Дан сећања на Димитрија Туцовића

У четвртак, 20. новембра 2014. године у нашој школи је обележен Дан сећања на
Димитрија Туцовића по којем наша школа и носи назив.
Димитрије Туцовић је рођен 13. маја 1881. године у златиборском крају, у селу
Гостиљу, где се налази његова родна кућа. Био је истакнути вођа и теоретичар
социјалистичког покрета у Србији, оснивач Српске социјалдемократске партије,
покретач и уредник Радничких новина и Борбе. Туцовић је читав живот посветио
борби за радничка и људска права, за равноправност полова, опште право гласа,
социјалну правду и грађанске слободе у Краљевини Србији. Због тога наша школа
са поносом носи име овог истакнутог човека, који је на данашњи дан, 20. новембра
1914. године, као члан Моравске дивизије, погинуо у борби против аустроугарске
војске у Колубарској бици, у Првом светском рату, на западном делу Врапче Брда,
у рејону села Ћелије, на десној обали реке Колубаре, у околини Лајковца.
„Нећу ни сада, као што нисам никада, ни помишљати да себе склањам од
судбине која прати цео народ“ - написао је Димитрије Туцовић, уочи смрти, свом
оцу.
Године 1949. његови посмртни остаци су пренесени са лазаревачког војног
гробља и сахрањени на Трг Славија, где се и данас налазе.

Обележавање имена и дела Димитрија Туцовића
голубе“, коју је извео хор наше школе.

започели смо песмом „Ој

После хорског извођења песме „Ој голубе“, у данашњу приредбу увeли су нас
ученици II-1, који су говорили су део историјског текста о Колубарској бици.
Ова година је у знаку обележавања стогодишњице од избијања Првог светског
рата, а да смо и ми свесни вредности слободе, у којој уживамо и коју чувамо,
подсетили су нас ученици II-2, који су нам извели рецитал Слобода.
После рецитација данашњи празник нам је употпунила блок флаута композицијом
Карла Орфа.
А свој доживљај лепоте слободе имали су и трећаци, који су се потрудили да нам
овај дан улепшају својим рецитацијама: Тако моја земља свиће, Домовина се
брани лепотом и Дед и унук.
О томе колико је наш народ гинуо за слободу, можда на најлепши начин, говори
Плава Гробница Милутина Бојића, коју су нам извели ученици VIII разреда.
Приредба је завршена доделом књига ученицима виших и нижих разреда, који су
победили на ликовном конкурсу „Колубарска битка“.
Драги наши ученици, родитељи и наставници од срца вам се захваљујемо
на издвојеном времену и надамо се да сте уживали у нашем разноврсном
програму!

