Летопис Основне школе„Иван Горан Ковачић“,
Суботица, 2018/19.
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СЕПТЕМБАР 2018.
СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА
Oсновна школа ''Иван Горан Ковачић'' отворила је своја врата ђацима првацима.
Уз пригодну свечаност коју су приредили старији другари, школа је дочекала 61
ђака првака. Они су распоређени у два одељења на српском наставном језику и у
једно одељење на мађарском наставном језику. Родитеље и ученике поздравио је
директор школе, Ненад Мирков, као и учитељице,Бранка Клопан, Кењереш
Давид Тинде и Ивана Папеш Богосављев, које су након свечаног пријема одржале
први час са ђацима у њиховим учионицама.
Да би први дан у школи протекао још лепше, своју подршку у виду поклон

.

пакетића пружили су град Суботица и Мађарски национални савет

Фотографије преузете са сајта subotica.com
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ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК- МЕСТО УЖИВАЊА
Где су прваци, ту је и боравак. То је једна веома занимљива учионица. У њој деца остају
након одржаних часова уколико родитељи раде, а нема ко да их причува.
Активности продуженог боравка су:
- Мала школа великих ствари (израда домаћих задатака)
- Оловка пише срцем ( помоћ деци у учењу )
- Игре без граница ( игре играчкама, друштвене игре, игре у дворишту, гледање поучних
бајки ислушање музике )
- Шарам - стварам ( правимо креативна дела)
- Певамо – свирамо

У договору са родитељима за ученике продуженог боравка у трпезарији школе организује
се топли оброк - ручак. Ове године са ђацима ће бити учитељица Нела Францишковић.
Радно време боравка:
8:00 - 13:30 ( уколико наставу похађају после подне )
10:30 - 15: 30 ( уколико наставу похађају преподне )
Циљ продуженог боравка је помоћ деци у учењу и изради домаћих задатака, али и
стварањемогућности за квалитетно и креативно провођење слободног времена.

3

ЗДРАВА УЖИНА
Дана, 14.09. ученици 2/3 одељења су са својом учитељицом Мајом Војводић одржали
радионицу на тему "Јесен-воће-здрава ужина". Долазак јесени доноси са собом многе
радости.Једна од њих је припрема и уживање у обиљу шареног, сочног воћа. Ученици су
својим малимали веома спретним рукама припремали веома укусну и пре свега, здраву
ужину. Најлепшиосећај је када својим рукама направимо нешто. Сви су уживали у
слатком десерту и дружењу.

FESZTIVÁL
Szeptember 20-án az II. 2, III.2 és IV. 2 osztályok tanulói megtekintették az Öt város – öt
színház című kiállítást, amely a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál keretében került
megrendezésre.A tárlat öt bábszínház egy-egy emlékezetes produkciójának bábjait mutatja be.

.
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МИЈА МИЛОШЕВИЋ
Овај почетак школске године уместо слатких школских брига донео нам је неочекивану
бол и велику трагедију- губитак Мије Милошевић, ученице која је шест година делила
свој живот са нама. Стопе њених корака додирнуле су сваког од нас, а посебно најбоље
другаре из њеног разреда, 7-1.
„Тај дан ће ми заувек остати у
сећању. Видела сам чланак у
"Блицу", где је писало да је моја
другарица преминула. Тада сам
заплакала и нисам могла да
верујем да ње више нема. Мија и ја
смо имале слична нтересовања,
она је била енергична, забавна и
волела је да се шали са мном на
рачун осталих. Такође је била
доста емотивна и често се
смејала,волела је музику, пливање,
џудо,јахање, животиње и лепо је
певала, а знала је и да игра
фолклор. Наше дане у школи
никада нећу заборавити и мислим
да ће ми бити јако жао што јој
никада нисам показала колико ми
значи,а сада је прекасно. Још увек
памтим њен осмех,њен глас и
тада схватам да се никада нећу
помирити са чињеницом да ње нема докле год она живи у мени, у мојој души. Човек у
таквим ситуацијама одрасте у секунди,постане свесан света око њега,какав је заиста и
тада се промени. Мислим да је то био најтежи дан у мом животу. волим да прелистам
наше старе поруке и слике и да се сетим свега лепог што сам проживела са њом. Тада
помислим колико сам ипак срећна што сам имала такву особу као што је она крај себе.“
– Нађа Катринка, 7-1
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ДАНИ ПЧЕЛАРСТВА 2018.
Ученици II-1 одељеља су у суботу, 29. септембра, учествовали на манифестацији "22.
Дани пчеларства". Својим рециталом рекли су нам колико су пчеле важне.Оне нам дају
најздравију посластицу, а то је МЕД.

Дан пешачења 2018.
Сусрет планинара, подршка из наше школе, шетња од Лудашког језера преко суботичке
пескаре и назад до Лудаша. Шетња по Дудовој шуми.
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА
Европска Ноћ истраживача, тринаеста по реду, одржала се 28. септембра од 15 часова
до 22 часа. Ноћ истраживача је подржана од стране Европске комисије у оквиру Марија
Склодовска-Кири акције, који представља програм Европске Уније за јачање европске
истраживачке каријере. У Суботици је одржана у холу Хотела Галерија

.
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ОКТОБАР 2018.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
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Пример хуманости
У току Дечје недеље, у нашој школи је одржан вашар, на којем су се ученици наше школе
нашли у улози продаваца, али и купаца. У понуди је било свега. Од колача, кифлице, до
књига и играчака. Сви ученици су уживали и лепо се забавили. Када се вашар завршио,
четири ученице 3/1, Милица Ружински, Ливиа Молнар, Филипа Летовић и Уна
Милошевић, предложиле су да сав новац који су зарадили продајом сувенира и украса на
вашару, дају у хуманитарне сврхе. Њихов предлог је наишао на одобравање од стране
другара из одељења и њиховог учитеља, те су и остали ученици, новац који су зарадили
на вашару решили да поклоне. Ученици су одлучили, да прикупљањи новац заједно однесу
и предају у кутију, која је постављена од стране Црвеног крста.
Овакав пример дечије хуманости, свакако заслужује да буде поменут и да се истакне.
Браво!
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Дан демократске културе и интеркултурални сусрет
У току Дечје недеље организоване су бројне активности у нашој школи, али и у граду.
Дан демократске културе органозовала је ОШ „Матко Вуковић“, у сарадњи са
Министарством просвете и Саветом Европе, а уз осталих седам суботичких основних
школа, у програму су учествовали иученици наше школе Ђемант Јанош Доминик из 4/2,
Елена Новачић Неорчић из 5/1 и Матеа Миковић, ученица 6/3. Они су нашу школу на
Тргу слободе представили рецитацијама и песмом. Програм је био веома разнолик,
могли су се чути разни језици и било је весело и разиграно.

Фотографије преузете са сајта subotica.com
--------------------------------------------------------------------------

ALMANAP- ДАН ЈАБУКЕ
A Gyermekhéten a II. 2 és a III. 2 osztály tanulói egy órát az almának szenteltek. Játékos
feladatok segítségévelbizonyíthatták, milyen ismereteik vannak erről a finom gyümölcsről.
Az óra után almát uzsonnáztak.
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Екскурзија 3/2 - KIRÁNDULÁS
Október 3-án III. 2 osztály tanulói részt vettek a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett
kiránduláson. A programban Zombor, Doroszló és a bácsi vár megtekintése szerepelt.
A gyerekek ajándékba kapták az MNT Útikalauzát, aminek segítségével még jobban
megismerhetik Vajdaságtörténelmét, természeti értékeit és építészeti örökségét.
Köszönjük a Magyar Nemzeti Tanácsnak ezt a szép élményt!

САОБРАЋАЈ НИЈЕ БАУК
Припаднице МУП-а одржале су 9.октобра предавање ученицима 1-1 и 1-3 одељења на
тему безбедности у саобраћају. Ученици су били веома заинтересовани, а предавање је
након представе "Саобраћај није баук" било одлично утврђивање градива.
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ПОСЕТА ОиСШ „Жарко Зрењанин“
Представници Ученичког парламента су у току Дечије недеље однели прикупљени
школски прибор у ОИСС "Жарко Зрењанин". Заједно са њиховим ученицима су
учествовали у креативној радионици. Њихови осмеси и срећа и речи захвале су нам
улепшали дан! Захваљујемо се свим ученицима и родитељима који су помогли у
прикупљању прибора.Радујемо се неком наредном дружењу!

Посета позоришту

СУДБИНЕ У МАГЛИ
Ученици осмих разреда, покушали су да докучи вечно лутајућу судбину српског народа, у
позоришној представи „Судбине у магли“, рађеној по мотивима романа "Воз савести" Драгомира
Дујмова, српског писца из Мађарске и професора српског језика и књижевности у Српској школи
"Никола Тесла" у Будимпешти. Инспирисан je историјским, уједно и трагичним догађањима
приликом исељења батањских Срба у Краљевину СХС 1923. године. Представу је режирала
Зорица Јурковић, драмски педагог у Српској гимназији, а извели су је ученици ове школе, чланови
драмско-позоришне радионице "Сунцокрет“, у сарадњи са Фондацијом „Данило Киш“у Суботици.
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Дечја недељна шетња- GYERMEKHETI ŐSZI SÉTA
Az I2 és a IV2 osztály tanulói a Gyermekhét keretében, meglátogatták a város főterén felállított
kézműves standokat, ahonnan ajándékba kapott mézes csuprokkal tértek vissza.A nagybani
piacon pedig az őszi gyümölcsök és zöldségfélék sokaságával ismerkedhettek meg. Az ott
vásárolt gyümölcsöket miután jóízűen elfogyasztották, az iskolaudvarban tovább társalogva le is
festették őket.

TERMÉSZETÓRA A III. 2 OSZTÁLYBAN – КРУЖЕЊЕ ВОДЕ
Természetórán a víz körforgása volt a témánk. Mivel a folyamatot a természetben nehezen
lehet nyomon követni,modell segítségével mutattuk be.

NYÍLT NAP A III. 2 OSZTÁLYBAN – ОТВОРЕН ДАН
Nyílt tanítási órán vettek részt a szülők a III. 2 osztályban. Az osztályfőnöki óra keretén belül a
viselkedési szabályokkal és az általános magatartási kultúrával foglalkoztak.
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TOLDI PROJEKT- ТОЛДИ ПРОЈЕКАТ 6/2
Arany János Toldi című elbeszélő költeményét a 6/2 osztály projektmunka formájában
dolgozta fel. A csapatok számos feladat közül válogathattak, majd kutatásaik eredményeit
lapbook formájában prezentálták magyarórán. Mindegyik csapat nagyon igyekezett, így ügyes
és kreatív munkák születtek.

3/1 И 3/3 СА ЛИСИЦОМ
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ОДЛАЗИ ДИРЕКТОР ИЗ НАШЕГ МАЛОГ КОЛЕКТИВА...
Иако тешког срца, и директор школе, а некадашњи колега, Ненад Мирков, отишао је
трбухом за крухом... Испраћен је уз тамбураше, како је и започео своју директорску
каријеру 2015. Надамо се да ћемо наставити све добро што је он започео...

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
Наставница ликовне културе Ксенија Нађ помаже младим уметницима да
пронађу свој најкреативнији израз.
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НОВЕМБАР 2018.
Тематски дан са првацима
У склопу пројектне наставе у 1-3 одељењу организован је тематски дан под називом
"Моја новогодишња јелка". Ово је била прва, од планиране три радионице, која је одржана
уз присуство родитеља. Одржани су часови српског језика и математике, а затим и час
ликовне културе на којем су ученици уз помоћ родитеља израдили јелке од пиринча и
украсили их.

ИЗЛЕТ ПОВОДОМ ЕВРОПСКОГ ДАНА НАУКЕ
Поводом Европског дана науке,7.11.2018. ђаци наше школе су били на научном излету у Новом
Саду, у склопу којег су посетили Опсерваторијум и подземне пролазе Петроварадинске тврђаве,
као и Природњацки музеј. Просетали смо и центром, уживали у дивном времену и друштву!
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A média világa – Свет медија
A szombati tanítási napon a felsős diákok kipróbálhatták magukat az újságírás műfajában. Interjúkat
készítettek az alsós és felsős tanulóinkkal, valamint a negyedikesek tanító nénijével, Ács Tóth Tündével.
A két riporter: Takács Barbara (5/2) és Rédler Gabriella (7/2) az interjúalanyokat az iskolánkról, az
iskolai életről kérdezték. A beszélgetéseket Bicók Melissza (5/2) és Urkom Beatrix (6/2) rögzítették.

ИЗВИНИ, МАМА!
Ученици 5, 6. и 7. разреда са својим наставницама српског језика и у пратњи одељењских
старешина гледали су нову представу Дечјег позоришта у Суботици. Представа,,Извини, мама”
инспирисана је руском бајком „Нећу да се извиним” Софије Прокофјеве.

Műhelymunka a Tanítóképző Karon- Радионица на Учитељском факултету
November 22-én, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar vendégül látta iskolánk hatodikos diákjait.Az
egyetem tanárai és hallgatói egy játékos nyelvi műhelymunkát tartottak a tanulóknak, majd a rendhagyó
magyaróra után megvendégelték a gyerekeket. A tanulókat a tanárok megdicsérték, ügyesen oldották meg a
feladatokat.
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КРЕАТИВНИ 7-1 И КРЕАТИВНИ СРПСКИ 
Ученици 7-1 на вековном мегдану (Иво Андрић: Кмет Симан)
Ученици 7-1 разреда не само да воле да иду у позориште, него воле да праве и своје! Још једном су
имали прилике да креативност искажу кроз глуму. Рад у групама некима је омиљени начин рада,
јер осим учења могу и да се забаве, али и посвађају .

ДРУГИ ФОТО-КОНКУРС „МИ, ДРУГАРИ“
Наша школа организовала је ове године други фото - конкурс на тему ,,Ми, другари”. На
Међународни

дан

детета

организовали

смо

приредбу

и

том

приликом

доделили

награде

победницима фото – конкурса.Ученици наше школе испунили су програм својим музичким и
литерарним наступима.За крај програма остављена је додела награда.Трочлани жири, који су
чинили

Миле Тасић,

председник

жирија,

уметник

и

ликовни

критичар, Марица

Ћировић,

књижевница и Слађана Саулић, фотографкиња, добио је задатак да додели награде у две
категорије, за више и ниже разреде. Како је рекао председник жирија Миле Тасић, учествовање у
фото – конкурсу је већ победа, а охрабрио је ученике свих школа да и даље фотографишу, али да
у томе оду и корак даље, да фотографишу необичне тренутке, интересантне појаве у природи...
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У категорији нижих разреда додељене су следеће награде:1. место: Анастастиа Беланчић, Тара
Басарић, Милица Шевер, ученице 4/а разреда ОШ ,,Јован Микић”; 2. место: Мирна Минић,
ученица 3/3 разреда ОШ ,,Иван Горан Ковачић”3. место: Леа Луциа Шимић, ученица 3/3 разреда
ОШ ,,Иван Горан Ковачић”. У категорији виших разреда својим фотографијама освојили су1.
место: Ана Вајханд, ученица 8/а разреда ОШ ,,Матија Губец”; 2. место: Мина Петковић, ученица
разреда ОШ ,,Јован Микић”; 3. место: Сара Лалић, ученица 5. разредаОШ ,,Јован
Микић”Честитамо награђенима и све ученике позивамо да шаљу своје фотографије и следеће
године!
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Утицај медија, друштва и вршњака на рано ступање у
сексуалне односе
У нашој школи, 28. 11. 2018, одржано је предавање о наведеној теми за ученике седмог и
осмог разреда. Предавање су одржале Весна Радека и Ивана Пејчић, представнице
удружења „Изабери живот“, које се бави овим радом од 2005. године. Ученици су имали
прилике да чују како медији, друштво и вршњаци свакодневно утичу на доношење важних
одлука, од којих свака носи своје последице.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ( ТОЛЕРАНТНИ СМО СВАКИ ДАН И
ПОКУШАВАМО ДА СЕ УКЛАПАМО)
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ДЕЦЕМБАР 2018.
Децембарске чари- 3/1 и 3/3 на леду 

Гости из вртића у посети 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК -ЗАБАВНА ЛЕКТИРА!
A 7/2 osztály tanulói projektmunka keretében foglalkoztak Tamási Áron Ábel a rengetegben
című regényével.A házi olvasmányt társasjáték formájában dolgozták fel. A játékszabályok
ismertetése után a csapatok ki is próbálták egymás társasjátékát.
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Elkészültek a legújabb projektmunkák: az 5/2 osztály csapatai Lázár Ervin Szegény Dzsoni és
Árnika című meseregényét dolgozták fel leporelló formájában, a 6/2 osztály csoportjai pedig
társasjátékot készítettek Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című regénye alapján.

ПОСЕТА РОДИТЕЉА ЧАСОВИМА
У 1/1 је организована посета родитеља часовима. Родитељи су на прва два часа видели начин
рада и колико су ђаци много научили у протеклом периоду. Затим су још на два часа у склопу
Пројектне наставе учествовали у раду креативне радионице. Дружење родитеља, деце и
учитељице Бранке Клопан било је право уживање.
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ПАКЕТИЋИ ОД СРЦА -Новогодишњи поклони за ученике школе
„Доситеј Обрадовић“, „Жарко Зрењанин“, Дома „Колевка“ и за децу
са Косова и Метохије

Уз
великодушну помоћ родитеља, ученици доносе школски прибор, капе, шалове, слаткише и играчке,
једном речју, све оно што детету треба и што воли да има. Важно је нагласити да су ученици
укључени у ток целе акције. Заједно са родитељима бирају поклоне, на часовима одељењске
заједнице их пакују, а потом их заједно са наставницима односе у школе „Доситеј Обрадовић“
и„Жарко Зрењанин“, а од ове године и у Дом „Колевка“.Наши ученици прикључили су се и акцији
слања поклона деци са Косова и Метохије коју организујеОШ „Кизур Иштван“.
.

Dobozban a szeretet - riport a Szabadkai Magyar Rádióban

A Szabadkai Magyar Rádióban kedden volt hallható a Dobozban a szeretet - humanitárius akcióval
kapcsolatosan készült riport.Az újságírónőtől azt is megtudtuk, hogy még a Kossuth Rádió is átvette ezt
a beszélgetést, így Magyarországon is hallhatnak az iskolánkban zajló jótékonysági eseményről.
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ИНТЕРАКТИВНА РАДИОНИЦА УРОША ПЕТРОВИЋА
Да нам нису неопходни мобилни телефони и компјутери како би нам било забавно,
доказао нам је познати дечји писац Урош Петровић, чију радионицу смо посетили у
четвртак поподне, 20. децембра. Радионица је одржана у просторијама Отвореног
универзитета, у организацији Фондације „ Данило Киш“.

ÜNNEPVÁRÓ MŰSOR AZ ÓVODÁSOK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA
Örömmel köszöntöttük iskolánkban a jövendőbeli kis elsősöket és szüleiket a számukra
rendezett ünnepi műsoron és a téli kézműves foglalkozáson, ahol mindenki elkészíthette a
vidám hóemberét. Tünde, Ružica és Branka tanító nénik fogadták a gyerekeket.

ПРАЗНИЧНА ПРИРЕДБА ЗА ДЕЦУ ИЗ ВРТИЋА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ
Срдачно смо поздравили у нашој школи драге госте из вртића као и њихове родитеље.На
празничној приредби коју смо организовали за њих, направили смо једног веселог Снешка
Белића.Било нам је драго поново их видети. Учитељицe: Ружица, Бранка и Тинде.

24

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

ЗИМА У БОРАВКУ 
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ЈАНУАР 2019.
A Papp Dániel fogalmazásíró pályázat eredménye - РЕЗУЛТАТ
ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА „ ДАНИЕЛ ПАП“
Iskolánk felsősei részt vettek a bácskossuthfalvi Papp Dániel fogalmazásíró pályázaton, melyen
Fekecs Márk, 6. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Minden résztvevő diák: Özvegy Dianna
(5/2), Rizsányi Melánia (5/2), Takács Barbara (5/2), Godányi Ákos (6/2), Nógrádi Dániel
(6/2), Nyemcsók Dávid (7/2) és Csajkás Petra (8/2), dicsérő oklevélben részesült, valamint
noteszt és golyóstollat is kaptak ajándékba

.

Школско такмичење из математике
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NYÍLT ÓRA – ОТВОРЕНИ ЧАС
2019.január 21-én a III. 2 osztályban a szülőknek egy nyílt magyaróra keretében alkalmuk
nyílt betekintést nyerni az iskolai munkába és a gyerekek iskolai aktivitásába. Az óra témája
Rákos Klára Hóember című meséjének feldolgozása volt.

Matematikaverseny – Такмичење из математике
Ma tarották meg Zentán a Curie Matematika Emlékverseny területi döntőjét. Iskolánkat két
felsős diákunk képviselte kiemelkedő teljesítménnyel.Ezen a nemzetközi versenyen Hajagos
Orsolya, 8.osztályos tanuló 3. helyezést ért el, Takács Barbara (5/2) pedig dicsérő oklevelet
kapott. Gratulálunk.

Дан са хијеном  - 3/1 и 3/3
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Припреме за прославу школске славе- Светог Саве
Да би школска слава била обележена онако како јој доликује, потребне су многе припреме,
много напорног рада, уложеног труда, времена и воље.

Аудиција
Ученице 7-1 Нађа, Дејана и две Ане, одржале су аудицију за глумце који ће глумити у драми које
су саме написале. Иако је одазив био велики, нико није остао без улоге. Пријавили су се претежно
ученици петих и седмог разреда. Осим режирања драме, споменуте ученице такође израђују и
сценографију, уз помоћ ликовне креативне радионице и наставнице Ксеније.

Креативна радионица
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ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ
И ове године наша школа је обележила школску славу Светог Саву. Овогодишњи кум
Ненад Мирков је увеличао наше славље, а наша нова директорица Бранка Бешлић се
обратила гостима и ђацима школе. Као и увек, било је свечано уз одговарајуће тачке
ученика, које су припремили са великим трудом заједно са својим наставницима и
учитељима.
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УЧЕШЋЕ НАШЕ ШКОЛЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ 4. ДЕЧЈИ СВЕТОСАВСКИM
ДАНИMA
И ове године ученици наше школе учествовали су на ликовном и литерарном конкурсу Четвртих
светосавских дана у организацији ОШ "Матко Вуковић" и ОШ " Јован Микић". Послали смо
мнооого радова, а неки од њих добили су награде и похвале! Честитамо! У категорији литерарних
радова групни рад- драма " Свети Сава међу нама" коју су писале Ана Џелебџић, Нађа Катринка,
Дејана Ковачевић и Ана Мишић- 7-1 разред, освојио је 2.место, а Мартин Рајковић, 6-1 добио је
похвалу( ментор- поносна наставница Ивана , Ликовни конкурс: Катарина Јурчак 3-3 разред 3.
место и Назифа Ченај похвала 3-3 разред ( ментор поносна учитељица Јелена ).
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ФЕБРУАР 2019.
ПИСАЊЕ САСТАВА НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ
Немачко Удружење „Мариа Тхересиополис“ из Суботице, уз подршку Министарства
унутрашњих послова СРНемачке (БМИ - Бундесминистериум дес Иннерн, фüр Бау унд
Хеимат) у новембру 2018. Годинерасписало је такмичење "ПИСАЊЕ САСТАВА НА
НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ". Наши ученици су били веомавредни. Нина Мукић из 8/ 3 је
освојила 2. награду-једнодневни излет у Будимпешти. Нађа Катринка из 7 / 1 је добила
поклон пакет. Мартина Михаиловић из 8/ 1 је за њен саставнаграђена са једном
друштвеном игром. Сви ученици су добили похвалнице.Нина Мукић и њена наставница
немачког језика Анико Халгато Шомођи провеле су један леп дан уБудимпешти
2.фебруара 2019, кад су посетиле заменитости тог града.

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Има ли заљубљених? 
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Kiállítás a Városi Könyvtárban - Посета изложбе у Градској библиотеци
A tegnapi napon, feb. 14-én iskolánk felsős diákjai polgári órán megtekintették a szabadkai
Városi Könyvtárban a Mátyás király életterei című kiállítást. A tárlatvezetés során azt is
megtudhattuk, hogy a budapesti Országos Széchényi Könyvtár vándorkiállításáról van szó,
mely Hunyadi Mátyás életterein kívül a király korvináit (díszes kódexeit, kéziratait) is
bemutatja.

МОНОДРАМА: Мудри и јуначни војвода Јанко Катић
Кроз монодраму Милована Витезовића, стигао је, главом и брадом – Јанко Катић!
Скупило се нас седамдесетак ученика од 5. до 8. разреда у улози публике и историјских
сведока. Присуствовали смо, заједно с Јанком, догађајима уочи Првог српског устанка –
Сечи кнезова, а упознали смо и Карађорђа. Александар Дунић нам је показао шта значи
бити глумац и бавити се тим несвакидашњим животним позивом.
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FLL Turnir (First Lego League) '' U Orbitu''
Takmičenje se održalo 02.02.2019.u Zemun Polju u OŠ ''Ilija Birčanin''. Zajedno sa OŠ ‚‚Kizur
Ištvan'' i naša škola je učestvovala na tom internacionalnom takmičenju. Suština FLL
takmičenja je usvajanje novih znanja i iskustava u oblastima tehnike, programiranja,
projektnog rada... U zajedničkom sklapanju i programiranju Lego robota, istraživanju,
osmišljavanju inovativnog rešenja i prezentaciji osmišljenog projekta na zadate teme, od 18
ekipa osnovnih i srednjih škola,naša ekipa je osvojila mesto ''Zvezde u usponu''. Čestitamo
svim učesnicima na postignutom rezultatu!

Школско такмичење рецитатора
У нашој школи 26, фебруара одржано је Школско такмичење рецитатора. На
такмичењу је своје умеће говорења стихова показало осамнаест ученика нижих разреда и
десет ученика виших разреда..Иако је имао веома тежак задатак, жири је морао да одабере:
У категорији нижих разреда додељене су награде за 1, 2. и 3. место: 1. Јулијана Матовић 3/1, 2.
Ена Радуловић 4/1, и 3.

Емилија Тубић 4/1 . У категорији виших разреда додељене су награде за

1, 2.и 3. Место : 1. Нађа Шећеров 6/3, 2. Јасмина Вуков 6/3, 3. Александар Кључик 5/1 . На
општинску смотру рецитатора иду ученици који су освојили 1. место.
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ДАН РУЖИЧАСТИХ МАЈИЦА
Ученици наше школе учествовали су у манифестацији која се одржавала у ОШ "Јован
Микић" , где је први пут обележен Дан борбе против вршњачког насиља, познатији у
свету као Дан ружичастих мајица. Наша школа је учествовала са филмом који су
снимили ученици 7-1 разреда са наставницом српског Иваном Митић и филмом од
фотографија коју су направили ученици 2-1 разреда са учитељицом Миленом Марковић
.Сценарио за филм о вршњачком насиљу „ Не знаш моју причу“ написале су ученице Нађа
Катринка, Маша Праштало, Ана Мишић, Ана Џелебџић и Дејана Ковачевић, а глумили
су још и Алекса Кнежевић, Урош Камбер и Никола Богдан, монтирали Урош Камбер и
Маша Праштало, самоуко и самостално. Њихова је идеја, њихова порука, њихов
ТИМСКИ РАД који је пример за децу и одрасле!

ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ- РЕЦИКЛАЖА
Ученици 1-3 одељења су 28.фебруара угостили другаре из школе "Доситеј Обрадовић",
који су одржали интересантно предавање на тему рециклирања. Након успешне
презентације, заједничким снагама одрадили смо малу креативну радионицу на исту
тему. Много смеха, радости и лепих речи обележило је овај школски дан! Показали смо да
умемо да слушамо, да сарађујемо и да се заједно радујемо! Одељење 1-3 захваљује се
Семиру Карсоу, Кристијану Вашу, Маријани Балаж и Стефани Балаж, као и њиховим
наставницама Снежани Маравић и Нини Стојановић на лепом дружењу! Видимо се поново
неком лепом приликом!
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МАРТ 2019.
КАРНЕВАЛ ПРОЛЕЋА
И ове године у нашој школи одржан је маскенбал који је први пут покренут на иницијативу
Ученичког парламента 2017. године, као увод у „Гораново пролеће“, манифестације које се
одржавају у оквиру Дана школе. Жеља ученика и наставника је да се кроз овакве забаве ученици обе
смене могу више дружити и упознати, као и изразити своју креативност. Ове године ученицима
су се придружили и наставницикоји су показали да за игру, машту и дружење не постоје границе!
Наставнице и учитељице испробале су костиме кловнова и вештица, док су ђаци парадирали
двориштем у најразличитијим улогама: од гусара, шеширџија, шумских вила, принцеза до
спајдермена и спајдерменки и осталих филмских и митских бића! Узчај и колачиће биле су
проглашене и најкреативније маске и подељене су им награде! Време је свима ишло на руку, тако
да је овај доживљај свима употпунио и сунцем окупан дан, као прави весник пролећа.

Неке фотографије су преузете са http://rtv.rs/sr_ci/zivot/magazin/deca-u-subotici-maskama-terala-zimu-iprizivala-prolece
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SZÍNHÁZI ELŐADÁS - ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ
Iskolánk felsős diákjai márc. 5-én színházban jártak, ahol a Tom Sawyer kalandjai című darabot
tekintették meg az Újvidéki Színház előadásában. A 6.-os házi olvasmány zenés-táncos színpadi
változata mindenki tetszését elnyerte

ПРОЛЕЋНА ЦВЕТАЊА – БОРАВАК 
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ГИМНАСТИКА
На међуокружном такмичењу у школској гимнастици које је одржано у Новом
Саду 6.3.2019. ученице 5. и 6. разреда освојиле су прво место екипно и 2. и 3.
место појединачно. Ученице 3/1 Мартина Попов и Ливија Молнар заузеле су 3. и
10. место појединачно у категорији 1-4. разреда. Честитке свим учесницама!

МИСЛИША
Такмичење „ Мислиша“ ове године бележи рекордан број учесника!
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ПРОФЕСИОНАЛНА

ОРИЈЕНТАЦИЈА-КАКО

ВИДИМ

СЕБЕ

ЗА

ДЕСЕТ

ГОДИНА - ОСМАЦИ У АКЦИЈИ 

АСАМБЛАЖИ 5-1, 5-2, 5-3

Díjazott tanulóink - Награђени ученици
Horváth-Militicsi Viola, 6.osztályos tanuló, a községi magyarversenyen
3. helyezést ért el, Rizsányi Melánia (5/2) pedig a Népkör MMK
meseíró pályázatán a legjobb mese díját kapta meg.
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ОТВОРЕНИ ДАНИ ЗА БУДУЋЕ ЂАКЕ
Будући ђаци наше школе имали су прилике да присуствују четвртој радионици где су могли да
упознају

школу,

будуће

учитељице,

наставнике

и

другаре,

као

и

да

се

забаве

разним

активностима 

ДАН ШКОЛЕ- ГОРАНОВО ПРОЛЕЋЕ
ЗАТО ШТО ВОЛИМО НАШУ ШКОЛУ, СВИ СМО ДОПРИНЕЛИ НА
СВОЈ НАЧИН 
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ЗАБАВНИ СРПСКИ 
Да ли нечије срце може да куца за тројицом, покушали су да одгонетну ученици 6-1
разреда кроз драматизацију комедије Косте Трифковића „ Избирачица“ . 

КРОЗ СПОРТ ДО ЉУБАВИ И ПОШТОВАЊА-УЧЕНИЦИ 2/1 У АКЦИЈИ 
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АПРИЛ 2019.
Iskolapromóció – Промоција школе
Intézményünk tanárai és felsős diákjai egy közös projektet valósítottak meg az első félév
folyamán, melynek eredménye egy iskolánkat bemutató kisfilm lett. Tanulóink készítették az
interjúkat, valamint a fényképek nagy részét, majd az összegyűjtött anyagot
informatikatanárunk állította össze egy 12 perces kisfilm formájában.
Minden résztvevőnek köszönjük a munkáját, igyekezetét, közreműködését!
Филм се може погледати на овом линку: https://youtu.be/lGBnE9TR_qs

Interaktív műhelymunka - Интерактивна радионица у номадском
шатору- јурти
GÖRDÜLŐ ZÖLDÍTŐ
Iskolánk alsó tagozatos tanulói részt vettek a Gördülő Zöldítő elnevezésű programban. Az
interaktívfoglalkozásnak egy jurta adott otthont. A program két részből állt, a tanulók
megismerkedtek történelmi hagyományainkkal, valamint az itt élő erdei állatokkal és
kicsinyeikkel.

Међуокружно такмичење из физичког
Међуокружно такмичење у Новом Саду 11.04.2019. Представници наше школе са
ментором Каролином Ерчић: Копуновић Миња - дисциплина скок у даљ I место
и ученик Милош Орсаг -дисциплина атлетика 60 m освојено III место
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Окружно такмичење из атлетике 2019.

Име и презиме

разред дисциплина пласман

Орсаг Милош

5.

60

1.

Миљачки М. Ива

5.

300

3.

Ракић Сташа

6.

60

3

Копуновић Миња

6.

скок у даљ 1.

Михаиловић Мартина 8.

300

3.

Iskolánk ifjú hegymászói - Млади планинари
Iskolànk tanulòi, a Spartak hegymàszò klub hegyi futòcsapatànak tagjai, remekeltek a
hètvègèn megtartott vajdasàgi liga màsodik fordulòjàn:
Losonci Màtè (6/2) első lett a közèptàvon, Mèszàros Kitti (7/2) ès Kicsi Àron ezüstèrmet (2/2)
szereztek a rövidtàvon, ugyanezen a tàvon Kicsi Tamàs (6/2) harmadik lett. Gratulálunk a
kiemelkedő eredményekhez!
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Csajkás Petra, nyolcadik osztályos úszónk eredményei - ПЛИВАЊЕ И
ПЕТРА ЧАЈКАШ- 8/2
Iskolánk tanulója, Csajkás Petra (8/2) 2019 februárjától számos rangos eredményt ért el úszásban:
Vajdaság bajnoka 50 m és 100 m hátúszásban, második 200 m háton.
Legnagyobb eredménye az országos bajnokságon, Belgrádban harmadik a korosztályában 200 m háton.
Ezért egy emlékérmével is jutalmazta az úszóklub. Az év elején februárban, felnőttek versenyében
második és harmadik lett. Április elején korosztályában legjobbként elvitte a kupát, de egyben a legtöbb
Fina pontot elért versenyzőként az abszolút/open kategóriában is megkapta a serleget. A szülők ezúton
is köszönik a támogatást és a megértést az iskola részéről. Mi pedig gratulálunk a sok kiváló
eredményhez!

Tanulóink a Zsinagógában jártak - ПОСЕТА УЧЕНИКА СИНАГОГИ
Iskolánk felsős diákjai ápr. 17-én ellátogattak a szabadkai Zsinagógába, ahol megcsodálhatták
a szecessziós épület belső tereit is.
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KÖRZETI VERSENY SZERB NYELVBŐL, MINT NEM ANYANYELVBŐL - ОКРУЖНО
ТАКМИЧЕЊЕ - СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ
Iskolánk nyolcadikos tanulói: Bority Annamária, Csajkás Petra és Hajagos Orsolya részt vettek
a szerb mint környezetnyelv tantárgyi verseny körzeti fordulóján, amelyen Bority Annamária
(8/2) harmadik helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez.

RENDHAGYÓ MAGYARÓRA SZABADKA KÖZPONTJÁBAN- ЧАС МАЂАРСКОГ
ЈЕЗИКА КРОЗ ШЕТЊУ
Csütörtökön az 5/2 osztály tanulói egy rendhagyó magyarórán vettek részt. Kosztolányi és
Csáth nyomában végigjárták a városközpontnak azokat a helyszíneit, melyek a két szabadkai
író életéhez kötődnek.

ИГРЕ У БОРАВКУ 
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СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
И ове године ученици наше школе вредно су радили и у области српског језика и
књижевности, па су им и свечано уручене дипломе :)
Освојена места: Софија Јањић-3. место на општинском, Дорис Дулић- 2. место на
ооштинском, Лазар Веселица- 2. место на општинском, Сташа Ракић-3.место на
општинском, Таша Бабић-1.место на општинском и 2. место на окружном, Давид
Ђорђевић-2. место на окружном на "Књижевној олимпијади". Честитамо!

Републичко такмичење 18.04.2019. у Сремској Митровиици
Освојено 1. место на ПРВЕНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ - скок у даљ,
ученица Копуновић Миња 6/1!
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МАЈ 2019.
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 2019.
У суботу, 11.маја, Давид Ђорђевић, ученик осмог разреда, и ове године освојио је награду, 3.место
на Републичком такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада, те тако одржао углед наше
школе у Сремским Карловцима. Осим такмичења, било је то и предивно искуство, дружење и
разгледање уз стручну помоћ професора Карловачке гимназије. Сазнали смо много о историји
Сремских Карловаца и значају како за историју, тако и за развој српског језика и књижевности.
Честитамо Давиду уз жељу да настави стопама наших великана о којима толико много зна!!!!

ЕКСКУРЗИЈА 1/1 И 1/3
Ученици првих разреда били су на једнодневној екскурзији на Рокином салашу. У склопу програма
имали су радионицу пустовања вуне,као и обилазак салаша и упознавање биљног и животињског
света Лудошког језера. Слободно време испунили су игром. Са екскурзије вратили су се пуни лепих
успомена и доброг расположења.
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Дудова шума- Дан очувања паркова
Поводом Дана очувања паркова, ученици 1-3 одељења били су у Дудовој шуми и учествовали у
радионицама

које су организовали

штандовима

гостујућих

школа

наставници

деца

су

имала

и

ученици
прилику

школе "Доситеј
да

се

опробају

Обрадовић".
у

садњи

На

цвећа,

компостирању, хемијским огледима и другим интересантним, а за њихов узраст примереним,
радионицама. Ово је само наставак сарадње међу нашим школама, јер сјајна атмосфера и
насмејана лица су знак да деца уживају! Очекује нас још много оваквих сусрета!

VÁROSI PANORÁMA A VÁROSHÁZA KILÁTÓJÁBÓL - ПОГЛЕД СА ВИДИКОВЦА
Iskolánk felsősei május végén a Városháza kilátójából fedezték fel Szabadka épületeit, tereit, sőt még a
Palicsi-tó is felsejlett a távolból.
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ПРЕДСТАВА „ТРИ МУСКЕТАРА“ У ДЕЧЈЕМ ПОЗОРИШТУ

3/1 И 3/3 НА РЕКРЕАТИВНОЈ НАСТАВИ НА ТАРИ
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Екскурзија 2/1, 2/2, 2/3, 3/2 - Катаи салаш
Ученици 2/1, 2/2, 2/3, 3/2 су са својим учитељицама ишли су на једнодневну
екскурзију на Катаи салаш, Мали Иђош. Посетили су Етно кућу породице Катаи, Музеј
пекарства где су и сами могли да се опробају у прављењу традиционалног мађарског колача.На
Катаи салашу су имали прилику да јашу коња, магарца и да се возе у кочијама. Цео дан био је
испуњен дружењем, игром и добрим расположењем.

KIRÁNDULÁS A KÁTAI TANYÁRA
Május 24-én a II. 1, II.2 , II. 3 és a III. 2 osztályok tanulói a kishegyesi Kátai tanyára kirándultak.
A gyerekeknek alkalmuk volt kipróbálni a lovaglást, a szamaragolást és a kocsikázást lovas kocsival.
Megtekintették a Pék múzeumot is, ahol megismerkedtek a pékmesterség eszközeivel, szerszámaival és
megpróbálkoztak a kürtőskalács sütésével. A kirándulás remekül sikerült, a gyerekek szép élményekkel
tértek haza.
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ЕКСКУРЗИЈА 6. И 7. РАЗРЕД – СМЕДЕРЕВО

ЕКСКУРЗИЈА - ОСМИ РАЗРЕД . ЗЛАТИБОР

ПОСЕТА НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ,ПРЕДСТАВА „ЗЛА ЖЕНА“ Ј.С. ПОПОВИЋА
Ученици седмих и осмих разреда уживали су у комедији „Зла жена“, не само због
интригантног заплета, него и аутентичне костимографије.
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ИСПРАЋАЈ

ОСМАКА

-

A

NYOLCADIKOSOK

BÚCSÚZTATÁSA

ГЕНЕРАЦИЈА 2011-2019.
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УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2018/2019.
АНДРЕЈ ЧОЛИЋ
Одлуком Наставничког већа и на основу комисијског записника и предлога
Одељењског већа, за ђака генерације проглашен је Андреј Чолић. У току
школовања остварио је следеће резултате:
4.

разред:

1.

место

општинском

и

1.

окружном

такмичењу

на

место

на
из

математике
5.

разред:

3.

општинском

место

на

такмичењу

из

1.

место

на

место

на

српског језика
6.

разред:

општинском,

1.

окружном такмичењу и похвала
на

републичком

такмичењу

математике,

1.

место

општинском

и

2.

из
на

место

окружном такмичењу из физике
7. разред: 2. место општинском
и

1.

место

на

окружном

такмичењу из математике, 2.
место

на

општинском

и

3.

место на окружном такмичењу из физике
8. разред: 3. место на општинском и 3. место на окружном такмичењу из
математике, похвала на општинском и окружном такмичењу из физике,
похвала на градском такмичењу из енглеског језика, 2. место на градском и 2.
место на окружном такмичењу из информатике. Честитамо Андреју на
изузетном успеху и примерном понашању
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ЈУН 2019.
A városom történelmi épületei és én (Készítsd el saját szelfidet!)
ISTORIJSKE GRAĐEVINE MOGA GRADA I JA ( Направи свој селфи  )
Felsős tanulóink hétfőn, polgári órán szelfivadászaton vettek részt. A megadott történelmi
épületeket kellett megtalálniuk, majd szelfit kellett készíteniük a Reichle-palotával, a Ferences
rendiek templomával, a Szent Háromság-szoborral, a Városi Színházzal, a Nemzeti Kaszinóval,
és az egykori Kossuth utcát is megörökítették.

Izložba: Meteoriti - Glasnici svemira
Június 1-jén az alsó tagozatos tanulók megtekintették a Meteoritok – a világűr hírnökei
elnevezésű kiállítást a Szabadkai Városi Múzeumban. A gyerekek tárlat segítségével megtudták,
hogy mi a különbség a meteorok és a meteoritok között, hogyan csoportosíthatjuk őket, több
fényképeket láttak a becsapódások után keletkezett kráterekről, valamint magukat a
meteoritokat is megnézhették.
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„СРЦЕ“

-ПРОЈЕКТНА И МЕЂУПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРЦЕ
Непрестано се води расправа између срца и разума. Не могу се до краја разумети зато
што се срце води осећањима, а разум логиком. Многе ствари које срце осећа и жели ,
разум не прихвата, јер му нису логичне. Када волиш некога, каже се да му дарујеш срце .
Међутим, то није право поклањање, јер га никада не можеш добити назад. Добро је не
размишљати шта ће та особа учинити с тим. Ако се удаљиш од свог срца, осећаш се
тужно и несрећно. По мени, давање љубави може да створи само још већу љубав и чини
ми се као да може и да „нарасте“ ново срце. Можда не исто, или слично, али убеђен сам
с пуно љубави. Човека може усрећити поклањање и чињење добрих дела. Мислим да
највећу срећу можеш да поклониш сам себи, и то добрим расположењем и „чистим“
срцем. Нико ти не може поклонити срце, јер ако си намргођен то ће ти учинити срце
мањим и „тамнијим“. Нико не може да ти да срећу, као што можеш сам себи.

Видан Бурсаћ, 5-1
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
Поносни на њих! Ученици које је и град наградио за освојена прва три места на
републичким такмичењима:.
Ракић Сташа, Ристић Нађа, Павловић Милица, Павковић Миљана(гимнастика),
Копуновић Миња (атлетика), Ујвари Леон ( пливање), Давид Ђорђевић ( књижевна
олимпијада)

ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ
Читалачки клуб је и ове године истрчао други круг Читалачког маратона! Учествовали
су ђаци од петог до седмог разреда, а читале су се књиге: Мина Д. Тодоровић: „ЈАЈЕ,
МЛЕКО, ВОДА“, Биљана Лана Максимовић: „ОСНОВЦИ“, Биљана Марковић Јевтић:
„НАВИЈАМ ЗА ШАПТАЧА“, Ивана Кнежевић: „КАД ДНЕВНИК ПРОГОВОРИ“ и Борис
Јашовић: „ЕX YУ ПИОНИР“. Ђаци су уживали како у читању књига, тако и на
радионицама на којима су имали прилику да креативно искажу своје доживљаје.
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕСИМА НА ТАКМИЧЕЊИМА У 2018/2019.
ГОДИНИ

Предмет: Физика
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и презиме наставника/

такмичења

Успех/награде

Општинско

Таша Бабић – 6. разред /Мирјана Миљковић

2. место

Општинско

Софија Јањић – 6. разред /Мирјана Миљковић

3. место

Општинско

Милош Антуновић – 7. разред /Мирјана Миљковић

3. место

Општинско

Андреј Чолић – 8. разред

похвала

/Мирјана Миљковић/

Окружно

Таша Бабић – 6. разред /Мирјана Миљковић

похвала

Окружно

Андреј Чолић – 8. разред

похвала

/Мирјана Миљковић/

Предмет: Хемија
Учешће на општинском такмичењу 4 ученика.

Предмет : Историја
Учешће на општинском такмичењу са 2 ученика.

Предмет: Математика
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Општинско

Андреј Чолић – 8. разред

/Наташа

Успех/награде
3. место

Мукић/
Општинско

Маша Праштало – 7. разред / Мирјана

похвала

Миљковић/
Општинско

Петра Плешинац – 7. разред / Мирјана

похвала

Миљковић/
Општинско

Петра Медаковић – 6. разред /Наташа

похвала

Мукић/
Општинско

Сташа Ракић – 6. разред /Наташа

похвала
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Мукић/
Општинско

Таша Бабић – 6. разред / Наташа Мукић/

3. место

Општинско

Марк Долински – 3. разред / Тот В.

3. место

Олга/
Општинско

Милица Ружински – 3.разред /Дејан

3. место

Кљајић/
Општинско

Марко Поповић – 3.разред / Јелена С.

2.место

Павковић/
Општинско

Јулијана Матовић – 3. разред /Дејан

1.место

Кљајић/
Општинско

Ливиа Молнар – 3. разред / Дејан

1.место

Кљајић/
Окружно

Андреј Чолић – 8. разред

/Наташа

3.место

Мукић/
Окружно

Сташа Ракић – 6.разред /Наташа

похвала

Мукић/
„Мислиша“

Душан Вукша- 2. разред /Маја Војводић/

„Мислиша“

Реља Брестовац – 3. разред /Јелена С.

похвала
похвала

Павковић/
„Мислиша“

Марко Поповић– 3.разред / Јелена С.

похвала

Павковић/
„Мислиша“
„Зрињи Илона“
„Currie“регионално
„Currie“-

Ливиа Молнар– 3. разред / Дејан Кљајић/

похвала

Учешће
Оршоља Хајагош – 8. разред / Ангела

3. место

Лунц/
Барбара Такач – 5.разред /Ангела Лунц/

похвала

регионално
„Кенгур без

37 ученика

учешће

границе“

Предмет : Немачки језик.
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Општинско

2. ученика

Регионално-

Нина Мукић – 8. разред / Анико Халгато

састав
Регионалносастав
Регионално-

/Анико Халгато Шомођи/

Успех/награде
учешће
2.место

Шомођи /
Мартина Михаиловић – 8. разред

/Анико

награда

Халгато Шомођи/
Нађа Катринка – 7. разред / Анико

награда
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састав

Халгато Шомођи /

Предмет: Енглески језик
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Општинско

Луна Ивковић – 8. разред

/Љиљана

Успех/награде
2.место

Поповић/
Општинско

Гала Савић – 8. разред

/Љиљана

2.место

/Љиљана

2.место

Поповић/
Окружно

Гала Савић – 8. разред
Поповић/

Окружно

Луна Ивковић – 8. разред

/Љиљана

1.место

/Љиљана

учешће

Поповић/
Републичко

Луна Ивковић – 8. разред
Поповић/

Предмет: Српски као нематерњи језик
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Окружно

Анамарија Борић – 8. разред /Ивана

Успех/награде
3,место

Митић
Окружно

Оршоља Хајагош – 8. разред

/Ивана

учешће

Митић/
Окружно

Петра Чајкаш– 8. разред /Ивана Митић/

учешће

Предмет: Српски језик
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Општинско рецитаторств

Јулијана Матовић ( 3-1) /Дејан Кљајић/

Успех/награде
учешће

Нађа Шећеров ( 6-3). /Клара Дулић/

о
Општинско –

5 ученика /Ивана Митић/

учешће

књижевна
олимпијада
Окружно -

Давид Ђорђевић – 8. разред /Ивана

2. место
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књижевна

Митић/

олимпијада
Републичко -

Давид Ђорђевић – 8. разред /Ивана

књижевна

3. место

Митић/

олимпијада
Општинско

10 ученика

учешће

Таша Бабић 6. разред / Клара Дулић/

1. место

Општинско

Софија Јањић 6. разред / Клара Дулић/

Општинско

Дорис Дулић 6. разред / Клара Дулић/

Општинско

Сташа Ракић 6. разред / Клара Дулић/

Општинско

Лазар Веселица 6. разред /Ивана Митић/

3. место
2. место
3. место
2. место

Окружно

Таша Бабић 6. разред / Клара Дулић

учешће

Окружно

Софија Јањић 6. разред / Клара Дулић

учешће

Окружно

Дорис Дулић 6. разред / Клара Дулић

учешће

Окружно

Лазар Веселица 6. разред /Ивана Митић/

учешће

Литерарни

Ана Џелебџић, Нађа Катринка, Дејана

конкурс:

Ковачевић и Ана Мишић- 7-1 разред

Манифестација

/Ивана Миттић/

4.

Мартин Рајковић, 6-1 разред /Ивана

Дечји

светосавски

2. место
похвала

Митић/

дани

у

организацији
ОШ

"Матко

Вуковић" и ОШ
"

Јован

Микић".Групни
рад

драма

Свети

"

Сава

међу нама"
Учешће

на

Наша школа је учествовала са филмом који

фестивалу Дан

су снимили ученици 7-1 разреда, а који су

ружичастих

сами написали сценарио, глумили и снимили

мајица

(

Дан

учешће

„ Не знаш моју причу“

против

(Сценарио за филм о вршњачком насиљу „

вршњачког

Не знаш моју причу“ написале су

насиља) у ОШ

(ученице Нађа Катринка, Маша Праштало,

„Јован Микић“

Ана

Мишић,

Ана

Џелебџић

и

Дејана

Ковачевић, а глумили су још и Алекса
Кнежевић, Урош Камбер и Никола Богдан,
монтирали

Урош

Камбер

и

Маша

Праштало )
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Литерарни

Маша Праштало/ Ивана Митић

1. место

конкурс
„Пријатељство
Пупина и Тесле“

Предмет: Мађарски језик
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Окружно –

8 ученика / Ерика Кантор/

литерарни

Марк Фекеч 6. разред

Успех/награде
учешће
3. награда

конкурс Пап
Даниел
Општинско

3 ученика / Ерика Кантор/
Хорват Милитичи Виола 6. разред /Ерика

3. место

Кантор/
Окружно

Хорват Милитичи Виола 6. разред /Ерика

учешће

Кантор/
Општинско –

4 ученика /Ерика кантор/

учешће

правопис
Шимоњи Ж.
Литерарни
конкурс Meseiró
pálzázat
Покрајински

2 ученика /Ерика Кантор/

учешће

Рижањи Меланиа – 5.разред /Ерика

најбоља бајка

Кантор/
Учешће на ÁMV –у 5 ученика

Предмет: Биологија
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Успех/награде

Општинско

Ана Џелебџић – 7. разред /Изабела Бешњи

учешће

Општинско

Нађа Катринка – 7. разред / Изабела

учешће

Бешњи
Општинско

Иван Ђукетић – 7. разред

/Изабела

5. место

Бешњи/
Окружно

Иван Ђукетић – 7.разред /Изабела Бешњи/

5.место

Републичко

Иван Ђукетић – 7.разред /Изабела Бешњи/

учешће

Међуокружно –

Екипа: Тамара Езвеђ, Ана Бреславски, Акош

учешће

Екологија

Годањи – 6.разред / Изабела Бешњи/

Међународно –

Тамара Езвеђ – 6. разред / Изабела

учешће
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Херман Ото

Бешњи/

Предмет: Географија
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Општинско

Лука Дулић – 8. разред

/Константин

Успех/награде
1. место

Брашован/
Општинско

Давид Ђорђевић – 8. разред /Константин

2. место

Брашован/
Општинско

Владимир Кључић – 8. разред

2. место

/Константин Брашован/
Општинско

Алекса Кнежевић – 7. разред /Константин

1. место

Брашован/
Општинско

Ана Мишић – 7. разред / Константин

2. место

Брашован/
Општинско

Урош Камвер – 7. разред / Константин

2. место

Брашован
Окружно

Матија Дулић – 8. разред

/Константин

2. место

Давид Ђорђевић – 8. разред /Константин

1. место

Брашован/
Окружно

Брашован/
Окружно

Владимир Кључић – 8. разред

2. место

/Константин Брашован/
Окружно

Алекса Кнежевић – 7. разред /Константин

1. место

Брашован/
Републичко

Алекса Кнежевић – 7. разред /Константин

похвала

Брашован/
Републички

Давид Ђорђевић – 8. разред

учешће

/Константин Брашован/

Предмет: Информатика и рачунарство
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Успех/награде

Општинско

Андреј Чолић – 8.разред /Данка Стикић/

2. место

Општинско

Лана Мирков – 8. разред /Данка Стикић/

2. место

Општинско

Ема Мирков – 5. разред / Данка Стикић/

похвала

Окружно

Лана Мирков – 8. разред /Данка Стикић/

1.место
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Окружно

Андреј Чолић – 8.разред /Данка Стикић/

2.место

Републичко

Лана Мирков – 8. разред /Данка Стикић/

учешће

Предмет: Техника и технологија/Техничко и информатико образовање
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Општинско

Милица Миливојевић – 6. разред

Успех/награде
3. место

/Данијела Сантрач Рошко/
Општинско –
ракетно

Матија Дулић – 8. разред /Данијела

1. место

Сантрач Рошко/

моделарство
Општинско –
ракетно

Ведран Црнковић – 8.разред /Данијела

2. место

Сантрач Рошко/

моделарство
Општинско

Ема Џелебџић– 8. разред

/Данијела

3.место

Сантрач Рошко/
Окружно –
ракетно

Ведран Црнковић – 8.разред /Данијела

2.место

Сантрач Рошко/

моделарство
Окружно –
ракетно

Матија Дулић – 7. разред /Данијела

1. место

Сантрач Рошко/

моделарство
Окружно

Ема Џелебџић– 8. разред

/Данијела

3. место

Сантрач Рошко/
Окружно

Милица Миливојевић – 6. разред

2.место

/Данијела Сантрач Рошко/
Републичко–
ракетно

Матија Дулић – 8. разред /Данијела

учешће- 3. награда

Сантрач Рошко/

моделарство
Републичко –
ракетно

Ведран Црнковић – 8.разред /Данијела

учешће- 2 награда

Сантрач Рошко/

моделарство
Републичко

Ема Џелебџић– 8. разред

/Данијела

учешће

Сантрач Рошко/
Републичко

Милица Миливојевић – 6. разред

учешће

/Данијела Сантрач Рошко/
Градско – Шта

Учешће

знаш о
саобраћају?
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Предмет: Физичко васпитање
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Лига Су

Учествовала репрезентација школе

шампиона

састављена од ученика 5 и 6 разреда.

Окружно -

Сташа Ракић – 6. разред

Гимнастика
Окружно Гимнастика
Окружно Гимнастика
Окружно Гимнастика
Окружно Гимнастика
Окружно -

/Каролина

Успех/награде
Освојено 3 место у групи.
2. место појединачно

Ерчић/

1.

Нађа Ристић– 6. разред

/Каролина

место екипно
1. место екипно

Ерчић/

3. место појединачно

Милица Павловић– 6. разред

/Каролина

1. место екипно

Ерчић/
Миљана Павковић – 5.разред /Каролина

1.место екипно

Ерчић/
Лука Дулић – 5. разред

/Каролина

4. место појединачно- пролаз

Ерчић/

даље

Ливиа Молнар – 3. разред /Дејан Кљајић/

појединачно 2.место

Мартина Попов – 3 разред /Дејан Кљајић/

појединачно 3.место

Гимнастика
Окружно Гимнастика
Међуокружно Гимнастика

Нађа Ристић, Сташа Ракић, Милица
Павловић-6.разред, Миљана Павковић – 5.
разред

Међуокружно -

1.место

/Каролина Ерчић/

Сташа Ракић – 6.разред /Каролина Ерчић/

појединачно 2.место

Нађа Ристић – 6. разред /Каролина

појединачно 3.место

Гимнастика
Међуокружно Гимнастика
Међуокружно -

Ерчић/
Мартина Попов – 3разред /Дејан Кљајић/

појединачно 3.место

Гимнастика
Републичко -

Нађа Ристић, Сташа Ракић, Милица

Гимнастика

Павловић – 6. разред, Миљана Павковић
5.разред

Републичко -

1.место

/Каролина Ерчић/

Сташа Ракић – 6.разред /Каролина Ерчић/

појединачно 3.место

Петра Чајкаш – 8.разред /Матија Олајош

1.

Гимнастика
Окружно пливање
Окружно пливање
Окружно пливање
Окружно пливање

Нађ/
Иван Ђукетић – 7.разред /Каролина

републичком
1

Ерчић/
Паула Фабрик – 6.разред /Матија Олајош

Брашован/

место учешће на
републичком

1

Нађ/
Алекса Матковић – .4 разред /Ружица

место учеђће на

место учешће на
републичком

1.

место учешће на
републичком
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Окружно пливање
Окружно -

Срђан Матковић - 6. разред /Каролина
Ерчић/
Таша Бабић - 6. разред /Каролина Ерчић/

1. место учешће на
републичком
2.

место

пливање
Окружно -

Дарко Ракић – 1. разред /Ивана Б. Папеш/

пливање
Окружно пливање
Окружно -

1. место учешће на
републичком

Атхена Комарони – 4.разред /Бранка

3. место

Ракић/
Јаков Летовић 5.разред /Каролина Ерчић/

2.место

пливање
Окружно -

Лана Матијевић 2.разред /Маја Војводић/

3.место

Дорис Дулић 6.разред /Каролина Ерчић/

2.место

пливање
Окружно пливање
Окружно -

Елена Дулић 3.разред /Јелена С. Павковић/

2.место

Александра Ковач Стрико 3.разред /Јелена

2.место

пливање
Окружно пливање
Окружно -

С. Павковић/
Леон Ујвари 4 разред /Ружица Брашован/

1.место

Леон Ујвари 4 разред /Ружица Брашован/

2. место

Окружно -

Мартина Михаиловић – 8. разред

3. место

атлетика

/Каролина Ерчић/

Окружно -

Сташа Ракић 6.разред /Каролина Ерчић

3.место

Окружно -

Ива Миљачки Матак 5.разред /Каролина

3.место

атлетика

Ерчић/

Окружно -

Милош Орсаг 5.разред /Каролина Ерчић/

1.место

Окружно -

Миња Копуновић – 5. разред / Матија

1. место

атлетика

Олајош Нађ/

пливање
Републичко пливање

атлетика

атлетика

Међуокружно атлетика
Међуокружно -

Миња Копуновић – 5. разред / Матија

1. место

Олајош Нађ/
Милош Орсаг 5.разред /Каролина Ерчић/

3.место

Миња Копуновић – 5. разред / Матија

1. место

атлетика
Републичко атлетика
Градско
такмичење у

Олајош Нађ/
за ученике који су освојили 4 место у

учешће

групи.
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кошарци
„Мале

Ученици 1-3 разреда

3. место у „Забавном

олимпијске игре

полигону“

“
„Спортске игре

Учествовало 10 ученика у дисциплини

младих“

трчање на 60м.

Лига Су

Учествовали Шабић, Кључик, Чепела,

шампиона у

Рајковић, Радујко, Пниши, Буквић, Ристић,

кошарци за

Грекша, Прчић

Учешће
освојено 5. место

ученике 5 и 6
разреда

Предмет: Веронаука
Врста/ранг

Име и презиме ученика- разред/ име и

такмичења

презиме наставника/

Прослава дана о.
Герарда Томе
Стантића

Сара Јовић 8/1, Иван Вуков 5/3, Јасмина

Успех/награде

3. место

Вуков 6/3
Драмски приказ „Кристова
заручница“ /Зорица Свирчев/

Извештај направила: Изабела Бешњи

ЗАВРШНИ ИСПИТ
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Густав Климт: Пољубац, насликао Огњен Петрић, 7-1
Летопис саставила Ивана Митић, наставница српске књижевности и језика; лектуру на
мађарском језику извршила наставница мађарског језика, Ерика Кантор; лектуру
текстова на српском урадила наставница компаративне књижевности и језика, Клара
Дулић.
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