
Основна школа 
„Војвода Мишић”

84. рођендан наше и ваше школе



Зашто баш 15. децембар?
У школи се као Дан 
школе слави 15. 
децембар јер је тада 
окончана Колубарска 
битка. 

Генерал Живојин Мишић, 
командант Прве српске 
армије и најзаслужнији 
за победу Србије у 
Колубарској бици, након 
битке је унапређен у чин 
војводе.



Мишић на фронту током 
Првог светског рата



Мишићева парола

Живот је вечита борба!

Ко сме, тај може.

Ко не зна за страх, тај иде напред!



2020. година

Живот јесте велика борба.

Ми морамо, ми можемо!

Увек идемо напред!



Ретроспектива
(период од 15. 12. 2019. до данас)
Много тога се изменило у животима свих нас у 
претходних  годину дана. Прошлог децембра 
смо безбрижно и радосно прославили 83. 
рођендан наше и ваше школе. На најлепши 
начин опростили смо се од успешне 2019. 
године и срећни дочекали 2020. радујући се 
новим изазовима. Нестрпљиво смо чекали 
пролеће, таман смо кренули да се такмичимо 
и у јеку општинских такмичења, све нас је 
изненадио и животе нам преокренуо дотад 
непознати вирус. Нисмо се предали, наставили 
смо да учимо, стварамо, живимо, смејемо се...



Крај прошле и почетак ове школске године:

• Од 17. марта настава је била организована 
онлајн. 

• Сви ученици наше школе успешно су 
завршили разред, а наши матуранти су 
имали матурско вече, полагали су завршни 
испит и уписали жељене школе.

• 1. септембар 2020. обележила је граја 
првака, наших најмлађих ђака, а њихов 
смех испунио је срца свих нас.



Успеси нису изостали, не одустајемо:

• Две ученице су имале блистави септембар 
и обе су засијале у пуном сјају, једна у 
области науке, а друга у области литерарног 
стваралаштва. Научница је боравила у 
Истраживачкој станици „Петница” од 21. до 
27. септембра, а награђени рад уметнице је 
освануо у публикацији „Из пера младих 
чувара народне духовне културе”, који је 
угледао светлост дана средином септембра.



Имали смо и госте:

23. септембра „Мобилни едукативни 
саобраћајни полигон” омогућио је ученицима 
млађих разреда да провере своја знања о 
саобраћају и забаве се учећи кроз игру.

21. и 22. октобра у одељењима седмог и осмог 
разреда одржане су радионице „Здрав начин 
живота”, „Екологија и заштита животне 
средине” и „Циркуларна економија”.



Ширимо љубав и другарство

• Овогодишњу Дечју недељу обележили смо паноима 
изложеним у холу наше школе, а свако одељење је на 
паноима у својим учионицама остављало поруке 
намењене другарима друге групе.

• Маске нам крију уста и нос, не виде се наши осмеси, 
али наше очи се смеју јер смо ми Мишићеви и ми се не 
предајемо, ми не одустајемо, победићимо и опет ћемо 
бити у нашој школи, смејати се, дружити, учити и 
играти. Дочекаћемо спремни идући рођендан наше 
школе и обележићемо га како само то ми знамо –
песмом, игром, шалама, наградама, знањем...  



Чувајте се, будите здрави!

Драги наши садашњи и бивши ђаци, бивше 
колеге, ђачки родитељи и пријатељи школе,

СРЕЋАН НАМ СВИМА ДАН ШКОЛЕ!

Колектив ОШ „Војвода Мишић”


