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Летопис је историјски жанр свесловенске 

књижевности који представља запис 

догађаја. Обично почиње речима „лета“, „у 

лето“, што значи „године те и те“, па отуда и 

назив летопис. 

Летописи школе су записи које су писали 

учитељи и наставници. Често су настали 

записивањем казивања директних 

учесника или преко посредника. Тако су 

сачињени записи о настанку, свим важним 

догађајима у школи, као и о успеху у 

целокупном образовно-васпитном раду. Као 

писани документ, летописи се користе као 

историјска и културна грађа, 

документујући трагове рада и живота у 

прошлом времену. 

 

 

 

 



 
 
 

,,Од куће до школе, од школе до куће, увек се понешто шапуће, 
шапуће…“, давно је написао наш велики песник за децу Драган 
Лукић. 
 
У школи с именом великог песника ,,шапућу се писма и шапућу 
тајне, шапућу се заклетве велике и трајне…“. 
 
Основна школа ,,Драган Лукић“ налази се на Новом Београду.  

 
Oснована je 2011. у склопу акције ,,Школа за 100 дана“, те се 
сматра једном од млађих образовних установа. 



ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

 

Лета 2020/21. имала су 53 одељења (26 у млађим и 27 у старијим разредима). 

У складу с актуелном епидемиолошком ситуацијом изазваном пандемијом вируса 

ковид 19 израђен је посебан оперативни план рада школе за организацију наставе у 

ванредним околностима. Организација рада урађена је према стручном упутству за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи за школску 

2020/21. годину у складу с упутством о мерама заштите здравља ученика и 

запослених. 

Стручно веће за разредну наставу чинили су: Марина Георгијев, Тијана Делић, 
Наташа Милошевић, Милена Радивојевић, Мирјана Тишма, Сања Иваниш, Мирела 
Сарић, Сузана Јевтимијевић, Ивана Антонијевић, Ивана Станисављевић, Милица 
Матић, Тамара Гавранчић Руменић, Маја Самарџија, Снежана Ђурић, Олга Савић, 
Андријана Мијалков, Дарија Груловић, Ивана Арсенијевић, Милица Јовановић, 
Биљана Поповић, Јована Ћирић, Тања Јовановић, Тања Олеар Гојић, Марија Алексић, 
Јелена Стојановић, Милица Илић, Христина Ацковић, Марица Буцало, Сања Вељић, 
Данијела Радовановић, Дениза Муртезани, Ивана Ракићевић. 
 
Стручно веће за српски језик и књижевност: Снежана Рајић, Ана Марић, Невена 
Петковић/замена, Драгана Анђелковић, Вања Биочанин, Александра Станковић, 
Марија Комад. 
 
Стручно веће за област страних језика:  
Професори енглеског језика: Ивана Кнежевић, Бојана Стеванчевић, Биљана 
Брзуловић, Ивана Куртевски, Јелена Дубовац, Јасна Јанковић Миловановић. 
Професори немачког језика: Весна Ранђелов, Сара Ристовић, 

Софија Вујичић. 

Професор француског језика: Марија Вукчевић/замена. 

 

Стручно веће за област друштвених наука: 

Наставници историје: Радоје Бумбић, Душан Ваван. 

Наставници географије: Гордана Врбица, Татјана Марковић. 

Наставници грађанског васпитања: Марија Вукчевић / замена, 

Борка Слепчевић, Вања Биочанин, Драгана Анђелковић. 

Наставници верске наставе: Данијела Кошћал, Оливера Николић, Милош 

Пуача. 

 

Стручно веће за област природних наука: 

Професори биологије: Светлана Конта, Наташа Исаков, Даница Дабић, Ивана 

Дамњановић. 



Професори физике: Јелена Латас, Виолета Петровић. 

Професор хемије: Тања Жугић. 

 

Стручно веће за област математике: Гордана Лековић, Маја Вељковић, 

Александра Станишић, Видан Радовановић, Јована Војиновић. 

 

Стручно веће за област технике и технологије и информатике и 

рачунарства: 

Наставници технике и технологије: Горана Паштар, Даница Илић, Зорица Лековић, 
Бранислава Мандић. 
Наставници информатике и рачунарства: Инела Кадрић, Катарина Ђоковић. 
Наставник технике и технологије и информатике и рачунарства: Јелена Јоксимовић. 
 

Стручно веће за област уметности: 

Професори ликовне културе: Жаклина Крстић, Наталија Костић. 

Професори музичке културе: Весна Симић, Љиљана Аврамовић, Ивана 

Вујанац, Ана Маглица. 

Стручно веће за област физичко и здравствено васпитање: 

Милица Савковић, Владимир Обреновић, Бошко Витомировић, Љиљана 

Димитријевић. 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 
 

Свечани пријем првачића одржан је 31. августа 2020. у дворишту ОШ „Драган 

Лукић“. У помало необичним условима због ситуације у вези с ковидом 19, нови 

ученици ушетали су с трибина у школске клупе заједно са својим учитељицама. 

Упркос годинама, врло брзо су усвојили правила и понашали се у складу с 

препорукама и прописаним мерама. Тог првог дана су научили да држе дистанцу и 

брину о себи и својим другарима, а пре свега о свом здрављу. За први дан школе 

довољно! 

 



 

 



 

 

 



Јесењи карневал организован је 20. септембра 2020. у школском дворишту. 

Учествовала су одељења 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4. Тема карневала била је дочек 

јесени. Златну јесен деца су дочекала цртањем кредама у боји по бетону: куће, јесење 

дрво, корпа с воћем, шума, птице... Све је протекло у задовољству и креативности. 

Координатори су били Тамара Г. Руменић и одељењске старешине другог разреда. 

 

  



Изложбом поводом Европског дана језика у холу школе обележили смо недељу 

језика од 21. до 25. септембра. Ученици су имали истаживачки задатак да открију 

називе различитих предмета на разним европским језицима. Истраживали смо 

пословице на српском, енглеском и немачком, као и значење неких немачких 

необичних и јединствених речи. На часовима српског језика обрађивана је тема 

историја српског књижевног језика. Ученици одељења 8/2 радили су пројекат „На 

рубу језика“, у оквиру ког су спровели истраживање на тему жаргонизама и говора 

младих ради превенције и очувања књижевног језика. На часу немачког језика 

одељење 8/4 решавало је квиз на тему језика. 

Изложбу су приредили: Весна Ранђелов, наставница немачког језика; Ана Марић, 

наставница српског језика; Вања Биочанин, наставница српског језика; Драгана 

Петровић, наставница српског језика; Сара Ристовић, наставница немачког језика; 

Бојана Стеванчевић, наставница енглеског језика; Борка Слепчевић, библиотекарка; 

Данијела Радовановић и Милица Илић, наставнице разредне наставе. 

 

 



 



Утицај светлости на ликовне радове 23. септембра 2020. одељење 2/3 креативно 

је представило на часу ликовне културе. Од јесењих плодова направили су слике и 

уживали у школском дворишту обасјани сунцем. 

 

 



Манифестација Дечја недеља одржава се сваке године у првој недељи октобра како 

би се скренула пажњa најшире јавности на права и потребе деце. 

И ове године, од 5. до 9. октобра, учитељи и ученици од првог до четвртог разреда 

обележили су Дечју недељу. Вођени овогодишњим слоганом Подељена срећа два 

пута је већа, ученици и учитељи четвртог разреда су у холу школе организовали 

изложбу ликовних радова и својом креативношћу и маштом улепшали простор. 

 

 



Поводом Међународног дана чистог ваздуха у холу школе била је постављена 

изложба од 30. октобра до 3. новембра, када се и обележава Светски дан чистог 

ваздуха као подсетник да је ваздух за нас услов живота. Изложбу су приредили 

Тамара Гавранчић и учитељи другог разреда, Јелена Стојановић и веће четвртог 

разреда са својим ученицима у сарадњи с Тимом за заштиту животне средине и 

Чуварима природе (пети разред). 

 

 



Дан школе, 30. новембар, обележен је под маскама, онлајн. Написан је пригодан 

текст из угла ученика, директорке и наставника који је објављен на сајту школе, 

урађен је спот, а приређена је и књига у Паблишеру „Декамерон 2020 – приче из 

изолације“, као и изложба у холу школе. 

 

 



 



Организоване су различите активности и изложбе поводом новогодишњих и 
божићних празника у оквиру разредних већа од првог до четвртог разреда.  
Изложбу ђачких радова у холу школе приредиле су Милица Илић, Марица Буцало, 
Христина Ацковић, Дениза Муртезани са својим ученицима. Изложбу „Новогодишња 
јелка и украси – необична паковања од рециклираног материјала“ урадила је Дарија 
Груловић, „Новогодишње чаролије – прављење украса за Нову годину“ Олга Савић, 
„Новогодишње чаролије – играрије“ Тамара Гавранчић и Снежана Ђурић, а тематски 
дан „Новогодишњи и божићни празници“ Ивана Станисављевић и Милица Матић. 
 
Светосавска академија такође је одржана онлајн 27. јануара. Приређен је 
ретроспективни видео-спот. 
 
Дан безбедности деце на интернету обележен је 9. фебруара (Тања Олеар Гојић и 
веће трећег разреда). 
 
Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележила су одељења 4/1 и 
4/2 с учитељицама Милицом Илић и Христином Ацковић 24. фебруара. 
 

 
 



 

 

 

Светски дан шума и светски дан вода обележени су онлајн-изложбом 21. и 22. 

марта. Ученици школе желели су да подсете на важност заштите вода и на 

недостатак воде за пиће у многим крајевима света и укажу на значај дрвећа и 

истакну бројне користи шумске вегетације. Кординатори су били Тим за заштиту 

животне средине, наставници предмета Чувари природе и наставници разредне 

наставе.  



 

 

У априлу су ученици нижих разреда обележили Међународни дан дечје 

књижевности, Дан заштите природе Србије, Дан планете Земље. Урађена је и 

тематска изложба у холу школе „У сусрет Васкрсу“. Васкршњу радионицу у мају 

одржале су учитељице Милена Радивојевић и Марина Георгијев са својим ученицима. 

 

Тематску изложбу „Дан лептира“ приредили су ученици првог разреда у мају. 

 

Виртуелну радионицу „Магнетне конструкције“ с ученицима трећег разреда 

урадила је учитељица Тања Олеар Гојић у сарадњи са ОШ ,,Јован Дучић“, као и 

„Мондријанову формулу уметности“ у организацији Центра за промоцију науке 

(мај, месец математике), у сарадњи с ученицима и већем трећег разреда. 

Дан заштите животне средине у јуну су обележили ученици од првог до четвртог 

разреда тематском изложбoм и различитим радионицама. 

 



С одељењем 2/1 у јуну смо путовали око света у оквиру радионице и изложбе „Пут 

око света“. 

 

 

 



НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

Весна Ранђелов, наставница немачког, добила је у октобру европску ознаку 
квалитета за etwinnig пројекат In verschiedenen Sprachen. 
 
Учитељици Тањи Олеар Гојић у новембру је уручено признање Удружења „Живојин 
Мишић“ за најбољег едукатора Србије. 
 
Учитељица Тања Олеар Гојић у децембру је изабрана од стране European schoolneta 
за националног координатора, а Марија Алексић за „пилот-наставника“ европског 
пројекта ARETE, који се бави истраживањем утицаја проширене реалности (AR) за 
стицање STEM вештина , стицање и задржавање знања, 
 
Реализована су и такмичења за ученике млађих и старијих разреда. 
 
Ученици од првог до четвртог разреда учествовали су на такмичењима из 
математике (општински ниво за трећи разред и градски ниво четврти разред), шаха 
(градски ниво), општинском такмичењу „Мој крај приче“, на општинском такмичењу 
рецитатора и ликовном конкурсу „Крв живот значи“. Ученици 1/3 Мирјане Тишме 
учествовали су у ревијалном такмичењу „Дабар“. 
 
Ученици од петог до осмог разреда учествовали су на такмичењима из: немачког 
језика, српског језика (окружни ниво) и Књижевне олимпијаде (окружни ниво), 
математике (окружни ниво и прва награда на државном нивоу, плус похвала), 
историје (градско), шаха (републички ниво), првенство у пливању (републичко), 
атлетици (републичко), у рукомету (градско). 
Издвајају се и изузетни резултати на републичком нивоу смотре „Мали Пјер“, 
градском такмичењу у баскету 3:3, општинском такмичењу „Мој крај приче“ и 
општинском такмичењу у кошарци. 
 

  



  

 

 

ПОНОСНИ СМО... 

 

На нашу колегиницу Ану Марић, наставницу српског језика, чији је роман првенац 

„Клише“ победио на четвртом Читалачком маратону издавачке куће Klett. 

Реч је о роману намењеном читаоцима од 11 до 14 година, у којем нас ауторка 

заједно са својом главном јунакињом учи „шта је радост тренутка, али и како се 

превазилазе слабости када имаш оног ко уме да те воли“. 

Роман је одштампан у тиражу од 10.000 примерака, и убрзо по објављивању нашао се 

у ужем избору, са још пет романа, за награду Политикиног забавника.   

 


