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ŠKOLSKA  2012/2013. 

 

 

    U našoj školi smo dočekali prvake sa prigodnim programom koji su im pripremili stariji 

drugari, tako da su najmlađi učenici uz pesmice, muziku i igru zakoračili u svoju novu školu. 

       Pozdravne reči đacima i prisutnim roditeljima uputili su direktorka škole  Gizela Katona 

Debreceni i Dr Tibor Varadi član Mađarskog  nacionalnog saveta i nekadašnji đak škole. 

          Posle prigodne priredbe đaci su uz pratnju svojih učiteljica Vesne Jovanović i Marte 

Jovanović ušli u svoje učionice. 

 

 

       A Sonja Marinković Általános Iskolában 14 új diákot köszöntöttek idősebb társaik. Az idén 

kilenc kicsiny indul magyar nyelvű osztályba míg öt szerb osztályba kezdi meg tanulmányait. 

      Az alkalmi műsort követően Katona Debreceni Gizella üdvözölte a diákokat és szüleiket, 

majd a Magyar Nemzeti Tanács nevében dr. Várady Tibor, az iskola egykori diákja köszöntötte 

az egybegyűlteket. 

A köszöntők után az elsősök bevonultak tanítónénijükkel Jovanović Mártával tantermükbe. 

 

 

                               
                                                                    

 



 

       Vedrana Kosijer, učenica 6/1 razreda naše škole osvojila je 3. mesto na Prvenstvu u atletici 

održanom u Zrenjaninu 19.09.2012. i tako osvojila vrednu nagradu za našu školu - novčana 

sredstva koja će biti upotrebljena za opremanje škole. 

 

  

Női személyiség fejlődés a jungiánusi pszichológia alapján 

 

      Szeptember 15-én, szombaton Szakmai napot tartott körünkben Tornay Krisztina M. Petra 

nővér, tanár, szupervízor.Délelőtt kezdődő előadás címe: Női személyiség fejlődés a jungiánusi 

pszichológia alapján. 

   Alcím: Szent László kelési  legendájának képei - archetipikus szimbólum elemzése. 

Az előadást követte a kolleganők jóleső kommunikációja. 

 

 

Razvoj ženske ličnosti na osnovu jungovske filozofije 

 

     U subotu 15 septembra u našoj školi održala je predavanje Tornai  Kristina časna sestra Petra, 

nastavnica supervizor. Naziv predavanja: Razvoj ženske ličnosti na osnovu jungovske filozofije. 

Podnaslov: Analiza arhetipskog simbola u slikama legende o Svetom Ladislavu 

Posle predavanja je usledila jako prijatna diskusuja sa koleginicama. 

 

 

                    

. 

 

 

Gyermekhét 

 

        A gyermekhét keretén belöl az alsós tagozatok a Piroska és a farkas színelőadást tekintették 

meg október 1-én a Toša Jovanović Népszinházban. Október 2-án pedig a   

kreativmühelyekekben  a diákok gyermekjogokkal foglalkoztak magyar és szerb nyelven és e 

témára panókat készítettek  

   Diákjaink gyermeklátogatást tettek az öregotthonban és az idősebbeket kultúrprogrammal 

örvendeztették meg  október 3-án. A következő napon az alsós tagozatok vendégül látták az 

óvisokat és különböző  kreativmühelyekben   közös kreativitásukat mutatták be. 

  A felsősök számára október 3-án Takarics Róbert Рекла је да у мојој глави чује гитаре и 

бубњеве könyvbemutatót rendeztünk. Vendégül láttunk még négy iskolát. 

 Október 5-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, köszöntő lapocskákat és A gyereknek joga van, hogy ismerje jogait cimű könyvet 

kapták ajándékul.  

Október 5-én a Kreativközpont Priče iz kockograda címu szinelőadásán vettek részt iskolánk 

tanulói.  

 

                                                                            

 Дечијa недељa од 1. до 5. октобра 2012. год. 



 

Понедељак 1.октобар 

- Посета позоришту „Тоша Јовановић“ представа „Црвенкапа“ од 9 часова 

- Ученици нижих разреда присуствовали представи 

Уторак 2.октобар 

- Дечија права- Имам права на право  

Радионице- дружење ученика,организовање радионица из грађанског васпитања о дечијим 

правима – на српском и мађарском  језику 

Среда 3.октобар 

Мостови међу генерацијама- посета Дому старих у 10 часова 

Ученици нижих разреда посетили Геронтолошки центар и одржали  пригодан програм  

Ученици нижих разреда правили паное о дечијим правима 

        3. октобра 2012. ученици наше школе, као и гости из школа ''Доситеј Обрадовић'', 

''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина и ''Бранко Радичевић'' из Ченте, имали су прилике да 

присуствују једној необичној и веома забавној промоцији нове књиге  Роберта Такарича, 

познатог писца за децу. Последњих година написао је велики број књига за децу, 

превасходно за тинејџере, а добитник је и бројних књижевних награда, међу којима се 

посебно истиче награда ''Доситејево златно перо''. 

     Са Робертом Такаричем се наши ученици свакодневно друже на часовима историје, а 

сада су имали прилике да га упознају и као писца, али и као одличног глумца. Овом 

приликом представио нам је најновију књигу која носи наслов ''Рекла је да у мојој глави 

чује гитаре и бубњеве''. 

                   Поводом Дечије недеље, ОШ ,, Соња Маринковић`` позива 

 Вас и три Ваша ученика на промоцију књиге Роберта Такарича, добитника златног 

,,Доситејевог пера`` и лауреата Вечерњих новости за најбољу књигу за децу 

 

           Рекла је да у мојој глави чује гитаре и бубњеве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција књиге ће се одржати 3.10.2012. ( среда) у 17 часова  

У ОШ ,, Соња Маринковић`` Зрењанин. 

 

 

 

Четвртак 4. октобар 

Дан отворених врата- 

Креативне радионице у школском дворишту организоване за ученике нижих раареда и 

предшколске установе 

Петак 5. октобар 



Пријем првака у Дечији савез 

У Карађорђевом парку, организовати пријем првака у Дечији савез,изведен краћи програм 

и дружење ученика . 

 

У петак, 5. октобра са почетком у 11.30 сати, у школском дворишту је била изведена 

представа «Приче из коцкограда» у реализацији Креативног центра ЦЕКОМ из Зрењанина. 

Представа је настала кроз креативан драмски процес који је водила Смиљана Туцаков. 

У представи су анимиране лутке и она говори о прихватању различитости и начинима да 

се превазиђу предрасуде о њима. 

 

 Dečija nedelja u Lukinom Selu 

 

Dečija nedelja je završena.  Proteklih dana smo imali nekoliko različitih aktivnosti u kojima su 

đaci maksimalno učestvovali. 

 1.10.2012. Uz recitacije i pesme  primili smo đake prvake u Dečiji savez. 

2.10.2012. Očuvanje prirodnog okruženja je stalni zadatak svakog od nas.  Aktivnim 

učestvovanjem u radionici o pravilnom odlaganju otpada,  đaci su  stekli nova saznanja koja će 

primenjivati u svojim domovima i u selu. 

3.10.2012. Gost – akademski slikar Viorel Flora  

Uživajući u zajedničkom druženju  i stvaranju novih likovnih dela, vreme nam je proletelo za 

tren. Ostale su slike i dogovor da se uskoro opet vidimo! 

4.10.2012.  Lukino Selo je poznato po proizvodnji povrća. Deca iz Lukinog Sela su poznata i po 

tome da spretno prave zanimljive figurice od različitog povrća. 

5.10.2012. Ni na životinje nismo zaboravili!   Kako iskoristiti stare CD-ove i napraviti nove 

igračke je bio još jedan zanimljiv stvaralački rad naših đaka. 

 

 

Gyermekhét Lukácsfalván 

 

Befejezödött még egy gyermekhét. A lukácsfalvi diákok    különféle aktivításokban vettek részt. 

2012. 10. 1- én új tagokat kapott a Gyermekszövetség. 

2012.10.2-án  ökológiai órát tartottunk. 

2012.10.3-án vendégünk volt Viorel Flora ismert nagybecskereki festő. A társalgás vidám 

hangulatban zajlott le. Az idő  gyorsan elrepült, de megbeszéltük , hogy hamarosan újra 

találkozunk. 

2012.10.4-én a diákok csodálatos figurákat készítettek különböző fözelékfélékből. 

2012.10.5-én nem feletkeztünk meg az állatokról sem. Régi CD-ből állatokat készítettünk.  

 

 

"Princeza Luftika" u Lukinom Selu  

Dana 16.10. 2012. u našoj školi gostovali su glumci iz Zrenjanina. Prikazali su nam lutkarsku 

predstavu »Princeza Luftika«. Bili smo presrećni ,jer smo i mi učestvovali u njoj.  

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/lukino-selo/85-princeza-luftika-u-lukinom-selu


                                            

 
 

 

 

 

Dan jabuke  

   Jedan dan u godini 20. oktobar je posvećen najzdravijem voću JABUCI i ovaj dan je 

proglašen Svetskim danom jabuke. 

Poznato je   da je čovek od davnina koristi u ishrani, a osim što je veoma ukusna ima i lekovito 

dejstvo. Učenici u Lukinom Selu su se svega toga prisetili i jedan čas posvetili jabuci. Naravno 

posle časa su užinali jabuku. 

 

      Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице и 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је 

наградили су Основну школу ,, Соња Маринковић`` из Зрењанина као једну од 

најуспешнијих учесника програма ,,За чистије и зеленије школе у Војводини``. 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/lukino-selo/84-dan-jabuke


       Носилац пројекта  је била професорица Оливера  Топалов са својим сарадницима и 

ученицима. Награду је у име школе примила директорица Гизела Катона Дебрецени у 

Новом  Саду 25. октобра 2012. у амфитеатру СПЦ Војводина. 

  Ученици су у оквиру овог пројекта награђени једнодневним  излетом  на Фрушку гору и 

едукативним програмом  што је уједно био и најлепши део програма.  

 

                   ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT A SONJA MARINKOVIĆ ISKOLA    

              A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság valamint a  Tartományi  

   Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság elismerésben részesítette a   

nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolát, mind egyikét a legsikeresebb résztvevőjét a 

Tisztább és zöldebb iskolák elnevezésű projektumnak.A projektum vezetője Olivera Topalović 

tanárnő volt. A díjat október 25-én az iskola nevében Katona-Debreceni Gizella vette át az 

újvidéki Vajdaság Sport és Üzletközpontban.A projektumban résztvevő diákok egynapos 

kiránduláson vehettek részt a Fruška Goran 

            Iskolánk hetedikes tanulói részt vettek a 2012/2013-as tanévben meghírdetett X. Fekete 

Mihály    Emlékversenyen, amely két levelezőfordulóból állt. A beküldők közül a legjobbak, 

köztük Kovács Imola és    Lázár Júlia VII.2 osztályos tanulóink, Mezei-Belovai Irén 

matematikatanár vezetésével, meghívást kaptak a döntőre. A döntőt december 1-én tartották meg 

Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szervezésében. A verseny 10-től 12 

óráig tartott, ezután különböző programokat szerveztek diákok és tanárok számára egyaránt.  Az 

ünnepi rendezvény 17 órakor eredményhírdetéssel zárult. Imola 2., Júlia pedig 3. helyezett lett. 

 

27. 1. 2013. школска слава Свети Сава прослављена је у нашој школи свечаним  

програмом у којем су учествовали ученици нижих и виших разреда. 

 

 

Песничка штафета у нашој школи је одржана 17.4. 2013. Гост песник нам је био Тоде 

Николетић и промовисао је своју књигу Не дирајте моје бубе. После програма Драмске 

секције у координацији наставнице Валентине Нађ, у ченици су прочитали своје песме. 

У песничком стваралаштву надметали су се следећи ученици: 

Дарио Михаљевић, 1/1                                               

 

Ана Нађ, 1/2 

Ема Нађ, 2/2                                  

Дамир Чизмић, 3/1 

Ида Абрахам, 3/2 



Леона Тот, 3/2 

Чила Ђери, 3/2 

Золтан Варга, 3/2 

Бојан Момирски, 5/1 

Роксанда Јашари, 5/1 

Јована Делић, 5/1 

Норберт Месарош, 5/2 

Давид Шаламон, 5/2 

Ведрана Косијер, 6/1 

Ксенија Пећанац, 6/1 

Љиљана Дежин, 7/1 

Андреа Харча, 8/2 

Песник је из наше школе понео песме Еме Нађ, Бојана Момирског и Давида Шаламон. 

 

 

                        
                                                    

 



На завршној свечаност у центру града присуствовали су сви нижи разреди. Наша школа је 

добила прву награду за макету Давида Шаламон. 

 

 

                                     

  

                               

ОШ “Вук Караџић” и ОШ „Соња Маринковић“  из Зрењанина су ове године домаћини 

Државног такмичења из физике ученика основних школа. 

    Тим поводом, 27.априла 2013.године у 16.00h у Народном музеју у 

Зрењанину, Департман за физику са Природно-математичког факултета, Универзитета у 

Новом Саду отвориће изложбу под називом “Свет физике”. Изложба ће бити отворена 

представом “Звук физике” коју изводе наши студенти. Представа је намењена свим 

заинтересованима, а посебно основцима. 

 

 

8. март  

8. март, Дан жена, у Лукином Селу је протекао у веселом  расположењу  и  сјајном  

дружењу  са  мамама. Маме су биле нама драги гости, али и савршени сарадници у игри и 

такмичењу. Цртале су заједно са децом,  стварале цветне аранжмане и уживале уз дечје 

песме и рецитације.   

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/lukino-selo/148-8


                             

 

Посета природном резервату Царска бара   

 

 У непосредној околини  наше  школе  је  Специјални  природни  резерват  Царска бара.    

Посебност Царске баре чине птице.  Има их око 240 врста.  Осим птица, тамо има и пуно 

различитих врста риба и сисара.  Биљни свет је изузетно богат. Посета је остварена у 

оквиру обележавања Дана планете Земље. 

 

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/lukino-selo/175-2013-05-13-06-55-36


EVROPSKO SELO 

 

 U petak, 10. maja je u centru Zrenjanina održana manifestacija “Evropsko Selo”. Naša 

škola, kao i ostale koje su učestvovale u ovom projektu, predstavljale su po jednu zemlju koja 

pripada Evropskoj Uniji. Ove godine, Osnovnoj školi  “Sonja Marinković” je pripala Švedska. 

Mnogobrojne informacije o ovoj zemlji su se mogle dobiti na osnovu pripremljenih plakata, koji 

su uglavnom nastali u saradnji učenika i nastavnika. Ovi plakati su krasili zidove kućice u kojoj 

smo bili smešteni. Na pomenuti način su zainteresovani mogli dobiti opšte informacije o 

Švedskoj, o njegovom nacionalnom parku Abisko kao i o dobro poznatim vikinzima, a mogli su 

se upoznati i sa novčanicama koji se tamo koriste. Posetioci su mogli da pogledaju slike i 

pročitaju informacije o poznatim književnicima, glumcima i režiserima koji potiču iz ove zemlje. 

Najzainteresovanijima su podeljene mape i informatori koji se odnose na Švedsku. Decu smo 

obradovali zastavicama i privescima koji ukazuju na pomoć o podršku koju je škola dobila od 

ljudi koji rade u ambasadi. Pohvalili smo se i gostima koji su za vreme Švedske nedelje posetili 

našu školu i družili su se sa nama.  Ono što je najviše privlačilo pažnju je bio vikinški brod i 

oružja velikih dimenzija, koji su napravljen od drveta i papira, kao i zastava propisanih dimenzija 

koju je vetar prelepo razvio. Mnogi su bili zainteresovani i za maketu švedske kućice koja je 

takođe bila izložena. Potpuno neočekivano smo zatekli Šveđane ispred našeg štanda koji su 

detaljno pregledali sve što je naša škola pripremila za ovu manifestaciju. Oni su utoku razgovora 

izrazili svoje oduševljenje uloženim trudom i obuhvatnim radom. Veoma su se lepo zabavili 

prepoznajući zanimljivosti njihove zemlje, a njihovi komentari su za nas značii najverodostojniji 

fidbek za to da smo uradili kvalitetan rad. Ostali posetioci su bili prijatno iznenađeni time što se 

na našem štandu sve delilo besplatno. Na bini su nas predstavljale Omaljev Fiorela, Jovana Delić 

i Milica Vukov koje su bile obučene u Svete Lucije, i na taj način su prikazale poznati praznik 

svetlosti i način proslavljanja istog. A kao šlag na tortu  devojke Harča Andrea, Bodo Timea i 

Mezei Simona su otpevale pesmu Mama Mia od najpoznatije Švetske grupe ABBA, i za to dobile 

veliki aplauz publike. Smatramo da je cilj, da se učenici iz škole na jedan kreativan i znatno 

drugačiji način od do sada naviknutog upoznaju pre svega sa Švedskom ali i sa ostalim zemljama 

predstavljenim od strane ostalih škola, postignut. Mnoga deca su nakon školskih časova aktivno 

učestvovala u potrazi za novim informacijama i zanimljivostima i otišla kući puna pozitivnih 

utisaka. Ovim putem se zahvaljujemo svim učenicima i nastavnicima koji su aktivno učestvovali 

u ovom projektu, na njihovom nesebičnom trudu, dragocenom vremenu i dobroj volji u uspešnoj 

realizaciji ovog projekta. Veliko hvala našim gostima i prijateljima iz Švedske, koji su svojim 

učešćem omogućili da osetimo duh Švedske  u našem gradu. 

 



                            

 

 

AZ  EURÓPAI FALU  ZÁRÓRENDEZVÉNYE 

              

 

Május tizedikén  városunk központjában meg lett tartva az EURÓPAI FALU  zárórendezvénye. 

Minden iskola amely részt vett ebben a projektben egy-egy  európai országot képviselt, iskolánk 

Svédországot képviselte. Minden iskola egy érdekes kisházban helyezkedett el és szabadon 

kirakodovásárt rendezhetett. Tanulóink,  tanáraikkal együtt, panókat készítettek  amelyek e 

kisházak falait díszítették és  így   sok új és érdekes  információt nyújtottak erről a szép országról. 

A járókelők megismerkedhettek az Abisko Nemzeti Parkal, visszamehettek a vikingek idejébe, 

megláthatták a svéd pénzt.  Mindenki szabadon barátkozhatott az ismert  írókkal, színészekkel, 

rendezőkkel.                                                                                                                                               

Az érdekeltebb felnőtteket  a Svéd Nagykövetségtől kapott térképekkel, egyébb tájékoztatást 

nyújtó anyagokkal, a gyermekeket pedig kulcstartókkal és zászlócskákkal ajándékoztuk meg. Az 

érdeklődők meg voltak elégedve , hogy nálunk minden röpirat ingyenes volt. A svéd 

vendégeinkel is kérkedtünk akik a svéd napokon méglátogatták iskolánkat és egy kellemes 

délelőttöt töltöttek velünk. A legnagyobb érdeklődést a fából és papírból készült vikinghajó és a 

nagyszabású harci eszközök váltották ki, valamint a megfelelő méretű zászló amelyet a 

vikinghajó felett szépen lobogtatott a szél. Sokan a tipikus svéd ház másában gyönyörködtek. 

Meglepetésünkre    állványunkat két svéd család is meglátogatta és nagy érdeklődéssel tekintették 

meg mit készítettünk országukról. Beszélgetés közben jól esett a dicséretük és az elismerésük, 

hogy egy rövid ídőre otthon érezhették magukat. Örültünk, hogy viszhangra találtunk. A 

szinpadon Omaljev Fiorela, Vukov Milica, Delić Jovana és Marija a Luca napi szokásokat 

mutatták be. 

A Mama Mia énekszámot, Harcsa Andrea, Bodó Timea és Mezei Szimóna kivitelezésében az 

Abba eggyüttes is nyugodtan végighallgathatta volna. A nézőközönség nagy tappsal kísérte ki 

őket. 



Véleményünk, hogy a projekt célya, hogy egy kreatívabb módon ismerjük meg Európa országait 

célt ért. Felkeltettük a gyermekek érdeklődését akik aktívan kapcsolódtak be a kutató munkába 

úgy iskolánkba mint a többi iskolában. Munkáikkal elégedettek lehetnek. 

Először is köszönetet mondunk minden svédországi barátainknak és vendégünknek, 

tanulóinknak, tanárainknak  akik nem sajnálva erejüket és idejüket hozzásegítettek a projekt 

eredményes megvalósításához. 

 

                         
 

 

 

                         

                  



     

 

 

European Village  

Numerous information about this country could have been obtained on the basis of prepared 

posters, which have been created by the cooperation of students and teachers. These posters 

adorned the walls of the houses where we were placed. The aforementioned way those who have 

been interested could get information about Sweden, of his National Abisko Park as well as about 

the well-known Vikings and they got familiar with the money that are used there. Visitors were 

able to see pictures and read information about famous writers, actors and directors who come 

from this country. Those, who were the most interested, were divided maps and brochures 

relating to Sweden. We cheered up children with flags and pendants that indicated the support the 

school received from the people who work at the embassy. We were thankful for the guests who 

visited our school and consorted with us during the week of Sweden. What most attracted 

attention was the Viking ship and weapons of large dimensions, which were made of wood and 

paper, as well as the flag of the prescribed size, which were beautifully developed by the wind. 

Many were interested for the Swedish model house which was also exposed. Completely 

unexpected, we found some Sweden’s in front of our stand, who were in more details examined 

everything that our school prepared for this event. They expressed through conversation their 

enthusiasm for delight efforts and comprehensive work.   They had a great fun recognizing 

curiosities of their country, and their comments are the most accurate feedback that we have done 

quality work. Other visitors were pleasantly surprised by the fact that on our stand everything 

was shared for free. Fiorela Omaljev, Jovana Delic, Marija Delic i Milica Vukov presented us on 

the stage, who were dressed in St. Lucia and in that way they showed the holiday of light and the 

method of celebrating it. And the cream on the cake was when Harča Andrea, Bodo Timea and 

Mezei Simona sang the song Mama Mia by the most famous Swedish group ABBA, and for that 

the girls received a big applause from the audience. We believe that the goal that pupils from the 

school familiarize with Sweden in a creative and very different way from now known and with 

the other countries presented by other schools. Many children have after school actively 

participated looking for new and interesting information, and went home with positive 

impressions. We hereby thank all the students and teachers who have actively participated in this 

project, for their selfless efforts, valuable time and good will in the success of this project. Big 

thanks for our guests and friends from Sweden, whose participation made it possible to feel the 

spirit of Sweden in our city. Photos from the final event can be seen on the following link 

; http://sdrv.ms/YQjRnY 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/zrenjanin/179-european-village
http://sdrv.ms/YQjRnY


                              
 

 

 

 

                                     

 

 

 

       27.5.2013. je održana završna manifestacija Čitalačke značke u Kulturnom centru gde su 

učenicima podeljene zaslužene nagrade. U pisanju i ilustrovanju dnevnika u našoj školi ove 

godine  najvredniji su bili učenici 1/1,  1/2,  2/2 u radnoj jedinici Zrenjanin i učenici 1/4  iz 

Lukinog Sela.   

Nagrade ove godine su odneli David Terek, 1/1 i  Zoe Boral, 2/2. 

 

 

2013. május 27-én Török Dávid, 1/2  és Boral Zoe, 2/2 osztály  tanulói  a Olvasási jelvényszerző 

versenyen kiérdemelt díjakat a Kultúrközpont nagytermében vették át. A versenyen ebben az 

iskolaévben részt vettek a nagybecskereki és a lukácsifalvi diákok ( 1/1, 1/2, 1/4, 2/2). 

 

 



                                                                      
 

 



                                        
 

Čas srpskog jezika u školskoj kuhinji 

  

  

        Na času srpskog kao nematernjeg jezika učenici su sa nastavnicom Valentinom Nađ 

napravili ukusne šarene kolače. U okviru redovnog časa, predviđeno je da učenici usvoje leksiku 

u vezi sa ovom temom, te je odlaskom u školsku kuhinju princip očiglednosti, kao jedan od 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/mihajlovo/126-cas-srpskog-jezika-u-skolskoj-kuhinji


najvažnijih nastavnih principa ovog predmeta bio zadovoljen. Slatko smo usvojili nove reči 

srpskog jezika! 

 

 

 

 

 

                                         MIHAJLOVO                                                          

Bezbednost na internetu  

 

Na času informatike, održanom 31. januara 2013. godine, nastavnik informatike, Robert Gombar, 

govorio je o zloupotrebi Interneta. Naučili smo na šta treba paziti kod korišćenja socijalnih 

mreža. Čuli smo o bezbednosti ličnih podataka i kako da se ponašamo u slučaju da ih neko 

zloupotrebi. 

 

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/mihajlovo/130-bezbednost-na-internetu


                                   

 
 

1.6. 2013,у суботу, су одржане разне активности  поводом Дана школе. Похваљени су ђаци 

који су постигли завидне резултате на разним такмичењима. Била је импресивна изложба 

ликовних радова.Манекенке и манекени наше школе су приказали  шта је сад у моди, а и 

какве фризуре да носимо да би били атрактивни.Нису изостали ни караоке, ни игра, ни 

певање, ни глума,  а и наши спортисти су се показали ,, у добром светлу``. 

 

 

 

                                                

 



 

 

 

Završna priredba u Lukinom Selu 

 

Dana 12. 06. 2013. u  Lukinom Selu , u školi  je prikazan prigodan program povodom završetka 

školske godine. 

Učenici I4, IV4, I5  i II5 odeljenja su sa velikim oduševljenjem  pevali , recitovali, igrali, i glumili. 

 

 

 

                                     Професионална оријентација  

 

 

                                Реални сусрети са светом рада - посета ''Житопродукту''  

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/lukino-selo/196-zavrsna-priredba
http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/profesionalna-orijentacija/187-2013-05-29-07-08-12


 

 

        У оквиру пројекта ''Професионална оријентација на преласку у средњу школу'' 

ученици осмих разреда  су посетили ''Житопродукт'' у пратњи педагога школе Предрага 

Бабића и наставнице Светлане Симићевић. Инжењер Тодор Нинковић, провео их је кроз 

радионице у којима су имали прилике да се упознају са послом бравара и електричара. 

Видели су разне машине, а предусретљиви радници су им показали шта која машина ради. 

И бравари и електричари ''Житопродукта'', као и господин Нинковић, више пута су истакли 

да нема '''добрих'' и ''лоших'' занимања'', да су сва занимања потребна, а да могу бити веома 

занимљива и лепа ако их одабере особа која то воли! 

 

 

 



Посета цвећари ''Даруши''  

 

У склопу пројекта ''Професионална оријентација'' ученици 7-1 и 8-1 одељења наше школе, 

посетили су  24. априла, цвећару ''Даруши'' у насељу 4. јул у Зрењанину. Ученике су 

водиле учитељица Јудит Миланков и наставница Светлана Симићевић. Љубазна власница 

цвећаре Соња Камраш упознала нас је са захтевима посла у цвећари, а затим нас је повела 

у разгледање расадника који се налази на Зеленом Пољу. Тамо смо сазнали много тога о 

узгоју цвећа, о раду у стакленицима, о предностима и манама цвећарског посла. Ученици 

су постављали бројна питања, а госпођа Соња Камраш је са задовољством одговарала. На 

крају посете сви смо добили мали поклон - саксију са цвећем. Хвала госпођи Камраш и 

цвећари ''Даруши'' на лепој сарадњи! 

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/profesionalna-orijentacija/185-2013-05-29-07-05-36


Посета ветеринарској амбуланти ''Таурус''  

 

У оквиру програма Професионлана оријентација на преласку у средњу школу, ученици 

ОШ ''Соња Маринковић'' са својом наставницом Светланом Симићевић посетили су данас 

ветеринарску амбуланту ''Таурус'' у Зрењанину. Ветеринари Тамара Топалов и Саша 

Десница приближили су ученицима посао ветеринара. Ученици су имали прилике и да на 

лицу места виде како изгледа вакцинисање пса, чишћење од паразита, лечење једне мачке, 

као и праву ветеринарску операцију - стерилизацију једног мачора. На крају, од љубазних 

домаћина добили су мноштво корисних брошура о заштити од беснила. 

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/profesionalna-orijentacija/188-2013-05-29-07-08-57


Посета ауто сервису ''ТОЧАК АУТО''  

 

Ученици осмих разреда данас су са наставницом Светланом Симићевић посетили ауто 

сервис ''Точак ауто'' у Манастирској улици у Зрењанину. Ту су се упознали са 

аутоелектричарским и аутомеханичарским послом, са процесом рада у једном оваквом 

сервису, са предностима и манама овог посла, као и са могућношћу усавршавања и 

напредовања. 

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/profesionalna-orijentacija/186-2013-05-29-07-07-14


Drugi mentorski sastanak  

  

  

Недавно је у нашој школи, која је менторска школа за Професионалну оријентацију, 

одржан други менторски састанак.  

Састанак су водиле ТиПО координатор Марица Гаврилов, координатор школског ПО тима 

Јудит Миланков и Светлана Симићевић. 

 

Časovi profesionalne orijentacije  

Učenici 7-1, 8-1 i 8-2 ove godine pohađaju časove Profesionalne orijentacije koji će im pomoći 

da bolje upoznaju sami sebe, svoje sposobnosti i interesovanja, da steknu informacije o srednjim 

školama, da saznaju kakvi su mogući putevi karijere, da se konkreto upoznaju sa raličitim 

zanimanjima i da, na kraju, kompetentno donesu odluku o tome koju će srednju školu upisati. 

Kurseve Profesionalne orijentacije u gradskoj školi drže nastavnice Otilija Kadar i Svetlana 

Simićević, a Profesionalna orijentacija se sprovodi i u izdvojenom odeljenju naše škole u 

Mihajlovu. 

  

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/profesionalna-orijentacija/184-drugi-mentorski-sastanak
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.343323659102460.1073741830.192901064144721&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.343323659102460.1073741830.192901064144721&type=3
http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/profesionalna-orijentacija/105-casovi-profesionalne-orijentacije


 
 

 

Poseta optičke škole  

 
 

14.2.2013. našu školu su posetili Miroslava Ignjatov i Aleksandar Gostojić iz optičke škole 

,,Pašćan``iz Novog Sada. Predstavili su svoju školu osmim razredima. Sa učenicima su 

prvenstveno popričali o tome da li su već odlučili koje škole će upisati. Dotakli i temu činilaca na 

osnovu kojih bi se trebala doneti odluka o tome koje će srednje škole odabrati, i razmatrali su 

bitnost i moguće posledice jedne takve odluke na njihov budući život. 

 

Projekat ’’Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu’’  

Projekat ’’Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu’’, koji 

sprovodi nemačka vladina organizacija GIZ u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike 

Srbije, obuhvata sve veći broj osnovnih škola. Ovaj program pruža mladima mogućnost da bolje 

sagledaju svoja interesovanja i sposobnosti, da se potpunije informišu o mogućnostima 

školovanja i putevima karijere, da steknu neposredno iskustvo u posetama 

firmama,organizacijama i institucijma i da ,na kraju, kompetentno donesu odluku o svom 

budućem zanimanju. 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/profesionalna-orijentacija/80-poseta-opticke-skole
http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/profesionalna-orijentacija/78-projekat-profesionalna-orijentacija-na-prelasku-u-srednju-skolu


KALENDAR UPISNIH AKTIVNOSTI  

I. 1.JUL – od 8:00h PROVERA LISTE ŽELJA OD STRANE UČENIKA U ŠKOLAMA 

II. 2.JUL – od 8:00 – 15:00 PRIJEM ŽALBI UČENIKA NA IZRAŽENE ŽELJE I 

UNNOŠENJE ISPRAVKI 

III. 3.JUL – do 12:00h OBJAVLJIVANJE ZVANIČNE LISTE ŽELJA UČENIKA U 

OSNOVNIM ŠKOLAMA 

7. JUL do 9:00h OBJAVLJIVANJE ZVANIČNIH REZULTATA RASPODELE PO 

ŠKOLAMA I OBRAZOVNIM PROFILIMA, U OSNOVNIM ŠKOLAMA. 

8. I 9. og JULA  OD 8:00 – 15:00h UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE, PRVI UPISNI 

KRUG, OSIM ZA UČENIKE KOJI SU SE UPISALI U ŠKOLE ZA KOJE SE POLAGAO 

PRIJEMNI ISPIT. 

9.JUL  OD 8:00 – 15:00h popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug 

12. JULA  OD 8:00 – 15:00h UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE, DRUGI UPISNI 

KRUG, OSIM ZA UČENIKE KOJI SU SE UPISALI U ŠKOLE ZA KOJE SE POLAGAO 

PRIJEMNI ISPIT. 

SVE RELEVANTENE PODATKE ZA UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE MOŽETE 

PRATITI NA ZVANIČNOM SAJTU ZA UPIS: 

http://www.upis.mpn.gov.rs/ 

 

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/zrenjanin/198-kalendar-upisnih-aktivnosti
http://www.upis.mpn.gov.rs/


                            


