
Добродошли!



Посебни смо од самог почетка!

ОШ „Драган Лукић“ је прва школа у Србији 

саграђена у рекордном року од само 100

дана.

На иницијативу Општине Нови Београд, на 

Бежанијској коси започет је живот нове 

школе,чију је изградњу пратила екипа 

Телевизије „Студио Б“ кроз серијал „Како 

расте школа“.



На површини од 7500 m2, употребом најсавременијих 

материјала и техника градње, у рекордном року, 

порасла је модерна и пространа школа.



У школи се налазе 32 учионице, четири 

специјализована кабинета, библиотека, 

дистрибутивна кухиња са трпезаријом, 

свечана и фискултурна сала, гардероба са 

тушевима, као и терени за кошарку, одбојку и 

рукомет.



 Објекат школе је у потпуности прилагођен 
особама са инвалидитетом.

 Приступне рампе и лифт за посебне намене 
омогућују да сваки кутак школе буде доступан и 
особама са отежаним кретањем.



 Школа носи име великог песника за децу, 
Драгана Лукића, чији дан рођења 30. новембар 
обележавамо као Дан школе.



ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА 

На странице на којима се лагано исписује историја наше школе 
бележимо и 8. децембар 2011. године.

Тог дана отворен је „Парк пријатељства“ Амбасаде Индонезије и 
Основне школе „Драган Лукић“. Пројекат је реализован уз финансијску 
подршку града Београда и Секретаријата за заштиту животне средине.



У дворишту наше школе као зачетак „Парка 
пријатељства“ засађено је 10 садница тује и 
отворена је изложба фотографија посвећена 

Индонезији.



7. априла 2012. године, у Амбасади Индонезије 
обележен је Дан планете Земље, сађењем цвећа и 
стабљика дрвећа. Част да учествују у овој акцији 
очувања зеленила имали су и ученици и професори 
наше школе.



 Досадашње генерацијеОШ „Драган 
Лукић“ вредно су радили и уписали се 
у књигу оних који су остварили и 
забележили значајне резултате на 
општинским, окружним, 
међурегионалним и републичким 
такмичењима.

ДОБАР 
ПОЧЕТАК!



ШКОЛСКА 
БИБЛИОТЕКА



ШКОЛСКА 
БИБЛИОТЕКА

 Иако смо тек три године стари, школска 
библиотека, захваљујући дародавцима, већ 
броји преко 3000 књига.

 Значајан кутак чине дела Драгана Лукића, дар 
породице нашег славног песника, из његовог 
приватног архива.

 Наша библиотека је и место лепих 
уметничких догађаја, сусрета и књижевних 
вечери. Школа је имала изузетну част да, 
приликом свечаности отварања Библиотеке 
школе, угости нека од највећих имена српске 
поезије за децу, попут Љубивоја Ршумовића и 
Гроздане Олујић.



 У Школи се успешно одвијају и организују 
ваннаставне активности из свих предмета 
заступљених у редовној настави: музичке и ликовне 
културе, спорта, саобраћаја, биологије, историје, 
географије, техничког и информатичког образовања 
и многих других.

 Веома креативни уметнички садржаји настају као 
резултат рада калиграфске и драмско-рецитаторске 
секције.





На Општинском такмичењу "Позоришних игара за 
децу и младе", у организацији "Пријатељи деце 
Новог Београда", представа Избирачица, у 
извођењу Драмског студија ОШ "Драган Лукић" 
освојила је 1. МЕСТО за најбољу представу у 
целини, награду за главну женску и главну мушку 
улогу, као и награду за режију, сценографију и 
костиме.





Првог септембра 2011. године 
одшкринула су се врата овог чудесног 
света, опасаног зидовима још свежим 
од малтера и креча. Између тих 
зидова настанили смо се Ми, по 
нечему заувек другачији и посебни, 
јер смо први испунили смехом 
ходнике ове школе и тако је оживели. 

ПОРУКА ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИКА 
ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ“ СВЕТУ...



 Овде смо да учимо и својим знањем пркосимо 
далекој будућности. Да откријемо нове светове, 
препливамо далека мора, наставимо и својом 
руком допишемо стихове умрлих песника. Да се 
поиграмо математичким формулама и Мосту на 
Ади доградимо искључење до најближег плаца на 
Месецу.



 Овде смо да одрастемо и 
у исто време останемо 
деца, што дуже...

 Другачији су зидови ове 
школе од свих осталих, 
јер они чувају Наше тајне. 
На њима су отисци Наших 
прстију. На том 
палимпсесту исписиваће 
се приче свих будућих 
генерација, а ми ћемо им 
у аманет оставити: добар 
почетак!


