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SAJAM ZDRAVE HRANE NOVI SAD 
U organizaciji ekološke sekcije po 5 učenika iz odeljenja 5/1 i 5/2 posetili su ,,Sajam 

zdrave hrane`` u Novom Sadu (nastavnice Angela Lazar i Izabela Ružička). 

Az ökológiai szakcsoport, 5 tanuló az 5/1 –ből és 5 tanuló az 5/2 osztályból 

megtekintették az egészséges táplálkozás vásárát Újvidéken. 

 

CINEMA 
25.9.2009. šest učenika 8/2 je prisustvovalo ovogodišnjem otvaranju bioskopa 

 ,, Cinema``. 

A 8/2 osztály hat tanulója részt vett a ,,Cinema`` mozi idénnyitó koktélján és az ,,Arn, a 

keresztes vitéz``cimű film projekcióján. 

 

POZORIŠTE – NOVI SAD 
1.10.2009. posetili smo Novosadsko pozorište i Šekspirovu  predstavu ,,Bura``. 

Az Újvidéki Szinházban , Shakespeare ,,Vihar`` cimű előadását néztük meg. 

 

PREZENTACIJE U ŠKOLI 
2.10.2009. predstavnici preduzeća ,,Pro-Pet`` održali su prezentaciju na temu recikliranje 

PET ambalaže`` i u školi je postavljen džak za sakupljanje PET ambalaže. 

A ,,Pro –Pet`` vállalat előadást tartott a műanyag feldolgozásról és iskolánk udvarába egy 

zsák lett elhelyezve a műanyag gyűjtésére. 

 

DEČIJA NEDELJA (OD 5.10.2009 DO 9.10.2009.) 
6.10.2009. 8/1 je organizovao košarkašku utakmicu. Odeljenje 8/2 je ušlo u finale. 

A 8/1 tanulói kosárlabda versenyt rendeztek. A 8/2 osztály csapata bejutott a döntőbe. 

 

7.10.2009. 8/2 je organizovao utakmicu u odbojci. Selekcija 8/2 je osvojila 1. mesto. 

A 8/2 röplabda versenyt rendezett és az osztály csapata 1. helyet ért el. 

 

8.10.2009. 8/2 je organizovao ,,Karaoke`` takmičenje. Andrea Farbaš je osvojila 3, a 

Emeše Tot 1. mesto. 

A 8/2 ,, Karaoke`` versenyt rendeztek. Fárbás Andrea harmadik helyet, Tóth Emese pedig 

első helyet ért el. 

 

9.10.2009. 7/1 je organizovao fudbalsku utakmicu. Tim 8/2 je osvojio prvo mesto. 

A 7/1 osztály labdarugó versenyt szervezett és a 8/2 csapata 1. helyet ért el. 

 

 

VAŠAR PČELARA 
16.10.2009. učenici 2/2, 3/2, 4/2, 6/2, i 8/2 razreda su posetili izložbu i vašar pčelara i 

meda koji je održan na gradskom trgu. 



A 2/2, 3/2, 4/2, 6/2, és a  8/2 tanulói mézkiállításon voltak a város központjában. 

 

ZDRAVA ISHRANA- ŠKOLSKI DISPANZER 
20.10.2009. po 4 učenika 7/1 i  7/2 odeljenja učestvovali su na jednodnevnoj edukaciji o 

zdravoj ishrani koja je održana u Školskom dispanzeru. 

4 tanuló a 7/1-ből és a 7/2-ből előadáson voltak a helyes táplálkozásról. 

 

VAŠAR CVEĆA 
23.10.2009.učenici 2/2 i 3/2 posetili su ,,Oktobarski vašar cveća`` koji je održan na platou 

Kulturnog centra. 

A 2/2 és  a 3/2 osztály tanulói megtekintették a Kultúrközpont előtt elhelyezett októberi 

virágkiállítást. 

 

PRAVILNA ISHRANA 
23.10.2009. je u školi za više razrede održano predavanje i radionica na temu ,,Pravilna 

ishrana``.  Predavanje i radionicu su održali učenici 4. razreda Medicinske škole. 

Az Egészségügyi Iskola 4. osztályos tanulói a helyes táplálkozásról tartottak előadást 

felsős diákjainknak. 

  

 

 

NOĆ VEŠTICA - HALLOWEEN 

29.10.2009. povodom svetkovine koja se zove Noć veštica, 8/2 je je u svakom razredu na 

mađarskom nastavnom jeziku prikazao predstavu, a propremila ih je učiteljica Hajnalka 

Tot. 

Az osztály tanulói Halloween alkalmából Tóth Hajnalka tanitó néni vezetésével 

színdarabot készitettek amelyet az iskola minden magyar tagozatában előadtak. 

 

PREDAVANJE POVODOM ,,SVETSKOG DANA PROTIV SIDE`` 
30.11.2009.  Učenici 4. razreda Medicinske škole su  u našoj školi održali prezentaciju i 

predavanje povodom  ,,Svetskog dana protiv side``. 

Az Egészségügyi Iskola  4. osztályos tanulói az AIDS- ről  tartottak  előadást és 

prezentációt  felsős diákjainknak. 

 

 

 

PRAVILNA ISHRANA 
2.12.2009. u školi za vreme 1. i 2. časa održano je predavanje na temu ,,Pravilna 

ishrana``. Predavanju su prisustvovali učenici  5/1  i  5/2  razreda. 

Az 5/1 és az 5/2 tanulói   az 1. és a 2. órán a helyes táplálkozásról tanultak. 

 

RECIKLAŽA OTPADA – PREDAVANJE 
3.12.2009. Ekološka radionica Kulturnog  centra Zrenjanin održala je  predavanje na 

temu ,,Reciklaža otpada`` u maloj sali centra. Predavanju su prisustvovali učenici 5/1 i 

5/2 razreda. 



A Kúltúrközpont kistermében a műanyag feldolgozásról szóló előadást mr Jašin Danijela 

tartott meg melyen az 5/1 és az 5/2 tanulók vettek részt. 

 

,,EKO DEDA MRAZ`` 
19.12.2009. u Kulturnom centru održana je manifestacija ,,Eko Deda Mraz`` na kojoj su 

učestvovali učenici 6/1 i tom prilikom izveli malu predstavu. Učenici su osvojili jelku. 

A Kúltúrközpontban a 6/1 osztály tanulói az ,, Öko Télapó`` elnevezésű manifestáción 

felléptek egy szereppel és egy karácsonyfát nyertek. 

 

BOŽIĆ - KARÁCSONY 
 

21.12.2009. je održan božićni program u Kulturnom centru sa početkom u 18 časova. 

U holu  je bila postavljena i prodajna izložba božićnih i  novogodišnjih poklona koje su 

učenici pravili za ovu priliku. 

2009.12.21- én meg lett tartva a karácsonyi műsor a Kúltúrközpontban. Az előcsarnokban 

karácsonyi és újévi diszeket lehetett vásárolni amelyeket a diákok készitettek erre az 

alkalomra. 

 

SVETI SAVA  -SZENT SZAVA 
 

27.1. 2010. održali smo prigodnu svečanost povodom Svetog Save u KUD  ,, Petefi.`` 

Svečani program sa  učenicima su pripremili nastavnici Valentina Nađ, Robert Rac i 

Olivera Topalov. Protonamesnik  Slađan Ristić i  veroučitelj Veselin Ristić su osveštali 

savski kolač.  Svetosavsko kumstvo su preuzeli VII/1 razred sa razrednim 

starešinomOliverom Topalov. 

2010.1.27-én iskolánk a Petőfi Kultúrotthonban megtartotta a Szent Száva ünnepi műsort. 

Az ünnepi műsort Nagy ValentIna Rác Robert és Topalov Olivera tanárok készitették. Az 

ünnepi liturgiát  Ristić Slađan pap és Ristić Veselin hittantanár tették ünnepélyessé.  Az 

új komák a VII/1 osztály tanúloi és osztályfőnökük Topalov Olivera tanárnö. 

 

DAN SV. VALENTINA I DAN MATERNJEG JEZIKA – VALENTIN 

NAP 
12.2.2010. je u Kulturnom centru, uz prigodan program, obeležen Dan maternjeg jezika i 

Dan Sv. Valentina. 

2010.2.12-én a Kultúrközpontban megünnepeltük a Valentin napot és az anyanyelvek 

napját. 

 

NOVOSADSKO POZORIŠTE 
4.3.2010. viši razredi koji nastavu slušaju na mađarskom jeziku su posetili   Novosadsko 

pozorištu gde su izvedeni delovi mjuzikla na mađarskom jeziku. 

Az iskola felsős diákjai megnézték az Újvidéki  Színház koncert előadását. 

GORDIUS TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE- GORDIUSZ 

MATEMATIKAVERSENY 
13.3.2010. učenici i nastavnica Irena Mezei Belovai  bili su na dodeli diploma 

takmičarima iz matematike u gimnaziji Boljai u Senti. 



A tanárnő és a diákok a Zrinji - Gordiusz Matematikaverseny délvidéki döntőjének 

eredményhirdetésén voltak a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

épületében.  

 

 

KENGUR TAKMIČENJE 
Međunarodno matematičko takmičenje "Kengur bez granica" održano je 18. marta. 

A Kengur matematikai verseny március 18-án lett megtartva.  

 

GRADSKA BIBLIOTEKA ZRENJANIN 
2010. Nastavnica Svetlana Simićević je sa učenicima 5/1 prisustvovala promociji knjige  

‚‚Kako je čovek poleteo'' Jovana  M. Davidovića. 

 

 

 

22.3.2010. su nastavnica Svetlana Simićević, bibliotekar škole Valerija Jovanov i učenici 

škole  bili na promociji knjige Najbolje godine Roberta Takariča. 

2010.3.22-én iskolánk tanárai  és diákjai  Takarics Róbert gyermekíró könyvbemutatóján 

voltak a városi nagykönyvtárba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESNIČKA ŠTAFETA – KŐLTŐI STAFÉTA 
 

12.4.2010. u školi je bila održana  Pesnička štafeta, gost pesnik je bio Dragomir Ćulafić i 

promovisana je njegova knjiga  ,,Da ti šapnem``. Pohvaljene su pesme Zdravka Pajevića,  

3/1, Ines Lacko, 4/2  i Milice Brankovan, 7/1. 

2010.4.12-én kőltői vetélkedő volt iskolánkban, vendégünk Dragomir Ćulafić kőltő volt 

és a ,,Da ti šapnem``új verseskötetét mutatta be. Pajević Zdravko, 3/1, Lackó Inesz, 4/2 és 

Brankovan Milica, 7/2 versei lettek megdicsérve. 

 



 

 

 

 

 

EKO SALATA 
30.4.2010. ekološka sekcija je organizovala tradicionalno takmičenje u pravljenju ,,Eko-

salata``. Na takmičenju su učestvovale 23 ekipe (79 učenika) iz nižih i viših razreda. 

Meg lett tartva a tradicionális öko salátaverseny. 

Pobrdnici su- A győztesek a következő tanulók: 

Niži razredi slatka salata:1. 3/2 (Radislav Jevremov, Arnold Lacko, Arpad Lingli) 

                               2. 2/2 (Oskar Mango, David šalamon) 

                                         3. 4/1 (Lenka Aleksić, Milana Borić, Ljiljana Dežin) 

Niži razredi slana salata:  1. 4/2 (Aniko Đeri, Imola Kovač, Julija Lazar) 

                                         2. 3/2 (Ana Lukač, Klara Mezei, Adrijan Mezei) 

                                         3. 2/2 (Lenke Balog, Norbert Mesaroš) 

Viši razredi slatka salata: 1. 6/1 (Anamarija Baloš, Dunja Brankovan, Marija Lončar,  

                                                     Dženifer Švarc, Dragana Vukov) 

                                         2. 7/1(Milica Brankovan, Aleksandra Janoškov, Ivana  

                                                   Knežević, Nađa Šimšić) 

                                         3. 8/1 (Valentina Kulik, Sara Šimšić, Milica Stanković) 

Viši razredi slana salata:  1. 6/2 ( Endre Bodor, David Greguš, Danijel Šipoš, Edvin Tot) 

                                         2. 6/1 (Mladen Božić, Marko Jovanov, Jelena Jovićević, Stevan  

                                                    Lončar, Nikola Samardžijević) 

                                         3. 5/2  (Kristijan Mango, Arpad Toma, Eleonora Tumo) 

Svi pobednici su dobili diplome, a prvoplasirane ekipe su nagrađene poklon paketima 

voća i sokova. 

A győztesek diplomát, az első helyezettek pedig gyümölcs és szörp ajándékcsomagot 

kaptak. 

 

 

EKSKURZIJA ZRENJANIN- ARANĐELOV 
31.5.2010. razredi od 5. do 8. su realizovali ekskurziju Topola- Aranđelovac-Bukovička 

Banja.Posetili smo Milošev konak, Crkvu Svetog Đorđa i Muzej porodice Karađorđević. 

A felsős tagozatok kiránduláson voltak Topola- Aranđelovac-Bukovička Banja. A 

Karađorđević dinasztia örökségét tekintették meg. 

 

                                             

 

 

 

 

 

                                            MIHAJLOVO 



 

POLAGANJE CVEĆA – EMLÉKMŰ KOSZORÚZÁS 
25.9.2009. su položili cveće na bistu u centru sela.  

Az iskola tanitói és tanárai részt vettek az emlékmű koszorúzásán a bucsú alkalmából. 

 

DEČIJA NEDELJA 
6.10.2009. organiovana je vožnja bicikla do obližnjeg salaša. 

A Gyermekhét alkalmából az iskola biciklitúrát szervezett a falu közelében lévő tanyáig. 

 

BIOSKOP 
7.10.2009. su učenici bili u bioskopu i pogledali film Ledeno doba III 

Mozilátogatás – Jégkorszak III 

  

 

BUDIMPEŠTA 

13,14, i 15.11.2009. 12 učenika je učestvovalo na Međunarodnom takmičenju iz 

književnosti u Budimpešti. Tema: Analiza romana Abigel  književnice Magde Sabo. 

Nakon toga grupa je organizovala književno veče u Domu kulture u Mihajlovu. 

12 szentmihályi tanuló részt vett Budapesten Szabó Anna ,,Abigél`` cimű regény 

elemzésének a versenyén.A diákok utánna irodalmi estet tartottak a Kúltúrotthonba 

Szentmihályon. 

 

SVETI NIKOLA – MIKULÁS 
4.12.2009. organizovana je  proslava povodom Svetog Nikole. 

Mikulásvárás volt az iskolában. 

  

 

BOŽIĆ - KARÁCSONY 
21.12.2009. je održan božićni program u Kulturnom centru sa početkom u 18 časova i 

recitatori iz Mihajlova su učestvovali u kulturno- umetničkom programu. 

2009.12.21- én meg lett tartva a karácsonyi műsor a Kúltúrközpontban és a szentmihályi 

szavalók is részt vettek a műsöron. 

 

POKLADE-FARSANG 
U februaru su organizovane poklade u selu. 

Februárban farsangkergetés volt. 

 

POZORIŠTE- 
14.5.2010. učenici su pogledali predstavu Alberta Vaš ,,Šumske priče``. 

Diákjaink megnézték Wass Albert ,, Az erdők meséje című előadást``.  

 

 

 

DANI MAĐARSKE KULTURE- MAGYAR KULTÚRNAPOK 



11.4.2010. povodom Dana mađarske kulture organizovano je književno veče u Domu 

kulture. 

A Magyar kultúrnapok alkalmából irodalmi est volt a szentmihályi Kultúrotthonban. 

 

EKSKURZIJA- KIRÁNDULÁS 
7.6.2010. učenici su išli na ekskurziju Zobnatica-Palić-Subotica. 

Kiranduláson voltak a tanulók, Zobnatica-Palics-Szabatka 

 
 

ZAVRŠNA ŠKOLSKA SVEČANOST – ÉVZÁRÓ MŰSOR 
13.6.2010. je održana završna školska svečanost u Mihajlovu. 

Szentmihályon a Kutúrotthonban meg lett tartva az évzáró műsor. 

 

                                          

                                         OSMI RAZREDI 
  

                                               POSEBNE DIPLOME 

 

8/1 
Viktorija Ekreš – posebna diploma iz engleskog jezika 

Milica Simatović- – posebna diploma iz biologije 

Grigorije Aleksić - posebna diploma iz fizike 

Milica stanković- posebna diploma iz matematike 

 -posebna diploma iz fizike 

 

 

 

 

 

 

8/2 
Emeše Tot - posebna diploma iz srpskog kao nematernjeg jezika 

                  -posebna diploma iz  mađarskog jezika 

                  - posebna diploma iz matematike 

                  - posebna diploma iz fizike 

Lila Kovač- posebna diploma iz  mađarskog jezika 

-posebna diploma iz  muzičke kulture 

David Jovanović - posebna diploma iz  muzičke kulture 

 

8/3 

Emilija Koso- posebna diploma iz  muzičke kulture 

Žombor Budai - posebna diploma iz  likovne kulture 

Ervin Tot - posebna diploma iz  fizičkog vaspitanja 

 



 

                                VUKOVA DIPLOMA 

8/1 
Milica Stanković 

Grigorije Aleksić 

 

8/2 
Emeše Tot 

David Jovanović 
 

8/3 
Emilija Koso 

 

             ĐAK  GENERACIJE 
 

8/1 
Milica Stanković 

 

8/2 
Lila Kovač 


