.10. – У школи су гостовали предавачи Астрономског друштва „Руђер Бошковић“, 
Планетаријума/звездана купола. Предавању присуствовало 211 ученика 

 
21.10. – Послате књиге које су скупљане у оквиру хуманитарне акције, намењене основној школи у 

Куманову 
 

27.10. – Одлазак ученика у Београд, посета Сајму књига 
 

Новембар 
 
 

1.-17.11. – Служба за здравствену заштиту деце и омладине спровешће редован систематски 
преглед ученика III, V, VII разреда 

 
3.11. – Одржано Одељењско веће у ИО Зајача 

 
4.11. – Спроведена анкета за одлазак учеика на „Фестивал науке“, заинтересовано 80 ученика 

 
7.11. – Ученици школе су посетили биоскоп , у оквиру дешавања 12. Kids fest- a ученици млађих 

разреда су погледали синхронизовани филм „ Велика трка за сиром“ 
 

8.11. – У просторијама школе пригодним програмом обележен Дан школе 
 

10.11. – Одржана седница Одељењског већа од 1. до 8.разреда 
 

- У сали „Лагатор“ у Лозници одржано је Општинско такмичење у кошарци, школа је 
имала представнике у мушкој и женској екипи 

 
11.11. – Државни празник, Дан примирја у Првом светском рату 
 
13.11. – Удружење грађана Искра је организовала обуку вршњачких едукатора из области заштите 
репродуктивног здравља младих, ученице наше школе су биле на обуци која је трајала три дана 

 
19.11. – Два ученика четвртог разреда посећују секцију за младе таленте у трајању од три месеца 

 
22.11. – Страхиња Ћосић, ученик 5/1, освојио је прву награду на дописној олимпијади математичког 

дрштва „АРХИМЕДЕС“ 
 

24.-25.11. – Центар за популаризацију науке, образовања и унапређење научног новинарства „Сфера“у 



сарадњи са нашом школом реализовао је пројекат „Школа за младе генијалце“ 
 

29.11. – Ученици 6. разреда су учествовали у квизу „Питалице за свезналице“који се одржава на 
Лотел телевизији 

 
30.11. – Црквена општина Лознице је расписала ликовни конкурс на тему „Крсна слава“ и 

„Јадар у првом српском устанку“, ученици школе су учествовали 
 

Одржана седница Наставничког већа у матичној школи, са почетком у 17.40 
 
 

Децембар 
 
 

1.12. - У оквиру изборног предмета Народна традиција, и упознавања са домаћим пословима у 
кући и мешења домаћег хлеба, ученици трећег разреда су посетили градску пекару 

 
5.12. - Ученици наше школе посетили су музеј „Јадар“, изложба подназивом 

„Подгорина од устанка до независности Србије“посвећена је српским устанцима у Подгорини 
 

- Одржан Школски одбор 
 

10.12. - Ученички парламент школе је покренуо Новогодишњу чаролију слања честитки, акцију која је 
била и ранијих година 

 
15.12 .- Ученици наше школе су посетили 10. Фестивал науке у Београду 

 
19.12. - У просторијама школе одржана је презентација о превенцији дигиталног насиља над децом. 

Презентацију су припремили ученици осмог разреда, у сарадњи са школским психологом и уз 
сугестије наставнице информатике 

 
20.12. - У СЦ „Лагатор“ у Лозници одржано је Општинско такмичење у одбојци. Организатори 

такмичења су Град Лозница, ОШ „Вук Караџић“Лозница, Удружење педагога физичке 
културе Лознице и Установа за физичку културу „Лагатор“. Такмичење је 
организовано у две категорије – мушкој и женској.23.12. - Ученици осмог разреда већ 
другу годину могу да присуствују пракси у одређеним образовним профилима среднјих 
школа. Циљ је, да се будућим средњошколцима, не само речима, већ и уживо приближе 
могућности за њихово даље образовање 

 
27.12. - Инфраструктура железнице Србије А.Д. покренула је акцију „ОПРЕЗ!ИЗАБЕРИ ЖИВОТ!“ 

Ученици млађег школског узраста пратили су мултимедијалну презентацију, помоћу које су се 
упознали са основним правилима безбедног и правилног понашања у близини пруге и на путним 
прелазим 

 
 

Јануар 
 

2.1.2017. - Почиње први део зимског распуста, и траје до понедељка 9. jануара 9.1.2017. 
 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја одлучило је да због 

епидемије продужи први део зимског распуста за два дана. 
- Настава у школама ће почети у среду 11. јануара 2017. године 19.1.2017. 
- У просторијама школе одржано школско такмичење из математике 12.1.2017.

 - Школа је добила захвалницу поводом акције „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“ 
 
18.1.2017. - Српска православна црквена општина Лозничка, поводом обележавања празника Свети 



Сава организовала је за основне школе у Лозници Светосавски ликовни конкурс, за 
ученике од 1. до 4. разреда и литератни конкурс за ученике од 5. до 8. разреда. 

 
24.1.2017. - У Вуковом дому културе, у 18 часова др Ранко Рајовић одржаће трибину НТЦ 

система при Менси Србије. Тема трибине је значај ране стимулације за моторичке 
и когнитивне способности, функцонално знање, развој мозга и грешке родитеља. 
Трибини су могли да присуствују родитељи, наставници, стручни сарадници, 
директори 

 
27.1.2017. - Прослава школске славе Савиндана, Свети Сава, школска слава, традиционално је обележена 

ненаставно. Уз присуство наставника и управе наше школе, ученика који су 
представљали своја одељења, њихових родитеља и гостију ове свечане манифестације, 
прослава је обележена у фискултурној сали школе 

 
30.-31.1.2017. - Понедељак и уторак су наставни дани, као надокнада продужетка првог дела распуста 

 
31.1.2017. - Подела ђачких књижица 

 
- Почиње други део зимског распуста и траје до 13. фебруара 

 
Фебруар 
 

13.2.2017. - Почетак другог полугодишта 
- Црвени крст Србије расписао је традиционални конкурс “Крв живот значи”, на тему 

добровољног, анонимног и ненаграђеног давалаштва крви 
 

14.2.2017. - Одржана седница Насатавничког већа 

15.-16.2.2017. - Нерадни дани, Дан државности 

 
19.2.2017. - Aqua Viva и Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренули су 

програм „ Покренимо нашу децу“ на основу забрињавајућих података и резултата 
везаних за физичку активност и здравствено стање деце, представник наше школе је 
био на презентацији овогпрограма 

 
20.2.2017. - Поводом обележавања 28. априла Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији, 

Министарство просвете науке и технолошког развоја, расписује ликовни конкурс за 
избор најбољих дванаест радова, за ученике нижих разреда основних школа, на тему: 
„Мени су моја безбедност и здравље баш важни“ 

 
24.2.2017. -Путујуће луткарско позориште из Новог Сада извело је представу 

„Кварна фарма“ за млађе ученике наше школе 

27.2.2017. - Одржан Школскиодбор 

- На Општинском такмичењу из математике, ученици наше школе су постигли 
следећиуспех: Анђела Јовановић 3/2 – 3. место, учитељ Мирјана Ћосић Дијана 
Митрић 4/2 – 3. место, учитељ Милка Томић Страхиња Ћосић 5/1 – 2. Место, 
Лука Јовичић 5/1 – 3. Место, Зорана Кикановић 5/1 – 3. место – предметни 
наставник Данијела Милутиновић 

 
- На интернационалном такмичењу у теквонду,  одржаном у  Словенији, Ана Тијанић 

6/2, остварила је сребрну медаљу, као репрезентативац теквондо клуба Србије 
 



Март 
 

7.3.2017. - У просторијама школе одржан Савет родитеља 
 

9.3.2017. - У матичној школи предавање фондације „Тијана Јурић“ са циљем да се побољша 
безбедност деце, предавање почиње у 10 часова 
- Одржано такмичење из математике „МИСЛИША“, са почетком у 12.00 часова 

 
10.3.2017. - Службена лица из ПС Лозница одржали предавање о безбедности деце и о вршњачком 

насиљу 
 

12.3.2017. - Наша школа је била домаћин Општинског такмичења из географије. Било је 
пријављено 8/2 такмичара 7. и 8. разреда, из 14 основних школа. 

 
- Такмичари из наше школе су постигли следећи успех: 

-Лука Вукосављевић 7/2 – 1. место 
-Јован Јањић 7/1 и Селена Николић 7/2 – 2. место 
-Вељко Поповић 8/3 – 2. место 
-Виолета Пурић 8/1 и Стефан Манојловић 8/2 – 3. Место 
Предметни наставник је Светлана Станојевић. 

 
16.3.2017. - Ученици наше школе су подржали хуманитарну акцију за помоћ једној девојци, 

акцију организују ученици средње школе „СветиСава“ 
 

17.3.2017. - За ученике 7. и 8. разреда одржана је игранка у школи, цена улазнице је била 50 
динара, и сав приход је за хуманитарну акцију коју организују ученици средње 
школе „СветиСава“ 

 
18.3.2017. - Ученици осмиог разреда су ишли у посете средњим школама и то у 

Гимназију и Техничку школу током Дана отворених врата 
 

22.-24.3.2017. - У просторијама школе обавиће се упис првака за школску 2017/2018. годину 
 

25.3.2017. - Ученици осмиог разреда су ишли у посете средњим школама и то у Средњу 
школу „Свети Сава“ и Средњу економску школу током Дана отворених врата 
- Одржано је окружно такмичење из математике за ученике од 4. до 8. разреда 
основнихшкола 

 
Ученици наше школе су постигли следеће резултате: 
- Дијана Митрић 4/2 – 1. место(учитељица МилкаТомић) 
- Страхиња Ћосић 5/1 – 3. место (наставник ДанијелаМилутиновић) 
- Лука Јовичић 5/1 – похвала (наставник ДанијелаМилутиновић) 

 
27.3.2017. - Одржано је школско такмичење у рецитовању млађих разреда, на општинском 

нивоу нашу школу представљаће ученице Татјана Којић и ДајанаСтојановић 
 
Април 

 
1.4.2017. - Школа је била домаћин једнодневног семинара, под називом „За витак стас и здравља 

спас – Моделовање физичке активности и исхране коддеце“. 
Општи циљ семинара је био – оспособљавање запослених у образовању за промоцију 
здравих стилова живота кроз пружање помоћи деци и родитељима у индивидуалном 
креирању физичких активности и исхране. 
Присуствовало је 36 наставника физичког васпитања, који раде у основним и средњим 
школама. 



Предавач је био проф. др Душан Перић, редовни професор Факултета за спорт и 
туризам у Новом Саду; 

 
4.4.2017. - На окружном такмичењу Књижевна олимпијада ученица наше школе Неда 

Дупљанин 7/3 је освојила 2. место; 
 

5.4.2017. - Стигли су и резултати такмичења МИСЛИША из математике. Похвале су 
остварили ученици: 

 
 Мићић Николина2/1 
 Лазић Ђорђе2/2 
 Васић Ана 2/5 – ИО Пасковац 
 Николић Данијел 2/5 – ИО Пасковац 
 Петровић Ђорђе2/5 – ИО Пасковац 
 Ракић Маша4/1 
 Јовичић Лука5/1 
 Ћосић Страхиња5/1 

7.4.2017. - Ученици осмих разреда су полагали пробни завршни тест из математике; 8.4.2017.

 - Ученици осмих разреда су полагали пробни завршни тест из српског језика 
и комбиновани тест; 

 
9.4.2017. - Ученик школе Урош Станимировић 7-2, је на међународном такмичењу у Џиу-џицу „Србија 

опен“ освојио треће место (бронзану медаљу) у дисциплини борбе, категорија наде-50; 
 

12.4.2017. - На Окружном такмичењу из српског језика такмичари наше школе су постигли 
следећи успех: 

 
 Лазар Ћоралић 5/2 – 2. место 
 Лука Јовичић 5/1 – 3. место 
 Данијела Мијић 6/3- 3. место 

 
- Традиционално, наши ученици, нижих разреда,и ученици издвојених одељења, 
заједно са својим наставницима разредне наставе, пред Ускрс на разне креативне 
начине, дочаравају овај наш великипразник. 
Радови ученика су постављени у школском ходнику; 
 

18.4.2017. - У СЦ „Лагатор“ у Лозници, одржано је Општинско такмичење из рукомета. 
Организатор такмичења су Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, Град Лозница, Удружење педагога физичке културе Лознице и ОШ 
„Свети Сава“ Липнички Шор. 
Такмичење је организовано у две категорије – мушкој и женској. Мушка екипа је 
освојила 3. место на турниру; 

 
 

19.4.2017. - Школа подржава акцију Црвеног Крста „Друг-другу“. Прикупљају се слаткиши, школски 
прибор, играчке, хигијенска средства и одевни предмети. Акција траје од 19.04. – 
5.06.2017. Прикупљено на нивоу одељења или појединачно се предаје у библиотеку 
школе, а то се доставља у Црвени КрстЛознице. 

 
25.4.2017. - На Окружном такмичењу из биологије Страхиња Ћосић 5/1 - је остварио 1. место; 

 



Мај 
 
 

1.- 2.5.2017. Понедељак и уторак су државни празници и нема наставе. Обележава се међународни 
празник рада 1. мај. 

7.5.2017. - Поводом обележавања Дана наше планете ученицима првог и трећег разреда је приказан 
едукативни краткометражни филм под називом „ЧовекиЗемља“,каои презентација 
орециклажи. 

 
Нагласак у оба приказана садржаја је на заједничком деловању у циљу очувања наше 
планете. Након тога, знање ученика је проверено кроз пригодан квиз. 

 
Заједничком акцијом садње цвећа у школском дворишту на ефектан начин заокружен је 
овај мини пројекат у којем смо и ми дали одређени допринос у подизању еколошке 
свести и савести. 

 
12.5.2017.- На школском игралишту је одржан КРОС РТС–а. Крос је почео у 10 часова. 

 
14.5.2017.- Ученици шестог разреда су ишли на екскурзију, релација екскурзије је: Лозница – Ваљево-

Аранђеловац – Орашац – Опленац – Топола – Велика Плана – Деспотовац - Лозница 
(повратак аутопутем преко Београда и Шапца) 

 
 

17.5.2017.- За ученике 1-4. разреда изведена је позоришна представа „Школо моја пређи на другога“ у 
два термина–за сваку смену посебно. 

 
Глумци шабачког позоришта, Вања Павловић и Младен Огњановић су интерактивним 
приступом пренели многе лепе поруке деци и унели доста позитивне енергије и ведрог 
духа свим присутнима. 

 
У просторијама школе одржане су две едукативне представе Фондације Тијана Јурић. 
Првој, за ученике 8. разреда поред ученика присуствовали су школски педагог Јелица 
Павловић и наставник српског језика Татјана Ђурић. 

 
Другој, за ученике 7. разреда, поред педагога и наставнице српског језика, Жељка 
Марковић и италијанског језика Мирјана Марковић. 

 
Глумци Урош Милојевић и Александра Вељковић су остварили фантастичну сарадњу 
са ученицима и  наизузетан начин објаснили врсте насиља, шта оно изазива и како му 
се одупрети. 

 
18.5.2017. - Ученици другог и четвртог разреда матичне школе су ишли на екскурзију, релација 

екскурзије је: Лозница-Хопово-Нови Сад-Петроварадин-Лозница. 
 

19.5.2017. - Ученици трећег разреда матичне школе, као и ученици из издвојених одељења Пасковца, 
Зајаче и Горње Борине били су на једнодневној екскурзији у Београду. 

 
20.5.2017. - Ученици 5.разреда су ишли на екскурзију, релација екскурзије је: Лозница-Бајина Башта-

Мећавник-Тара-Манастир Рача-Лозница. 
 

22.5.2017. - Ученици 7. разреда матичне школе и школе у ИО Зајача ишли су на екскурзију, релација 
екскурзијеје: Лозница–Ваљево-Таково-Горњи Милановац-Чачак-Краљево-Врњачка 
бања- Љубић-Горњи Милановац -Ваљево-Лозница. 

 
23.5.2017.-На окружном такмичењу у организацији Центра за таленте, Селена Николић 7/2 је освојила 

друго место и пласман на Републичко такмичење. Такмичила се из предмета 



географије. 
 

На скоро одржаним Републичким такмичењима смо имали представнике, који су 
постигли су запажене резултате, мада је и сам пласман на овај ниво такмичења 
изузетан успех и постигнуће. Тосу: 

 
- Неда Дупљанин, 7/3 на Књижевној олимпијади, предметни наставник Татјана 

Ђурићи 
- Марко Цвијетиновић, 8/3, за Енглески језик, предметни наставник Петар Косовац 
Награђени су радовима традиционалног „Витезовог пролећа“, међу којима су и радови 
ученика наше школе ито: 
- Булајић Анита, Лукић Сара и Перић Матеја, ученици 1/1 – ликовни радови 
- Јовановић Анђела и Јанковић Тијана, ученице 3/2–ликовни радови 
- Илић Андреа, ученица 3/2–литерарни рад. 

 
На доделу награда су позвани 11. Јуна у Сава центар. 

 
25.5.2017.-Ученици 4. Разреда наше школе учествовали су у свечаној Спасовданској литији поводом 

празника Вазнесења Господњег, славе града Лознице. 
 

Литију која је кренула од храма Покрова Пресвете Богородице ученици су дочекали 
испред храма Вазнесења Господњег на Лагатору, а затим су учествовали у даљем 
богослужењу и приликом свечаног чина резања славског колача. 

 
31.5.2017.- У просторијама школе почиње припремна настава за осмаке. 
 
Јун 

 

5.6.2017.- Наша ученица, Милица Тијанић, 7-1, на протеклој ликовној радионици у Тршићу, на 
46. Ђачком Вуковом сабору, освојила је друго место; 

 
9.6.2017.- Са последњим школским данима, ове школске године и уређење школског дворишта ИО 

Зајача, приведено је крају. 
 

Променљиво време током априла и маја, одложило је да се ово уређење доста раније 
изврши. Свакако, ученици од 5. До 8. разреда, који су били главни и заслужни 
извршиоци предвиђених послова, својим залагањем су допринели да их преуређени 
амбијент дочека и са почецима наредне школске године, у септембру; 

 
12.6.2017. - Последњег дана ове школске године, ученици су време проводили дружећи се и  забављајући. 

Поједина одељења су време проводила активно на теренима школе, а најмлађи ученици 
су организовали одељењске журке или приредбе; 

 
13.6.2017.- Према школском календару, завршава се друго полугодиште; 

 
15.6.2017.- Поводом прославе Дана града Лознице, одржан је Дечји карневал, уз учешће преко 300 

малишана из наших крајева. Програм карневала је одржан на шеталишту, испред 
Вуковог дома културе, где су учесници своје костиме представили уз игру и песму, једни 
у низу представника били су и ученици школе; 

 
20.6.2017. -У 19 часова је организована матурска свечасност за ученике геренације 2016/2017. Наше 

школе. Свечана додела диплома је одржана испред улаза у школу, а прославу мале 
матуре, ученици су наставили у сали за физичко васпитање; 

 



26.6.2017.- Обележен је СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ (злоупотреба и 
кријумчарење дроге), на шеталишту испред Вуковог дома културе. 

 
И наши вршњачки едукатори (Мина Митрић, Тијана Петковић, Ана Тијанић), 
одазвали су се учешћем уз  помоћстручних сарадника школе. Креирани су паноина 
којима су презентоване врсте најчешћих дрога, а акценат НВО „Искра“ је био на 
превенцији и умрежавању породице, школе и свих битних друштвених инстанци. 

 
27.6.2017.- На Републичком такмичењу у организацији Центра за таленте Селена Николић 7/2 је 

освојила треће место и специјалну диплому у категорији најбоље написаних и најбоље 
одбрањених радова. Такмичила се из предмета географије. 

 
На међународном такмичењу у Инсбруку „Austrianopen“, у теквонду, Ана Тијанић 6/2 

у конкуренцији 25 такмичара је освојила прво место и златну медаљу; 
 

28.6.2017.- Подела ђачких књижица ученицима од 1. До 7. разреда, ито: 
- У матичној школи, први, трећи, пети и седми разред у 8.00, а други, четврти и 
шести разред у 9.00 часова; 

- У издвојеним одељењима у договору са одељењским старешинама; 
 
 

Школска 2017/18. година 
 

Септембар 
 

1.9.2017.- - почетак нове школске године 
- Пријем првака 
- Подела уџбеника од првог до осмог разреда 
- нови наставни кадар 
- саобраћајна полиција дежурала испред школе 

4.9.2017.- -стигли бесплатни уџбеници за ученике 

5.9.2017.- -FORMA IDEALE организовао ликовни конкурс за ученике првог разреда 
 

6.9.2017.- -одржани појединачни родитељски састанци изабрани нови чланови Савета родитеља 
 

7.9.- Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић БАТУТ“(Дом здравља „Др 
МиленкоМарин“) организује ликовни и литерарни конкурс за ученике од 1. До 
8. разреда 

 
8.9.- одржана седница Савета родитеља у 17:30 часова. 

Поводом обележавања 1. Октобра – међународног дана старијих, Повереник за 
заштиту равноправности расписује конкурс за најбољи литерарни рад, ликовни рад и 
фотографију на тему „МОСТ РАЗУМЕВАЊА - МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА 
СОЛИДАРНОСТ“. На конкурс могу да се пријаве ученици 6, 7. И 8. разреда. 

 
11.9.- ученици обавештени о висини осигурања и ужине за ову школску годину. 

 
12.9.-  Предавање за ученике I разреда о безбедности у саобраћају, у сарадњи са саобраћајном 

полицијом Лознице и представницима Црвеног Крста и наше школе 
 



13.9.- Одржана седница Школског одбора у 17:30 часова 
 

14.9.-21.9.- Ученици 5. И 7. Разреда имали иницијално тестирање из српског језика, а следеће 
недеље ће бити из математике. Тест се ради на нивоу Србије а у оквиру пројекта 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања „Припремање програма, 
инструмената и реализација завршног испита у основном образовавњу“ 

 
16.9.- У оквиру манифестације 84. Вуковог сабора у Тршићу, одржана је традиционална 

бициклијада Лозница–Тршић, под називом „Покрени точак здравља 2017.“ у 
организацији Туристичке организације Града Лознице. Бициклијаду је подржала и 
наша школа, учешће су узели ученици старијих разреда, од 5-8. разреда, са наставником 
физичког и здравственог васпитања Братиславом Тешићем 

 
27.9.- Тематски дан „Воће и поврће“ реализовали су учесници нижих разреда из ИО Зајача и 

Горња Борина, заједно са наставницом енглеског језика и својим учитељицама 
 

26.9.-27.9.- Предавање за ученике 6. разреда–тема: Насиље као негативна друштвена појава 
 
Октобар 
1.10.– промена почетка наставе у ИОЗајача 

2.10.– 34.Ликовни конкурс „Железница очима деце 2017.“ 
 

2-8.10.- обележена Дечја недеља учешћем ученика млађих разреда на маскенбалу и продајној 
изложби на платоу испред Вуковог дома. У оквиру Дечје недеље реализована “Трка за 
срећније детињство“ ученика свихразреда 

 
3.10.- обављен стоматолошки преглед зуба ученика другог и четвртог разреда конкурс „Дани 

дечје поезије и прозе“ Драгинац 2017. 

4.10.- обављен стоматолошки преглед зуба ученика шестог и осмог разреда 
 

5.10.- обављен стоматолошки преглед зуба ученика првог разреда 
 

9.10.– ученици ИО из Пасковца обечлежили су Дечју недељу разним садржајимас портског, 
забавног и радног карактера. Током петодневних активности такмичили су се, 
забављали али и израђивали и прикупљали разну робу за продају на дечјем вашару 

 
10.10.- ученици четвртог разреда су посетили изложбу под називом „Спектрум“, 

организовану у оквиру Цвијићевих дана уЛозници 
 

15.10.– одржана *Трказасрећниједетињство* ученика другог и четвртог разреда матичне 
школе 

 
16.10.– ученици млађих разреда ИО Зајача и ИО Г.Борина извели су угледни час натему 

„Јесен“. 
 

22.10.- одржан је турнир у фудбалу у нашој школи за ученике од 5-8. разреда. Турнир су 
организовали наставници физичког васпитања у сарадњи са Ученичким парламентом. 
На утакмицама које су почеле у 13 часова судио је наставник Братислав Тешић. 

 
26.10. ученици наше школе посетили су 62. Сајам књига у Београду. Традиционално, школски 

дан на Сајму, прошао је у разгледању и куповини књига, упознавању са многим 



познатим личностима и лепом дружењу. До следећег Сајма, уживаћемо у купљеним 
књигама… 

 
27.10- уприличен је сусрет ученика млађих разреда и предшколске групе са песникињом 

Мирјаном Петров. Она је, рецитујући своје стихове, на занимљив начин представила 
књиге које је до сада написала 

 
30.10.– ученици ИО Зајача учествовали су у обележавању традиционалне трке која има за циљ 

да међу младима подстакне хуманост, промовише здраве стилове живота и пропагира 
волонтерски рад 

 
31.10.- На конкурсу Црвеног Крста „Бирамо најуређенију учионицу“, учионица првог и трећег 

разреда ИО Пасковац, освојила је треће место. 
 
Новембар 

 
2.11.– Oтворен Aqua Viva конкурс „Покренимо нашу децу“ на нивоу целе Србије 

 
6.11.– Одржан Савет родитеља са почетком у 17:30 часова 

 
Поводом обележавања новогодишњих и божићних празника Јавно предузеће „Пошта 
Србије“ 15. Пут организује наградни конкурс „Пиши Деда Мразу“ и позива децу 
узраста до десет година из целе Србије да до 3. Децембра пишу свом омиљеном деки 

 
7.11.– „Kids fest“ ученици млађих разреда наше школе су посетили биоскоп 

 
7.11.- У ИО Пасковац вероучитељ Иван Негић и наставница енглеског језика Сања Симић де 

Граф одржали су угледни час „Прича оЈосифу“ 
 

8.11.- одржана свечана академија поводом Дана школе 

9-10.11.- јесењи распуст 

11.11.- државни празник Дан примирја у Првом светском рату 
 

14.11.- одржано Одељењско веће у ИО Зајача за разреде од првог до осмог. 
 

Представник Министарства унутрашњих послова одржао је предавање четвртом 
разреду. Тема предавања је била „Превенција и заштита деце од опојних дрога и 
алкохола“ 

 
15.11.- На међународном такмичењу у Загребу, у теквонду, Ана Тијанић 7/2 јеосвојила 

бронзану медаљу 
 

16.11.- Данас је у нашој школи обележен Међународни дан толеранције 
 

20.11.- У обележавање Светског дана детета укључули су се и ученици 4-1 реализујући неке од 
активности које је предложио УНИЦЕФ 

 
23.11.– Одржано Наставничко веће са почетком у 17:30 часова 

 
27.11.– На регионалном такмичењу у стрељаштву у Бајиној Башти, Милош Ђукановић VII-4 



је освојио 3. место 
 

28.11.– Страхиња Ћосић VI-1, освојио је 3. Награду на финалу 12. Дописне 
математичке олимпијаде, математичког друштва „Архимедес“ 

 
Децембар 

 
1.12.– Угледни дан, под темом „У позну јесен“, уодељењу 2/1, извеле су приправник Слађана 

Поповић и ментор учитељица Зорица Јањић. 
 

4.12.– одржано је Општинско такмичење основних школа у одбојци. Организатор 
такмичења суОШ„ВукКараџић“Лозница и Удружење педагога физичке културе 
Лознице. Такмичење су помогли и подржали локална самоуправа и одбојкашки клуб 
„Лозница“. 

 
11.12.– И ове године наша школа традиционално огранизује хуманитарну акцију за децу из 

Дома „Вера Благојевић“. 
 

13.12.– Кроз пројекат „Основи безбедности деце“, представник Министарства унутрашњих 
послова одржао је предавање ученицима шестог разреда. Тема предавања је била 
„БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА“. 

 
14.12.– Ученици 5-8. Разреда наше школе посетили Фестивал науке у Београду. 

 
21.12.– Наша школа је добила захвалницу од издавачке куће Клет, заучешће у акцији 

Читалачки маратон. 
 

22.12.– Наташа Павловић ученица 8/2, а члан карате клуба Лозница освојила је 1. Место 
на државном такмичењ у удисциплини-борба. 

 
26.12.– Одржан је тематски дан–Божић и Нова година. Реализатори су учитељице Снежана 

Цветиновић и Милица Стефановић, наставница енглеског језика Сања Симић деГраф, 
вероучитељ Иван Негић и ученици 1-4. разреда. 

 
27.12.–  Школа менталне аритметике “МАЛАЦ ГЕНИЈАЛАЦ“ доделила је диплому 

Матеји Перићу, ученику другог разреда за освојено 1. Место на школском 
такмичењу. 

 
28.12.– Наши ученици су се потрудили да организују продајни новогодишњи вашар, пред 

празнике. 
 

Јануар 
 

9.1.– почело друго полугодиште школске 2017/18. године 
 

10.1.–  у Вуковом дому одржан је годишњи концерт дечјег фолклорног ансамбла којим 
руководи Бранка Тошић. Специјални гости на том догађају били су ученици четвртог 
разреда наше школе који су одиграли „Краљево коло“. 

 
19.1.– организовано школско такмичење из математике за ученике од 3. До 8. разреда 

 
На Богојављење, традиционално пливање за богојављенски крст, одржано је на Дрини. 



Наша школа је учествовала, тако што су ученици осмог разреда: Милица Максимовић, 
Љубица Полић, Лука Малетић и Никола Максимовић, обучени у народну ношњу, 
својим присуством и ношењем црквених реликвија, увеличали ову манифестацију. 
Заједно са директором школе, Добром Андрићем, који је организовао њихово 
присуство. 

 
23.1.– Ученица 4/1 Дајана Стојановић је освојила 2. Место на такмичењу рецитатора, песмом 

„Немањин син“, аутора Мирослава Стефановића, поводом школске славе Светог Саве, на 
конкурсу који је организовала лозничка црквена општина. 

 
24.1.–  Кроз пројекат „Основи безбедности деце“, представник Министарства унутрашњих 

послова одржао је предавање ученицима четвртог разреда. Тема предавања је била 
„Превенција и заштита деце од трговине људима“. 

 
24.1.– Одржана седница Школског одбора у 11:30 часова 

 
27.1.–  Свечано обележена школска слава Свети Сава у матичној школи и издвојеним 

одељењима Пасковац иЗајача 
 

30.1.– Одељењско већеу ИО Зајача за разреде од I до VIII 
 

31.1.–  Одељењска већа у матичној школи за разреде од I до VIII. Завршено прво 
полугодиште школске 2017/2018. године 

 
У среду, 31. Јануара 2018. године, у спортској хали ОШ „Вера Благојевић“ у Бањи 
Ковиљачи, одржано је Општинско такмичење из кошарке. Организатор такмичења су 
ОШ „Анта Богићевић“ и Удружење педагога физичке културе Лознице. Наша женска 
екипа је освојила III место на турниру. 

 
Фебруар 

 
1.2.– Наставничко веће у матичној школи у 10 часова 

 
12.2.– Почетак другог полугодишта школске 2017/18. године 

 
13.2.–  Кроз пројекат „Основи безбедности деце“, представник Министарства унутрашњих 

послова одржао је предавање ученицима четвртог и шестог разреда. Тема предавања је 
била „Основи безбедности деце у саобраћају“ 

 
14.2.–  На Европском првенству у теквонду, одржаном у Немачкој, ученица Ана Тијанић 7/2 

освојила је сребрну медаљу, као репрезентативац теквондо клуба Србије 
 

Ученице 4-2, Тијана Младеновић и Наташа Берчек, учествовале су на школском 
такмичењу из гиманстике, одржаном у ОШ „Вера Благојевић“, у Бањи Ковиљачи. 
У категорији учесника, од 1 .до 4. разреда, Тијана Младеновић је заузела 1. 
место,а Наташа Берчек је заузела 2. место. Наше такмичарке су се пласирале на 
окружно првенство, које je одржано у Шапцу, 14.2.2018. године, где су екипно 
заузеле 4. место 

 
15-16.2.– Дан државности РепубликеСрбије 

 
20.2.– На Општинском такмичењу из физике Страхиња Ћосић 6/1 освојио је 1. место 



 
21.2.–  Обележен је Дан матерњег језика, „Читај гласно“, под слоганом „Кад отвориш књигу, 

отвори сесрце“ 
 

22.2.–  Ученици млађих разреда из ИО Зајача придружили су се акцији Црвеног крста путем 
својих ликовних радова и тако позвали старије од себе да се одазову акцији којаће бити 
одржана 23. Фебруара у амбуланти у Зајачи 

 
24.2.–  На Општинском такмичењу из математике, ученици су остварили следећи пласман: 

Огњен Стевановић (III-2) 1. место, Михаило Старчевић (III-2) 2. место, Тамара 
Ненадовић (III-2) 3. место, Анђела Јовановић (IV-2) 3. место, ДијанаЂорђевић (IV-2) 3. 
место. Страхиња Ћосић (VI-1) 2. Место, Лука Јовичић (VI-1) 2. место. 

 
26.2.– Одржана седница Школског одбора у 11:30 часова 

 
27.2.–  Куд „Караџић“–Лозница и Књижевни клуб, расписује конкурс „Песнички поздрав 

пролећу“. Тема је слободна, а конкурс траје до 10. Марта 2018. године. 
 

Март 
 

5.3.–  Представници Министарства унутрашњих послова (Сектор за ванредне ситуације) 
одржали су предавање ученицима четвртог и шестог разреда на тему: „Заштита од 
техничко-технолошке опасности и природних непогода“. 

 
11.3.–  На такмичењу уже Србије, одржаном у Чачку, у својим категоријама,у катама, 

Николина Ђурић, ученица 6-2, је освојила златну медаљу, а Ђурђина Ђурић, ученица 2-2, 
сребрну медаљу. 

 
12.3. –  На одржаним општинским такмичењима ученици наше школе су постигли следеће 

резултате: 
 

1. ФИЗИКА: Страхиња Ћосић 6/1 јеосвојио 1. Место и највише бодова од свих 
такмичара свих разреда на овом такмичењу. Предметни наставник је 
Владан Митровић. 
2. ГЕОГРАФИЈА: Селена Николић 8/2–2. Место; Лука Вукосављевић 8/2–2. Место; 
Вељко Грубачић 7/1–2. Место; Мина Митрић 7/2–2. Место; Ђорђе Филиповић 7/3– 
 Место; Милан Тешић 7/3–3. место. Предметни наставник је Светлана 
Станојевић. 
3. КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА: Милорад Тадић 7/4–3. место. 
Предметни наставник је Наташа Максимовић Вучетић. 
4. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ: АнђелаЈеремић 5/2–1. Место; Теодора Дикосавић 5/2–2. 
Место; Маша Ракић 5/1–3. Место; Валентина Николић 6/2–1. Место; 
Марина Цвјетиновић 6/ 2 – 1. Место; Петар Јелић 6/2 – 2. Место; Лазар 
Ћорилић 6/2 – 3. место. Предметни наставник је Весна Џиновић. 

 
13-14.3.– Одржан тематски дан у ИО Пасковац на тему „Здрава исхрана“. Реализатори су 

ученици од 1-4 разреда, учитељице Милица Стефановић и Снежана Цветиновић, 
вероучитељ Иван Негић и наставница енглеског језика Сања Симић де Граф. 

 
Април 

 
2-9.4.– Васкршњи празници 



 
12.4. –  Ученицима 4.и 6. Разреда предавање о заштити од пожара одржали су представници 

ватрогасне службе, Зарић Љиљана и Јеремић Горан. 
 

13-14.4.–  Одржан пробни завршни испит за ученике 8. разреда, српски језик, математика 
и комбиновани тест 

 
16.4.– На Окружном такмичењу у Књижевној олимпијади, наши ученици су остварили следеће 

успехе: Милорад Тадић 7/4–3. Место; Неда Дупљанин 8/3–3. Место; 
 

17.4.– Одржана седница Наставничког већа у матичној школи 
 

19.4.– Промоција уџбеника издавачке куће „Бигз“, учитељима нашешколе 
 

23.4.– Такмичари наше школе су постигли следеће резултате: 
 

Окружно такмичење из биологије: Ћосић Страхиња 6/1–3. место,предметни 
наставник Стефановић Миланка. 

 
Окружно такмичење из технике и технологије – дисциплина: практична израда по 
задатку: Ракић Маша 5/1 – 1. Пласман: Јеремић Анђела-5/2 – 3. пласман, предметни 
наставник Џиновић Весна. 

 
Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“: Митрић Дијана 5/2–1. ранг, 
предметни наставник Џиновић Весна. Екипно школа је заузела 3. ранг. 

 
25.4.– Промоција уџбеника издавачк екуће „Едука“ за учитеље и наставнике 

 
Maj 

 
3.5.–  На Државном такмичењу из физике ученик Ћосић Страхиња 6/1 је освојио 3. место. 

Предметни наставник је Владан Митровић. На Окружном такмичењу из географије 
трећа места су освојили појединачно Вељко Грубачић и Ђорђе Филиповић, ученици 7/1 
и 7/3. Предметни наставник је Светлана Станојевић. 

 
7.5.–  Школа подржава акцију Црвеног Крста „Друг-другу“. Прикупљају се слаткиши, 

школски прибор, играчке, хигијенска средства и одевни предмети. Акција траје до 
11.05.2018. 

 
9.5.–  На завршеним конкурсима међу награђеним радовима су и радови ученика наше школе, 

на ликовном конкурсу Црвеног крста „Крв живот жначи“ награђене су: Зорана 
Кикановић 6/1 и Жељка Драгићевић 7/4. Предметни наставник је Слађана Ђукановић. 

 
На 16. Београдском фестивалу писаца „Витезово пролеће“ награђени су: Булајић Анита 
и Перић Матеја 2/1– учитељица Зорица Јањић. Мигић Марио, Нешић Александар, 
Милићевић Игори Томовић Марина 4/1. Учитељица Гордана Симић. Илић Андреа 4/2 
– учитељица Мирјана Ћосић. 

 
На државном такмичењу у џиу-џицу 1. Место у својој категорији–кадеткиње и 
дисциплини борбе је освојила Љубица Полић8/3. 

 
10.5.–  У склопу „Екоакције“студија за анимацију Јолене Лут направљен је видео,путем ког се 



од сада може лакше информисати о нашој организацији и циљевима организације Чеп 
за хендикеп. Заједно чувамо животну средину и доносимо осмехе особама са 
инвалидитетом! 

 
11.5.– Најмасовнија спортска манифестација у нашим школама, Крос РТС-а, одржан је 

данас, са почетком у 10 ч у нашој школи, како у матичној, тако и у издвојеним 
одељењима. Тако је било у осталим основним школама, наше Србије. 

 
18.5.– Ученици 2/1, 2/2, 4/1 и 4/2 матичне школе су учествовали на ликовном конкурсу 

Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, те Дома здравља Лозница. 
Награђено је 5 радова ученика од ДЗ Лозница четкицама за зубе, а неки од осталих 
радова су се нашлии на школској изложби. Тема „Здрави зуби у здравој породици“. Овим 
смо допринели кампањи „XXVIII Недеље здравља уста и зуба“. И ученици у ИО Зајача 
су се прикључили овој акцији, у сарадњи са стоматолошком ординацијом у Здравственој 
установи Зајача. Ученицима су уручене награде за успешне радове од стране 
стоматолога. 

 
19.5.– На сајту http://www.vjeronauka.net објављени су следећи радови: припрема за пројектну 

наставу коју су урадиле Сања Симић деГраф, Јелица Павловић, Милица Стефановић, 
Светлана Самуровић и Бранка Лукић, затим презентација са укрштеницама на 
српском и енглеском језику „Диван си, Господе, у свим светима својим“ коју су урадили 
Сања Симић де Граф, Тијана Васић и Иван Негић, као и презентација „Holyweek“ коју 
је урадила Сања Симић деГраф. 

22.5.–  Министарство одбране Републике Србије, расписало је нови Конкурс за пријем 
кандидата из грађанства за за ученике Средње стручне војне школе. У школској 
2018/2019. Години извршиће се пријем 20 кандидата мушког и женског пола из 
грађанства за ученике првог разреда Средње стручне војне школе за војна усмерења 
(смер: Мототехника, специјалност: Механичар за возила гусеничаре–10 ученика и 
Електромеханичар за возила гусеничаре–10 ученика). Конкурс је отворен од15. Маја до 
15. јуна 2018. године. 

 
23.5.–  Град Лозница и НТЦ центар организују бесплатне радионице за децу узраста од 4 до 

12 година и родитеље са Урошем Петровићем. На Окружном такмичењу „Шта знаш о 
саобраћају“ ученица Дијана Митрић 5/2 је освојила 3. место, предметни наставник 
Весна Џиновић. На Окружном такмичењу Регионалног центра за таленте из историје 
3. место је освојила Митрић Мина 7/2. Ментор је наставница Милосава Савић. На још 
једном државном такмичењу у џиу џицу–1. Место у својој категорији је освојила 
Љубица Полић8/3. 

 
23-27.5.– Стручни жири је одабрао ученицу наше школе Mилицу Tијанић 8-1 да буде учесник 

ликовне смотре на 47. Ђачком Вуковом сабору. 
 

26.5.– У Бајиној Башти Никола Мајсторовић 3/1, освојио је треће место и у катама и у 
борбама. Николина Ђурић 6/2 и Ђурђина Ђурић 2/2 у катама у својим категоријама 
освојиле су 1. Место. Наташа Павловић 8/2, 3. Место у својој категорији и 
дисциплини борбе. 

 
29.5.– На спортском такмичењу у каратеу у Горњом Милановцу Никола Мајсторовић 3/1 у 

својим категоријама у катама освојио је 1. место, а уборбама 2. место. На 
интернационалним турнирима Павловић Наташа 8/2 је освојила 3. Место у каратеу, 
а Филип Секулић 7/3 такође 3. Место у теквонду. 

 
31.5.–  На Конкурс Савеза учитеља Србије–ПРИМЕРИ ДОБРЕ УЧИТЕЉСКЕ ПРАКСЕ 

НА XXXII САБОРУ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ 2018.г. наша школа послала је два рада у две 
категорије. У категорији Савремени начини планирања образовно-васпитног процеса 



конкурисали смо са радом „Дани у седмици“ (реализатори- Миланка Васиљевић, 
Светлана Ђурић, Сања Симић де Граф, Драгица Мишић, Љиљана Марковић, Тијана 
Васић, Иван Негић, Раденко Томић). У категорији Обавезни предмети–свет оконас 
конкурисали смо са радом „Здрава исхрана“ (реализатори – Миланка Васиљевић, 
Светлана Ђурић, Милица Стефановић, Снежана Цветиновић, Сања Симић де Граф). 
Оба наша рада су одабрана за Електронски зборник примера добре праксе–Зборник 
акредитованог републичког стручног скупа учитеља. 

 
Ученици осмих разреда, данас су имали последњи наставни дан у школи. Са 
нестрпљењем су га чекали…Пожелимо им срећу, да се добро спреме и ураде завршне 
испите,а затим и упишу школе које желе…у тим школама да стекну додатна знања и 
успехе. Желимо им да што више напредују и да се спремни ухвате у коштац са 
обавезама и животним ситуацијама. Нека у свим својим делима истрају и да се оформе 
у веселе, добре и успешне људе. 
Последњег мајског викенда млади боксери Србије борили су се на три колосека за медаље 
на међународној сцени и остварили су резултате за понос. Европско првенство у 
конкуренцији школараца (девојчице и дечаци) одржано је у бугарском граду Албена. 
Учествовалоје 26 земаља и 314 боксера. Србију је осим двоје учесника, предсдтављао и 
наш ученик 6. разреда, Индир Врачић (у категорији до 46кг). 

 
Јун 

 
3.6.– На Интернационалном карате турниру „ДУНАВ КУП“, у Беочину, наш ученик 

Никола Мајсторовић 3-1 је освојио 2. место у борбама, у својој категорији. На 
појединачном првенству Војводине у боксу Огњен Комарчевић ученик 6/3 је освојио 
златнумедаљуусвојојкатегорији.НаДечијојзимскојлигиустановезафизичку 
културуЛагаторазанајперспективнијегиграчаекипе„Јадар3“јепроглашенаученица 2/1 
ЂурићЈана. 

 
14.6.–  Поводом обележавања Дана града, 14.6.2018. године је одржан традиционални Дечји 

карневал.Учешће у овој веселој и разиграној манифестацији узели су и ученици 
четвртог разреда наше школе. Њихово извођење Краљевог кола испраћено је великим 
аплаузом. У галерији „Мина Караџић“ одржана је изложба ликовних радова 
полазника Уметничке радионице „Машта башта“. Међу изложеним радовима 
нашли су се и радови ученице 4-1 разреда наше школе, Марине Томовић, која већ 
неколико година успешно надограђује свој таленат у овој радионици. 

 
По школском календару данас се завршава друго полугодиште. Подела ђачких књижица 
ученицима од 1. до 7. разреда, обавиће се у четвртак 28. јуна 2018. Дана 28.јуна 2018. 
год. од 8.00 организоваће се и САЈАМ УЏБЕНИКА, где ученици могу међусобно своје 
уџбенике пласирати другима. 
 

Школска 2018/19. година 
 

Септембар 
 

3.9.  - почетак нове школске године 
 - свечани пријем првака 
 - нови наставни кадар 
 - саобраћајна полиција дежурала испред школе 

 
4.9.  - FORMA IDEALE организовао ликовни конкурс за ученике првог разреда 
 
5.9.  - одржани појединачни родитељски састанци изабрани нови чланови Савета 

родитеља 



 
7.9.  - одржана седница Савета родитеља у 17:30 часова.  
 
10.9.  - стигли бесплатни уџбеници за ученике 
 
11.9.  - ученици  бавештени о висини осигурања и ужине за ову школску годину.  
 
12.9.  Одржана седница Школског одбора у 12:30 часова 
 
15.9.  - Поводом недеље мобилности у организацији Града Лознице, наши ученици су 

учествовали у туристичко – рекреативној бициклистичкој вожњу на релацији: 
Лозница – Клупци – Тршић. 

 
16.9.  ученици и наставници наше школе су посетили 85. Вуков сабор у Тршићу 
 
18.9.  - Ученици 3. и 4. разреда, наше школе, присуствовали су показној вежби „Пружање 

прве помоћи у саобраћају“, коју су извели ученици медицинске школе. 
 
19.9.  – ОШ „14. Октобар“ и Град Лозница расписују 33.  Конкурс  „Дани дечије поезије и 

прозе“ 
 
21.9.  - ученици 2. разреда присуствовали су ликовној изложби поводом безбедности у 

саобраћају. На изложби су се нашли и радови ученика наше школе. Oвим дешавањем је 
завршена недеља мобилности. 

 
24.9.  - На 20.Балканском теквондо шампионату у Букурешту ,ученица наше школе, Ана 

Тијанић  8/2 је освојила 1.место и носилац је златне медаље. 
  
 - На такмичењу пикадо бајку, недавно одржаном у оквиру бициклијаде ученици 8/1 су 

освојили  Ђорђе Матић-1. место, а Филип Ивановић-3.место. 
 
27.9.  - за ученике 6. разреда је одржано прво предавање по пројекту „Основи безбедности 

деце“, који подржавају МУП Србије и МПНТР. Предавач је био школски полицајац 
Ненад Деспотовић. Теме су биле: „Полиција у служби грађана“ и „Насиље као 
негативна друштвена појава“. 

 

Октобар 

2-4.10.  - обележена Дечја недеља учешћем ученика млађих разреда на маскенбалу и продајној 
изложби  на платоу испред Вуковог дома. 

 
4.10.  – 35. Ликовни конкурс „Железница очима деце 2018.“  
 
5.10.  - Као пример  добре  праксе, у  ИО  Зајача  ученици  8-4  разреда  организовали  су  

огледни  час  са  елементима  пројектне  наставе.  Уз  употребу  савремене  
технологије  обрадили  су  “Циклус  песама  о  ослобођењу  Србије  и  Црне  Горе“. 

 
6.10.  - „Трка за срећније детињство“ је једна од традиционалних, најмасовнијих и најшире 

прихваћених реакреативно-хуманитарних активности Црвеног крста намењена 
подмладку и омладини. Ова активност има за циљ да међу младима подстакне 
хуманост, промовише здраве стилове живота и пропагира волонтерски рад. 

 
7.10.  - oдржан је Интернационални карате куп пријатељства у Новом Саду. Мајсторовић 

Никола 4-1, је освојио 3. место кате појединачно у категорији пионири и 1. место 
борбе појединачно у категорији 45 кг 



10.10  - Саобраћајци су на теренима школе, ученицима одржали предавање и демонстрацију 
својих активности. Ученицима је ово предавање било веома интересантно 

 
22.10.  - На одржаном Међународном такмичењу у каратеу ,,Борац Куп“у Новом Саду, 

Мајсторовић Никола 4/1  је освојио 2. место у категорији Пионири 2008. 
 
26.10  - У одељењу 1-1, одржана је музичка радионица. Професор клавира Марија Петровић 

је успела овом радионицом да разигра и развесели ученике. 
 
29.10.  - у фискултурној хали ОШ „Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи, одржано је 

Општинско такмичење основних школа у малом фудбалу. Организатор такмичења 
је Удружење педагога физичке културе и ОШ „Анта Богићевић“ Лозница, уз подршку 
Града Лознице и ОШ „Вера Благојевић“ из Бање Ковиљаче. Учествовале су основне 
школе са територије Града Лознице. Такмичило се у мушкој и женској 
конкуренцији. Женска екипа наше школе је након одличних партија заузела 1. место 
и узела наслов шампиона турнира. 

 
30.10.  - На одржаном Међународном такмичењу у каратеу „Борац Куп“ у Новом Саду, 

Мајсторовић Никола 4/1 је освојио 2. Место у категорији Пионири 2008. 
 

Новембар  

7.11.  - KIDS FEST филмско дружење. У оквиру традиционалног филмског дружење на 
KIDS FEST-у ученици 1-4. разреда матичне школе су имали прилику да гледају 
остварење „Бел и Себастијан – најбољи пријатељи“ у градском биоскопу.  

 
8.11. - одржана свечана академија поводом Дана школе 
 
9-12.11. - јесењи распуст 
 
11.11.  - државни празник Дан примирја у Првом светском рату 
 
14.11.  - одржано Одељењско веће за разреде од првог до осмог.   
 
16.11.  - Данас је у нашој школи обележен Међународни дан толеранције 
 
19.11.  – Одржано Наставничко веће са почетком у 17:30 часова 
 
22.11.  – ученицима првог разреда презентацију о одржавању хигијене зуба приказали 

стоматолози из Дома здравља. Након тога, они су деци извршили и преглед зуба.  
 
26.11.  – Обука учитеља за електронски дневник са почетком у 11:30 часова 
 
27.11.  – Обука наставника за електронски дневник са почетком у 17:30 часова 
 
29.11.  - одржан Фестивал науке у Београду.Фестивалу науке присуствовало 45 ученика 

наше школе,од VI до VIII разреда у пратњи наставника.  
 

 
Децембар 
 

1.12.  - за наставнике, учитеље и стручне сараднике школе реализован је семинар 
„Дигитално кроз  наставу и учење“.  

 
3.12.  – Друго предавање по пројекту МПНТР и МУП „Основи безбедности деце“. Је 

одржано данас за ученике 4. и 6. разреда матичне школе.  



 
15.12.  – У нашој школи је у суботу одржан семинар за наставнике физичког васпитања под 

називом „Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку 
форму током целог живота“.Предавач је била проф.др Вишња Ђорић са 
Универзитета у Новом саду.  

 
17.12.  - Чолић Ана 4/1, Ненадовић Тамара 4/2 и Туфегџић Стефан 4/3 су освојили 3. 

место на квизу „Ко зна више о Црвеном крсту и здрављу“ 
 
21.12.  – Представник МУП-а је даанс у нашој школи одржао предавање ученицима првог 

разреда на тему „Шта ради полиција и заједно против насиља“из програма Основи 
безбедности деце. Сви ученици су добили на поклон бојанке тематски везане за 
безбедност деце.  

 
24-28.12.  - Тематска недеља „Божић“ чији су реализатори ученици нижих разреда и 

вероучитељи Тијана Васић и Бранко Поповић, учитељице Миланка Васиљевић, 
Светлана Ђурић, Зорица Јањић и Слађана Живановић и наставница енглеског језика 
Сања Симић де Граф, објављена на сајту vjeronauka.net 

 
27.12.  - Пројектна тема ,,Новогодишње чаролије“ у I1 - У оквиру пројектне теме 

,,Новогодишње чаролије“ током месеца децембра у првом разреду одвијале су се бројне 
активности: писање жеља Деда Мразу, хуманитарна продајна изложба украсних 
јастучића, прављење честитки, приредба за родитеље и на крају, квиз.Ученици су с 
радошћу и успешно учествовали у свим активностима. 

 
28.12 -  На прагу зиме, у учионици учитељице Мирјане Ћосић и њеног I2, стално се нешто 

ново  стварa у оквиру Наставног плана и програма за први разред, везано за 
Пројектну наставу. Реализујући задатке овог пројекта, током месеца децембра, под 
називом „Новогодишња чаролија“, ученици I2 са својом учитељицом, показали су 
креативност и маштовитост кроз игру, музику, новогодишњу приредбу, радионицу – 
прављење новогодишњих честитки, изложбом радова и квизом знања.  

Јануар 

9.1.  - почело друго полугодиште школске 2018/19.године 
 
19.1.  - организовано школско такмичење из математике за ученике од 3. до 8. разреда    
 
22.1.  - Тематски дан и учествовање ученика ИО Зајача у Литургији посвећеној молебану 

за Нову годину објављен на сајту Патријаршије СПЦ у Београду. 
 
25.1.  - Одржано Наставничко веће са почетком у 17:40 часова. Одржана седница Школског 

одбора у 18:30 часова 
 
27.1.  - Свечано обележена школска слава Свети Сава у матичној школи и издвојеним 

одељењима Пасковац и Зајача 
 
31.1.  - Одељењска већа у матичној школи за разреде од I до VIII. Завршено прво 

полугодиште школске 2018/2019. године  
 

 
Фебруар 
 

18.2.  - Одржана посебна седница Наставничког већа у матичној школи у 18:30 часова. 
Давање мишљења о кандидатима за избор директора школе. 

 
23.2.  - На одржаном општинском такмичењу из физике (предметни наставник Владан 



Митровић) ученици наше школе су постигли следеће резултате: 
 

 Страхиња Ћосић, 7/1 – 2. место, 
 Дијана Митрић 6/2 – 3. место, 
 Ракић Маша, 6/1  и Николић Никола, 6/1 су остварили  пролаз за даљи ниво 

такмичења. 
 
25.2.  - Почетак другог полугодишта школске 2018/19.године / По препоруци 

Министарства здравља и МПНТР и одлуци локалне самоуправе зимски распуст је 
продужн за једну седмицу , превнтивно, због спречавања епидемије грипа. 

 
25.2. - представница саобраћајне полиције одржала је предавање за прваке матичне школе 

под називом „Саобраћајна азбука“. 
 
25.2. -почетак реализације послова у вези пројекта МПНТР везано за набавку бесплатних 

уџбеника. 
 
26.2.  - Одржана седница Школског одбора у 18 часова.  

 
Март 
 

1.3. -  У фискултурној хали ОШ „Вук Караџић“ у Лозници, одржано је Градско такмичење 
основних школа у одбојци. 

 
1.3. -презентација дигиталних уџбеника за 1.разред –ИК Нови Логос/учитељи и п-п 

служба 
 
2.3.  - На Општинском такмичењу из математике ученици су освојили следећи пласман: 

Вук Павловић 3/1-2.награда, Матеја Перић 3/1-3.награда, Лука Илић 3/2-3.награда, 
Растко Петровић 3/2-3.награда, Данило Митровић 3/3-3. награда.  

 Учитељи : Зорица Јањић 3/1, Жељка Дејановић3/2и Светлана Ђурић 3/3 
 Николина Мићић 4/1-2. награда, Дуња Симић 4/2-2.награда, Ђорђе Лазић 4/2-

2.награда, Огњен Стевановић 4/2-2.награда, Никола Мајсторовић 4/1-3. награда, 
Стефан Рајевић 4/1- 3. награда, Тамара Ненадовић 4/2-3. награда, Урош Живановић 
4/2-3.награда, Анђела Марковић 4/3 - 3. награда. 

 Учитељи : Оливера Милановић 4/1, Мирослава Видовић Митровић 4/2 и Радмила 
Лукић 4/3. 

 Дијана Митрић 6/2 - 3.награда, Тања Станимировић 6/2 - 3.награда, Страхиња 
Ћосић 7/1 - 3.награда. 

 Предметни наставници : Данијела Милутиновић  и Јелена Трипковић 
 
3.3.  - На Општинском такмичењу из Књижевне олимпијаде наши ученици си постигли 

следеће резултате:  
 
  -Лазар Ћоралић 7/2 – 3.место 
  -Зоран Васиљевић 8/4 – 2. место 
  -Милорад Тадић 8/4 – 3. место 
  Предметни наставници : Жељка Марковић и Наташа Максимовић Вучетић  
 
4.3. -предавање за ученике 4. и 6.разреда по пројекту МУПа и МПНТР „Основи 

безбеднсти деце“ 
 
7.3.  - у ИО Пасковац и Зајача-прикњучили су им се ученици из ИО Г.Борина 
 
9.3.  - школа домаћин општинском такмичењу из историје . Пријављено 100 ученика из 

10 ОШ,ученица Данијела Мијић 8/3 освојила 3.место предметни наставник Весна 
Митровић. 



 - Из Биологије на Општинском такмичењу постигнути следећи 
резултати:Филиповић Дуња 7/3-освојила 80 бодова и тиме oстварила директан 
пласман на регионално такмичење. Предметни наставник Миланка Стефановић. 

 
10.03. -  На Општинском такмичењу из Хемије постигнути резултати: Лука Јовичић 7/1 

– 2.место, Лазар Ћоралић 7/2 – 2.место, Страхиња Ћосић 7/1 – 3.место, Ана 
Јездимировић 7/3-3.место. Предметни наставник Мирјана Јанчић 

 А из Геограгије постигнути резултати на Општинском такмичењу су: Лука 
Јовичић 7/1 – 2.место, Николина Поповић 7/1 – 3.место, Елена Игњатовић 7/3 – 
3.место, Милан Тешић 7/3-3.место. Предметни наставник Светлана Станојевић. 

 
11.3.  - Ученик наше школе, Мајсторовић Никола 4-1 на првенству уже Србије из каратеа 

10.3.2019. годинне, у Чачку, освојио је 1. место Пионири Кате 2008 класа Д и 2. 
место Пионири борбе 2008 – 50кг. Овим успехом, квалификовао се и за Првенство 
Државе. 

 
14.3.-   Одржана седница наставничког већа у 12:25, такмичење „ МИСЛИША“ за ученике 

од 1-9.разреда 
 
15.3.  -На завршном турниру за првака Србије у футсалу, у Зајечару ФК Лозница је 

освојила прво место. Велики допринос томе, дао је и наш ученик Милан Дивљановић 
из 2-2, који је проглашен за најбољег голмана турнира. 

 
16.3.  - Радна субота, часови од понедељка, надокнада продужетка зимског распуста,школа 

је организовала одлазак ученика на полуфинале купа „Милан Цига Васојевић“ у 
кошарци. 

 
17.3.  - Ученици наше школе постигли су следеће резултате на Окружном такмичењу из 

физике: Ћосић Страхиња 7/1  2.МЕСТО И ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКО 
ТАКМИЧЕЊЕ,Ракић Маша 6/1  је освојила 2.место, а Митрић Дијана 6/2  
3.место; предметни наставник Владан Митровић 

 
18.3. - Постигнути резултати на Општинском такмичењу из Српског језика:Ђорђевић 

Дијана 5/2-2.место, Илић Андреа 5/2-2.место, Ћоралић Лазар 7/2-3.место. Сви су 
освојили право на даље , регионално, такмичење. Предметни наставник Жељка 
Марковић 

 
19.03.  На литерарном конкурсу КУД Караџић, под називом „Песнички поздрав пролећу“ 

награђени су радови наших ученика: 
 Зорана Митрић 4/2 – 2. награда 
 Јована Скорић 4/3 – похвала. 

 Додела награда ће бити 21. марта у 19.00 часова у Дому културе. 
 Награђен је и ученик Николић Данијел 4/5 Издвојено одељење Пасковац за литерарни 

рад на тему „Правилна исхрана – улагање у будућност“, а поводом октобра месеца 
здраве хране. Освојио је 1. место у конкуренцији радова из 95 основних школа. Његов 
рад се налази на сајтовима медицинског института „Батут“ и  Дома здравља 
Лозница. 

 
20.-21.-22.03. - Упис ученика у први разред у времену од 8 до 12 часова и од 15 до 18 часова. 
 
21.3. -предавање за девојчице 6.разреда о пубертету. Предавач сарадник пројекта Always – 

едукативни програм, подржан од ЗУОВа 
 -У оквиру пројектне наставе реализован час са „Удружењем за заштиту животиња и 

развој грађанске свести“ из Београда, а све је снимала РТС и прилог ће бити објављен 
25. марта у емисији „ Србија данас“. 

 -Промоција уџбеника „ Вулкан“-уџбеници за други и шести разред 
 



23.3. -Радна субота,часови од уторка, надокнада од зимског распуста 
 
24.3. -Школа домаћин Окружног такмичења из другог страног језика 
 
26.3.  –УЧЕНИЦИ 6.РАЗРЕДА/ДВОЈЕ/ УЧЕСТВОВАЛИ У СНИМАЊУ ЕМИСИЈЕ 

ЗА РАДИО Београд 1, а за емисију Поштована децо,; са уредницом емисије Маријом 
Мишић су сарађивали педагог и помоћник директора 

 
 
Април 
 

1. и 8.4. -Презентација уџбеника ИК БИГЗ 
 
1.4. - предавање за прваке о безбедности , предавач ватрогасац Љиљана Зарић. 
 
3. 4. -Предавање за ученике 4. и 6. разреда за свако одељење посебно, а по пројекту основе 

безбедности деце. Предавачи су били Горан Јеремић и Љиљана Зарић.  
 
7.4.  -Такмичари наше школе су постигли следеће резултате: 

У књижевној олимпијади 
1.Зоран Васиљевић 8/4 – 2.место 
Предметни наставникНаташа Максимовић Вучетић. 

 
На општинском првенству у стрељаштву мушка екипа у саставу:Милош 
Ђукановић,Милорад Тадић ученици VIII-4  и Иван Глигорић ученик VI-3 су освојили 2. 
место у екипној конкуренцији. 
Милош Ђукановић ученик VIII-4 је освојио 1.место у појединачној 
конкуренцији.Предметни наставник Раденко Томић 
На општинском такмичењу рецитатора Јована Скорић 4/3 је добила похвалу, 
учитељица Радмила Лукић. 
Државно из физикеСтрахиња Ћосић 7/1- 3.место, Предметни наставник Владан 
Митровић 
Окружно из хемије 

1. Јовичић Лука 7/1 - 2.место 
2. Ћоралић Лазар 7/2 - 3.место 
3. Ћосић Страхиња 7/1  - 3.место 

Предметни наставник  Мирјана Јанчић. 
На општинскомсмотри ученика основних школа „ Шта знаш о саобраћају “ Дијана 
Митрић 6/2 - 2.место, Предметни наставници Мирослав Секулић и Игњат Марковић 
На 18.Интернационалном карате турниру Булајић Анита 3/1 – 3.место / у појединачном 
такмичењу 
Српски језик –окружно такмичењеЋоралић Лазар 7/2 - 2.место, Предметни наставник 
Жељка Марковић 
Географије-окружно такмичењеЈовичић Лука 7/1 - 2.местоПредметни наставник 
Станојевић Светлана. 

 
8.4. -поводом дана здравља у Дому културе у Лозници награђени ученик из ИО Пасковац 

је примио награду и том приликом је уприличен интервју за локалне медије 
8.4. -представница ватрогасне службе одржала је предавање на тему Заштита од 

поплава, пожара и земљотреса у оквиру програма „Основи безбедности 
деце“.Ученицима 1-1 и 1-2 су уручене и пригодне бојанке. 

 
9.4. - Промоција уџбеника издавачке куће „Едука“ за учитеље и наставнике 
 
10.4.  – одржано Одељењско веће у матичној школи за разреде од првог до осмог 
 



11.4. - саобраћани полицајац Милан Катић је ученицима 4. разреда наше матичне школе 
одржао предавања о основама безбедности деце у саобраћају.  

 
12.4. -Промоција уџбеника-1. и 6.разред ИК Нови Логос 
 
12.4. и 13.4.  -осмаци су имали пробни завршни испит из предмета математика, српски језик и 

комбиновани тест. 
 
12.4. -две ученице 8.разреда су учествовале урадионицама за промоцију здравих стилова 

живота у оквиру програма "Здраве алтернативе за младе" у Омладинском центру 
Лозница.  

 
18.4. -седница Наставничког већа са почетком у 17:40 часова 
 
18.4.  - у овиру Фесивала глумачких остварења у Лозници, у ревијалном делу, наступали су 

ученици ОШ „Вук Караџић“  ИО Зајача. Они су извели представу по тексту „Марко 
Краљевић и Муса Кесеџија“, Мирољуба Недовића, а у режији наставника српског 
језика Наташе Максимовић Вучетић.  Проглашен је најбољи глумац и глумица у 
оквиру представе. Титулу најбољег глумца понео је ученик Вук Петровић у улози 
Марка Краљевића. Титула најбоље глумице припала је ученици Жељки Драгићевић 
за улогу царице Милице. Награду су примили на завршној вечери Фестивала, у 
понедељак 22. 04. 2019. године у 20 чаосива, у Вуковом дому, у Лозници. 

 
19.4.  - На литерарном конкурсу Црвеног Крста „ Крв живот значи “награђени су ученици 

млађих разреда из Издвојених одељења у Пасковцу Кристијан Петровић 2.разред и 
Ана Васић 4.разред, учитељица Снежана Цветиновић 

 
20.4.  - На такмичењу „ МИСЛИША“ математичког друштва „ АРХИМЕДЕС“ ученици 

наше школе су остварили следеће резултате:Мићић Дуња 1/1-Похвала, учитељица 
Гордана Симић, Перић Коста 1/2-Похвала, Шакић Виктор 1/2-Похвала, учитељица 
Мирјана Ћосић, Лукић Анастасија 2/6-Похвала, учитељица Слађана 
Живановић,Илић Лука 3/2 –Похвала, учитељица Жељка Дејановић, 
СтевановићОгњен 4/2-3.награда, учитељица Мирослава Видовић Митровић, Јовичић 
Лука 7/1-Похвала, наставница Јелена Трипковић. 

 
21.4. -  Диплому за освојено 1.место, дисциплина карате борба у појединачној категорији је 

освојила ученица наше школе Булајић Анита 3/1. 
 
22.4.  – седница школског одбора 
 
24.4. - предавање за ученике 4. и 6. разреда, предавач инспектор МУП-а Никола Симић. 
 
25.4. - ће се радити по распореду часова од петка, због уједначавања броја радних дана 
 
26.4. - По школском календару почиње  пролећни распуст. У школу поново крећемо у 

понедељак 6.маја 
 

Мај 
 

9. 5. 2019.  - нашу школу су посетили Вук Рајовић и Немања Бојанић из НТЦ центра. Вук и 
Немања су ученицима осмог разреда показали НТЦ методе за лакше и занимљивије 
учење хемије и физике. 

 
10.5.  - Одржан крос РТС-а  у матичној школи и ИО- Зајача са почетком у 10 часова. 
 
14.5.  - Такмичари наше школе су постигли следеће резултате: 

1. - На окружном такмичењу Регионалног центра за таленте Ученица Мина Митрић 



8/2 је освојила 1. место, област историја. 
 2.  На конкурсу ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ дипломе су добили ученици: 

 -Стефан Марковић ½, Никола Новаковић ½, Душица Јанчић ½, Филип Михаиловић 
½, Лазар Ковачевић ½, Емилија Марковић ½, Милица Којић ½, Игор Протић ½, 
Бојана Живановић ½, Сташа  Теовановић ½, Матија Николић ½, Филип Филиповић 
½, Марија Кокановић ½, Коста Перић ½, Ксенија Филиповић 2/2, Анита Булајић 
3/1, Анђела Марковић 4/3, Петар Mићановић 3/2, Лука Илић 3/2, Петар Мићановић 
3/2, Лука Илић 3/2, Теодора Илић 3/2, Јасмина Икановић 3/2,  Ајша Мигић 3/2, 
Филип Андрић 3/2, Тамара Васиљевић 3/2, Милош Миладиновић 3/2, Огњен 
Купусовић 3/2 

 3. Диплому за освојено прво место на 17.интернационалном фестивалу музичке 
школе „ Петар Стојановић“ је освојио ученик 3/2 Растко Петровић , инструмент-
клавир, први разред музичке школе.  

 
23.5. -екскурзија ученика 2-4.разреда матичне школе и 1-4.разреда свих ИО 
 
24.5. -екскурзија ученика 5.разреда 
 
27.5.  – Одржано Наставночко веће са почетком у 17.40 часова 
 
31.5. -1.6.-екскурзија ученика 6.разреда 
 
31.5. - Kрај наставне године за ученике 8.разреда 

Јун  

3.6. - Одржано Наставничко веће са почетком у 12.20 и Одељењско веће за 8. разред са 
почетком у 17.40 часова 

 
3-5.6. - Реализација мала школа 
 
7.6. - Екскурзија ученика 6. разреда 
 
11.6. - Одржано Одељењско веће за 8. разред 
 
14.6. - Крај наставне године за ученике 1-7. разреда 
 
14. - Ученици 1. и 6. разреда учествовали на Дечијем карневалу у Лозници 
 
15.6. -.Две групе ученика наше школе-млађи и старији разреди су освојили 1. место на 

такмичењу ученика ОШ у веронауци 
 
17-19.6. - Тестови у оквиру ЗИ и реализација осталих активности до уписа ученика у средње 

школе , по календару МПНТР 
 
21.6. -Матура ученика 8.разреда у ИО Зајача , а у матичној школи 23.јуна. Том 

приликом је уручивање сведочанстава , похвала и награда 
 
21.6. - Одржана одељењска већа од 1.-4. разреда са почетком у 8.00 часова и од 5.-7. разреда 

са почетком у 10.00 часова. 
 
25.6. - Одржано Наставничко веће са почетком у 9.00 часаова. 
 
28.6. -Подела ђачких књижица и сведочанстава за ученике 1-7.разреда 
 
 
 



Школска 2019/20. година 
 

Септембар 
 
02.09.  - почетак нове школске године, свечани пријем првака, нови наставни кадар, 

саобраћајна полиција и посебно задужени од стране вд директора школе, од 
ненаставног особља, дежурају испред школе  

  - Примери добре наставничке праксе пројектне и интегративне наставе у нашој 
школи објављени су на сајту Друштва за стране језике 

 
01.09. до 30.09.2019. године - компанија FORMA IDELAE за ученике првог разреда расписала 

ликовни конкурс под називом: НАЦРТАЈ, ОБОЈИ И ОСВОЈИ 
 
03-05.09.  - одржани појединачни родитељски састанци (изабрани нови чланови за Савет 

родитеља) 
 
04.09.  - Основнa школa “14.октобар“ у Драгинцу организује по 34. пут манифестацију 

„Дани дечје поезије и прозе“; добијено обавештење о литерарном конкурсу 
 
06.09.  - одржана седница Савета родитеља у 18 часова  
 
10.09.  - ученици обавештени о висини осигурања и анкетирани родитељи ученика 1-

4.разреда о заинтересованости за организовање наставе у природи 
 - седница Наставничког већа 
 
11.09. - одржана седница Школског одбора у 18 часова 
 
12.09.  – посебан родитељски састанак заједнички за одељења 8/2 и 6/2,у присуству 

одељ.старешина, вд директора школе, представника ЦЗСР Стојковић Иване и Сање 
Грујичић, поводом имплементације два ученика мигранта у ова одељења 

 
14.09.  – ученици 5-8.разреда учествовали у традиционалној манифестацији „ Покрени 

точак здравља „ у организацији ТОГЛ .Са њима био наставник физичког васпитања 
Раденко Томић 

 
15.9. -ученици 5. и 7. разреда са својом наставницом српског језика Николином Јањић 

посетили Вуков Сабор. 
 
17. 9. - у матичној а 18, у  ИО Пасковац и Зајача .09. - предавање за ученике I разреда тема 

„Деца у саобраћају“  
 
До 18.9. - пројекат ЧАРОБНИ КУТАК  је реализован на улазу у школско двориште у 

Зајачи, у коме су учествовали ученици од 1-4. разреда ИО Зајача, заједно са својим 
учитељицама Миланком Васиљевић и Светланом Ђурић. Подржали су га и 
родитељи ученика својим радом, на уређивању и улепшавању дворишта школе. 

 
19.9. -Седница Наставничког већа  
 
20.9. - почело обележавање дана страног језика кроз интегративну наставу и биће 

окончано 26.9.2019. када ће у заједничким активностима, у нашој школи 
учествовати и ученици и наставници из Гимназије Лозница, што ће бити и медијски 
испраћено 

 
24.9. - одржана седница Школског одбора 
 
26.9.-медијски испраћенообележавање дана страног језика у нашој школи на ТВ Лотел + и ТВ 

Подриње- као локалним медијима , на сајту Друштва за стране језике и 



књижевности те и на ТВ Н1 и на сајту СПЦ 
 
27.9. -акредитованом семинару ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА УСВАЈАЊЕ 

ЧИТАЊА/кат.бр.557 присуствовале учитељице Мирослава Видовић Митровић,и 
Миланка Васиљевић 

Октобар 
 
5.10. - акредитованом семинару“ Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода 

учења у настави предмета Историја“ Кат.бр.221 присуствовале наставнице 
историје Милосава Савић, Весна Митровић 

 На интернационалном карате турниру Куп пријатељства, одржаном 6.10. у Новом 
Саду, Кате у својим категоријама освојиле су, Николина Ђурић 8/2 златну медаљу, 
Ђурђина Ђурић 4/2 сребрну медаљу, Јована Обрадовић 8/2 бронзану медаљу и Никола 
Мајсторовић 5/1 сребрну медаљу и 2. место у борбама. 

 
До 10.10. -систематски прегледи ученика 3.,5. и 7.разреда у Дому здравља „Др.М.Марин“ 

Лозница 
 
До 13.10. -по допису МПНТР ученици укључени у пројекат додељивања 2000 Molten 

кошаркашких лопти, које су намењене развоју школског спорта, тако што ће гласати 
на одређени линк. 

 
Од 7-13.10. -Дечија недеља, под слоганом „ ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“. 

Ученици наше школе су узели учешћа у Дечијем вашару/ 8.10. и Маскенбалу 10.10. 
Учествовали су у изради порука са дечијим правима, која украшавају школски 
ходник. 

 
11.10. - је одржана је одржана хуманитарна трка „За срећније детињство“ 
 
11.10. - У Јутарњем програму РТВ Подриње, гостовала је наша ВД директорица Анета 

Ракић. Ово гостовање је послужило да се наша локална заједница додатно упозна о 
протеклим и планираним активностима у нашој школи, како у настави, тако и у 
ван наставе. 

 
12.10. - на манифестацији Дани дечје поезије и прозе, Кристијан Петровић, наш ученик, 

одељења 3-5 из ИО Пасковац, је добио похвалу за своју песму „Тужбалица“. 
 
 
Од 14.10. - ученици мигранти ( у 6/2 и 8/2 ) су на свим часовима. И даље долазе и одлазе у 

пратњи васпитача. Прве две недеље октобра су били на 4 часа, а у септембру на 2-3 
часа тј. До великог одмора друге смене. Наставницима прослеђен материјал за 
планирање рада са њима. 

 
15.10. - одржана седница Школског одбора 
 
16.10.2019. -  Октобар месец је месец здраве исхране, а Светски дан хране 16. октобар обележавао 

се у нашој школи кроз пријектну наставу. 24. октобра наша локална станица РТВ 
Подриње је направила прилог о томе, са посебним освртом на сарадњу са Општом 
болницом, која је едуковала ученике 4. разреда о здравој и правилној исхрани. 

21-23.10. -реализована тродневна екскурзија ученика 8.разреда. Са њима су ишли одељењске 
старешине 8/1,2,3,4 и в.д.директора школе Анета Ракић. 

22.10. -сарадња школе и регионалног центра за таленте-тестирање заинтересованих  
ученика 7.разреда, за селекцију будућих такмичара Центра и корисника њихових 
услуга 

24.10. -Ученици 5-8.разреда ишли на Сајам књига у пратњи педагога Јелице Павловић, 
вероучитељице Тијане Васић и наставнице српског језика Наташе Максимовић 
Вучетић 



25.10. -Посета сталној поставци градског музеја , организовала наставница историје Весна 
Митровић за ученике 5.разреда. 

25.10. -Организација Цикло град Лозница је донирала школи паркиралиште за бицикле. 
 
29.10. - предавање за ученике 4. и 6.разреда по Пројекту МПНТР „ Безбедности деце...“, 

теме безбедност деце на интернету, насиље и психоактивне супстанце. 
 
30.10.  – посета биоскопској представи ученика 1-4.разреда у оквиру програма фестивала 

KIDS FEST 
Новембар 

 
1.11. - Посета помоћника градоначелника Љубинка Ђокића и просветног инспектора 

Гордане Стојановић школи, у оквиру које је свим ученицима 1. разреда уручен  
ПАЖЉИВКО – књига о безбедности деце у саобраћају. Медијски испраћено на 
локалним ТВ. 

 - ученик 8. разреда мигрант самовољно напустио „Сигурну кућу“ и не долази више на 
наставу 

 
4.11. - Седница Наставничког већа 
 
7.11. -школско такмичење из математике и пријављени такмичари за општински ниво 
 -  обележен Европски Дан науке кроз интегративну наставу физике, математике, 

енглеског језика и италијанског језика; посвећен нашим научницима Николи Тесли и 
Милеви Марић 

 
8.11 .-Прослава Дана школе , заједно са музичком школом „Вук Караџић“ из Лознице у 

Дому културе. 
 
11.11. - Државни празник 
 
13.11. -подељење анкете за Фестивал науке 
 - обавештени ученици, који су стекли право да се такмиче у оквиру Центра за 

таленте, да су почеле са радом школе математике,физике,информатике,биологије и 
енглеског језика 

 
14.11. - први дан корекције, уједначавање броја радних дана, часови су били од понедељка 
 -На Купу шампиона у Бањи Ковиљачи Николина Ђурић 8/2 и Јована Обрадовић 8/2. 

су освојиле прва места за кате у својој категорији, а Ђурђина Ђурић 4/2 је освојила 2. 
за кате а за борбе 1. место. На такмичењу „Београдски победник“ Николина Ђурић је 
освојила 2. место, а Ђурђина Ђурић 3. место кате. 

 
14-15.11.  – Одељењска већа, 1.тромесечје 
 
18.11. - предавање за ученике 1.разреда по Пројекту МПНТР „ Безбедности деце...“, теме 

Шта ради полиција и Заједно против насиља 
19.11. - предавање за ученике 4. и 6.разреда по Пројекту МПНТР „ Безбедности деце...“, 

теме: Полиција у служби грађана и Насиље као негативна друштвена појава 
 - Комисијски изабрана агенција Подриње ТУРС ДОО Лозница за реализацију 

наставе у природи, Дивчибаре,одмаралиште „Стеван Филиповић“, 2-8.априла 
2020.год. Подељење анкете. 

 
20.11.  – посета чланова градске самоуправе, ради снимања стања у вези капиталних 

инвестиција 
 
21.11. - извршена резервација за организовање семинара у школи .Тема „“Претпоставке 

успешне наставе“, Кат.бр.68, К3, П4. Термин 8.децембар. 
 - извршена пријава, учитељице Зорице Јањић и наставнице енглеског језика Светлане 



Самуровић, за обуку у креирању дигиталних налога; за 27. новембар 
22.11. - У оквиру акције Рода компаније која је покренула акцију „2000 кошаркашких лопти 

за будуће асове“, наша школа, ангажованошћу наших ученика, успела је да освоји 10 
кошаркашких лопти марке Molten. 

 Публикације током овог периода, аутора наставнице енглеског језика Сање Симић 
Де Граф: 

  -три објаве на сајту Друштва за стране језике у Београду 
  -три објаве у Просветном прегледу 
  -две објаве на сајту Патријаршије СПЦ у Београду 

-две објаве на сајту за Православну вјеронауку у Бања Луци 
-заједно са колегама објава у Зборнику примера добре праксе – Пројекат 

ЖИВОТИЊЕ 
 
25.11.- Седница Наставничког већа 
 
29.11. - Женска екипа у малом фудбалу која је представљала ОШ „Вук Караџић“ на општинском 

такмичењу  освојила је прво место. 
 
 

Децембар 

1.12.- одлазак ученика матичне школе у храм Вазнесења Христовог на Лагатору 

2.12.- у матичној, а 3.12.-  у ИО Зајача организовано је предавање, у оквиру акције обележавања 
Светског дана борбе против ХИВА. У име Дома здравља Лознице, ово предавање је 
одржала Др Славица Петровић Тадић. 

4.12.-Ученички парламент је покретач новогодишње акције „ШИРИМО РАДОСТ“. Сакупљају се 
слаткиши/сланиши, играчке и школски прибор. И међусобног слања, између ученика 
1-8.разреда,  новогодишњих честитки 

 5.12.- Школа организовала одлазак ученика од 6-8.разреда на Фестивал науке. Са ученицима су 
ишли наставници Владан Митровић и петар Косовац 

6.12.- Договорена сарадња са ТОГЛ у вези:  учешћа ученика на новогодишњем вашару, подржавање 
манифестације „Приђи срцем“ и упознавањем ученика са туристичким 
потенцијалом нашег града и околине 

7.12.-одржано општинском такмичењу из математике за ученике 3-8.разреда.  Ученици наше 
школе су остварили следеће резултате: 

 Милан Дивљановић 3/2 – 3. место, учитељица Милка Томић 
 Матеја Перић 4/1 – 1. место, учитељица Зорица Јањић 
 Урош Живановић 5/2 – 2. место 
 Михаило Старчевић 5/2 – 3. место 
 Огњен Стевановић 5/2 – 3. место 
 Ђорђе Лазић 5/2 – похвала 
 Тамара Ненадовић 5/2 – похвала 
 Тања Станимировић 7/2 – 3. место 
 Дијана Митрић 7/2 – 3. место, наставница Снежана Панић 
 Страхиња Ћосић 8/1 – 2. место, наставница Јелена Трипковић. 

8.12.-реализован семинар у школи  „ПРЕТПОСТАВКЕ УСПЕШНЕ НАСТАВЕ“ Кат.бр. 68 , К3, 
П4 за педагошко особље школе 



-током месеца покренута, тј.настављена хуманитарно – еколошке акција „Чеп за хендикеп“ 

-10.12.2019.- састанак Школског одбора 

13-15.12.- у Омладинском центру Лозница, одржан је тренинг за обуку 33 вршњачка едукатора за 
превенцију болести зависности у оквиру пројекта „Заједно против дроге“, који 
спроводи УГ Искра – Лозница у партнерству са Омладинским центром, а уз 
финансијску подршку града Лозница, за изабране ученике основних и средњих школа у 
Лозници.  

18.12.2019. године, ученици другог разреда посетили су Лотел телевизију у оквиру реализације 
ваннаставних активности. Прилог о нашој посети телевизији биће емитован у 
оквиру новогодишњег програма Лотела. 

18.12.2019. године, ученици другог разреда посетили су Лотел телевизију у оквиру реализације 
ваннаставних активности 

20.12.-одржана седница Школског одбора 

26.12.- због временских услова одложено учешће ученика 1-4.разреда ИО Зајача и Пасковац на 
шеталишту града, у оквиру новогодишњих активности које организује ТОГЛ 

26.12.- Екипа школе у саставу Николина Пајић 4/1, Ђурић Ђурђина и Стојановић Милица 4/2,  је 
освојила 2.место на квизу Црвеног крста „Ко зна више о Црвеном крсту и здрављу“. 
Екипу припремале учитељице Зорица Јањић и Жељка Дејановић. 

26.12.-квиз ученика 8.разреда и организована журка за ученике 7. и 8.разреда / после квиза/ 

26.12.- У Збирник радова Дигитални час Министарства трговине, ушла су 3 рада наставника наше 
школе: 

 *„Свети Јован Крститељ“, реализатори: наставница Сања Симић де Граф и вероучитељ 
Бранко Поповић 

 *„Аnimals“, реализатори: наставнице Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић 
 *Питагорина теорема“, реализатори: Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић 

 

27.12.-учествовање у новогодишњем базару, који организује ТОГЛ, ученика 2. и 4.разреда 

26-27.12.-приредбе поводом Нове године 

30.12.- Пројекат „БОЖИЋ“ објављен je на сајту Патријаршије СПЦ у Београду. Реализатори: Сања 
Симић де Граф, Тијана Васић, Бранко Поповић, Жељка Дејановић, Зорица Јањић, 
Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић и Владан Андрић. 

 - почетак првог дела зимског распуста 

  - састанак Школског одбора 
 
 

Јануар 

8.1.2020.-први радни дан по празницима, часови по распореду од понедељка 



9.1.- одржана аудиција за снимање испитног  филма, студента III године филмског смера 
Факултета драмских уметности из Београда, а за дечаке 6-8.разреда 

14.1.- приредба ученика 4.разреда за ученике 1-3.разреда, о обичајима за Божић / приредбу снимали 
ТВ Подриње и емитоваће данас на свом програму. Као и ТВ ЛОТЕЛ 

15.1.- предавање за ученике 4. и 6.разреда по Пројекту МПНТР „ Безбедности деце...“, теме    

20 .1.-ученици 6-8.разреда информисани о могућности учешћа у највећем музичком дечијем 
такмичењу „Србија у ритму Европе“           

21.1.-презентација уџбеника за нови 3. и 7.разред ИК Нови Логос, Фреска, Клетт    

22.1.- учешће ученика 8.разреда у правописном квизу „ВУКОПИС“, у организацији КЗМ Лозница. У 
екипи су били Јанчић Верица, Лука Јовичић, Лазар Ћоралић, Анђела Васић, Никола 
Јовановић, ученици 8. разреда.     Ученици су награђени Правописом српског језика и 
похвалницама. 

24.1.-презентација за ученике 8.разреда лозничке Гимназије 

30.1.- Одељењска већа , 1.полугодиште 

         -школа домаћин општинског такмичења у одбојци. Женска екипа школе освојила 3.место 
 
 

Фебруар 

19.2.- Наставночко веће 

22.2. –школа домаћин Општинског такмичења из страних језика. Такмичили су се ученици за 
италијански, немачки и француски језик. Елена Игњатовић, ученица 8/3 је освојио 
3.место.Предметни наставник Мирјана Марковић. 

24.2.-почетак 2.полугодишта школске 2019/2020.год. 

27.2.- На општинском такмичењу из физике ученик Ћосић Страхиња 8/3 је освојио 1.место и један 
је од три ученика 8.разреда са максималним бројем поена , а ученица Митрић 
Дијана 6/2 похвалу. Предметни наставник Владан Митровић. 

 - На општинском такмичењу из енглеског језика ученик Урош Ненадовић 8/3 је 
освојио 3.место.Предметни наставник Сања Симић де Граф 

 - започета акција прикупљања хуманитарне помоћи за наш напаћени народ на 
Косову и Метохији. Помоћ ће бити у виду средстава за хигијену (сапуни, гелови за 
туширање, шампиони, каладонти.... 

- састанак Школског одбора 

- 28.2.2020.- састанак Савета родитеља 

 - седница Наставничког већа 

Март 

-2.3.-почела надокнада од продужетка зимског распуста, као предчас 1.смене и час после 2.смене 



 - 8.3. На 20. интернационалном карате турниру у Шапцу, одржаном 08.03.2020. године, Николина  
Ђурић, ученица 8/2 наше школе, у катама категорија кадет освојила је 1. место, 
апсолутна категорија 1. место и борбе 2. место. Ђурђина Ђурић, ученица 4/2 наше 
школе, у катама категорија пионирка освојила је 3. место и апсолутна категорија 3. 
место. 

-9.3.- Презентација за ученике 8.разреда средње уматничке школе Шабац, наша школа домаћин  

- Општински ниво из Књижевне олимпијае 

 Александра Степанић 7/ 1 – 3.место 
 Маја Стефановић 7/1 – 3.место 
 Предметни наставник Сања Радонић 
 Лазар Ћоралић 8/ 2 – 2.место и највише освојених бодова 
 Анђела Васић 8/ 1 – 3.место 

 Предметни наставник Жељка Марковић 

 

- Окружни ниво из Математике 

 Матеја Перић 4/1 – 12место , учитељица Зорица Јањић 
 Огњен Стевановић 5/1 – 2.место 
 Михаило Старчевић 5/2 – 2.место 
 Тања Станимировић 7/2 – похвала 
 Дијана Митрић 7/2 – похвала 

 Предметни наставник Снежана Пантић 

 Страхиња Ћосић 8/1 – 3.место 

 Предметни наставник Јелена Трипковић  

-12.3.2020.- По пристиглим извештајима са такмичења, а необјављеним постигнућима  до почетка 
ванредне ситуације, ученици наше школе су остварили следеће резултате: 

 1. На окружном такмичењу из италијанског језика, као другог страног језика, Елена 
Игњатовић, ученица 8/3 је освојила 3. место. Предметни наставник 
Мирјана Марковић. 

2. На окружном такмичењу из енглеског језика ученик Урош Ненадовић 8/3 је освојио 
2. место. Предметни наставник Сања Симић де Граф. 

3. На окружном такмичењу из физике ученик Ћосић Страхиња 8/1 је освојио 2. место. 
Предметни наставник Владан Митровић. 

4. На општинском такмичењу из историје: 

Ненад Дивљаковић 8/1 – 1. место 
Верица Јанчић 8/3 – 2. место 
Лазар Ћоралић 8/2 – 3. место 
Александра Степанић 7/1 – 3. место 
Предметни наставник Весна Митровић. 



 

-13.3.2020.- састанак Савета родитеља 

-16.3.2020.- састанак Педагошког колегијума , а сутрадан и одељењска већа,те стручна већа по 
предметима због договора око реализације наставе по увођењу ванредне ситуације,а 
по допису од МПНТР 

-од 17.3.2020-извођење наставе на даљину, због уведеног ванредног стања у држави 15.марта  

Праћењем ТВ програма на каналу РТС Канал 3 и након тога на РТС Планета накнадно, након 
емитовања (где су се наставни садржаји могли и накнадно више пута прегледати): 

o према распореду по разредима, а који је био доступан на сајту: 
https://www.rasporednastave.gov.rs/ 

o за све ученике од 1-7. разреда је био емитован у блоковима од по 2 часа дневно, 
o ученике 8. разреда је био емитован у блоковима од по 3 часа дневно, од којих је 2 увек 

био српски језик и математика, а трећи час један од предмета који се полагао на 
завршном испиту. 

o Коришћењем Viber платформе: 
o разредне старешине и наставници су остварили интеракцију са родитељима и 

ученицима за дистрибуцију наставних садржаја по предметима, у складу са 
распоредом наставе на претходно наведеним ТВ каналима. 

o Праћењем школског сајта где је био постављен наставни садржаји и све додатне 
информације. 

Април 

- од 1.4.2020.- изражавање заинтересованости родитеља да упишу децу у први разред наше школе, и 
то : на телефон школе, мобилни педагога, пуем портала еУправа у посебној 
апликацији 

-22-24.4.2020.- Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања  се реализовао преко 
платформе mojaucionica.gov.rs. За 1 ученика који није имао техничке могућности да 
раде онлајн тест , школа је обезбедила папирну верзију теста, што јеученик добијао 
на дан теста. 

- 30.4.2020.-седница Наставничког већа ( online ) 

- 30.4.2020.-састанак Савета родитеља ( online ) 

 

Мај 

-11.5.2020. – по посебном упуству поново је почео са радом боравак у школи. Било је пријављено 5 оро 
ученика. Градска управа је финансирала дезинфекцију објекта, а наша школа је 
предузела све преостале мере прописане од стране МПНТР за безбедан боравак 
ученика чији родитељи раде и немају могућност организовања рада од куће. 

-од 28.5.2020. на Порталу еУправа било је омогућена услуга електронског заказивања термина за 
упис и тестирање детета у ОШ, које је трајало до 20. јула. Реализовано по посебном 
упуству. Тестирано 61 дете / 55 у матичној  6 у ИО Зајача , од стране педагога и 
психолога школе/ 



-рапореде часова за посебну наставу, припремну наставу за ученике 8. разреда и распоред разредних 
испита: 

*посебни часови наставе за учечнике од 4. до 7. разреда у матичној школи 8-12.6.2020. за предмете :  
енглески језик  / 1 ученик / 4.разред 
математика  / 1 ученик / 5.разред 

историја  / 1 ученик / 5.разред 
/ 1 ученик / 6.разред 
/ 4 ученик / 7.разред 

географија  / 1 ученик / 5.разред 
ликовна култура  / 1 ученик / 5.разред 

математика  / 1 ученик / 6.разред 
музичка култура  / 1 ученик /6.разред 

/ 1 ученик / 7.разред 
српски језик  / 1 ученик / 7.разред 

 

*посебни часови наставе за учечнике 8. разреда у матичној школи 3.6.2020. за предмете :  

математика  / 1 ученик / 
музичка култура / 2 ученика / 

историја / 2 ученика / 

*посебни часови наставе за учечнике у ИО Зајача  

за учечнике 8.разреда 3.6.2020. ликовна култура  / 1 ученик 
за учечнике 5.разреда 8.6.2020. географија  / 1 ученик 

* припремна настава за ученике 8. Разреда oд 3-15.6.2020. у школи 

* разредни ипити за ученике у матичној школи :  

немачки и руски језик / по 1 ученик / 8.разреда и 
немачки /  1 ученик /7.разреда и 

италијански језик / 2 ученика из других школа / 8.разреда..3-5.6.2020. 
ГВ / по 1 ученик / 2. и  4.разреда / 8.6.2020. 

ГВ / 4 ученика / 7.разреда / 10.6.2020. 
Хор и оркестар / 1 ученик / 7.разреда / 10.6.2020. 

 

Јун 

- 3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, у периоду 13.15-16 часова, била је емитована припремна 
настава на даљину за ученике осмог разреда. 

 ---- ДРУГИ Пробни завршни испит 

- 01.06.2020. године  састанак ученика / подељених у групе по упуству/  са одељењским старешином . 
добијају информације о новом начину реализације пробног и завршног испита. 
Одељењски старешина ученицима дели тестове за пробни завршни испит: предмет 
српски/матерњи језик и комбиновани тест, који ће радити кући 

- 02.06.2020. пробни из математике, у учионицама  



-8.6.2020.-седница Одељењског већа за 8.разред  

-10.6.2020.- седница Наставничког већа 

-11. 6. 2020. године изведена је екскурзија за ученике трећег и четвртог разреда на релацији Лозница 
– Ново Хопово – Нови Сад - Лозница 

-15.6.2020.-седница Одељењског већа за разреде 1.-7.  

-17-19.06.2020. полагање Завршог испита ( по новим упуствима и посебним хиг.-здравственим 
мерама) 

Полагало је 68 ученика наше школе и 20ученика из Републике Српске ( који нису полагали пробне, али 
су путем вибер групе обавештавани о свим дешавањима везаним за ЗИ. Педагог 
школе и помоћник директора су посебно били задужени а њих. ) Ученици су били 
рспоређени у 10 учионица и дежурали су наставници наше школе, по два у свакој 
учионици. Имали смо супервизора и контролора из других школа, а наша учитељица 
је билаа супервизор у другој школи.  

-22.6.2020.- седница Наставничког већа 

-23.6.2020.- састанак Школског одбора 

- 25.6.2020.-састанак Савета родитеља 

- Ученици 1. разреда наше школе, 26. јуна су посетили Специјални резерват природе „Засавица“. 

- 28.6.2020. - поделa сведочанстава и књижица: 

 Матична школа,  

  1., 3., 5., и 7. Разред                                                       2., 4. и 6. разред 

 1. група од 8:00 до 8:30                                               1.  група од 9:30 до 10:00 

 2. група од 8:30 до 9:00                                                 2. група од 10:00 до 10:30 

 -29.6.2020. - поделa сведочанстава и књижица ИО Зајача, ИО Пасковац и ИО Горња Борина у 8:00 
за сва одељења 

Август 

-14.8.2020.- састанак Педагошког колегијума 

                    -састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

-20.8.2020.- састанак Педагошког колегијума 

                    -састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

-25.8.2020.- седница Наставничког већа 

-31.8.2020.- седница Наставничког већа 

 Родитељски састанци за 1. и 5.разред.у новој 2020/2021.школској години 



 - крај школске 2019/2020.године 
 
 


