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Стеван Сремац

Кнез Милан
Обреновић

У јесен 1878. године, 27. септембра, Влада Кнежевине 
Србије на основу указа кнеза Милана Обреновића оснива 

велику Гимназију у Нишу

25. септембра 1879. године, за предавача је 
постављен Стеван Сремац, чије име, од 
школске 1951/52. године, носи наша 
Гимназија 

Прва нишка гимназија „Стеван Сремац”



? Природно-математички

? Друштвено језички
? Друштвено језички –двојезични немачки
? Обдарени ученици у филолошкој гимназији – енглески језик

? Географско–историјско одељење

Нашу  школу тренутно похађа око 700 ученика у  
неколико смерова:

• У школи ради око 80 професора



У наредној школској години уписујемо:

- 1 одељење филолошке гимназије (24 ученика)

- 1 географско-историјско одељење (20 ученика)

- 1 немачко билингвално одељење (30 ученика)

- 2 одељења друштвено-језичког смера (60 ученика)

- 2 одељења природно-математичког смера (60 ученика)



Наша специјализована одељења су: 

- 1 одељење филолошке гимназије (24 ученика)

- 1 географско-историјско одељење (20 ученика)

- 1 немачко билингвално одељење (30 ученика)



Филолошко одељење (24 ученика)

? Филолошко одељење је намењено ученицима који воле 
стране језике, српски језик и књижевност.

? Часови језика се одржавају у малим групама и веома су 
занимљиви и креативни.

? Ученици овог одељења редовно остварују велике успехе на 
такмичењима и у чествују у бројним пројектима.

? По завршетку гимназије најчешће 

студирају српски језик и књижевност 

или стране језике, у Србији

или иностранству. 



Географско-историјско одељење (20 ученика)

? Географско-историјско, најновије специјализовано 
одељење, постоји само у неколико школа у целој Србији и 
једино тог типа у јужној Србији.

? Уколико сте заљубљеник у историју или географију, ви 
ћете као ученици специјализованог одељења наше 
гимназије у одлично опремљеном кабинету имати 
прилику да радите с професорима историје и географије и 
до 4 часа недељно.

? По завршетку гимназије ученици 

најчешће планирају да студирају 

историју, географију, политичке 

науке, права, економију.



Немачко билингвално одељење (30 ученика)

? Немачко билингвално је одељење друштвено-језичког 
смера у ком се део наставе изводи на немачком језику.

? Фонд часова немачког језика је већи јер је немачки и први 
страни језик.

? Ученици током школовања имају прилику да стекну 
међународно признату диплому знања немачког језика, 
ДСД диплому (DSD - Deutsches Sprachdiplom).

? По завршетку гимназије најчешће 

студирају немачки језик или студије 

настављају у Немачкој 

(Аустрији, Швајцарској).



? За сва специјализована одељења полаже се пријемни 
испит. 

? Бесплатна припремна настава за све пријемне испите 
организује се у школи.

? Све информације о припремној настави и полагању 
пријемних испита доступне су на сајту школе sremac.edu.rs.



141. годишњица нам је донела промене – од 2020/21. године 
уписујемо још једно специјализовано одељење –

географско-историјско



ДСД пројекат

Наша школа је једна од 15 гимназија у Србији у
којима ученици могу бесплатно стећи диплому из
немачког језика Deutsches Sprachdiplom (DSD)

Споразум о сарадњи у оквиру овог пројекта са нашом школом већ су
потписале основне школе „Стефан Немања“, „Коле Рашић“ и „Чегар“



ДЕЛФ пројекат

Испити су прилагођени узрасту 
и интересовањима кандидата.
Верзија за јуниоре (Delf A1, A2, B1, 
B2): до IV разреда средње школе 
Верзија за све типове кандидата (Delf 
A1, A2, B1, B2, Dalf C1, C2): тематски 
је више намењена одраслима 

DELF (Diplôme d'études en langue française) i DALF (Diplôme 
approfondi en langue française) су званичне дипломе 

Министарства просвете Француске.
Оне омогућавају онима који уче француски да озваниче свој 

ниво знања и способности употребе језика

Посета аташеа



Партнерска смо школа Оracle академије

Наши ученици  имају могућност бесплатног 
стицања Оракл  сертификата из Јаве и база 
података.

O томе више на tatjanam.wordpress.com



Сава Митровић, 
ученик одељења IV3, 
победник такмичења у 
беседништву 2016. године

Наш бренд је Такмичење у беседништву

Такмичење јубиларне 2018. године

На такмичењу 2017.  
године Миона 

Миљковић, ученица 
наше гимназије 
освојила је прво 

место



И они су ишли у „Сремац”

Бранко Миљковић, 
песник

Борислав Бора 
Станковић 

писац

Љубиша Самарџић
глумац 



Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” на Интернету

www.sremac.edu.rs



Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” на Интернету 
Facebook страница школе



Друштвени портал nasaskola.еdu.rs  
је интернет платформа намењена 

средњошколцима која, осим 
дружења, пружа и могућност 

електронског учења 

Још немате налог?
Шта чекате?

Још један бренд је систем за електронско учење:
www.nasaskola.edu.rs



Кабинети







Школска библиотека
bibliotekagimss.wordpress.com/

https://bibliotekagimss.wordpress.com/


Ученици учествују у бројним активностима у животу и 
раду школе, кроз секције, такмичења, спорт...
Погледај слике са различитих манифестација

Да ли знаш да ове године славимо 143 
године постојања?



Дан сећања на жртве холокауста

Министар просвете др Срђан 
Вербић на манифестацији 

посвећеној жртвама 
холокауста 22.4.2015. године.





Представа 
„Бог“ 2012.



Оно наше што некад бејаше

2013/14.





135 година постојања



140 година постојања



141 година постојања



Школски хор



Дан 
љубави



Промоција дана школе у Обреновићевој улици



Учествовали смо у пројектима  
међународног карактера 

као што је:

„Интеркултуралност и етно 
истраживања”

Успешно сарађујемо са  Друштвом за заштиту и 
унапређење менталног  здравља деце и омладине

Учешћем у A-SMYLE  
пројекту  по годину дана у 

САД-у провело је више 
ученика наше школе у 

протеклих 7 година.



Јавни час књижевности



Урадили смо пројекат за Фестивал краткометражног 
филма “Кроз мој објектив” 

Учествовали 
смо на 

„Данима 
руског дечијег 

филма“



Марко Ђорђевић,
прво место

на Књиженој олимпијади у 
Сремским Карловцима

Републичко такмичење из књижевности 
Књижевна олимпијада 2019. године

Друго место
Анђела Н. Радовановић, 
Анђела Лекић, Теодора 
Ристић и Тара Говедаровић

Треће место
Тамара Вучковић, Ања 

Косановић и Михајло 
Миладиновић



Бранко Петковић, 
ученик четвртог 
разреда

Прво место на Републичком такмичењу из историје 
2019. године

Мила Аранђеловић, 
освојила 3. место



КВИЗ



Наградно 
путовање Шведска





Наши спортисти



Вицешампионке света
Португалија 2010.



Државни шампиони

Учесници Светског првенства у Лиможу 2015.



Ристић Младен II6
Стаменковић Никола II5
Петровић Стефан III5
Сребрни на првенству 
града Ниша екипно. 
Ученик Стаменковић 
Никола се и у 
појединачној 
конкуренцији окитио 
сребрном медаљом

Стонотенисери Кошаркаши

Прваци града, прваци округа 
и други на међуокружном 

такмичењу

Спортисти



Злато у стрељаштву!

Прво место на 
међуокружном 

такмичењу

Нашу школу су 
представљали: 
Секулић Вукота, Билић 
Вук, Стојановић 
Димитрије, Јовановић 
Исидора, Радојчић Јана, 
Ристић Теодора.



Масленица



Европски дан језика и туризма







Дан науке



Кад наставници и 
ученици замене места ... 
о чему је писао и BBC

https://www.bbc.com/serbian/cyr/srbija-50479308






Пројекат „АктивНИ“



Марчело  у посети нашој школи

Добри смо домаћини...



Екскурзије



Екскурзије



„Сремчеве приче” онлајн часопис  ученика Прве нишке 
гимназије  „Стеван Сремац”



Предузетнички напред!



Никола 
Стошић

Душан 
Поповић 

И они су ишли у „Сремац”

Mарко Милановић

Urban Sport Brothers 
USB



GreenGames, национално такмичење у 
изради видео игрице са еко поруком

У конкуренцији од 60 представника локалних 
заједница из целе Србије,  представник Ниша 
био је тим наше школе са игрицом „Сакупи 
све!”

www.greengames.rs



Инфоманија, 1. 
место 2012.

Такмичења из информатике

Инфоманија, 1. и 2. место  2013.

Дабар 2014/15. злато и сребро 
на републичком нивоу





Самсунг радионица 
Висока техничка школа

Јава радионица
Метрополитен универзитет








