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ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ     

 ,,ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 



Прича са насловнице 

Дечија недеља на Звездари 
 
Ове године Дечију недељу је обележио ликовни 
конкурс на тему „Дете је дете да га волите и разумете“. 
Октобарске кише и хладно време улепшале су 
награде ученица Лане Калавер 12 и Анастасије 
Милијановић 32, као и 3.место на конкурсу за најбољи 
кратки филм групе талентованих ученика одељења 52: 

Зоран Рашковић, Анастасија Вујиновић, Антоније 
Младеновић, Огњен Ђокић, Лука Јовановић, Лазар 
Петковић, Андрија Андрашевић и Никола Сокола. 
Ученици су показали велику маштовитост, креативност 
и на достојанствен начин представили школу. 
Награђеним ученицима и њиховим наставницама 
Гроздани Димовић, Једренки Пришуњак и Тијани 
Вранић честитамо и желимо успех у наредним 
такмичењима! 



ДЕБАТНИ КЛУБ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ 
У предновогодишњој атмосфери, дана 30.12.2021. године у поподневним 

сатима, ученици осмог разреда,  чланови Дебатног клуба, пред родитељима 

су дебатовали на тему ,,Да ли родитељи треба да учествују у избору средње 

школе”. 

Ученици су најпре кратком 

епизодом у драмској форми 

показали шта НИЈЕ дебата, а потом 

аргументима, поштујући 

саговорнике из супротног тима, 

показали на који начин је могуће 

разменити мишљење без увреда и 

тешких речи. 

 

Родитељи су позвани да размисле 

о тој актуелној теми, која свакако 

окупира пажњу наших осмака. Предложено је да и они учествују у дебати 

којом би ученицима представили свој угао посматрања. 

Као гости на Наставничком већу 4. 4. 2022, ученици осмог разреда који су 

чланови Дебатног клуба дебатовали су на тему ,,Да ли циљ оправдава 

средство”.  Ученици су у својим уводним речима и приликом проналажења и 

образлагања аргумената показали 

завидан степен елоквентности, 

спретности и логичког повезивања 

чињеница. Осмо два нам је, 

посредством примера Раскољникова 

из ,,Злочина и казне” показало да 

племенити циљ понекад може да 

оправда употребљена средства, а 

осмо један нам је кроз пример 

моралног парадокса доказивало да циљ не може никако оправдати 

средства.  

Такмичарски дух и контрааргументи су били вешто осмишљени и 

образложени. Није било треме упркос томе што су расправљали пред 

својим учитељицама и наставницима. Похвала нашим матурантима, за које 

смо сигурни да ће на најбољи начин презентовати нашу школу.  

Јелена Игњатовић-Живић, организатор Дебатног клуба 



НОВОСТИ ИЗ ШКОЛСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ 

              ЧИТАЈМО ГЛАСНО 

Књижевни сусрет са Миланом Мађаревим 

 

Основна школа „Владислав Петковић Дис“ из Великог Мокрог Луга угостила је Милана Мађарева, нашег 

истакнутог театролога и теоретичара позоришта. 

Представљајући нам своје две књиге приповедака „Приче“ и „Нове приче“ , аутор нас је упознао са главним 

јунаком  Иваном Исаковим и његовим одрастањем на периферији Београда раних седамдесетих и 

осамдестих година прошлог века.  

Приче прате главног јунака од његовог најранијег детињства, па до  раног одраслог доба, обухватајући све 

круцијалне догађаје једног интересатног животног путовања у које се главни јунак упушта, спознајући себе и 

свет око себе и одолевајући свим изазовима и искушењима са којима се сусреће. 

Приче су кратке и хронолошки организоване, писане јасним, кратким реченицама где се препознаје, можемо 

слободно рећи, утицај Борхесовог стила. Аутор своју оригиналност постиже обликујући сажетим стилом,често 

на духовит начин, ширину и дубину тематике и проблематике којима се у причама бави, залазећи у сваку 

пору одрастања и сазревања јединке. 

Из те тематски обухваћене и заокружене целине у којој аутор оставља простор за кружну, цилкуларну 

композицију, продире до сржи, суштине филозофије живљења,па можемо констатовати да ове књиге постају 

свевременске, модерне и препознатљиве за сваког понаособ независно од тога којој генерацији припадају. 



ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА 
Ученица Ања Станојевић VI2 освојила је прво место на општинском и треће место на градском такмичењу 

Ђачка песничка сусретања. Похвала за малу песникињу, сјајне катрене, риме и лепо одабране мотиве који 

објашњавају шта једна шестакиња сматра срећом. Такође, похвала и за њену наставницу Јелену Игњатовић 

Живић која је препознала таленат наше ученице.    

 

 
„Ах та срећа“ 

 

Срећа је 

Волети камен и цвет, 

Дисати ваздух, 

Волети свет 

 

Срећа је 

Сваки поклоњен дан, 

Живети живот, 

Сањати сан. 

 

Срећа је – 

Срце неком на дар, 

Лудо и младо, 

И осмех бар. 

 

Да, бити срећан! 

Ал’ како, што? 

Срећан онако, 

Е, то је то! 

 

Ана Станојевић 62 

 

Овогодишња Ђачка песничка сусретања су изнедрила и два млада песника у млађим разредима, Огњена 

Вуксановића 42 и Марту Петровић 31 који су освојили друго место на Општинском такмичењу. Ствараоци 

песама су показали даровитост и надахнуће у литерарном стваралаштву. 

____________________________________________________________________________________________ 

 Дечја недеља на Звездари 
4-8.10.2021. године 

Ове године Дечију недељу је обележио 

ликовни конкурс на тему „Дете је дете да га 

волите и разумете“. Октобарске кише и 

хладно време улепшале су награде ученица 

Лане Калавер 1/2 и Анастасије Милијановић 

3/1, као и 3. место на конкурсу за најбољи 

кратки филм групе ученика петог разреда 

коју чине: Зоран Рашковић, Анастасија 

Вујиновић, Антоније Младеновић, Огњен 

Ђокић, Лука Јовановић, Лазар Петковић, 

Андрија Андрашевић и Никола Сокола. 

Ученици су показали велику маштовитост, 

креативност и на достојанствен начин 

представили школу. Награђеним ученицима 

и њиховим наставницама Гроздани Димовић, 

Једренки Пришуњак и Тијани Вранић 

честитамо и желимо успех у наредним 

такмичењима! 



Гледај како растемо  

 
Највећа акција садње стабала у Србији „Засади дрво“, покренута је у 

циљу очувања животне средине и подизања свести јавности о 

значају шума. 

Једна од активности „Гледај како растемо“, уз подршку Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, реализована је у нашој школи 

24.2.2022. године. 

Ученици првог разреда су уз помоћ својих учитељица засадили две 

саднице Белог бора у дворишту школе. Приликом садње, ученици су 

разговарали о важности очувања животне средине и значају 

пошумљавања. 

„Отвори очи и безбедно крочи“ 

 

Као део пројекта општине Звездара у области унапређења 
безбедности ученика у школама наш пројекат  „Отвори очи 
и безбедно крочи“ који је реализован су свесрдну помоћ  
нашег предавача који се зове Витомир Голушин. Као 
инжењер и дугогодишњи мотоциклиста, Председник Мото 
клуба Безбедност за Виши ниво „Тренинга безбедне вожње 
за мотоциклисте“ je за ученике од седмог и осмог разреда 
основних школа одржао низ предавања и практичних вежби,  
где је фокус био усмерен на негативне утицаје 
психоактивних супстанци на психофизичко стање пешака и 
возача, дистракције за учеснике у саобраћају и преношење 
модела безбедног понашања у саобраћају на примеру из 
вршњачке групе.  

Судећи по реакцијама ученика, предавање је јако 
позитивно утицало на свест о важности поштовања правила 
и о мерама безбедонсти у саобраћају. 

Због великог интересовања, наш предавач је и ученицима 
петог један одржао такође предавање и потпуно их 
замислио над непредвиђеним ситуацијама и незгодама које 
се могу десити уколико се прописана правила избегавају 
или не поштују. 

 

Предметни наставници 

Никола Чубрић 

Бранкица Димић 

Супер дека 
Дана 04.03.2022. деда нашег ученика Андреја 

Каранфиловског 7-2, дипл.инг. Славчо Каранфиловски је 

одржао час на тему Мере безбедности и заштите на 

раду. 

Такође ученици су много научили о начину заштите од 

пожара. 

Радујемо се следећим предавањима и обуци коју нам је 

наш предавач понудио. 

Велико хвала и унуку и деди! 

Предметни наставник, Бранкица Димић 



 

 



 


