U studenom smo: obilježili Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, sudjelovali u sklopu
međužupanijske suradnje učeničkih zadruga u berbi mandarina, organizirali predavanje o
ratnim strahotama u Slavoniji, pozvani na podjelu nagrada, priznanja i zahvalnica u sklopu
fotografskog natjecanja "Vjerujem da bih mogao, uz vašu pomoć znam da mogu", odradili
terenske nastave.
U prosincu smo: organizirali predavanje o pčelarstvu, organizirali Večer matematike za
učenike 5.-8.r., županijsko natjcanje u streljaštvu, Odradili roditeljski za učenike šestog
razreda u sklopu MAH 2.
U drugom polugodištu: Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo ..." - edukativne radionice tijekom
veljače, 26. veljače obilježen Dan ružičastih majica u PŠ Farkaševac (simbol nenasilja),
službena fotografija na predstavljanju u Kanadi, 4. ožujka organizirani su maskenbali u
matičnoj i područnim školama, Edukativne radionice - Od filmskog junaka do školskog đaka,
25. i 26. ožujka učenici četvrtih razreda posjetili su PP Vrbovec, 26. ožujka matičnu školu
posjetili su predškolci iz Dubrave, 28. ožujka obilježili smo Dan Mate Lovraka, 31. ožujka
provedena je četvrta etapa projekta Nacionalni ispiti u osnovnim školama -matematika (N1OŠ-MAT-2014), učenici 8.f sudjelovali su u provedbi ispitivanja znanja, vještina i
sposobnosti iz matematike, 8. travnja održana je uskršnja prodajna izložba u prostoru
Zagrebačke županije, 11. travnja u Koprivnici je održano Natjecanje u prometu za učenike s
intelektualnim poteškoćama, naši učenici osvojili su ekipno 3. Mjesto, u mjesecu travnju
obilježili smo Dan planeta Zemlje, 23. travnja -obilježili Dan engleskog jezika, 25. travnjadomaćini županijske smotre učeničkih zadruga, 30. travnja osmaši su posjetili Srednju školu
Vrbovec, 15. svibnja održano je Natjecanje u pjevanju, 19. svibnja - preventivni odgoj djece
u cestovnom prometu z učenike 3. i 4. razreda, 20. svibnja održan Kviz u poznavanju Češke
Republike, OLOŠ - po završetku sezone naša ekipa zauzela 4. mjesto, 23. svibnja obilježili
smo Mjesec zaštite od požara, 28. svibnja svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja za
najbolji likovni i literarni rad na temu vatrogastva u hotelu International, 3. lipnjaobilježavanje godišnjice rođenja i smrti Slavka Ježića, 31. svibnja - 10. lipnja - Dani
Dubrave, 13. lipnja - održane završne priredbe, brinjavanje elektroničkog otpada - akcija
uspješno provedena, odrađenijednodnevni
izleti, škola u prirodi/škola plivanja imaturalno
putovanje.
Ravnateljica je istaknula i pohvalila i mnoge sportske uspjehe naših đaka:
Luka Štrbenac je u Innsbrucku 02-08.09.2013. na europskom natjecanju osvojio brončanu
medalju iako je bio debitant na ovako velikom natjecanju.
U Zagrebu je 22.03.2014. na streljani *Vrapčanski potok* održano prvenstvo Hrvatske u
gađanju serijskom zračnom puškom za kadete i kadetkinje. U konkurenciji 25 ekipa sa
gotovo 120 kadeta izvanredan uspjeh ostvarili su dubravski kadeti koji su postali ekipni
državni prvaci ispred mladih strijelaca iz Vinkovaca i Karlovca (Božidar Kovačić, Stjepan
Borak i Luka Štrbenac).
U Bjelovaru je 11.05.2014. održano državno prvenstvo za kadete i kadetkinje zračnom
puškom i pištoljem po ISSF programu. Jedini strijelac iz naše županije koji je nastupio na
ovom prvenstvu bio je Luka Štrbenac iz Dubrave u disciplini zračnog pištolja. Luka je
osvojio brončanu medalju.
20. MEMORIJALNI KARATE KUP SLAVONSKI BROD 2013. : Antonio Mijacek
1. mjesto učenici -30 kg, Stela Novak
1. mjesto učenice -36 kg
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