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Химна школе 
 

 

У нашој школи у граду Нишу 

Чуперци се плави по коси њишу 

Лете године, па нека, срећан им пут 

Али школа остаје наш најбољи друг 

 

 

На уснама нам се чита име једно 

Које је за нас злата вредно 

Људи нису вечни већ њихова дела 

Твоје име пева школа цела 

 

 

Велики и мали ђаци стоје 

Године од настанка школе ове броје 

Памте је деца, памте је стари 

Али она је стално у нашој глави 

 

 

Рефрен: 

Певајмо ову песму ми 

За дан школе, нека чују сво 

Мирослав је наше право име 

Антић нам је презиме 
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Мирослав Мика Антић – биографија 
 

Мирослав Мика Антић (14. март 1932, Мокрин - 

24. јун 1986, Нови Сад) био је српски песник. У родном 

Мокрину је похађао основну школу, гимназију је 

завршио у Кикинди и Панчеву, а студије је уписао у 

Београду. Живео је у Новом Саду. Пре него што је 

постао познат, бавио се разним пословима - био је 

морнар, радио је у луткарском позоришту. Осим 

писањем, бавио се и сликарством, новинарством и 

филмом. Био је и уредник листова „Ритам“ и „Дневник“ 

у Београду и листа „Младо поколење“ у Новом Саду. 

Након матуре, пре него што се прославио, радио 

је у техници панчевачког Народног позоришта, а 1951. 

почео је да ради као новинар у листу „Панчевац“. У Нови 

Сад се преселио 1954. године и запослио се као новинар 

у Дневнику, једно време радећи у издању средом – 

„Новосадском дневнику“, до 1959. године. Више од 

годину дана био је уредник Пионира (1959-1960) у 

Београду. По повратку у Нови Сад 1961. постао је члан редакције у издавачком одељењу 

Форума, а од 1962. до пензије (због болести) новинар у издавачкој кући Дневник као сарадник 

културне рублике и слободни репортер у листу „Дневник“. Био је главни уредник ревије за џез 

и забавну музику „Ритам“ (1962-1965), обновио је и радио као главни уредник „Невен Чика Јове 

Змаја“ (1979.). 

Као сценариста и редитељ радио је на документарним и играним филмовима, а као 

сликар насликао је импресивну галерију слика (уље на платну , колажи) и самостално излагао 

у Загребу, Сарајеву, Новом Саду, Кикинди, Мокрину. 

Према његовим стиховима компоновано је неколико забавних песама које су биле 

запажене на фестивалима. Осим књига за одрасле, објавио је и књиге песама за децу: „Плави 

чуперак“, „Гарави сокак“, „Насмејани свет“, „Шашава књига“, „Оловка не пише срцем“, „Птице 

из шуме“, „Тако замишљам небо "... 

Песник који је са својом поезијом и сликар који је својим уметничким делом оставио 

неизбрисив траг. Био је свестрани уметник, песник, сликар, сањар и боем, са особеног животног 

и стваралачког стила. 

 

Мирослав Антић о себи 

Рођен сам 1932. године у северном Банату, у селу Мокрин, где сам ишао у основну 

школу. У гимназију сам ишао у Кикинди и Панчеву, а студирао у Београду. Живим у Новом 

Саду. То је моја чиста биографија. У ствари, ја свима кажем да праву биографију, онакву какву 
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бих желео, још немам, и поред толико књига које сам написао, слика које сам излагао, филмова 

које сам направио, драмских текстова, репортажа у новинама... Сваког јутра пожелим да почнем 

једну одличну биографију, која би послужила, ако никоме другом, бар ђацима у школи, јер они, 

нажалост, морају да уче и живот писца. 

Ја бих био најгори ђак, јер ни свој живот нисам научио. А радио сам свашта. Био 

зидарски помоћник, физички радник у пивари, кубикаш у пристаништу, морнар, позоришни 

редитељ, бавио се водоводом и канализацијом, радио компресорима, обрађивао дрво, умем да 

направим кров, глумио у једном луткарском позоришту, чак и правио лутке, водите 

телевизијске емисије, био конферансије... 

Имам и неке награде и признања: Две „Невенове“, један за животно дело у поезији за 

децу, Горанову награду, Награду Стеријиног позоришта, Златну арену за филмски сценарио, 

Награду ослобођења Војводине, Седмојулску награду Србије. Носилац сам Ордена заслуга за 

народ. Неко би од свега тога могао да напише безброј страница. Рецимо: уређивао лист „Ритам“ 

или уређивао Змајев „Невен“... 

Највише бих волео да сами измислите моју биографију. Онда ћу имати много разних 

живота и бити најживљи међу живима. 

Остало, што није за најаву писца, него за шапутање, рекао сам у песми "In memoriam". 

И у свим осталим својим песмама. 
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Лична карта школе 
 

Република Србија 

Основна школа „Мирослав Антић“ 

 

Место: Ниш 

Општина: Пантелеј 

Aдреса: Књажевачка 156 

Mатични број школе: 7328745 

Шифра делатности: 8520 

Жиро-рачун: 840-177660-07 

ПИБ: 100663940 

 

Tелефон: 018/570-829 факс: 018/212-535 

E-mail школе: оsmika.antic@gmail.com 

Web-site Школе: www.osmikaantic.edu.rs 

 

 

Издвојено одељење у Доњој Врежини 

 

Место: Ниш, Доња Врежина 

Општина: Пантелеј 

Aдреса: Просветна бб 

Tелефон школе у Д. Врежини: 018/210-565 

E-mail школе у Д. Врежини: mikavrezina@gmail.com 

 

Директор школе: Милош Станковић 

Помоћник директора: Младен Јовановић 

 

mailto:оsmika.antic@gmail.com
mailto:mikavrezina@gmail.com
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Основна школа „Мирослав Антић“ у Нишу основана је ОДЛУКОМ СО Ниш број 020-

12883 од 29.06.1983. године и уписана је у судски регистар код Привредног суда у Нишу 

решењем број Фи. 260/84 и Фи. 2091/95, регистрациони лист број 1-609-00. 

Основна школа „Мирослав Антић“ налази се на територији општине Пантелеј и Месне 

канцеларије „Моша Пијаде“, а реон школе обухвата следеће улице: десна страна Књажевачке 

од улице Гламочке и лева страна Књажевачке улице од броја 179 до 195, са улицама Баје 

Секулића, Николетине Бурсаћа, Доњоврежинском и Матејевачки пут, као и насеља Дурлан и 

Чалије. 

 

Пар речи о нашој школи 

 

Наша школа, OШ „Мирослав Антић“, почела је са радом у другој половини двадесетог 

века, 1983. године. Интересантно је да је изграђена средствима која су издвојиле саме Нишлије 

путем самодоприноса. На отварању је понела назив Основна школа „Родољуб Чолаковић“ у 

знак сећања на лик и дело великог прегаоца и борца за ослобођење од окупатора, који је 

преминуо исте године. 

Носећи име Родољуба Чолаковића изнедрила је много генерација даровите, вредне и 

васпитане деце. Године 2004., уз сагласност Министарства просвете и спорта, школа је 

променила назив у Основна школа „Мирослав Антић“. 

Основну школу „Мирослав Антић“ чине матична школа која се налази у Књажевачкој 

улици 156 и истурено одељење у Доњој Врежини, тако да обухвата велику територију 

Пантелејске општине у насељима Дурлан, Чалије и Доња Врежина. 

Школа је, можемо слободно рећи, „тесна“ за око хиљаду ученика, иако располаже са 

двадесет учионица, дигиталном учионицом и четири учионице за целодневни боравак деце. 

Али, кад деца нису бесна, шкoла није тесна! 

Ученици своја интересовања могу задовољити и у добро опремљеној библиотеци и на 

многобројним спортским теренима у оквиру школског дворишта. А да би се живот школе 

одвијао како доликује, ту су и све остале пратеће просторије неопходне наставницима, управи, 

администрацији и осталом особљу школе. 

О здрављу дечјих зуба брине стоматолог који ради у амбуланти у оквиру школе. 

Безбедност деце, која је увек на првом месту, гарантована је од 2005. године радом 

школског полицајца, као и учешћем школе у пројекту Школа без насиља. 

У нашој школи свако може да учи лако због тога што је опремљена дидактичким 

наставним средствима, стручном литературом и спортском опремом која омогућава 

реализацију инклузивног образовања. 

НА ОСНОВУ ТРИДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ИСКУСТВА ШКОЛА СЕ РАЗВИЈА, РАСТЕ 

И НАПРЕДУЈЕ УПОРНИМ ЗАЈЕДНИЧКИМ РАДОМ СВИХ У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ 

УЧЕНИКА. 
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Материјално-технички и просторни услови рада школе 

 

Просторни услови 

Површина школе и школског дворишта је 34637m2. Матична школа у Нишу има објекат 

површине 5206m2 у основи. Под спортским теренима је 1590m2  (терен за кошарку, рукомет и 

терен за фудбал са вештачком травом). У школском дворишту је и паркинг површине 570m2. 

Као засебни објекат у школском дворишту је котларница површине 213m2. Део школског 

дворишта адаптиран је у спортске терене од стране тениског парка „ЗМ“ и користи се према 

уговору. Од септембра 2006. године спортска хала површине 3582m2 у основи је у саставу школе и 

користи се за извођење наставе физичког васпитања. Са спортским центром „Чаир“ је склопљен уговор 

о заједничком коришћењу сале. Остале површине дворишта су под зеленилом. 

За извођење разредне и предметне наставе и рад припремних предшколских група школа 

располаже са 24 учионице и 4 учионице за целодневну наставу. У саставу школе је и библиотека,  

архива, наставничка канцеларија, канцеларија директора, канцеларија стручних сарадника, 

канцеларије секретара и административног особља, трпезарија и кухиња, просторије за помоћно 

особље, зубна ординација и радионица.  

Од 01.септембра 2015. године уведена је кабинетска настава за ученике од V до VIII 

разреда. Формирани су следећи кабинети: 2 кабинета за српски језик, 2 кабинета за математику, 

1 кабинет за стране језике, 1 кабинет за физику/други страни језик, 1 кабинет за историју/музичку 

културу, 1 кабинет за географију/музичку културу, 1 кабинет за хемију/ликовну културу, 1 

кабинет за биологију, 1 кабинет за ТИО и 1 кабинет за информатику. Ове школске године због 

актуелне епидемиолошке ситуације свако одељење има своју учионицу. 

Недостатак учионичког простора је и даље примарни проблем школе. Наставак изградње 

кабинета и фискултурне сале настављен је и школске 2018/19. године а радови су завршени  2021. 

године.    

У школи је организована целодневна настава за први и други разред. Школске 2021/22. 

године формирана су два одељења у првом и два одељења у другом разреду. Централна кухиња 

предшколске установе „Пчелица“ обавља дистрибуцију хране. 

Грејање у школи је централно са сопственом котларницом. Од енергената се користи лож 

уље. Од јануара 2020. године котларница је у саставу Градске топлане Ниш. 

Издвојено одељење у Доњој Врежини је најстарији објекат. Површина школе и 

школског дворишта је 1838m2. Површина школске зграде са две учионице, наставничком 

канцеларијом и магацинским простором је 250m2. Котларница је у склопу школе у сутерену. 

Од енергената се користе дрва и угаљ.  

 

Материјално-технички услови 

У току школске 2020/2021. године набављен намештај  за четири учионице (клупе - 60, 

столице- 120, катедре - 4, столице за наставнике - 4), канцеларијски намештај  (столице -12, 
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ормари - 2, комода - 1 и сто -1), опрема за спортску салу (рипстол - 28, мреже за фудбал -8), 2 

конструкције за кош, беле табле за учионице у новом делу школе и још 3 за учионице разредне 

наставе. Постављен је други мобилијар у школском дворишту, аларм систем за нови део школе 

и тракторска косачица за одржавање зелених површина.  Библиотечки фонд обогаћен са 156 

књигa и уџбеника.  

Завршени  су радови на изградњи 4 кабинета и фискултурне сале, за чије коришћење је 

Школски одбор и Савет родитеља дао сагласност.  

Данас школа поседује све потребне врсте наставних средстава, односно задовољава 

утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. Наставницима и стручним сарадницима 

је омогућена је употреба информационе технологије. Интернет  је доступан  у матичној школи 

и  у  издвојеном одељењу у Доњој Врежини. 

Библиотека има више од 12500 наслова. Својом укупном тематиком и садржајном 

структуром, библиотечки фонд  углавном задовољава потребе ученика, наставника, стручних 

сарадника и родитеља.  
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Микини руководиоци, стручни сарадници и предавачи 
 

Директор и помоћник директора 

 

Станковић Милош, директор Професор 

информатике 

Јовановић Младен, 

помоћник директора 
Професор ТИТ 

 

 

Ваннаставни кадар ( секретар и административни радници ) 

 

 

 

 

 

Стручни сарадници 

 

Ранчић Данијела Педагог 

Спасић Ивана Психолог 

Савић Милена Логопед 

Станковић Соња 

Библиотекари 

Ђорђевић – Богдановић 

Бранкица 

Наталија Милошевић 

Ирена Ранђеловић 

 

 

Васпитачи припремни предшколски програм 

 

Петровић Маја 

 

 

Васпитачице - 

ППП Маринковић Милица 

 
Милосављевић  Јелена 

Манић Филип Секретар 

Миладиновић Никола Шеф рачуноводства 

Ристовски Данијела Благајник 
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Подела одељења одељењским стрешинама 

Разредна настава 

Маринковић Лела 

Божовић Ђорђевић Мирјана 
I1 

Петровић Снежана 

Ђурић Снежана  
I2 

Петровић Александра I3 

Марсенић Сузана I4 

Илић Весна  I5 

Ивковић Драгица I6 

Ћирић Предраг 

Стевановић Александра  
II1 

Божидаревић Душан 

Цветковић Жаклина 
II2 

Митић Снежана II3 

Ђорђевић Милена II4 

Манић-Ефтимов Јелена II5 

Станковић Татјана II6 

Jеремијаш Дејан III1 

Јовчић Милена III2 

Емилија Илић III3 

Антић Сунчица III4 

Хаџи - Танчић Владимир III5 

Ранчић Сандра III6 

Цветковић Србољуб IV1 

Лалић Миланка IV2 

Ћирић Тања IV3 

Лазаревић Ирена IV4 

Станковић - Дејановић Данијела IV5 

Димитријевић Сања IV6 
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Предметна настава 

Костадиновић Ана V1 

Велиновић Милан V2 

Живковић Татјана V3 

Живић - Мишић Александра V4 

Пиперац Марко V5 

Васиљевић Слађана VI1 

Шутановац Клаудија VI2 

Радивојевић Јелена VI3 

Томић Драгана VI4 

Тепавчевић Андрија VI5 

Додлек Елени VII1 

Михајловић Марјан VII2 

Бокић Тања VII3 

Радовић Јелена VII4 

Антић Константинидис Јелена VII5 

Зељковић Александра Лалић Вукоје VIII1 

Здравковић Гордана VIII2 

Барјактарoвић Никша VIII3 

Давидовић Татјана VIII4 

Живић Јелена VIII5 
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Предметна настава 

 

Живић Јелена 

Живковић Татјана 

Тошић Лидија 

Златановић Сања 

Јовановић Зорица 

Српски језик 

Миљковић Марија 

Ранђеловић Ирена 

Бокић Тања 

Милошевић Наталија 

Тодоровић Бојана 

Енглески језик 

Радивојевић Јелена 

Костадиновић Ана 
Немачки језик 

Велиновић Милан 

Шуклетовић-Веселиновић Неда 

Мићић Светлана 

Ликовна култура 

Станковић Клара 

Гоцић Марина 
Музичка култура 

Живић - Мишић Александра 

Михајловић Марјан 
Историја 

Станојевић-Манић Љиља 

Константинидис Антић Јелена 
Географија 

Илић Слађана 

Здравковић Гордана 

Додлек Елени 

Шутановац Клаудија 

Пиперац Марко 

Математика 
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Зељковић Александра 

Томић Драгана 
Физика 

Радовић Јелена Хемија 

Барјактарoвић Никша 

Михајловић Јасмина 
Биологија 

Давидовић  Татјана 

Лалић Вукоје 

Видојковић Бојана 

Денић Марија 

Техника и технологија 

Тепавчевић Андрија 

Поповић Лазар 

Васиљевић Слађана 

Физичко васпитање 

Јовановић Младен 

Коцева Снежана 
Информатика 

Ранчић Стефан 

 

Веронаука 

Јовановић Наталија 

Костадиновић Милица 
Грађанско васпитање 

 

 

Табела са бројем ученика у школи 

Одељ. 

Раз. 
1 2 3 4 5 

И. О. Доња 

Врежина Укупно 

ППП 20 19 19    58 

I 28 27 22 20 22 6 125 

II 23 25 30 31 31 8 148 

III 22 21 23 23 24 6 119 

IV 25 27 25 24 25 9 135 

V 27 25 24 25 24 / 125 

VI 25 29 28 26 28 / 136 

VII 24 25 25 26 22 / 122 

VIII 26 24 27 29 24 / 130 

Укупно ученика: 1040 
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Микино сокаче – најважнији догађаји у школи 
 

eTwinning пројекат "Let us be a breath for future" 

 

Драги родитељи, ученици и пријатељи школе, част нам је обавестити вас да је наша 

школа управо добила Националну ознаку квалитета за изузетан допринос eTwinning пројекту 

"Let us be a breath for future". 

eTwinning ознака квалитета дођељује се наставницима са изврсним eTwinning 

пројектима. Ознака квалитета потврђује да је пројект испунио одређене државне и европске 

стандарде. 

Државна ознака квалитета се дођељује наставницима са изузетним eTwinning 

пројектима и показује да је пројект достигао одређени ниво квалитета у њиховој земљи. 

Честитамо од срца наставницима наше школе који су узели учешћа у пројекту, 

особито наставници Наталији Милошевић ко ја је предводила пројекат.  
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

 

Европски дан језика је школа обележила изложбом ученичких радова посвећених 

земљама партнерима у Ерасмус пројектима у којима наша школа учествује. 

За идеју и помоћ у реализацији била је задужена наставница енглеског језика 

Наталија Милошевић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел ћелије 

 

Ученик наше школе Алекса Цветковић 5/5 

показао је посебну заинтересованост да дочара 

изглед биљне, живо тињске и бактеријске ћелије. 
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Дечија недеља 

 

Понедељак смо обојили црвеном бојом, радошћу и смехом. 

 

Зелени уторак 
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Среда је била дан сунцем обасјан. 

 

У четвртак сви смо се обукли у наранџасту боју. 

 



Летопис ОШ „Мирослав Антић“ за школску 2021/2022. годину 

20 
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Данас је у нашој школи био плави дан. Поводом пријема ђака првака у Дечији савез 

организовали смо приредбу. Гости приредбе били су најмлађи чланови фолклорне групе 

Анђели. Својим наступом оправдали су своје име. Деца су украс света. 

 

Дани Јована 

Цвијића у нашој школи 

 

Дани Јована 

Цвијића је манифестација 

која се одржава сваког 

октобра у Лозници у знак 

сећања на знаменитог 

српског научника, 

рођеног у овом граду. 

Скупштина 

Српског географског 

друштва је 25. јануара 1989. године прогласила 12. октобар Даном географа Србије, а месец 

октобар за Дане Јована Цвијића.  

Наши млади географи су обележили Дане Јована Цвијића изложбом радова и паноа 

посвећених овој манифестацији. 

У част Јована Цвијића, ученица наше школе и песникиња Ева Грујић је написала 

стихове: 

 

ЈОВАН ЦВИЈИЋ 

Био је највећи географ српски, 

рођен у давној 1865. години, 
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дика и понос земље наше ‒ 

Јован Цвијић један једини! 

Српског географског друштва оснивач,  

међу првим професорима Београдског универзитета, 

познат као српске географије утемељивач, 

за њега знају сви људи света. 

У родној Лозници започео је школе, 

у Бечу је завршио географске студије; 

докторирао је 1893. године  

на пољу физичке географије. 

Говорио је више језика света, 

написао мноштво значајних радова, 

као почасни доктор са Сорбона универзитета 

обишао је пуно светских градова. 

Највише је волео домовину ‒  

предивне пределе и простор Балкана. 

Најпознатије му је дело „Балканско полуострво”, 

где је акценат на просторима Србије и Јадрана. 

После срећног и испуњеног живота, 

оставивши много за будуће генерације, 

све своје радове и имовину 

завештао је Друштву географа Србије. 

И данас је цењено његово име, 

име српског географског цара; 

као орденом је Србија одликована њиме, 

а његов је лик на новчаници од 500 динара! 

 

Захваљујемо на извештају наставници географије и организатору изложбе Тањи 

Краговић. 
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Семинар „Млади лидери општине Пантелеј у акцији“ 

 

 У нашој 

школи данас је 

реализован семинар 

за ученике "Млади 

лидери општине 

Пантелеј у акцији".  
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Сертификат пројекта "GELECEĞE NEFES OLALIM" 

 

ОШ "Мирослав Антић" додељена је Европска ознака квалитета за изузетност рада у 

оквиру пројекта "GELECEĞE NEFES OLALIM". Овим сертификатом је рад наставника, 

ученика и школе признат на највишем европском нивоу. Честитамо наставницима и 

ученицима школе који су били де о овог пројекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодишња атмосфера у И.О. Доња 

Врежина 

 

Учионице школе у Доњој Врежини заблистале 

су новогодишњим сјајем. Креативношћу и трудом 

учитељица у 

издвојеном 

одељењу наше 

школе, 

новогодишња 

атмосфера је 

саставни део 

наставе.  
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Новогодишња атмосфера у нашој школи 

 

Ученици старијих разреда су украсили хол школе у духу предстојећих ноговодишњих 

празника.  
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Новогодишња продаја у издвојеном 

одељењу у Доњој Врежини 

 

Новогодишња еуфорија је почела у 

издвојеном одељењу у Доњој Врежини. 

Организована је новогодишња продаја. 

Учитељице су пригодним новогодишњим 

поклонима изненадиле своје ученике. 
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Свечана додела 

нагтрада 

Након Божићне 

Литургије ученицима који су 

постигли запажене резултате 

на Божићном конкурсу 

Епархије нишке уручене су 

похвалнице и божићни 

поклони. 

Честитамо 

награђеним ученицима наше 

школе који су остварили 

запажене резултате у 

конкуренцији многих 

пристиглих радова: 

Ликовни конкурс: 

1. место - Тијана Крстић 5/2; 2. место - Дуња Њагојевић 5/3; 3. место - Нађа Алексић 

6/5, Теодора Милетић 6/5 

Литерарни конкурс: 

1. место - Ева Грујић 6/2; 2. место - Емилија Васиљевић 7/3 

Свима запосленима, ученицима и родитељима желимо срећне божићне празнике 

радосним божићним поздравом: "МИР БОЖИЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ!" 
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Школска слава Свети 

Сава 

 

Ове школске године, 

услед неповољне епидемиолошке 

ситуације приредба, чија је 

реализација планирана на 

традиционалан начин, снимљена 

је дан уочи Савиндана. 

Славски колач је освећен 

у матичној школи, као и у 

издвојеном одељењу у насељу 

Доња Врежина. Чину освећења 

славског колача присуствао је 

директор школе, вероучитељ са 

колегама и мањим бројем ученика. 
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80 година од пробоја нацистичког логора на 

Црвеном крсту у Нишу 

 

У недељу 13. фебруара обележен је спомен 

на пробој нацистичког логора на Црвеном крсту, 

када је, пре тачно 80. година, група од 147 логораша 

кренула у прво организовано и велико бекство из 

нацистичког логора за време Другог светског рата - 

логора “12. фебруар” на Црвеном крсту, а на путу 

слободе било је њих 105, док остали нису успели 

даље од жица. 

На годишњицу пробоја логора представници 

града, војске, полиције и борачких удружења 

обележили су полагањем венаца и поменом жртвама, 

а нишки извиђачи традиционално у њихову част 

организовали марш “Трагом логораша”. 

Монографијом Меморијалног комплекса “12. 

фебруар” аутора Небојше Озимића награђени су 

најбољи млади нишки историчари. 

Монографијом је награђена наставница историје Александра Живић Мишић, као и 

ученици Петар Мимић и Павле Стојиљковић, који су у току прошле школске године 

остварили одличне резултате на Републичком такмичењу из историје. Данас су они ученици 

Гимназије Бора Станковић и Светозар Марковић. 

 

 

Приредба 

одељења II/1 

 

Одељење 

II/1 је уз помоћ 

учитељице 

Александре 

Стевановић 

приредило дивну 

приредбу својим 

родитељима и 

најмилијима. 
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Дан школе 

Свечано смо прославили 

Дан школе у новој фискултурној 

сали. У присуству ученика наше 

школе одржана је приредба. 

Сценариста овогодишње приредбе 

била је ученица Ева Грујић. Она је, 

уз менторску подршку наставнице 

српској језика Лидије Тошић, 

припремила програм овогодишње 

прославе. Сценографију је дивно 

уредила наставница ликовне 

културе Светлана Мићић. 
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Светски дан особа са Дауновим синдромом 

Светски дан особа са Дауновим синдромом обележава се сваке године 21. марта. 

Први пут је обележен 2006. године. Овај датум је одабран са циљем да укаже на јединственост 

тризомије 21. хромозома која узрокује Даунов синдром. Ученици наше школе су са својим 

одељенским старешинама и васпитачицама обележили овај датум и пружли подршку особама 

са Дауновим синдромом. Обули су различите чарапе како би показали подршку разлититости, 

што код особа са Дауновим синдромом има посебну ноту јер их ове особе не могу упарити. 

Облачење различитих чарапа је постао светски конвенционалан начин подршке особама са 

Дауновим синдромом. Честитамо ученицима, одељенским старешинама и васпитачицама 

наше школе, који су узели учешће у обележавању овог дана. 

 

 

Национални дан књиге  

 

У нашој школи обележен 

Национални дан књиге. Наша 

школска библиотека подржала је 

акцију Друштва школских 

библиотекара "Читајмо гласно". 

Чланови библиотечке секције читали 

су гласно одломке из популарних 

књига ученицима млађег узраста и 

подсетили их на важност читања 

књига. Акција се одржава по пети 

пут. Читајмо гласно са ученицима у 

школској библиотеци, у учионици, испред школе, на игралишту, у парку, на тргу, на ливади. 

Циљ ове заједничке активности јесте подстицање читања, као и неговање матерњег језика и 

културе читања. 
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Erasmus+ 

пројекат 

У оквиру Еразмус 

плус пројекта K229 Let us 

be a breath for future, након 

две године рада на 

пројекту, одржан је први 

састанак партнера у 

пројекту (мобилност) у 

Румунији од 13. до 

19.марта 2022.године. 

Школе партнере у 

пројекту (Турска, 

Португал,Македонија и 

Србија) угостила је 

основна школа Mihai Eminescu из места Risiorii de Vede. Наш школу представљали су 

наставница биологије Јасмина Михајловић, наставница енглеског језика Наталија 

Милошевић, наставник информатике, технике и технологије Младен Јовановић и наставник 

математике Марко Пиперац. Наставници су имали прилику да учествују у разним еколошким 

радионицама, предавањима и симпозијуму. Најважније од свега имали су прилике да 

представе нашу школу, размене искуства са колегама из других земаља и подигну свест о 

важности чистог ваздуха и екологије уопште. Захваљујемо се школи Mihai Eminescu на 

дивном гостопримству и фантастичној организацији и радујемо се новим сусретима у 

будућности. 
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Ерасмус Плус пројекат "Strategies for improving 

attendance and reducing truancy" 

 

У посети нашој школи били су наставници школа 

партнера у Ерасмус Плус пројекту "Strategies for improving 

attendance and reducing truancy". Kолеге из школа из 

Италије, Словеније, Турске и Македоније боравиће у нашој 

школи наредних пет дана и кроз бројне активности 

размењивати искуства са нашим наставницима а све у 

циљу побољшања квалитета наставе. Тема ове мобилности 

је "Tablets and the use of mobile applications in class" 

(употреба мобилних апликација на ч асовима), са посебним 

освртом на часове историје.  
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Другог дана 

активности смо посетили 

историјске знаменитости 

града Ниша. Упознали 

смо се са историјом града 

кроз посету историјских 

локалитета и 

знаменитости. Наши гости 

су видели Споменик на 

брду Чегар, споменик 

Ћеле-кула, Меморијални 

комплекс 12. фебруар, као 

и сталну поставку 

Народног музеја у Нишу 

"Археолошко благо Ниша 

од неолита до средњег 

века". Након краћег одмора колеге су присуствовале часовима у школи, након чега смо 

дискутовали о наставним активнос тима и систему образовања. 

 

Трећег дана 

активности су колеге из 

Италије, Словеније, 

Турске и Македоније 

имали час са ученицима 

четвртог и петог разреда 

(односно петог и шестог 

разреда). Атносфера на 

часовима била све време 

позитивна и истовремено 

подстицајна у процесу 

учења. Час смо завршили 

у дивном расположењу и 

новом знању. Након 

часова смо дискутовали о 

часовима и методама 

учења.  

 

Четврти дан активности био је посвећен радионици са коришћењем мобилних 

апликација на часу. Излет у Пирот (град код Ниша) и посета завичајном музеју, производња 

сира и таписерија са локалним водичима били су део упознавања са Србијом. 
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Последњег дана активности на заједничком састанку наставника смо сумирали утиске и 

закључке претходних активности. Подељени су сертификати о учешћу у пројекту. Нашим 

гостима смо пожелели срећан пут уз жељу за поновним виђењем у скорије време. Све колеге 

су поделиле позитивне утиске о пројекту и међусобној сарадњи. Остали смо у контакту путем 

социјалних мрежа. 
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Еразмус плус пројекта 

"Democracy in my family 

 

У оквиру Еразмус плус 

пројекта "Democracy in my 

family" одржан је први састанак 

партнера у пројекту у Финској, 

од 28. марта до 3. априла 2022. 

године. Школе које учествују у 

пројекту (из Румуније, Пољске 

и Србије) угостила је Основна 

школа "Kuoppanummen koulukeskus" из места Nummela. Представнице наше школе биле су 

наставница информатике и математике Снежана Коцева и наставница информатике Бојана 

Живковић. Наставнице су имале прилику да се упознају са јединственим школским системом 

у Финској и учествују у разним радионицама са децом. Најважније од свега је да су имале 

прилику да представе нашу школу и размене искуства са колегама из других земаља. Овим 

путем се захваљујемо Основној школи "Kuoppanummen koulukeskus" на дивној организацији и 

гостопримству и жељно ишчекујемо нове сусрете у будућности.  
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Васкршња радионица у издвојеном одељењу у Доњој 

Врежини 

 

Васкршња радионица је била диван сусрет родитеља, 

ученика и учитељица. Своју креативност су показали на делу - 

направили су прелепе украсе и украшавали васкршња јаја. Браво 

за прелепу идеју, браво за организацију и највеће БРАВО за 

вредне руке дечице и овако лепе креације 

 

 

 

 

Међународни Дан планете Земље 

 

Међународни Дан планете Земље се обелажава од 1970. године 22.априла у циљу 

упозорења на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама услед развоја 

индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена, како би 

светска популација постала свесна своје одговорности према планети на којој живимо и тако смањила 

негативан утицај на животну средину. Наши „Млади географи“су у пратњи наставница Јелене Антић 

Константинидис и Краговић Тање, ишли у посету Регионалном центру где је обележен Дан планете 

Земље. Домаћин ове манифестације била је Економска школа из Ниша, а наши ђаци су имали прилику 

да обиђу штандове : ПМФ – Биологија, ПМФ – Хемија, ПМФ – Географија, ПМФ – Физика, Гљиварско 

друштво „Наисус“ , Планинарско друштво „Мосор“ , Извиђачи из више одреда које чине ученици 

Економске школе. 
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Избор најлепшег васкршњег јајета 

 

Дечји савез наше школе је традиционално 

организовао такмичење за избор најлепшег васкршњег 

јајета. Ученици су се такмичили у украшавању и 

улепшавању васкршњих јаја. Најбољим радовима и 

ученицима са најбољим идеја  ма додељена су признања у 

виду диплома. 

 

 

 

 

 

Васкршњи вашар 

у издвојеном одељењу у 

Доњој Врежини 

 

У „Малом Мики“ 

и иове године у сусрет 

најрадоснијем 

хришћанском празнику 

ученици су са својим 

учитељицама прир  едили 

васкршњу продају украса. 
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Публикован чланак у румунском часопису 

"Caleidoscop didactic teleormănean“ 

Рад наших колега Младена Јовановића, Наталије 

Милошевић, Јасмине Михајловић и Марка Пиперца под 

називом "PLANTS AND PLANT 

MATERIALS FOR HEALTHY 

WORKING AND LIVING 

ENVIRONMENT" ("БИЉЕ И 

БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗДРАВ 

РАД И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ") 

је публикован у румунском 

часопису "Caleidoscop didactic 

teleormănean", у оквиру Erasmus+ 

пројекта. 

 

 

 

 

 

Ерасмус Плус пројекат "Strategies for improving attendance and reducing truancy" 

 

У посети нашој школи били су наставници школа партнера у Ерасмус Плус пројекту 

"Strategies for improving attendance and reducing truancy". Kолеге из школа из Италије, 

Словеније, Турске и Македоније боравиће у нашој школи наредних пет дана и кроз бројне 

активности размењивати искуства са нашим наст авницима. 
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Дан заштите 

животне средине 

 

Данас је наша 

школа учествовала на 

изложби радова поводом 

Дана заштите животне 

средине у парку Светог 

Саве. 
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Посета Метеоролошкој станици 

 

Наши ученици су 

у пратњи наставница 

Јелене Антић 

Константинидис и Тање 

Краговић, ишли у посету 

Метеоролошкој станици. 

Ученици су се 

упознали са радом 

метеоролошке станице, 

видели инструменте 

којима се бележе 

вредности временских 

елемената и видели 

пуштање хелијумског 

балона који бележи 

промене у атмосфери. 

 

 

Пролећна школа природних наука 

 

Регионални 

центар у сарадњи са 

Природно - математичким 

факултетом, организовао 

је Пролећну школу 

природних наука која је 

одржана 09.05.2022. 

Ученици наше школе су у 

пратњи наставнице 

географије Јелене Антић 

Константинидис 

присуствовали радионици 

о спелеолошким 

облицима! 
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Изложба радова "Мали Пјер" 

 

Ликовни 

радови ученика 

наше школе били 

су део изложбе 

радова "Мали Пјер" 

у Регионалном 

центру у Нишу.   

 

 

 

 

 

 

 

Маскенбал предшколаца 

 

Данас је најрадоснији дан у нашој 

школи за наше најмлађе-предшколце, који 

су грандиозним маскембалом привели 

крају предшколски период. Манифестацију 

су улепшала и деца и васпитачи из вртића 

'Вилин град' и 'Kолибри', к а о наши гости. 
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Представа одељења IV/2 "Пепељуга“ 

 

У оквиру српског 

језика, ликовне културе и 

пројектне наставе ученици 

IV/2 су организовалии, 

припремили и 

реализовали представу 

"Пепељуга". 

Међусобно се јако 

добро познају те су улоге 

поделили онима којма 

одговарају. Kостиме су 

сами ученици осмислили 

и тако задивили 

учитељицу и другаре из 

одељења који су уживали 

гледајући позоришни 

комад у њиховој изведби. 

 

“Етно кутак" 

 

У четвртак у 12 часова у оквиру географске секције одржан је “Етно кутак". Да не 

заборавимо и сачувамо етно културолошки значај Југоисточне Србије! Догађај су реализовали 

чланови географске секције са наставницима, уз присуство званица, наставника и ученика 

школе. 
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Свечана додела Вукових диплома и посебних диплома 

 

У среду 22.јуна одржана је свечана додела Вукових диплома и посебних диплома 

најбољим ученицима наше школе. Укупно 26 Вукових диплома најбољим ученицима уручио 

је директор школе г. Милош Станковић. 

УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ: ЛАНА РАДЕНКОВИЋ 

МИКИНА НАГРАДА: УНА РАДОВАНОВИЋ 

СПОРТИСКИЊА ГЕНЕРАЦИЈЕ: ЈАЊА ЈОВАНОВИЋ 

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ: 

Одељење 8/1: Михајло Милошевић, Миња Павлоска, Уна Радовановић, Ђорђе Ранђеловић, 

Јована Симић, Миа Станојчић 

Одељење 8/2: Дуња Драговић, Јован Милошевић, Ђорђе Павловић, Константин Шуклета 

Одељење 8/3: Маријана Живковић, Мила Срејић 

Одељење 8/4: Ксенија Виденовић, Анастасија Илић, Милан Коматиновић, Маша Марјановић, 

Ена Милојић, Андриана Пронић, Лана Раденковић, Уна Ранђеловић, Павле Серафимовић 

Одељење 8/5: Маша Костов, Јања Јова  новић, Софија Илић, Јања Бецић, Миона Митић 
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Видовданска академија 

 

На Видовданској академији, одржаној 28. јуна у порти Саборне цркве, свечано су 

уручене похвалнице и поклони ученицима генерације нишких факултета, средњих и основних 

школа. Ученица генерације ОШ "Мирослав Антић" је Лана Раденковић, вишеструко 

награђивана на такмичењима. 

Лана, честитамо ти на досадашњим великим успесима на државним такмичењима. 

Учинила си поносним своје родитеље, учитеље и наставнике и достојно си представљала име 

своје школе. Ово признање је потврда твојих великих дарова и обилног знања које поседујеш. 

Желимо ти пуно успеха у даљем школовању!  


