
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

БЕОГРАД, 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 



 

1.9.2020. 

Свечани пријем првака уприличен је у складу са мерама и заштитом против вируса 
корона. 

Срећан полазак у први разред деци и родитељима пожелела је и директорка школе Татјана 
Галић. 

Срећно прваци! << 

 

 

                                

Свечани пријем првака 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 



 

 

 

9.10.2020.  

„КАД ЈЕ СРЕЋА НАЈВЕЋА“ 

 

На часу ликовне културе и пројектне наставе, ученици другог и трећег разреда су цртали и 
писали на тему ,,Подељења срећа два пута је већа “, писали су лепе поруке члановима 
породице, рођацима, другарима... У холу школе налазила се презентација дечјег 
стваралаштва. У складу са својим могућностима ученици су показали маштовитост, 
креативност и сарадњу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радови ученика трећег разреда 

 

 

 

ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ 



 

Радови ученика другог разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15.12.2020. 

НОВОГОДИШЊЕ РУКОТВОРИНЕ  

Ученици млађих разреда су показали своју маштовитост и креативност на часовима 
ликовне културе и пројектне наставе на тему „Нова година“. Поред ликовних радова, 
израдили су и украсе и честитке поводом предстојећих новогодишњих празника, за 
родитеље, баке и деке. 

 

 

Радови ученика другог разреда 

 

ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 



24.12.2020. 

ВРЕДНЕ РУКЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА: 

МОДЕЛИ ЋЕЛИЈА И ЛАНЦА ДНК  

 

Ученици петог разреда су за потребе часова биологије радили моделе ћелија. Са 
предметом биологија и појмом ћелије се срећу први пут у петом разреду. Без обзира што 
су ученици долазили у школу сваки други дан, били су активни и са много жара и 
знатижеље су радили моделе ћелија: животињске, биљне и ћелије бактерија.  

То им је помогло да лакше разумеју појам ћелије, ћелијске органеле и разлике међу 
ћелијама. Ћелије су израђивали од најразноврснијих материјала: пластелина, стиропора, 
камена, пластике... што показује њихову иновативност. Такође, ћелије су биле различитих 
облика и величина.  

Ученици седмог разреда су моделе ћелија радили када су били у петом разреду, а ове 
године су радили моделе ДНК. И овог пута су показали своје умеће – израђивали су 
моделе од различитих материјала: пластелин, метал, пластика, дрво и перлице, папир....  

Модел ДНК им је помогао да лакше схвате грађу хромозома и наслеђивање. Та област се 
до сада није учила у толиком обиму и мало је тежа за разумевање – тако су им ови модели 
заиста помогли у учењу. 

 

Мирјана Георгијев, наставница биологије 

 



 

Радови ученика петог разреда из биологије 

 

 

РАДИОНИЦА „РАЗЛИЧИТО НИЈЕ ЛОШЕ, ВЕЋ ДРУГАЧИЈЕ“ 

 

Ђаци трећег разреда на часовима пројектне наставе учествовали су у пројекту за 
безбедност ученика: ,,Различито није лоше, већ другачије'' са циљем да се развије свест 
ученика о постојању различитости и прихватању различитости између људи, као и да се 
развије уважавање и толеранција према различитим друштвеним групама. Кроз разговор, 
прављење ,,Нашег дрвета'' и грубог понашања исказаног према јабукама, схватили су како 
увреде и грубо понашање утичу и на нас људе.  

Поновили смо правила понашања и истакли важност њиховог поштовања. На крају је 
уследио одељењски пано, где је свако описао себе, истакао шта воли, а шта не воли, 
одакле је проистакао закључак да иако су сви ученици истог одељења, они у себи носе 
различитости због којих је свако од њих посебан и једнако вредан. 



 

               Учитељица Невена Крстић 
3/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25.1.2021. 

ДЕБАТА НА ТЕМУ ДА ЛИ ЈЕ БОЉА НАСТАВА ОД КУЋЕ 

Дана 25. 1. 2021. у школи је одржана дебата која је имала веома актуелну тему. 
Светосавском духу одговара стил ове врсте јер негује ненасилну и цивилизовану 
комуникацију. 
У времену када смо сведоци свађама и бројним нетрпељивостима и неразумевању, врло је 
важно да научимо да размењујемо мишљења уз аргументе и доказе, али слушајући 
саговорника. Дебата нас учи да се чујемо, да схватимо и то што други покушавају да нам 
кажу и да то узимамо у обзир. 
Посебно захваљујемо наставницима који су учествовали у дебатни тимовима: Сањи 
Сарић, Татјани Галић, Ани Живковић, Мирјани Георгијев, Бранкици Димић, Ани Ђукић и 
Бранку Митровићу на исцрпној аргументацији и спремности да се придруже дебати. 
Стручни жири били су ученици дебатног клуба, а водитељ Јелена Игњатовић, која води 
дебатни клуб. Посебно похваљујемо чланове жирија који су имали најтежи посао, да 
процене и на тај начин примене знање. Врло пажљиво су пратили дебату и образлагали 
своје мишљење о аргументима. Проценили су да је победник тим који је износио 
аргументе за наставу на даљину. 
Захваљујемо Соњи Тољић на сниматељским услугама и за режију. 

 

ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ 



27.1.2021. 

ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА  

 

Ове године прославили смо школску славу у нешто измењеним условима, али ништа мање вредно 
и свечано. Како бисмо са вама поделили нашу радост урадили смо филмић са деловима наше 
прославе. На почетку погледајте ученике петог и шестог разреда, чланове “Дисове мале 
радионице” како говоре делове Теодосијевог и Доментијановог “Житија Светог Саве” и друге 
уметничке текстове. Затим уживајте у фотографијама изложбе уметничких слика ученика 
Кристине Младеновић VII1 и Вукана Малентијевића 5/2, ученика наставнице ликовне културе Ане 
Живковић, и изложби књига коју је заједно са члановима Ђачког парламента приредила наша 
библиотекарка, Сузана Ђорђевић Пејовић . Током филма приказане су захвалнице учесницима 
школског литерарног конкурса ,,Свети Саво, теби хвала”. Поздрављамо вас и надамо се да ћете 
уживати, а ми вам обећавамо да ћемо следеће године да будемо још вреднији и бољи. 
Сања Сарић, проф. српског језика и књижевности. 

 

 

 



РАДИОНИЦА ,,Шта знам о Светом Сави''?  

 

Са ученицима одељења III2 реализована је радионица о Светом Сави уочи школске славе, 
на часовима српског језика и пројектне наставе. Радионица се састојала из три дела:  

 извлачења картица и откривање чиме се све бавио Свети Сава 
 читање и тумачење Савиних мудрости 
 драматизовање прича  

На овај начин ученици су обновили и прошрили своја знања о најзначајнијој личности 
српске историје, откривали Савине мудрости и драматизовали приче. На крају радионице 
направљен је пано. 

 

 

Ученици 3/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Радови ученика другог разреда 



 

Химна Светом Сави 

 

 

21.2.2021. 

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

Двадесет први фебруар је УНЕСКО прогласио за међународни Дан матерњег језика. Ми 
смо га у школи обележили у онлајн окружењу, на часовима припремне наставе из српског 
језика и књижевности. Најсмелији ученици осмог разреда формирали су тимове и 
учествовали у два круга такмичења у квизу Колико познајеш свој језик. Остали ученици су 
их бодрили и помагали преслишавајући своја знања. Први круг такмичења је реализован у 
петак (19.2), када су се у други круг пласирали тимови одељења 8/1 и 8/3. Коначну победу 
освојили су ученици одељења 8/3 на такмичењу одржаном 22.2. и њима посебно честитам. 
Сви учесници заслужују похвалу јер су показали завидни ниво знања из историје развоја 
књижевног језика, познавања дијалекатске разуђености српског језика и одлика 
дијалеката.  

 

ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ 



 

 

27.2.2021. 

ДАН РОЗЕ МАЈИЦА 

Годишњим планом рада Основне школе ,,Владислав Петковић Дис“ из Великог Мокрог 
Луга, а у оквиру планова Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања 
и дискриминације и Вршњачког тима планиране су различите превентивне активности за 
заштиту ученика од насиља и дискриминације које се реализују током целе школске 
године.  Школа се укључила у пројекат ГО Звездара у области унапређења безбедности 
ученика у школама пројектом ,,Различито није лоше већ другачије“. 



 

 
 

 

Ученици 1. и 2. разреда су цртали радове на тему „Другарство“ и „Стоп вршњачком 
насиљу“. 

Учитељице су истакле пано са ученичким радовима 22. фебруара 2021.године у холу 
школе. 

Наставница грађанског васпитања је са ученицима старијих разреда такође припремила 
пано на тему борбе против насиља и развијања другарских односа који је истакнут на 
улазу у школу.Тако је свима који дођу у школу видно показан став ученика и запослених у 
вези са вршњачким насиљем. 

 

 



 

Радови ученика другог разреда 

 

 

 

 

 

8.3.2021. 

ДАН ЖЕНА 

У патријархалним временима, када су слободе жена биле реткост и када су живеле у сенци 
мушкараца, неке од њих су биле довољно храбре и јаке да се истакну и заувек обележе и 
задуже наше друштво. Постављале су стандарде у књижевности, науци, ратовању, 
сликарству, медицини... 

Значајне жене у Србији  

Драга Љочић, прва жена лекар. Била је прва жена специјалиста за очне болести. Иако 
никада није добила дозволу за рад у државној болници, основала је приватну. Била је међу 
добровољцима који су лечили рањенике у балканским ратовима и Првом светском рату. 

МАРТ 2021. ГОДИНЕ 



Милунка Савић, ратница. Била је војник у балканским ратовима и Првом светском рату. 
Била је хероина, одликована медаљама за храброст и жена са највише медаља у историји 
ратовања. Била је рањавана у борбама, а Французи су је назвали српска Јованка Орлеанка. 

Надежда Петровић, сликарка. Позната сликарка, сестра књижевника Раста Петровића. 
Школовала се у Минхену. По избијању Првог светског рата пријавила се за ратну 
болничарку.  

Марија Мага Магазиновић, прва новинарка и балерина. Првенствено се бавила балетом 
и писала текствове о значају телесног васпитавања омладине. Била је професорка 
филозофије, немачког и српског језика. 

Јелисавета Начић, прва жена архитекта у Србији. Највећи број грађевина које је она 
дизајнирала данас се сматрају културним добром и заштићене су државом. Најпознатија 
грађевина је зграда основне школе „Краљ Петар Први“. Поред тога, дизајнирала је мале 
степенице на Калемегдану, пројектовала је први стамбени блок за масовно становање на 
Балкану. 

Милева Марић Ајнштајн, прва жена математичарка. Студирала је прво медицину, а 
затим физику и математику. Удала се за најпознатијег физичара Алберта Ајнштајна. 
Њихов брак је пропао, а многи тврде да је баш она значајно допринела његовим светски 
познатим достигнућима. 

Ово су само неке од жена које су обележиле српску историју и наше друштво. Међу њима 
су и Ивановић Катарина сликарка, Томић Даница прва авијатичарка, Ксенија 
Атанасијевић доктор наука, Исидора Секулић књижевница и академик. 

 



  

 

 

Радови ученика другог  разреда на тему осмог марта 

 

 

11.3.2021. 

 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 „Облици рељефа формирани деловањем спољашњих сила“ 

 

Ученици 5-1, 5-2 и 5-3 одељења из предмета географија припремили пројектне задатке под 
насловом „Облици рељефа формирани деловањем спољашњих сила ( речна, крашка, 
еолска, ледничка ерозија и абразија). У корелацији са предметима биологија, историја, 
ликовна култура и енглески језик и књижевност ученици су на врло креативне начине 
представили различите облике рељефа који су настали деловањем спољашњих сила. 
Коришћене су разне врсте материјала: стиропор, пластелин, пур пена, пластелин,вештачка 
трава, брашно кукурузно и пшенично, какао, гипс, камен, мермер, лепак, фарбе, темпере, 
фломастери.. 



Најчешће приказана тема је „Речна ерозија“, деци најблискија, на којој су приказани 
акумулативни и ерозивни облици рељефа формирани снагом реке: речно корито, извор, 
ушће- делте, аде, алувијалне равни, клисуре, кањони. Друга најчешћа тема је „Ледничка 
ерозија“ и постојање ледника, који сами по себи интригирају ученике. Приказани су 
ледници, са валовима, моренама, цирковима. Еолска ерозија – рад ветра одувек је 
занимала децу са нашег поднебља, па су врло успешно представљене пешчане дине. 
Крашки облици рељефа, најчешће пећине и јаме (подземни облици крашког рељефа) су 
представљени веома успешно и као места на којима се одигравао живот у прошлости и као 
примарно човеково станиште (корелација са историјом) са биљним и животињским 
врстама које га и данас настањују и неопходним пећинским накитом – сталактитима и 
сталагмитима. Површински облици крашке ерозије у мањој мери интригирају ученике, па 
су само делимично приказане и шкрапе, вртаче, увале и крашка поља. Абразија, или 
ерозија морских таласа, врло успешно је предствљена на радовима, често спојивши речну 
ерозију, са делтастим ушћем а представљени су  клифови, жалови (плаже) и таласне 
поткапине.  

У корелацији са енглеским језиком ученици су исписивали и памтили називе наведених 
облика рељефа и на енглеском језику, биљни и животињски свет који окружује је 
представљен највише у оквиру речне ерозије, тамо где су настала и прва насеља, а однос 
боја и текстура је изванредно уклопљен у једну фантастичну слику и конгломерацију 
различитих текстура и материјала са бојама , фарбом, темперама, лепком. У корелацији 
са предметом  техника и технологија  ученици су израђивали моделе  учећи како изгледа 
пут од идеје до пласирања производа као и основна знања из области планирања и 
организовања  у области предузетништва. 

Пројекат је започео почетком фебруара 2012. године и од тада се парцијално излажу 
радови у просторијама школе (у холу) . Радови су завршени средином марта (рок је знатно 
дужи за израду услед специфичне епидемиолошке ситуације, и трајаће до краја марта у 
холу школе). Неки од радова ће бити задржани у школи и након изложбе како би се 
користили као средство за рад, и константно подсећање ученика на ову, веома важну, 
област географије. 

Сви ученици школе, како млађи узрасти са својим учитељицама, и старији (пре свега у 
оквиру предмета географија, али и свих других предмета) ће моћи да виде и да се подсете 
овог дела градива, посебно ученици осмих разреда, који се спремају за завршни испит. 
Наставничко и друго особље школе такође ће уживати у овим једнственим приказима 
облика рељефа.  

 Нада Трајковић, наставница географије 

 Милан Тимотијевић, наставник историје 

Мирјана Георгијев и Ана Ђукић, наставнице биологије 

Јелена Пејчић Гарчев, наставница енглеског језика 

Ана Живковић, наставница ликовне културе 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Радови ученика петог разреда 

 

  

 
 

 

 

12.4.2021.  

СВЕ ЈЕ СУПРОТНО ОД ОНОГА ШТО ЈЕСТЕ 

 

Заједничким снагама, подршком и разумевањем ученици наше школе извели су још један 
подвиг! 

Сјајну идеју наставнице Тијане Вранић колеге су свесрдно подржале и допринеле развоју 
и успеху тематског дана. Хор и оркестар, под вођством наставнице Биљане Јаблановић 
свира  музику у позадини и обрађује оперу као музички правац. Одељење 8/1 изводи 
кратак одломак из књиге „Балкански шпијун“, аутора Синише Ковачевића. 
Наставница ликовне културе Ана Живковић је са ученицима направила изложбу:  

         
           

АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ 



„Илузијa − Све је 
супротно од онога што јесте“. Наш дивни вероучитељ Слободан Петковић подржао нас је 
стрпљиво снимајући сваки кадар. 

Ученици осмих разреда, уз подршку Мирјане Георгијев и Љубише Влајковића 
(наставница биологије и наставник технике и технологије), су у истраживању са 
ученицима обрадили појам Винче и утицај нуклеарне енергије на животну средину. 
Урош Петровић, Илија Стошић, Лана Митровић, Јована Јованоски, Александра 
Бошњаковска, Данијела Васић, Лука Штрбац су имена за које ћемо тек чути! 
Умало да заборавим ученице одељења 6/3, Кристина Спасић, Сара Сокола и Тамара 
Петковић, које су свирале мелодију „Стани море, мој Драгане“ и тиме су употпуниле наш 
мали пројекат. 

 

 

 

 

 

 

Ученици осмог разреда у извођењу „Балканског шпијуна“ 



 

 

 

20.5.2021. 

„С ПРИРОДОМ НА ТИ“ 

Ученици наше школе су 20. маја 2021. године имали задовољство да учествују у акцији “С 
природом на ти“, коју је организовао Савез учитеља Републике Србије, у циљу промоције 
и подстицања активности на отвореном – игру, учење, истраживање о природи и за 
природу. Сваки разред је припремио саднице дрвећа и цвећа и засадио их у дворишту 
школе. Ученици су уживали у свом раду, дружењу и игри. Подршку целој акцији дали су 
и родитељи ученика од првог до четвртог разреда. 

 
Учитељица Милунка Јовић са родитељком Данијелом Саламадијом 

 

 

 

 

МАЈ 2021. ГОДИНЕ 



 

 
Ученици четрвтог разреда 

 

Загледај се 
дубоко, дубоко у 
природу и тада 

ћеш све боље 
разумети. 

А.Ајнштајн 



 

 

 
Ученици трећег разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нема ствари која 
би била тако 

вредна поучавања 
као природа. 

Н.Тесла 



27.5.2021. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ  

 

 

 

ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ 

Чланови Дебатног клуба, ученици седмог један и седмог два, такмичили су се 27. 5. 
2021. и својим такмичарским духом допринели обележавању дана школе у овим 
ванредним околностима  

Тема за дебату била је ,,Да ли друштвене мреже кваре емоције?”. Наши мудри, 
елоквентни и веома културни такмичари показали су висок степен зрелости у 
разматрању теме, проналажењу аргумената и излагању контрааргументима.  Уз 
уважавање противничког тима, на веома културан начин су супротстављали своје 
ставове.  

Тимски рад и активно учешће обележили су ток такмичења, а ученици су били 
истински пример начина на који се износи једно, а оспорава различито мишљење.  

Захваљујемо члановима жирија, директорки, наставницима Даниели Самарџији, 
Јелени Милутиновић, Ани Човић Ђукић, Браниславу Митровићу, који су изгласали 
за убедљивији тим ученике седмог један. Захваљујемо и наставници Сањи Сарић, 
која је фотографисала и снимала ток дебате. 

Водитељка Дебатног клуба, Јелена Игњатовић-Живић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ученици седмог разреда 

 

 



 

 

Радови ученика другог разреда 

 

 



 

 

 

21.6.2021.  

ESCAPE ROOM ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ  

Ученици одељења 5/1, 5/2 и 5/3 су последњег дана имали необичну активност која их је 
одвела на острва са којих су морали пронаћи излаз и кренути у потрагу за благом, које се 
налазило на потпуно другом острву. Били су у одвојеним учионицама и тимови су имали 
необичне задатке, загонетке, које су путем асоцијација и повезивања са лектиром, потом 
истраживањем на телефонима и дешифровањем појединих трагова успевали да пронађу 
кључ, тј. излаз са острва – учионице. Тимови су потом тражили делове мапе до острва с 
благом, тако што су скенирали кодове телефонима, дешифровали Цезарову шифру, 
бројали кораке и дошли до блага – књига и слаткиша, које је било скривено у школској 
библиотеци. Победиле су екипе одељења 5/2 (А и Б), којима честитамо на брзини, 
сналажљивости и креативности. 

Ову активност су осмислиле наставница Јелена Игњатовић-Живић и библиотекарка 
Сузана Ђорђевић Пејовић, а реализовале су са наставницом Сањом Сарић, уз подршку 
других наставника, директорке и помоћног особља. Надамо се да ће оваквих потрага бити 
још и да ће ученици са једнаком знатижељом приступити решавању оваквих задатака. 

 

             Благо – књиге  

 

 

 

ЈУН 2021. ГОДИНЕ 



22.6.2021. 

PLAY DAY 

Ученици млађих разреда су последњи дан школе обележили као дан за игру. Свако 
одељење је имало ликовну радионицу у зеленилу школског дворишта, као и спортске 
активности кроз штафетне игре. Задовољство ученика и наставника је било обострано. 
Осмеси на лицима ђака су били доказ да су уживали у последњем дану школске 
2020/2021. године.  

 

 

Ученици другог разреда 

 

 

 

 



 

Ученици четвртог разреда 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Директорка школе: 
Татјана Галић 

Летопис припремила: 
Једренка Пришуњак 

Лекторисала: Сузана 
Ђорђевић Пејовић 


