
 
МИРОСЛАВ АНТИЋ ПЕСНИК РАВНИЦЕ 

 
Друштво учитеља Бечеја је 5. пут за редом одржало рецитаторско такмичење Мирослав 
Антић песник равнице, 28. 03. 2012. у част рођења нашег познатог песника. Такмичење се 
по традицији одржало у просторијама Народне библиотеке у Бечеју.  Конкурс је имао 3 
категорије и то:  

 
1. Предшколци из Дечијег вртића „Лабуд Пејовић“ – ревијалан наступ 
2. Ученици виших разреда чији је матерњи језик српски су рецитовали песму 

Мирослава Антића,  
3. Ученици виших разреда чији је матерњи језик мађарски такође су рецитовали 

песме Мике Антића на српском језику 
 

Поменути догађај отворила је Милена Гмијовић, председник Друштва учитеља 
Бечеја, а затим су присутни имали част да чују поему Кикинда, Мирослава Антића у 
извођењу познате глумице Весне Чипчић са грамофонске плоче, што је пробудило 
носталгију одраслих за добрим старим временима и грамонским плочама. На конкурс су се 
одазвали ученици и њихови наставници из тчетири школе.  Трочлани жири у саставу 
Магдолна Радојевић - библиотекар, Вишња Милошевић – професор српског језика и 
књижевности и Дренка Вендер – учитељица, члан ДУБ-а није имао лак задатак јер је од 33 
такмичара требало изабрати 3 најбоља. Зато су и овог пута пресудиле нијансе у 
интерпретацији. 

У првој категорији, за нај рецитатора изабран је предшколац Петар Вуксић из ДВ 
„ Лабуд Пејовић“, ПО Милешево. С обзиром да жири није могао да се одлучи у 
потпуности, додељена је и специјална награда Ањи Милованов из вртића из Бечеја. 

 У другој категорији, прво место освојио је Ђорђе Спајић ученик шестог разреда из 
ОШ „Светозар Марковић“ из Бачког Градишта, ког је припремала наставница Душанка 
Петровић, друго место припало је Матији Ђукић, ученику шестог разреда из ОШ 
„ Здравко Гложански“, из Радичевића, кога је припремала наставница Љиљана Лазић, а 
треће место је припало ученици  петог разреда Наташи Стојачић, из ОШ „Север Ђуркић“ 
из Бечеја, коју је припремала наставница Татјана Кожул.  Жири се одлучио да додели једну 
специјалну награду ученици осмог разреда ОШ „Здравко Гложански“ из Бечеја, Бојани 
Боаров, коју је припремала наставница Сања Зеленкић.  

У трећој категорији прво место освојила је ученица осмог разреда Чила Кош, друго 
место припало је ученику шестог разреда Давиду Туфегџићу, а треће место је припало 
Далии Рајшли, ученици седмог разреда. Сви ученици ове категорије су из ОШ „Здравко 
Гложански“ из Бечеја, а њих је припремала наставница Алиса Бајић. 

Сви учесници конкурса добили су фасцикле и свеске од књижаре „ Призма 93 ДОО“, 
која већ 5. годину за редом прати и обезбеђује део награда за такмичење, док су троје 
првонаграђених у другој и трећој категорији добили пригодне књиге, као и награђени 
предшколци. Народна библиотека Бечеј је обезбедила је пригодну књигу за специјалну 
награду за предшколца Ању Милованов.  

Што се награда тиче, с обзиром да је ово била 5. јубиларна година од како се одржава 
такмичење „ Мирослав Антић песник равнице“, првонаграђени ученици су исте вечери 
добили позив за учешће на Меморијалу Мирослав Антић у Мокрину, родном селу песника 
24. јуна ове године, који се одржава као дан сећања на нашег Мику.  

Сви учесници и њихови васпитачи и наставници добили су захвалницу за учешће на 
такмичењу. 

Овом приликом Друштво учитеља захваљује се свим колегама који су припремали 
децу за такмичење,  као и спонзорима.  

 
Председник ДУБ-а 

                                                                                                     Милена Гмијовић 


