
„Културно наслеђе (Heritage Hubs)“ је пројекат у који смо ушли ове школске године,а намењен је унапређењу 
учешћа младих школског узраста, ученика Финске, Шпаније и Србије, у процесима практиковања и 
коришћења културног наслеђа. Физичким и виртуелним форматима размене са другим земљама се постиже 
развој односа према свом и културном наслеђу других. Наша школа, на иницијативу директорке Биљане 
Радосављевић, била је укључена тако што су наши ученици 5. и 7.разреда представили и поставили на 
дигиталну платформу наше наслеђе на пољу музичке културе, на челу са наставницом музичке културе, 
Зорицом Тубин, која је одабрала тему „Стваралаштво и живот Стевана Стојановића Мокрањца“. Шпански 
ученици су то презентовали као део свог истраживачког задатка, у време гостовања 8 наших ученика у 
Мадриду. 
Од 6. до 10.4.2019. били смо домаћини ученицима из мадридске школе Colegio Amoros. Осим упознавања са 
знаменитостима Београда (Бели двор, Конак кнегиње Љубице, Барутана, Калемегдан, Саборна црква), као и 
међусобног зближавања деце из две европске културе (концерт КУД на Коларцу и журка у школи), 
презентовали смо им тему „Шпански двор 18. века“. Од 12. до 18.6.2019. били смо њихови гости у Мадриду, 
једном од најлепших градова Европе и уз лепо дружење сазнали много тога о њиховом школском систему и 
начину живота. Имали смо част да обиђемо област са укусом старих времена, Barrio de las Letras, путовали 
смо 50km како бисмо видели и посетили Royal Palace и дружили се на пикнику у прелепом врту Retiro. Возили 
смо се метроом, јели традиционалну шпанску паељу, обишли бројне културно-историјске садржаје европске 
метрополе и бескрајно уживали у дружењу. 
 

  
Оригинална презентација шпанског двора 18.века од стране наших ученика гостима из Мадрида 

 

 
Посета Белом двору наших и шпанских ученика из пројекта“ Културно наслеђе“ 

 



                  
                    Чувени парк Retiro                                             Незаобилазни симбол Мадрида 
 

            
          Palace Rojal нас је засенио својом лепотом                                  Вожња метроом 
 

  
Најскупљи хотел на свету - Calderon                        Сређивање утисака након гостовања у Мадриду 



 
 
Наша школа у сарадњи са Центром за мигранте, учествовала је у спортском турниру- 11.4.2019. група од 10 
ученика осмог разреда наше школе заједно са наставником физичког васпитања, Драганом Вељковићем, 
посетила је мигрантски центар за смештај страних малолетних лица без пратње родитеља или старатеља, 
пореклом из Авганистана, Пакистана и Сомалије - све у циљу социјалне кохезије, повезивања мигрантске и 
локалне популације у заједници. У јавном часу спорта и рекреације деца су размењивала искуства у разним 
спортовима. Дружење је организовано са циљем да се деци из мигрантског центра омогући бољи 
психофизички и моторни развој, лакша адаптација на нову средину, као и да им се побољша свест о стицању 
здравих навика. Деца су играла стони тенис без такмичарског значаја, кроз размену културолошких обичаја 
везаних за спорт и здраву исхрану, уз присуств о представника Општине Чукарица и Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
 

              
 

 

 
21.4.2019. у Руском дому Душанка Симеуновић, наставник руског језика, учествовала је у обележавању 
Светског дана поезије у Руском дому и такмичењу у коме је учествовало око 120-оро деце из целе Србије, 
узраста од 7 до 18 година. Наше ученице су биле у првих 9 освојених награда, а Марија Савељић, ученица 8-3 
је освојила треће место и незаборавно путовање у Русију у трајању од три недеље, почев од 20.6.2019. ( у 
кампу у Москви као награда за оригиналну песму).Директор школе је обезбедила средства за авионску карту 
до Москве. 
 

            



          
 

 

Драмска група ОШ „Мирослав Антић“, под вођством наставнице српског језика, Иване Косановић,освојила је 
трећу награду на градском такмичењу Кратке драмске форме, на општинском такмичењу. 
Награда је била двострука, за драматизацију и за оригиналну музику у игроказу под називом „Рашомон“. 
Глумци су ученици од 5. до 8. разреда: Сара Субота, Сара Калоперовић, Миа Чортан, Ива Јаковљевић,Огњен 
Стевановић, Дуња Бојичић, Павле Филиповић (рецитатор) и Соња Николовски. 
 

 

 
 

 

Филмска секција ОШ „Мирослав Антић“ у Београду, под менторством наставнице српског језика Иване 
Косановић, успешно ради већ три године. Прве године бавила се документарним филмом, и крајњи продукт, 
филм „Кад су баке биле младе“, освојио је grand prix на републичком такмичењу филмског стваралаштва деце 
и омладине Србије. Ове године бавили су се играним филмом и личним причама. 
Поновили су успех и освојили трећу републичку награду у конкуренцији од око 50 филмова. 
Краткометражни филм „Нас три из 8-2“ бави се визуелним биографијама три ученице: Анастасије Јамрик, 
Милице Симић и Саре Калоперовић. Највеће узбуђење је видети свој филм на великом биоскопском платну 
и то чувене Југословенске кинотеке! 



        
 

       
 
 
Пројекат: Сви смо исто различити у сарадњи са Филозофским факултетом, одељењем за психологију и  
Удружењем за социјални,емотивни и ментални развој и едукацију младих, у периоду децембар-март, 
реализован је кроз предавања(радионице) студената психологије одељењима 7-3 и 8-1 на теме: 
- Социјални односи – комуникација и породица, Асертивна комуникација, 
- Социјални односи – пријатељ и партнер, Социјални односи – друштвене мреже, 
- Емоције – увод, Доношење одлука, Емоције – практичност основних емоција, 
- Емоције – емоционална интелигенција, Ментално здравље 
Ученици су радо одлазили на ове часове, отворено разговарали о темама које су обрађиване и показали 
зрелост у комуникацији са водитељима радионица. О ефектима овако организованих часова ОЗ можемо 
дискутовати након спроведених евалуационих анкета, али је неоспорно да су утисци позитивни и да 
тинејџерима јако одговара овај начин реализације превентивних тема, које задиру у њихову интиму 
иемотивни свет којим се интензивно баве на овом узрасту. 
 
Пројекат од националног значаја: Читалачки маратон, ментори: наставнице Мира Влајић и Ксенија Јовић 
 
Већ две године наша школа заједно са бројним школама у Србији, учествује у континуираном 
развијањучиталачке културе и љубави,усвајању критеријума процене вредности књижевног дела и 
заинтересованости ученика за читање. Савремени романи које бира издавачка кућа Клет, организатор 
пројекта, занимљиви су ученицима, јер су им блиски по темама, ситуацијама , проблемима али и стилу и 
језичком изражавању везаним за њихов узраст. Важан циљ,оствариван у реализацији,је подстицање 
читалачких навика и могућност за сагледавање из другог угла тема и проблема које ученици адолесцентног 
узраста сусрећу у свом искуству. О сваком прочитаном роману дискутује се на читалачким радионицама које 
воде ментори пројекта у школи, а продукти су у виду различитих паноа, фотографија и ранг листе на којој 
ученици гласају за најбољи роман од пет понуђених. У јуну су се ментори,са ученицима, одазвали на позив 
организатора пројекта и присуствовали Конференцији за новинаре, поводом успешног завршетка другог 



циклкуса“Читалачког маратона“.Том приликом наши ученици су за електронске и штампане медије дали 
запажене коментаре, у вези са значајем пројекта и својим утисцима о спроведеним активностима. 
Као захвалност за учешће наше школе, награђени смо пригодним поклонима у виду школског прибора.Због 
великог одзива ученика, настављамо са даљим учешћем у пројекту. 
 
 

 
 

              
 

 

Трибина за родитеље:“Безбедни клинци“ на иницијативу директора школе 
 
У циљу да родитељима пружимо адекватну едукацију и подршку у одрастању њихове деце у дигиталном 
свету, пружили смо им могућност да добију праве информације и корисне савете од најкомпетентнијих 
особа–гости трибине били су Дејан Турк-генерални директор VIP mobile Србије и Словеније, Биљана 
Лајовић, психолог, координатор Јединице за превенцију насиља у МПНТР,Ана Мирковић, експерт у области 
дигиталне комуникације и Наташа Стојановић, председница ПДС Презентација је била веома добро 
прихваћена. Дуго се водила дискусија о дилемама родитеља и тражили одговори на родитељска питања о 
начину ограничавања приступа интернету и стрепњама у вези са изазовима и ризицима који су неминовни на 
друштвеним мрежама. Исказана је потреба родитеља за сличним темама и наредне школске године. 
 

 


