
Дан примирја у Првом светском рату 

Дан примрија јесте дан капитулације Немачке у Првом светском рату и Република Србија 
овај дан обележава као државни празник. 

Зашто 11. Новембар? 

Силе Антанте потписале су примирје са Немачком и тиме окончале Први светски рат, у 
специјалном вагону маршала Фердинанда Фоша у Компијену, у Француској 11. Новембра 
1918. Године. Примирје је било на снази све до закључивања коначног мировног споразума 
у Версају, 28. Јуна 1919. Године. У Републици Србији овај државни празник прославља се 
од 2012. Године. 

 

2. Зашто је у Србији симбол празника Наталијина рамонда? 

 

Наталијина рамонда има посебну симболику. Након што се у одсуству воде сасвим осуши, 
ова биљка може да поново оживи након мало кише или заливања. Понекад се зато назива и 
феникс. Симболично се повезује са устајањем српске војске и рађањем савремене Србије.  

 

3. Шта је Албанска споменица? 

Албанска споменица јесте медаља за спомен на повлачење српске војске преко Албаније 
односно једностепено државно војно и цивилно одликовање које су стекли сви припадници 
српске војске који су се повлачили преко Албаније у зиму 1915/1916. године. Установљена 
је 5. априла 1920. године указом престолонаследника принца-регента Александра I 
Карађорђевића у тада већ новој држави Краљевини Срба, Хравата и Словенаца. 

Испод орла налази се медаљон уоквирен ловоровим венцем, са профилом главе Александра 
Карађорђевића, а уоквирено натписом: СВОЈИМ РАТНИМ ДРУГОВИМА АЛЕКСАНДАР. 
На реверсу је натпис у три реда: ЗА ВЕРНОСТ ОТАЏБИНИ. 

 

Како бисмо што више приближили значај и жртву коју је наш народ поднео у овом рату, 
организовали смо тематски дан са овом темом. У оквиру свих предмета направљена је 
корелација са овом темом, а сећање на овај рат и страдања посебно смо обележили 
приредбом наших ученика. Како је све то изгледало можете погледати у делу Тематски дан, 
а снимак приредбе можете погледати на нашем youtube каналу, 
https://www.youtube.com/channel/UCes_zFGJ1_sh0FnMEiM6MeQ/videos коме можете 
директно приступити са нашег сајта.  

 

 

















































 


