
На часовима Грађанског васпитања ученици V, VI, VII и VIII разреда наше школе 
подсетили су се важних историјских догађаја у Првом и Другом светском рату, 
који су веома важни за Србију и Русију. 
 
Од 2020. године у Србији се обележава 15. септембар – Дан српског јединства, 
слободе и националне заставе. Празник је установљен у част пробоја 
Солунског фронта 1918. године и почетка ослобођења Србије у Првом 
светском рату.  
 
Школа „Таковски устанак” се 2018. године побратимила са Школом бр. 2 из 
Стародуба у Русији у Брјанској области. С обзиром на то да се у нашој школи 
учи руски језик, као други страни језик, наши ученици су упознали културу нама 
блиског народа, па су одлучили да направе видео честитку за своје другаре у 
далекој Русији.  
Честитка је за Дан града Стародуба који је 22. септембра 1943. ослобођен од 
фашизма у Другом светском рату.  
 
Припремајући видео честитку, ученици су направили пано на ком су истакли 
основне симболе једне земље и дискутовали о универзалним људским правима 
на живот и слободу.  
 
 
Припремила: Ксенија Радојичић  
  



Na časovima Građanskog vaspitanja učenici V, VI, VII i VIII razreda naše škole 
podsetili su se važnih istorijskih događaja u Prvom i Drugom svetskom ratu, koji su 
veoma važni za Srbiju i Rusiju. 
 
Od 2020. godine u Srbiji se obeležava 15. septembar – Dan srpskog jedinstva, 
slobode i nacionalne zastave. Praznik je ustanovljen u čast proboja Solunskog fronta 
1918. godine i početka oslobođenja Srbije u Prvom svetskom ratu.  
 
Škola „Takovski ustanak” se 2018. godine pobratimila sa Školom br. 2 iz Staroduba 
u Rusiji u Brjanskoj oblasti. S obzirom na to da se u našoj školi uči ruski jezik, kao 
drugi strani jezik, naši učenici su upoznali kulturu nama bliskog naroda, pa su odlučili 
da naprave video čestitku za svoje drugare u dalekoj Rusiji.  
Čestitka je za Dan grada Staroduba koji je 22. septembra 1943. oslobođen od fašizma 
u Drugom svetskom ratu.  
 
Pripremajući video čestitku, učenici su napravili pano na kom su istakli osnovne 
simbole jedne zemlje i diskutovali o univerzalnim ljudskim pravima na život i slobodu.  
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