
 

                                                  LETOPIS   2011/2012. 

 

 

Projektom ,,Moja škola, škola u srcu grada`` podržanom od DILS-a, a finansiranom 

od sredstva zajma Svetske banke, omogućena su sredstva za realizaciju obuke 

,, Učionica dobre volje``. Obuka je realizovana u periodu od 29.8.2011 do 

31.8.2011. Radionicu su vodile predstavnice udruženja Most Snežana Mrše i 

Milena Jerotijević. 

 

A Világbank segítségével a Goodwill Tanterem projektuma realizálodott Mrše 

Snježana és Jerotijević Milena a Most munkatársai háromnapos előadásában.  

 

Prvog septembra učenici nižih razreda priredili su topao doček prvacima, 

Dobro nam došli dragi prvaci!   

 

Szeptember elsején iskolánk kinyitotta kapuját az új elsősöknek. 

Köszöntjük az elsősöket! 

 

17. 9. 2011. 5/1 razred je posetio Gradsku biblioteku (Dečije odeljenje,  Pozajmno, 

Naučno odeljenje). Najinteresantnije je bilo u Klubu knjige gde su učenici za svoj 

džeparac kupili knjige, a biblioteka ih nagradila poklon knjigom. 

 

Dečija nedelja 

 

3.10.2011. učenici nižih razreda su u Narodnom pozorištu  odgledali predstavu  

Ptica pričalica.  

4.oktobra su se družile odeljenjske zajednice nižih razreda u Karađorđevom parku. 

Uz prigodan program prvaci su primljeni u Dečiji savez.  

Toga dana je organizovan i kros za više razrede. 

5.oktobra je održana smotra znanja i umenja u okviru Svetskog dana deteta. 

Realizatori su bili niži razredi, a gostovala su deca predškolske ustanove. 

6. oktobra su  održana sportska takmičenja učenika nižih razreda. 

7. Mali školski sajam knjiga 

 

 

 

 

 

 



Gyermekhét 

 

    Iskolánk tanulói és tanárai lelkesen készülődtek a gyermekhétre. A hét minden 

napjára más - más program volt előrelátva. 

   Hétfőn az alsósok a nagybecskereki szinházban a Ptica pričalica cimű 

bábelőadást nézhették meg. 

   Október 4-én iskolánk kis elsősei a Gyermekszövetség tagjai lettek. A városi 

parkban idősebb pajtásaik alkalmi műsorral kedveskedtek nekik, szavaltak, 

énekeltek. A műsor végén az elsősök kitűzőket és köszöntő lapocskákat kaptak, 

majd szines krétával rajzoltak a sétatér beton részére. 

  Szerdán az óvodások látogatták meg az iskolát , akik számára egy kis 

műhelyfoglalkozást rendeztek. A felsősök karaoké versenyt rendeztek. A korábbi 

évekhez hasonlóan nem maradt el a sportnap, amelyen ügyességi játékokban 

mérték össze tehetségüketa diákok. 

   Pénteken kirakodóvásár volt. A diákok könyveket, játékokat, ujságokat 

vásárolhattak vagy cserélhettek kedvezményes áron. 

 

20.oktobra 2011.godine naša škola se prijavila za učešće u realizaciji programa 

„Čistije i zelenije škole Vojvodine“ koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za 

obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. 

Realizacija programskih aktivnosti u školi je planirana za period  

od 20.oktobar 2011. do 15. maja 2012.godine. 

 

Plan rada: 

1.Uređenje školskog prostora 

2.Postavljanje kontajnera za reciklažu papirne i plastične ambalaže 

 

Program će se realizovati timskim radom nastavnika, učenika, roditelja, JKP 

“Čistoća i zelenilo“, privatnom cvećarom „Daruši“, prof. Aleksandra Rodić sa 

grupom učenika iz Poljoprivredne škole, Građevinska i Muzička škola. 

Članovi tima: 

1.Olivera Topalov-prof. likovne kulture 

2.Jolana Pavlović – nast. tehničkog obrazovanja 

3.Izabela Ružička- prof. biologije 

4.Norbert Laslo – prof. informatike i računarstva 

5.Jelena Jenovai – prof. tehničkog obrazovanja 

6.Đački parlament 

15.10.2011. 

-Izrada plana i programa (Topalov Olivera) 

-Izbor tima ( Topalov Olivera) 



-Projekat (tehnički crtež dvorište –Pavlović Jolana) 

20.10. 2011. 

-Snimanje fotografija 

-Trenutno stanje dvorišta (Topalov Olivera) 

-Formiranje eko patrole i eko panoa (18 učenika, Topalov Olivera i Ružička 

Izabela) 

01.11. 2011. 

-Postavljanje 2 eko plakata (Topalov Olivera) 

04.11.2011 

-Poseta izložbe Savo Ševo-eko plakat u gradskom muzeju. (Topalov Olivera) 

 

05.11.2011. 

-Održana radna akcija sa nazivom ,,Jesenje sađenje’’ u dvorištu, Učestvovali su 

JKP ,,Gradsko zelenilo’’ i naših 20 učenika koji su posadili  po jednu sadnicu. 

 

08.11.2011. 

-Održana kreativna radionica prof. Aleksandra Rodić iz Poljoprivredne škole sa 

svojih 5 učenika- Aranžiranje jesenjih plodova, učestvovalo je 22 učenika viših 

razreda (Topalov Olivera) 

09.11.2011. 

-Učenici petog i šestog razreda su posetili predavanje „Dobro drvo “ – Projekat 

grada u Kulturnom centru, predavač je bio Đurić Vlada ( Topalov Olivera) 

01.12.2011. 

-Eko pano - Umetnička dela od recikliranih materijala (Ružička Izabela) 

13.12.2011. 

-U saradnji sa prof. Aleksandrom Rodić i učenicima Poljoprivredne škole održana 

je radionica za izradu ikebana – Ukrašavanje i dekorisanje venaca za Božić i Novu 

godinu, na kojoj je učestvovalo 20 naših učenika. 

15.12.2011. 

-Sa uspehom održali prodajnu izložbu ikebana. 

Za vreme meseca  novembra i decemra u školi je u  toku  akcija – Sakupljane 

papira i plastike za reciklažu  U decembru se izrađuje prezentacija projekta na sajtu 

škole. (Jelena Jenovai i članovi sekcije Infoteh). 

 

 

24.10. 2011. bibliotekarka škole Valerija Jovanov je dobila nagradu Mina 

Karadžić. 

 

   Iskolánk néptáncosai és a mazsorett táncosok pénteken, október 28-án, felléptek a 

Petőfi Művelődési  Egyesületben.  



   A  Napsugaras Ősz cimet viselő ünnepség  keretében táncal, énekkel üdvözölték 

a nagyszülőket, a közönséget. 

 

19.11.2011. naši učenici su prikazali splet narodnih igara u Kulturnom centru u 

okviru programa čiji je organizator bio KUD ,, Petefi’’. 

A kis néptáncosok felléptek, a november 19-én  megszervezett II. Gizella –parti 

néptánctalálkozón, a Kultúrközpontban. Lakodalmas táncokat adtak elő, felkészítő 

tanítójuk Gera Anna.  

 

2011.11.25 én  lett megtartva a VII. Apáczai Matematika Kupa 

  

Idén 7. alkalommal várta a matematika iránt érdeklődőket tudásuk összemérésére a 

pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ. A VII. Apáczai 

Matematika Kupa nemzetközi versenyen hetedikes és nyolcadikos diákok vehettek 

részt. A kis matematikusok 3 fős csapatokban versenyeztek. A verseny időpontja 

2011. november 25. (péntek), 9 óra volt. Az eredményhirdetésig a versenyzők 

különböző játékokat próbálhattak ki, origámizhattak és szorobánozhattak.   

A legjobb „Határon Túli Magyar Csapat" díjat iskolánk nyolcadikosai érdemelték 

ki - Nagyiván Leóna, Nagyiván György és Lackó Adrián. 

Felkészítő tanár: Mezei - Belovai Irén. 

 

Održano je takmičenje iz matematike pod nazivom VII matematička kupa 

25.novembra 2011. 

Ekipno učenici 8/2 su bili najbolji ( Leona Nagyivan, Đerđ Nađivan i Adrijan 

Lacko). 

 

 

15. decembra je održan Božićni program u Kulturnom centru na koji su bili 

pozvani pored nastavnika i roditelja  i predstavnici crkve i lokalne zajednice. Pored 

učenika naše škole učesnici programa su bili i  deca iz zabavišta kao i deca koja u 

okviru projekta uče mađarski jezik. 

 

December 15-én a kultúrközpont nagytermében ünnepi műsorral köszöntötték 

iskolánk tanulói a közelgő ünnepet. Az iskola diákjain kivül felléptek a magyar 

csoportos óvoda növendékei, valamint azok a gyerekek, akik az iskoláskor előtti 

intézményekben projektum keretében magyarul tanulnak.  

 

 

Zrenjanin,  2011.12.18. 

 



A Magyar Nemzeti Tanácshoz, „A magyar oktatás versenyképessé tevése” címen 

benyújtott pályázaton a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola 

támogatásban részesült. Ezt a biológia kabinet felszerelésére és a földrajz oktatás 

korszerűsítésére fordítottuk. A biológia kabinet csontvázzal, torzó modellel, szív, 

agy és vese anatómiai modellekkel, valamint mikropreparátumokkal gazdagodott. 

A modellek az embertan tanítását teszik szemléletesebbé, míg a 

mikropreparátumok a felsős tagozatok biológia tananyagát kísérik. A földrajz 

oktatáshoz interaktív földrajzi atlaszprogramot vásároltunk, amely a már korábban 

beszerzett interaktív táblán alkalmazható, és amellyel az oktatás szemléletesebb, és 

érdekesebb lesz.  

 

Obogaćeni su nastavnim sredstvima kabineti biologije i geografije uz pomoć 

Mađarskog nacionalnog saveta. 

 

 

U četvrtak, 26. januara učenici petog i šestog razreda proveli su dva časa na ledu, u 

školi klizanja na zrenjaninskom klizalištu. Uz asistenciju profesionalnog trenera 

klizanja savladali su osnovnu obuku iz klizanja, a ono veštiji na klizaljkama imali 

su prilike da usavrše neke klizačke ,, cake``. Bilo je i padanja i smejanja i rumenih 

obraza i svi su bili oduševljeni ovim, malo drugačijim časom fizičkog vaspitanja.  

 

 

27. januara 2012. učenici naše škole su i ove godine svečano proslavili  Školsku 

slavu- Savindan. Za učenike i roditelje organizovana je priredba u kojoj su 

učestvovali učenici svih razreda. Priredba je započela Svetosavskom himnom koju 

je izveo školski hor, a zatim su se ređali recitali na srpskom i mađarskom jeziku, 

video – prezentacija o životu svetog Save i malo etno – poselo koje su prikazali 

učenici IV/1 i  VI/1. Rezanje slavskog kolača svečano je obavljeno u Ruskoj crkvi, 

a gosti i učesnici programa su se posle priredbe mogli poslužiti i slavskim žitom. 

 

31. januara 2012. Centar za precenciju Doma zdravlja Dr BoškoVrebalov u 

prostorijama naše škole organizovao je predavanje o štetnosti pušenja za učenike 

petog razreda. Posle video – prezentacije i predavanja učenici su postavljali pitanja 

i davali svoje komentare o ovoj štetnoj pojavi.  

 

 

 

2012.2.17. 

 



Iskolánkban rendezték meg a Zrínyi Ilona matematikaverseny vajdasági 

selejtezőjének egyikét. A pénteken február 17-én megrendezett versenyen hetven 

temerini és nagybecskereki diák vett részt. A selejtezővel egy időben Zentán, 

Szabadkán, Topolyán, Adán és Csantavéren is megrendezték a selejtezőket. A 

feladatok kiértékelése Kecskeméten történik. A verseny döntőjét Magyarországon 

rendezik meg. A regionális selejtező lebonyolítását a zentai Bólyai 

Tehetséggondozó Gimnázium végzi. 

 

U našoj školi je održano regionalno matematičko takmičenje ,,Zrinji Ilona``. 

Organizator regionalnog takmičenja je gimnazija Boljai. 

 

 

 

A szentmihályi József Attila ME március 17-én TÁNCHÁZAT szerveztek. 

Iskolánk ügyes lábú néptáncosai jót táncoltak és szórakoztak. 

Somogyi ugrós gyermektáncokat tanultak meg.  

17. marta je organizovan ples u mesnoj zajednici u Mihajlovu. 

 

 

15.03.2012 с почетком у 10 часова одржано је међународно такмичење 

„Кенгур без граница“ , које се у Србији организује од школске 2006/2007. 

године. Циљ такмичења је повећање интересовања за математичке и 

природне науке, као и степен логичког и комбинаторног мишљења, 

разумевања текстова и коришћења стеченог математичког знања.У оквиру 

такмичења ученици у целом свету, сад већ у преко 50 држава, у исто време 

размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. 

 

 

Iskolánk színjátszó csoportja, a Suliszínpad, március 28-án sikeresen szerepelt a 

Suliszínház Fesztivál elődöntőjén a Petőfi Művelődési Egyesület nagytermében. 

Takarics Róbert Sárkánytörténet színdarabját nagy lelkesedéssel készítették 

kisszínészeink négy hónapon át Prókin Eleonóra, magyartanárnő rendezésében. A 

közönség jókat nevetett a "rettenetes" sárkány szerelmi bajain, Anna királylány és a 

szegény vitézek kalandjain. A díszletet és a sárkányjelmezt Salamon Valentina, 

festőművész készítette, a szereplők pedig a következők: Jenei Mónika (narrátor), 

Toma Árpád (sárkány), Kovács Imola (Anna királylány), Gyémánt Klaudia 

(postás), Nagyiván Leóna (királynő), Tóth Leontina (segéd), Mangó Krisztián (Peti 

vitéz), Pálfi Krisztián ( Szeplős vitéz), Kovács Ervin ( Laci vitéz), Lackó Inesz 

(dundi Juci), Kovács Anna ( Bözsi néni). A zenefelelős Radonity László Junior. 



Jenei Mónika kiváló  és legjobb szerepjátszásáért oklevélben részesült, a csapat 

pedig a legjobb jelmezért kapta az oklevelet.  

 

Naša dramska sekcija je u KUD Petefi uspešno izvela predstavu Roberta Takariča. 

 

 

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA 

 

U okviru  GIZ projekta Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu,  naša 

škola je prošla drugi krug bazične obuke  u CSU u Kikindi 17-19. februara, a 

prisustvovale su škole sa teritorije ŠU Zrenjanin: OŠ „Jovan Popović“ Kikinda, OŠ 

"Slavko Rodić" Krajišnik, OŠ  „Miloš Crnjanski“ Srpski Itebej, OŠ "Stevan 

Aleksić“ Jaša Tomić, OŠ „Ivo Lola Ribar“ Novi Kozarci, OŠ „Feješ Klara“ 

Kikinda, OŠ „Petar Kočić“ Nakovo. 

 Nakon ove obuke naša škola je izabrana za mentorsku školu MOŠ 2. 

U okviru obuke za mentorske škole, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj 

zaposlenih u obrazovanju Smederevo održana je trodnevna obuka  od 9. do 11. 

marta na kojem je učestvovao i naš petočlani tim. 

Ovim projektom će biti obuhvaćeni učenici sedmog i osmog razreda. Cilj je da 

učenici usvoje petofazni model profesionalne orijentacije: 

 

1.Samospoznaja  

2.Informisanje o zanimanjima i karijeri  

3.Upoznavanje sa putevima obrazovanja- mrežom škola 

4.Realni susreti sa svetom rada 

5.Donošenje odluke u izboru škole i zanimanja 

 

 

У нашој школи је 27.3.2012.  одржана тридесет осма Песничка штафета. 

Промовисана је књига  Јасминке Петровић Безобразне ноте и неваљале 

ајкуле. 

     Четврти један је публику одвео на брод Санглбанглтинглтанглрод и 

пловидба је могла да почне.  

     Пловили су и наши мали песници са нама док смо ми уживали у њиховим 

песмама. 

Завршна свечаност Песничке штафете је одржана 5.4.2012. у Културном 

центру у Зрењанину и наша школа је била организатор приредбе. Аутори 

најбољих песама су награђени. Координатори завршне свечаности  у 

Културном центру су биле наставница Валентина  Нађ и учитељицa Весна 



Јовановић, а водитељке програма су биле ученице 8/1 Драгана Вуков и 

Анамариа Балош које посебно похваљујемо. 

 

ÚJ ISKOLABÚTOR A SONJA MARINKOVIĆ ISKOLÁNAK 

 

A nemrégiben hat tantermet sikerült teljesen új iskolabútorzattal felszerelni 

Nagybecskerek egyetlen magyar tannyelvű iskolájában, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt támogatásának köszönve. 

– Tavaly tavasszal pályáztuk meg az Alapkezelő nagyösszegű pályázatát. 

Benyújtott kérelmünk új iskolabútorok beszerzésére vonatkozott, mivel 

iskolánkban már nagyon régen történ új bútorzat beszerzése, csupán a meglevő 

bútorzat felújítására volt alkalmunk. A pályázaton elnyert összegből, ami 655.000 

dinárt tett ki hat tantermet sikerült felújítanunk. Ezen termeket a felsős tanulóink 

használják. Ez azt jelenti, hogy alkalmunk volt hatvannyolc új iskolapadot, 

száznegyven széket, négy katedrát, öt nagyobb méretű szekrényt és két táblát 

beszerezni.  

Január és február folyamán begyűjtöttük az árajánlatokat és a legkedvezőbb 

kínálatot benyújtó cég március elején mér le is szállította a bútorokat-nyilatkozta 

lapunknak Karl Jenő a projektum vezetője. 

Zrenjanin 2012.03.30. 

 

Obnovljen nameštaj u šest učionica zahvaljujući projektu. 

 

 

Iskolánk tanulói az idén is részt vettek a Sajó Károly Kárpát – medencei 

környezetvédelmi csapatversenyen. A verseny első fordulójában amelyet 2012. 

január 24. – én tartottak  öt csapatunk vett részt : 

Nagyiván György, Nagyiván Leóna, Lackó Adrián VIII/2 osztály 

Jenei Mónika, Tóth Edvin, Kovács Anna VIII/2 osztály 

Gulyás Szabina, Tóth Arnold, Vencel Ferenc VII/3 osztály 

Madarász Éva, Makán Amália, Sziveri Renáta VIII/3 osztály 

Lackó Ármin, Lackó Anita, Szabó Lívia VIII/3 osztály. 

Az eredményhirdetés szerint a verseny második fordulójába három csapatunk jutott 

tovább. Újvidéken 2012. április 18. – án, a vajdasági döntőben iskolánkat Nagyiván 

György, Nagyiván Leóna, Lackó Adrián, Jenei Mónika, Tóth Edvin és Kovács 

Anna VIII/2 osztályos tanulók, valamint Gulyás Szabina, Tóth Arnold és Vencel 

Ferenc VII/3 osztályos tanulók képviselik. 

 

 

VOLIM MOJE SUNCE 



 

U OŠ "Sonja Marinković" održano je predavanje o sunčevim aktivnostima i 

njihovom uticaju na našu planetu. Predavanja su deo podprojekta " Volim moje 

Sunce" ( I love my Sun) u sklopu  evropskog projekta COST "Kosmičko vreme" 

(Space wether).  

 

Gospodja Desanka Šulić, nekadašnji đak ove škole, a sada profesor fizike na 

Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine, je na slikovit i primeren način 

upoznala učenike uzrasta od 10 do 11 godina sa nama najbližom zvezdom. 

Realizacija aktivnosti se odvijala u tri faze: deca su crtala sunce onako kako ga ona 

doživljavaju i zamišljaju, potom su na predavanju upoznati sa naučno 

verifikovanim činjenicama, a nakon toga su ponovo crtala sunce.Uočeno je da su 

učenici sada sunce prikazali mnogo realnije i da su prilikom crtanja koristili 

činjenice koje su naučili tokom predavanja. 

 

Radovi učenika će biti prosleđeni komisiji koja će odabrati one koji će se poslati u 

Belgiju, a neki od radova će biti prezentovani na sajtu. ilovemysun.org. 

 

31.5.2012. je u Gradskoj biblioteci održana završna svečanost manifestacije 

,,Čitalačka  značka``. Gošće biblioteke su bile Vesna Aleksić i Jasminka Petrović, 

pisci za decu. Na svečanost su nagrađeni naši učenici II/2 odeljenja Zoltan Varga i 

Dragana Vasiljev. 

 

Május 31-én a  II/2 osztály tanulói a Városi Könyvtárban vendégeskedtek. 

Osztálytársaik Varga Zoltán és Vasiljev  Dragana a 

,,Jelvényszerzőverseny``jutalmazottjai lettek. A jutalmakat Vesna Aleksić és 

Jasminka Petrović gyermekírók adták át. 

 

 

   1.juna 2012. učenici IV/1, sa učiteljicom Vesnom Jovanović, su učestvovali na 

godišnjoj prezentaciji zrenjaninskih osnovnih škola ,,Mi to radimo najbolje``. 

Četvrtaci su se predstavili performansom nastavnice Valentine Nađ knjige 

Jasminke Petrović ,,Bezobrazne note i nevaljale ajkule``. 

 

                                                  

 

                                                              Mihajlovo 

  

A lap neve SuliBarát. Tartalmazza az iskola eseményeit a diákok munkáit, 

aktivitásait az iskolában és azon kívül. Az írások magyar, szerb, angol és német 



nyelven íródtak. Az óvodásoktól és az I. és II. osztályosoktól rajzok lettek 

megjelentetve valamint osztálylexikonok és keresztrejtvény is gazdagította lapunk 

tartalmát. A két heti szerkesztés és tökéletesítés erdményét a képek is megmutatják. 

 

 

 

2012. február 3-án színdarabot rendeztek az alsós diákok részére. 

A gyerekek nagyon élvezték. 

 

2012. február 18-án megrendezték a farsankergetést. A gyerekek különböző 

jelmezekbe voltak beöltözve.A farsangi felvonulás után a gyerekek fánkot és teát 

kaptak.  

 

 2012. január 27-én a szentmihályi Sonja Marinković Általános Iskolában 

megünnepelték Szent Száva első szerb tanító napját. A műsorban elhangzott róla 

néhány vers is. 

 

 2012. január 28-án asztalitenisz tornát szerveztek Kovačicán.A szentmihályi Sonja 

Marinković Általános Iskola tanulói közül Gyólai Brigitta I., Gulyás Szabina II., 

Flaman Antónia III. helyezést értek el. 

 

December 23-án karácsonyi műsor szerveztek a szentmihályi Kultúr Egyesület 

nagytermében. A fellépők között voltak alsósok, felsősök és felnőttek egyaránt. A 

műsor után a gyerekek csomagokat kaptak.. 

 

Harminc év után megvalósulni látszik a szentmihályiak álma, egy új tornaterem 

épül az iskola mellett. Rangos vendégek, tisztségviselők, valamint a falu apraja-

nagyja jelenlétében 2012. január 13-án helyezte el az épülendő tornaterem alapköv.  

 

 

A 7. és a 8.osztályosok a Nemzeti bank múzeumában jártak,Belgrádban, ahol 

bemutatták, hogy hogyan készülnek a bankjegyek és a különböző pénzérmék. 

 

Júniusban meg lett tartva az evzaró ünnep. 

 

 

 

 


