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SONJA  MARINKOVIĆ  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  NAGYBECSKEREK 

                            ÉVKÖNYV 

 

 



Према чл. 52 Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС”, 

55/2013) Школа је дужна да води Летопис за сваку школску годину. Летопис 

садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног 

рада. Школа у публикацији представља програм и организацију рада, у складу са 

годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, 

кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе. Школа публикацију 

из става 2. овог члана објављује на својој интернет страни до 1. октобра за текућу 

школску годин. Школа је дужна да има своју интернет страну. 

 

2. септембар 

У понедељак, 2. септембра,  уз свечани пријем отворена су врата школе 

првацима. Свечани дочек приредили су им ученици петих разреда и учитењице 

првих разреда Зорица Јерковић и Ана Гера. Вршилац  дужности директора Јелена 

Јеноваи је поздравила прваке и њихове родитеље. Пријем првака је и медијски 

пропраћено. 

Szeptember 2-án   nyitott kapukkal vártuk a leendő diákjainkat és szüleiket. Аz 

ötödikesek és az első osztályokat vezető tanítönők Jovanović Márta és Jerkovi ć Zorica 

műsorral kedveskedtek az elsősöknek. Az új tanulókat  és szüleikeket  Jenovai Jelena, 

igazgatójelölt köszöntötte.  

  



                                

 

  

Угледни час из математике 

18. септембра је је наставница Ирена  Мезеи Беловаи одржала угледни час из 

математике у 5/2 разреду 

Bemutató óra аz 5/2 osztályban 

2013 szeptember 18-án, Mezei-Belovai Irén matematikatanár bemutató órát tartott az 

V.2 osztályban. A diákok az összetett halmazműveleteket gyakorolták egyénre szabott 

feladat- és megoldáslapok segítségével.  

      



Дечија недеља -Gyermekhét 

7.X  2013 

Дечија недеља је обележена разним активностима. Ученици осмог  и трећег 

разреда заједно су слушали бајке и припремали илустрације о бајкама. Одржана 

су и разна спортска такмичења. 

2013 X. 7. 

Az első tanítási órán a nyolcadik osztályosok harmadikosokkal közös mesehallgatáson 

vettek részt, majd a hallottak alapján meseillusztrációt készítettek. A nap folyamán a 

helyi sportcsarnokban osztályok közötti focibajnokság zajlott, amelyen mindenki részt 

vett, ki szurkolóként, ki versenyzőként. 

 

  

 

9. 10. 2013 је одржан заједнички час из математике у осмом и четвртом разреду.  

2013 X. 9. Szerdán is közös matematika óra volt kicsiknek és nagyoknak, ezúttal a 

negyedikesek a nyolcadikosokkal közösen készítettek szabályos poliédereket. 

 

 

  



 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА  У МИХАЈЛОВУ  - GYERMEKHÉT A SZENTMIHÁLYI 

ISKOLÁBAN 

6/3 разред је у оквиру  Дечије недеље  приказали књигу Дечаци Павлове улице, 

посетили Музеј у Зрењанину, а у Културном центру одгледали цртани филм о 

другарству. 

A 6/3 tagozat a gyermekhét -program keretén belül Molnár Ferenc:  A Pál utcai fiúk 

című ifjúsági regényt dolgozták fel és mutatták be, mint házi olvasmányt. Magyar 

nyelvből az óra az iskolánk területén lévő parkban lett megtartva. Nagyon érdekes volt, 

hogy két csapatra: a Pál utcai fiúk és a Vörösingesek csapatára oszlott az osztály, de 

végülis összetartottak és jól megjátszották a grundért való harcot. A diákok számára a 

szereplők jellemzése volt a legérdekesebb. 

 

 

A szentmihályi iskola tanulói a gyermekhét napjaira tervezett program keretében 2013, 

okt. 8-án a nagybecskereki Városi Múzeumba látogattak el. A Kultúrközpontban 

rajzfilmet tekintettek meg,amely a barátságról, az összetartásról, a segítőkézségről 

szólt. Ezeknek a tanulságoknak és pozitív tulajdonságoknak a levonása kellemes 

hatással volt a gyerekekre. 



 

 

Било је забавније учити  немачки језик у парку него у учионици.  

Az iskola parkjában a tanulóknak érdekesebb volt az óra,mivel felszabadultabbak 

lehettek és igy aktivabban fejthették ki tudásukat német nyelvből. A tanárnő is és a 

diákok is úgy tervezik, hogy más alkalommal is lehet a szabadban ilyen sikeres órát 

tartani, aminek a gyerekek nagyon örülnek. 

 

 

Наставник  техничког образовања је са ученицима организовао такмичење у 

вожњи бицикла. Себастијан  Ласло и Валтер Чордаш  су били најбољи. 

 

Tanárunkkal,műszaki ismeretekből, kerékpár-versenyt szerveztünk az iskolapályan. 

Örömmel, de izgatottan mutathatta be minden diák, hogy hogyan küzd meg az 

akadályokkal a saját kerékpárjával. Végül is László Szebasztián és Csordás Valter 

lettek a legjobbak. 



 

Беата Косо је освојила 1. место на општинском и окружном такмичењу У 

Зрењанину 9. октобра 2013 у стоном тенису. У екипном такмичењу Валентина 

Хорват, Беата Косо и Андреа Сабо такође су освојили 1. место на овом 

такмичењу. 

201310.9-én asztaliteniszezőink részt vettek az iskolabajnokságon Nagybecskereken. 

Kószó Beáta 1. helyezést ért el, a községi és a körzeti versenyen is. Csapatban 

Horváth Valentina, Kószó Beáta és Szabó Andrea ugyanúgy 1. helyezést értek el a 

községi és a körzeti versenyen is. 

 

 

  

 



У Михајлову је одржано и такмичење  у кошарци. 

2013 október 10-én az ötödikes és hetedikes diákok a gyermekhét alkalmából 

kosárlabdameccset játszottak. A játékot a tornatanárnő irányitotta és felügyelte. A 

csapatok vegyesek voltak,igy egyenlő eséllyel indulhattak. Először a fiúk játszották le a 

meccset, a lányok pedig a szimpatikusabb csapatnak szurkoltak, utána forditva. A 

diákok nagyon jól érezték magukat. 

 

 

Није изостао ни крос на 600-800 метара. 

A felsősöknek a pénteki napon futóverseny lett szervezve órák után, mint egész 

Szerbiában, ezen a napon, minden iskolában. A futás az iskola utcájában zajlott 

le.Körübelül 600-800 m futottak le a tanulók.  

 

 

 

 



У 5/3 је одржано такмичење у рецитовању. 

Az V.3 osztályban versmondó verseny volt a magyar óra keretén belül. Legtöbb vers a 

gyermekekről, valamint a gyermekeknek szólt. A legjobb versmondók jutalmul ötöst 

kaptak ebből a tantárgyból. Szintén egy magyar órán csak magyar szólásokat és 

közmondásokat gyűjtöttünk és mondtunk el.  

 

Током Дечје недеље у Лукином Селу је било веома узбудљиво. Ђаци су 

учествовали у креативним радионицама и спортским такмичењима. Све је 

протекло у добром расположењу. 

 
 

 

 

 

25. октобра наставница ирена Мезеи Беловаи и учитељица Марта Јовановић су 

заједно одржале угледни час у 5/2 одељењу. Часу су присуствовали наставници и 

учитељи. 

AZ OSZTHATÓSÁGRÓL – KICSIT MÁSKÉPPEN 

2013 október 25-én, pénteken, Mezei – Belovai Irén matematikatanár és Jovanović 

Márta osztálytanító bemutató órát tartottak az V.2 osztályban, melyen jelen voltak 

Farkas Izabella, Kádár Ottília, Sulykó Ibolyka, Takarics Teréz és Süveg Valentina 

pedagógusok. 

A tanórán az ötödikesek az oszthatóságról tanultak. Beszélgettek a ritmus, periódusok 

fogalmáról. Példákat kerestek erre a természetben, művészetekben. 

Ritmusjátékokat játszottak. 10*10-es számtáblázatokat színeztek. A tárgyalás során 

megtanulták az osztó és többszörös fogalmakat. Az óra befejező részében Weöres 

Sándor Haragosi című versével játszottak ritmusjátékot. 

A videófelvételt is megtaláljátok ezen a FB oldalon. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.424277211007104.1073741855.192901064144721&type=1


  

26. октобра ученици из Михајлова су са наставницом биологије посетили золошки 

врт Палић. Екскурзија је допринела да се употпуне научене лекције. 

2013 okt.  26-án,szombaton 1 napos kirándulást szervezet a biológiatanárnő a palicsi 

állatkertben.A tanulmányi kirándulás a biológiaórákon elhangzott és tanult anyagot is 

magába foglalta.Számunkra érdekes kirándulás volt,mert minden állatnál volt ismerte.. 

 

 

5. 11. 2013 Је приказана Бајка о Мајушку  у школи у Лукином Селу. Заједно са 

Мајушком и глумцима, певала су и играла деца из вртића и школе. 



 

 

У уторак, 19. новембра у  галерији Народног музеја одржана је  промоција нове 

књиге Роберта Такарича „Траже се паметни детективи за откривање историје“.  

Организатори промоције били су: Издавачка кућа Едука, Народни музеј Зрењанин 

и библиотека ОШ „Соња Маринковић“ Зрењанин. На промоцији су били присутни  

ученици, наставници и библиотекари више зрењанинских основних школа. Аутор 

књиге Роберт Такарич је добитник бројних награда. Помоћни уџбеник „Траже се 

паметни детективи за откривање историје“ је необична књига која се састоји  од  

прича  препуне историјских чињеница и у свакој од њих крије се грешка  коју 

паметни детективи, љубитељи историје треба да открију. 



  

22. 11. 2013 је организована свечана додела награда учесницима ликовног 

конкурса "Мој кућни љубимац - мој највернији пријатељ", у великој сали Културног 

центра у Зрењанину, у организацији ЈКП  "Чистоћа и зеленило" Зрењанин. 

Немања Ерски, ученик ИИ1, освојио је прву награду у категорији ученика другог 

разреда. 

   Erski Nemanja második osztályos tanuló a nagybecskereki Kúltúrközpontban átvette 

ajándékát amelyet az első helyezésért kapott  a Čistoća i zelenilo nevezetű vállalat 

pályázatán. Az ajándék egy gyönyörű kerékpár.  

 

 

12. децембра четири ученика виших разреда били су чланови тима радионице у 

оквиру пројекта ,, Биопроизводња од обданишта до факултета. Радионица која се 

одржала у Лукином Селу популарише органску производњу. 

Csütörtökön december 12- én, az iskola négy felsős tanulója részt vett Lukácsfalván a 

,,Biotermelés óvodától egyetemig`` elnevezésű projektum keretében megtartott 

műhelymunkában. A projektum célja a biotermelés népszerűsítése. 



 

 

 

 

Српски као нематерњи језик 

Наставница Валентина Нађ је одржала угледни час у Михајлову. 

Тема: Аудио-визуелни и тактилни подстицај за спонтано ослобађање говора  

  

Новогодишње свечаности 

Пре распуста наши ученици  су учествовали  у многобројним културним 

активностима. 

Ученици из Лукиног Села у суботу, 21. децембра са почетком у 17 часова у Дому 

културе у Лукином Селу  учествовали су  у свечаности поводом празника. 

Прелепим песмама, рецитацијама и ритмиком одушевиле су присутне. 

Szünidő előtt számos kultúrműsorban lépnektanulói fel tanulóink. 

Lukácsfalvi diákjaink szombaton, december 21-én 17 órától lépnek fel ünnepi műsorral 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428568140578011.1073741865.192901064144721&type=1


a lukácsfalvi kultúrotthonban. 

 

 

  

 

У Михајлову, у недељу, 22. децембра са почетком у 19 часова у Дому културе 

ученици наше школе учествују у  свечаном  програму  поводом Божића. 

A szentmihályiak vasárnap, december 22-én este 7 órakor a József Attila Művelődési 

Egyesülettel karöltve karácsonyi műsort adnak a faluban. 

 

 

22. децембра у 19 часова у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ у организацији 

Методичког центра и Аматерског позоришта „Мадач“  ученици наше школе и 

Зрењанинске гимназије учествују у божићном програму. 

December 22-én este 7 órakor a Toša Jovanović                                               

Népszínházban a Módszertani Központ és a Madách Amatőr Színház szervezésében 

iskolánk és a gimnázium diákjai karácsonyi műsort készítettek. 

 



  
 

У понедељак, 23. децембра са почетком у 10 часова ученици и наставници наше 

школе организују празнични програм у Културном центру у Зрењанину. У 

осмишљавању маштовитог програма и његовој реализацији учестовали су Тим за 

промоцију школе са координатором, учитељицом Весном Јовановић. У програму 

су учествовали  Зорица Јерковић, Љубица Панић, Снежана Жугић, Милена 

Челиковић, Валентина Нађ, Валерија Јованов, Кристина Лабанц, Александра 

Лазички, Ана Гера и Светлана Симићевић, уз техничку подршку Миљана 

Прелевића. 

Новогодишњем програму су присуствовали и начелник Средњобанатског округа 

Душан Шијан, начелник Школске управе Станиша Бањанин, помоћник 

градоначелника Душко Радишић, помоћник председника Скупштине града Јанош 

Пушкаш, директорка Основне школе „Вук Караџић“ Татјана Павловић, директор 

Културног центра Горан Маринковић, директор Предшколске установе Владимир 

Петровић, као и ученици ОШ „Вук Караџић“ и девојчице и дечаци из вртића „Дечја 

радост“... 

Празник је честитала в. д. директорка ОШ „Соња Маринковић“ Јелена Јеноваи, а 

госте је поздравила учитељица Гордана Костић Мирчетић. 

Mint minden általános iskolában, nálunk is fontos a félév. Ennek és az elkövetkező 

ünnepek nevében iskolánk a Kúltúrközpont nagytermében ünnepi műsort adott. 

Az ünnephez méltó szép versekkel, táncal, színelőadással örvendeztettük meg a 

közönséget aki szintén egy percre hitt a csodában. 

A rendezvény szervezője és vezetője Vesna Jovanović, a promóciós csapat  vezető és 

e csapat tagjai voltak. A műsorban részt vettek: Zorica Jerković, Ljubica Panić, Snežana 

Žugić, Milena Čeliković, Nagy Valentina, Jovanov Valéria, Labanc Krisztina, Aleksandra 

Lazički, Gera Anna és Svetlana Simićević. A technikai rendező Miljan Prelević. 

Vandégeink: Dušan Šijan, a Közép-bánáti körzet elöljárója, Staniša Banjanin, az 

oktatási minisztérium közép-bánáti felelőse, Duško Radišić, segédelnök, Puskás János, 



a városi képviselő--testület elnöke, Tatjana Pavlović, a Vuk Karadžić Általános Iskola 

igazgatója és Vladimir Petrović , a nagybecskereki óvodák igazgatója. Legkedvesebb 

vendégeink a Vuk Karadžić Általános Iskola tanulói és az ovisok voltak. 

 

  

 

У понедељак, 23. децембра са почетком у 19 часова наши ученици учествују у 

божићном програму КУД-а Петефи у Зрењанину. 

Szintén hétfőn, december 23-án de este 7 órai kezdettel a nagybecskereki Petőfi 

Művelődési Egyesület karácsonyi műsorában lépnek fel tanulóink. 

 

 



У петак 27. децембра у 17 часова за ученике виших разреда је била одржана 

велика BLACK & WHITE журка!!! 

 

  

 

 22. јануара обележен је Дан мађарске културе. Циљ обележавања је неговање 

матерњег језика и традиције. 

A szentmihályi iskolában nyilvános magyarórán a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN, 

január22-én , versekkel és idézetekkel tettük tartalmassá és ünnepélyessé ezt a napot. 

Iskolánk halljában a pannón képzőművészeti munkákat és kiállitottuk magyar 

motivumokkal pl.: a csodaszarvas, a tulipán, és más motivuimok. Célunk anyanyelvünk 

ápolása, megőrzése, nemzetikultúránk fejlesztése. 

 

 

 

 



27. јануар,  Савиндан 

27. јануара 2014 обележена је школска слава Свети Сава. Ученици су извели 

пригодан програм, а потом је за ученике виших разреда био организован квиз где 

су наше свезналице показале колико познају живот светитеља и појмове из опште 

културе. 

  

  

 

Szent Száva-alkalmi műsort szerveztünk iskolánk halljában.Az ünnepi műsort 

2014január 27-én tartottuk meg,melynek keretén belül iskolánk alsós és felsős diákjai 

Szent Száva életéről,bölcsességéről olvastak fel szövegeket,valamint 

hőskölteményeket adtak elő és dramatizáltak. 



 

 

 

Савиндан у Лукином Селу  

Ученици школе у Лукином Селу обележили су Савиндан свечаним програмом. 

Сечен је славски колач, а ђаци су своја знања о Светом Сави показали учешћем у 

тематском квизу о животу првог српског просветитеља. Кумови школе, Стефан, 

Страхиња, Жељка и Борко Марков из Лукиног Села, су свако дете даривали 

поклоном. Својим доброчинством усрећили су децу и улепшали овај свечани дан. 

 

 



МЕЂУНАРОДНИ ДАН МОЧВАРНИХ ПОДРУЧЈА 

ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР- 2. фебруар, Међународни дан мочварних подручја, 

обележили су ученици 8/1 на часу корелације Географије и Биологије, у сарадњи 

са наставницама Даницом Димитријевић и Изабелом Ружичка. Ученици су 

припремили презентације о Засавици, Обедској бари, Царској бари и Лудошком 

језеру, а презентацији су присуствовали и ученици 5/1. 

 

  

 

 

У петак, 7. фебруара, ученици наше школе имали су прилику да у Великој сали 

Културног центра одгледају представу ''Мач''. 

                                 

Дан матерњег језика - Az anyanyelv napjа 

   21. 2. 2014 

    Поводом Дана матерњег језика, организована је радионица са темом: Лепе 

речи. Радионицу су осмислиле и реализовале учитељице Ана Гера, Љубица 

Панић и Весна Јовановић. Ученици I2, II1 и III1 су кроз дружење и игру имали 

приликe да се боље упознају и да науче неколико речи на српском, мађарском и 



ромском језику. Иако су им матерњи језици различити, они нису били препрека за 

успешну комуникацију. Порука данашњег дружења је :  „ Говоримо различитим 

језицима, али се разумемо!`` 

  

    „Az anyanyelv napja`` alkalmából, Gera Anna, Panić Ljubica és Jovanović Vesna 

tanítónők foglalkozásokat szerveztek. Az I2, II1 és III1 osztályok tanulói társalogtak. 

Gyermekjátékokon keresztül lehetőséget kaptak, hogy jobban megismerjék egymást, 

egymás anyanyelvét valamint megtanúljanak  egy pár szót magyar, szerb és roma 

nyelven. Szép szavakat is gyűjtöttek. A mai találkozó üzenete: ,,Különböző nyelveken 

beszélünk, de megértjük egymást !" 

 

 

 

 

24. фебруара је представљена антологија прозног стваралаштва мађарских 

војвођанских песника. 

Ezüsttulipán c. antológia bemutatója 

Február 24-én iskolánk tanulói részt vettek az Ezüsttulipán című antológia bemutatóján. 

Vajdasági magyar költők verseit olvasták , szavalták , és evvel hozzájárultak a könyv 

sikeres bemutatásához. Szavalóink: Savić Szasa, Borál Zoe, Tóth Leóna, Benák 

Krisztián, Gyémánt Laura, Dorogi Nikoletta, Lukács Anna és Malesev Dávid. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.463007293800762.1073741903.192901064144721&type=1


  

28. фебруар 

Маскенбал – Farsang 

Maskenbal je održan u organizaciji Đačkog parlamenta. Maske su nastale na časovima 

Likovnog i na časovima izbornog predmeta Crtam, slikam, vajam. Žiri, sastavljen od 

nastavnika i učenika, izabrao je 3 najuspešnije maske, a proglašena je i nagrada 

publike, nagrada za najuspešniji nastup i za najveselijeg učesnika.  

 

  
 

3. марта су учитељице Естер Кочиш и Хајналка Чордаш организовале ,, Отворена 

врата`` будућим првацима. Дружење са будућим ученицима и њиховим 

родитељима је протекло у пријатној атмосфери. 

Iskola-nyitogató programot indítottunk a  leendő kisdiákok és szüleik részére  Kocsis 

Eszter a jövendőbeli elsősök tanítónője és Csordás hajnalka  március 3-án fogadták és 

foglalkoztatták az ovisokat és szüleiket.  



 

Ради успешне  сарадње организована је заједничка акција међу школама из 

екологије под називом Дрво живота.  

Vándor kiállitás az iskolák közötti együtműködés fejlesztése céljából. A magyarcsernyei 

Petőfi Sándor A.I. hetedikesek csoportja készitette az ÉLETFA cimű ökológiai 

jelentőségű plakát sorozatot mint környezetvédelmi akció részét a SZÉKELY KAPUK-

ZÖLD KAPUK közép európai verseny keretében. 

A gyerekek azokat az ökólógiai jelentöségű értékeket mutatták be hat plakátom, melyek 

nélkül elképzelhetetlen az élővilág jövője a Földön. 

 

Március 4.én és 5-én a zrenjanini és szentmihályi ,,Sonja M. Ált iskolában Salamon V. 

Valentina rajztanárnő kiállitotta a plakátokat és a tanulok megtekintetté őket, valamint 

mondhatták véleményüket, irhattak róluk. 

 



 

 

 

26. марта у Дому културе у Михајлову ученици су одгледали представу Мачак у 

чизмама у извођењу групе из Новог Кнежевца. 

201403.12-én a szentmihályi kultúrotthon nagytermében iskolánk tanulói megnézték a 

Csizmás kandúr cimű bábjátékot a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszinház 

előadásában. 

 

 

21. марта одржана је завршна приредба класичног плеса за ученике из Михајлова. 

Победници у плесу су Беата Косо и Емил Павловић. 

Modern és klasszikus táncokra tanította Terzin Róbert, zentai táncoktató a szentmihályi 

diákokat.A táncvizsga 201403.21-én lett megrendezve a kultúrotthon nagytermében.A 



környező helységekből is érkeztek versenyzők a táncra valamint szép számban 

közönség is. A gálaest tánckirálynője Kószó Beáta, 7-es diáklány lett, míg a fiúk közül 

Pavlovity Emil, 5 -es diák lett a legkiválóbb táncos. A verseny kellemes hangulatban 

zajlott le. 

 

 

Песничка штафета 

По 40. пут је  9.  априла   Песничка штафета  стигла  у нашу школу! Гости-

видитељи овогодишње, јубиларне, Песничке штафете били су песници Игор 

Коларов и Бранко Стевановић. Дочекала их је весела посада брода, гусари и 

путници. Ово маштовито путовање кроз поезију осмислила је библиотекарка 

Валерија Јованов, мале глумце спремила је учитељица Весна Јовановић, а 

техничка подршка је била поверена учитељици Снежани Жугић.  

Млади песници наше школе су се представили публици и жирију, а жири је 

изабрао најбоље песнике. То су Дарио Михаљевић, Ана Нађ и Роксанда Јашари. 

 

 



11. априла је у КУД ,, Петефи`` организовано књижевно вече поводом Дана 

песништва. Организатор је учеснике наградио књигама. 

Április 11- én a nagybecskereki Petőfi MME- ben irodalmi estet rendeztek a költészet 

napja alkalmából. 

Iskolánk alsós- és felsős tanulói szavalataikkal ünnepélyesebbé tették ezt a 

rendezvényt. A szavalók könyvjutalomban részesültek. 

Résztvevő diákjaink: Lebanov Valentin II/2, Králusz Una II/2, Borál Noa II/2, Borál Zoe 

III/2, Pecikoza Viktor II/2, Kádár Beáta II/2 

Török Dávid II / 2, Nagy Anna II / 2 , Szlacki Erik III / 2 , Lukács Anna VII / 2 és Lukács 

Áron V / 2. 

  

Ученици су 16. априла одгледали комедију Роберта Ленарда  у позоришту у 

Зрењанину. 

Iskolánk tanulói 2014 április 16-án megtekintették a nagybecskereki Madách Amatőr 

Színház Ifjúsági Pódiumának előadásában Lénárd Róbert: Éjféltájt című komédiáját.  

Szereplők:  

Barta Szanella, Bodó Tímea, Koppi Júlia, Kenyeres Karolina, Csíkos Dániel, Barta 

Frigyes, Urbán Mária, Manga Anikó és Detki Szuzanna.  

Rendező: Jenovay Lajos. 



 

 

Посета Царској бари  

 

Ученици ИИ-4 одељења ОШ “ Соња Маринковић” из Лукиног Села заједно са 

својом учитељицом Јудит Миланков 11.4. 2014 посетили су природни резерват 

Царску бару поводом Дана заштите природе у Србији. Ученици су обишли 

природњачки музеј и одгледали документарни филм о Царској бари. Након 

пројекције израдили су цртеже који су осликавали ланац исхране у овом 

резервату. Шумари су спремили саднице које су заједно са ученицима посадили 

на чистини крај рибњака. Присуствовали су и излову риба из зимовника Рибњака 

”Ечка” . Доживљај је био потпун када су ученици одшетали и до саме обале 

Царске баре и уживали у прелепом игралишту и природи.  

 

 

 

 



 

Отворена  врата 

Родитељи су имали могућност да 26.4. 2014 посете часове у нашој школи. 

 

 

НЕДЕЉА ЕСТОНИЈЕ 

ЕВРОПСКО СЕЛО - НЕДЕЉА ЕСТОНИЈЕ 

Ове године, на манифестацији Европско село, наша школа представља Естонију. 

Естонија, или званично Естонска Република (естонски: Eesti или Eesti Vabariik) је 

држава у северној Европи , и држава чланица Европске уније од 2004. По 

последњем попису има  1.340.194 становника. Главни град је Талин. Службени 

језик је естонски, који је близак финском и мађарском. Руски је такође врло 

раширен језик и већина становништва га зна. 

Током Недеље Естоније потрудили смо  се да што више научимо о овој европској 

земљи. Једна од активности била је  и израда сувенира, са мотивима естонске 

културе и традиције, који ће бити дељени посетиоцима нашег штанда на завршној 

манифестцији  7.05.2014 

У среду, 7. маја , на централном градском тргу одржала се завршна свечаност 

манифестације Европско село.Наша школа  је представљала  Естонију.  Много 

смо научили о овој европској земљи. 

Ученици нижих разреда припремилу су  за посетиоце нашег штанда сувенире са 

мотивима Естоније, а ученици виших разреда су  на завршној манифестацији 

извели плесну тачку.  

На часу техничког образовања   ученици праве ветрењачу  која ће бити изложена 

на нашем штанду  као један од симбола Естоије. 



 

28. маја 2014 год је у народном позоришту , , Тоша Јовановић`` одржана завршна 

свечаност Читалачке значке. Из наше школе бронзаном значком је награђена Ема 

Нађ, ученица 3/2 разреда, а сребрну значку је добио Бојан Момирски, ученик 6/1 

разреда.  

На овом такмичењу су учествавали ученици 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/4,3/2, 6/1 и сви 

добијају похвалницу за учешће. 

И ове године ученици су показали љубав према књизи ,показали су колико су 

маштовити и креативни. Аутори ових дневника већ схватају да ће им књига 

олакшати живот, пријатељски ће им помоћи да се снађу у шареном и бурном 

сплету мисли, осећања и догађаја. Схватају да их књига учи да процене људе и 

саме себе.  

Честитамо Ема , Бојане !  

Május 28-án a Népszinházban az Olvasási jelvényszerző verseny zárórendezvényén 

Nagy Emmát, a 3/2 osztály tanulóját bronzéremmel tüntették ki, Bojan Momirski, a 6/1 

osztály tanulója pedig ezüst érmet kapott.  

A versenyen részt vettek az 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/4,3/2, 6/1 osztályok tanulói és 



dicsérő oklevélben részesülnek. 

  

 

29.5.2014 је одржана свечаност поводом постављања спомен плоче Каролин 

Месингер и овом приликом је отворена и стална изложба портрета познатих 

личности који су некада били ученици наше школе.  

 

 



 

 

     

 

30. маја су се осмаци опростили од школе, а после следи прослава у Народном 

позоришту. 



Мájus 30. a ballagás napja volt, majd következett a záróünnep a Madách színházban. 

 

 

 

 

 

 



 

   Дан школе - Iskolanap  

Ове године Дан школе прослављен је у спортском духу. Организовани су спортски 

сусрети међу одељењима, као и фудбалска утакмица ученици- наставници где су 

наставници убедљиво победили. После утакмице следила је игра ''између две 

ватре'' где су равноправно учествовале девојчице из виших резреда, наставнице, 

директорка, секретарица, психолог и теткица.  

 

Такмичења 

Беата Косо је освојила 1. место на општинском и окружном такмичењу У 

Зрењанину 9. октобра 2013 у стоном тенису. У екипном такмичењу Валентина 

Хорват, Беата Косо и Андреа Сабо такође су освојили 1. место на овом 

такмичењу. 

201310.9-én asztaliteniszezőink résztvettek az iskolabajnokságon Nagybecskereken. 

Kószó Beáta 1. helyezést ért el, a községi és a körzeti versenyen is. Csapatban 

Horváth Valentina, Kószó Beáta és Szabó Andrea ugyanúgy 1. helyezést értek el a 

községi és a kötzeti versenyen is. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.494190744015750.1073741944.192901064144721&type=1


 

 

22, 23, 24. новембра 2013 Ученици из МИхајлова учествују на 9. ђачком такмичењу 

у стоном тенису у Печују и освајају друго и треће место. 

Feledhetetlen esemény számunkra hogy 2013 nov 22. ,23. és 24-én részt vettünk a 

Pécsett megrendezett 9. Összmagyar diákbajnokságon. Iskolánkból 8 versenyző 

képviselte az asztaliteniszezőket. Rendkivü szép fodtatásban részesültünk. Szombaton 

volt a verseny ,amelyben kiváló eredményt értünk el. Az általános iskolások 

kategóriájában iskolánkból Szabó Andrea 2. helyezést ért el, amig Kószó Beáta és 

Horváth Valentina a 3, helyen rajtoltak. 

 



 

29. новембар 2013 

 

У Печују, у организацији печујског АНК- центра за таленте, 29. новембра 2013 Је 

одржано је традиционално, девето по реду, такмичење из математике на којој су 

учествовале и екипе из нашег града. Трочлану екипу ученика седмог разреда 

чинили су Мезеи Адријан из ОШ „Соња Маринковић“ у Зрењанину као и Сабо 

Андреа и Сабо Анита из школе у Михајлову. Чланови екипе ученика осмог разреда 

били су Ковач Имола и Лазар Јулија из школе у Зрењанину . Мада ове године 

нисмо успели доћи до победничког постоља, учествовали смо и дане боравка 

искористили врло садржајно. 

        A pécsi ANK Tehetségpont az idén kilencedik alkalommal rendezte meg november 

29-én hagyományos nemzetközi matematikaversenyét. 

   A IX. Apáczai Matematika Kupa résztvevői Pécs-baranyai, valamint határon túli 

magyar iskolák hetedikes és nyolcadikos diákjai voltak. A Nagybecskereki Módszertani 

Központ két csapattal rajtolt. Szabó Andrea, Szabó Anita a szentmihályi és Mezei 

Adrián a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola tanulói alkották a hetedikes 

csapatot. A nyolcadikos csapat tagjai Kovács Imola és Lázár Júlia a nagybecskereki 

Sonja Marinković Általános Iskola, valamint Makán Albert a muzslyai Szervó Mihály 

Általános Iskola tanulói voltak . Dobogós helyezést nem sikerült elérnünk az idén, de 

újra ott voltunk és tartalmasan teltek napjaink. 

 



  

  

На такмичењу из математике које је одржано 7. Фебруара 2014 У гимназији Бољаи 

у Сенти Андреа Кочиш, 3/2 је освојила 3. место, а Тамаш Тот, 5/2 је освојио такође 

треће место. 

Curie Matematika Emlékverseny 2014. 

A Curie Matematika Emlékverseny területi fordulóját pénteken, 2014 február 7-én 12 

órai kezdettel tartották meg a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. A 

versenyen iskolánk tanulói is részt vettek. Közülük harmadik helyezést ért el Kocsis 

Andrea harmadikos és Tóth Tamás ötödikes tanuló. Felkészítő tanáraik Jovanovic 

Márta és Mezei Belovai Irén .  

 

  



 

21. фебруара у нашој школи је одржано такмичење из математике ,, Зрињи 

Илона``. 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 

A Magyarországi Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány az idei 

tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona kétfordulós matematikaversenyt. Vajdaságban, 

a Bolyai Tehetséggondozó Matematikai Gimnázium szervezésében az első fordulót 

nyolc helyszínen bonyolították le. Az egyik központ iskolánk volt. 

 

 

22. фебруара је у ОШ ,, Ђура Јакшић`` одржано општинско такмичење из страних 

језика. Јулија Лазар, Ивона Будаи су освојиле треће место из енглеског језика.  Из 

немачког језика Едвин Кадар је освојио прво место, а Давид Малешев треће 

место. 

 

2014II. 22-én a Đura Jakšić Általános Iskolában tartották meg a községi versenyt angol 

nyelből. Budai Ivona és Lázár Júlia a VIII.2 osztály tanulói III. helyezettek lettek és 

mindketten továbbjutottak a március 24-én sorrakerülő körzeti versenyre. Felkészítő 

pedagógus: Szerda Tamás angoltanár.  

2014II. 22-én a Đura Jakšić Általános Iskolában tartották meg a községi versenyt német 

nyelből. Kádár Edvin I., Malesev Dávid III. helyezett lett. Mindketten a VIII.2 osztály 

tanulói és mindketten továbbjutottak a március 24-én sorrakerülő körzeti versenyre. 

Felkészítő pedagógus: Kádár Ottilia némettanár.  

8. марта 2014 Имола Ковач је освојила треће место на општинском такмичењу из 

хемије. 



2014III.8-án a Vuk Karadžić Általános Iskolában tartották meg a községi versenyt 

kémiából. Kovács Imola VIII.2 osztályos tanuló III. helyezett lett. Felkészítő pedagógus: 

Dobó József kémiatanár. 

 

11. марта 2014 Је одржано такмичење рецитатора у Мужљи. Ана Нађ, 2/2 је 

освојила прво место. 

 

 

 

SZAVALÓVERSENY 

Március 11. 

Iskolánk alsós és felsős tanulói idén is részt vettek a "Petőfi a szívünkben" elnevezésű 

szavalóversenyen. Alsósaink közül Nagy Anna, a II.2 osztály tanulója első helyezett lett 

az 1.-2. osztályosok kategóriájában. 

 

  

 

Március 15. 

2014III. 

15-én a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában tartották meg a községi versenyt 

biológiából. A a VIII.2 osztályból Lázár Júlia II., Budai Ivona III. helyezet lett. Az V.2 



osztályból Tóth Tamás a III. helyen végzett. Felkészítő pedagógus: Lázár Angéla 

biológiatanár.  

15.03.2014 у Основној школи Ј.Ј. Змај одржано је општинско такмичење из 

биологије. Ученик 6. 1 Бојан Момирски освојио је 2. место, и пласирао се на 

окружно такмичење. Ученика је припремила наставница биологије Изабела 

Ружичка. Јулија Лазар,ученица 8/2  је освојила 2, а Ивона Будаи, 8/2 је освојила 3. 

Место. Од петака Тамаш Тот је освојио 3. место. Такмичаре је припремила 

наставница Ангела Лазар. 

19. марта, на такмичењу ,, Гордиус`` које се одржало у гимназији  ,,Бољаи`` 

ученици су се пласирали међу најбоље. 

Március 19. 

ZRÍNYI-GORDIUSZ: DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG 

A 25. Zrínyi-Gordiusz matematikaversenyen Vajdaságból 613 diák vett  részt, abból 316 

általános iskolás.  

A díjkiosztó ünnepséget 2014március 19-én, szerdán 16 óra 30 perces kezdettel 

tartották Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. Erre iskolánk néhány 

tanulója is meghívást kapott.  

A szentmihályi II.3 osztályos Zázrovics Zsolt az első helyen végzett. Felkészítő 

tanítónője Pavlovity Kornélia.  

A nagybecskereki II.2 osztály tanulói közül Nagy Anna 4., Borál Noa pedig 5.lett. 

Felkészítőjük Jovanović Márta tanítónő.  

Csapatversenyben másodikosaink elsők lettek.  

Felsőseink közül Kádár Evin 4., Kovács Imola 5. lett, mindketten a VIII.2 osztály tanulói. 

Felkészítő tanáruk Mezei-Belovai Irén. 

Csapatversenyben hetedikeseink (Lackó Arnold VII.2, Lukács Anna VII.2 és Szabó 

Andrea VII.3) és nyolcadikosaink (Kádár Edvin VIII.2, Kovács Imola VIII.2 és Lázár Júlia 

VIII.2) is másodikak lettek. 

Minden diák oklevelet, az első helyezettek könyvjutalmat is kaptak. A hagyományos 

“Zrnyi-Gordiusz torta” sem maradt el. 

A tanulók és a kisérő pedagógusok a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesület 

jóvoltából utaztak Zentára. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467776049990553.1073741909.192901064144721&type=1


  

Лингли Арпад, ученик 7/3 одељења из Михајлова освојио је треће место на 

окружном такмичењу из српског као нематерњег језика. 

4. априла Имола Ковач и Ана Лукач су освојиле 2. место из мађарског језика. 

A körzeti Anyanyelvi Versenyen, amely április 4-én zajlott le Muzslyán, Kovács Imola (8. 

2) és Lukács Anna (7. 2) a második helyezettek.  

Na okružnom takmičenju iz biologije, održanom 12.04.2014 u OŠ J.J.Zmaj, učenik 6.1 

Bojan Momirski osvojio je 2. mesto. 

На окружном такмичењу из биологије, одржаном 12.04.2014 у ОШ ,, Ј.Ј.Змај`` , 

ученик 6.1 Бојан Момирски освојио је 2. место. 

   Професионална оријентација 

У суботу 14. септембра за све ученике 7. и 8. разреда одржане су уводне 

радионице Професионалне оријентације. Ученици су кроз игру и дружење прошли 

прву фазу овог пројекта, област Самоспознаје. Уз помоћ наставница Отилије 

Кадар и Светлане Симићевић ученици су имали прилике да спознају своје 

особине, интересовања и способности што ће им помоћи приликом одабира 

занимања. 

 

Szombaton,szeptember 14-én megszerveztük a szakmai orientáció bevezető műhelyét 

a 7.és a 8.osztály tanulói számára.A diákok játékok által ismerkedtek meg az első 

lépéssel,a ”Megismerem önmagam” témakörrel. Simićević Svetlana és Kádár Ottilia 

tanárnők vezetésével lehetőséget kaptak arra,hogy megismerjék 

önmagukat,felfedezzék érdeklődéseiket és tehetségeiket,amelyek majd segítenek 

pályaválasztásukban. 



 

  

У суботу 14. децембра одржане су радионице Професионалне оријентације за 

ученике 7. и 8. разреда. Ученици су кроз игру и дружење спознали какви су у 

очима других, како функционишу у тимском раду, којим стереотипима су подложни 

и који су критеријуми њима важни при избору занимања. Радионоце је водила 

наставница Светлана Симићевић у сарадњи са члановима тима за 

Професионалну оријентацију Јудит Миланков и Отилијом Кадар. 

 

Szombaton,december 14-én megszerveztük a szakmai orientáció műhelyeit a 7.és a  

8.osztály tanulói számára.A diákok játékok és barátkozás segítségével 

megtudhatták,hogy  

milyennek látják őket mások, hogyan találják fel magukat a csoportmunkában,mely  

sztereotípiáknak vannak kitéve, és mely kritériumok fontosak pályaválasztásukkor.A  

műhelyeket Simićević Svetlana tanárnő vezette Milankov Judit és Kádár Ottilia, a  

szakmai orientáció tagjai, közreműködésével. 

  

 



У петак 27. децембра одржан је заједнички родитељски састанак родитеља и 

ученика 7-1 и 8-1 на коме је члан тима за ПО наставница Светлана Симићевић, 

заједно са ученицима, представила програм ПО, досадашње активности и 

активности планиране за друго полугодиште. 

Затим су ученици су у кратким скечевима одглумили типове родитељства и 

родитељског односа према избору занимања. 

  

 

Трећи регионални менторски састанак ПО 

12. фебруара у новосадској школи ''Соња Маринковић'' одржан је Трећи 

регионални менторски састанак са менторским школама у оквиру пројекта 

''Професионална оријентација у Србији''. Нашу школу је предестављао трочлани 

тим: Јудит Миланков, Изабела Фаркаш и Светлана Симићевић. Наша школа, као 

менторска школа у овој области, већ трећу годину успешно спроводи пројекат 

''Професионална оријентација'' и на овом састанку презентовали смо досадашња 

постигнућа. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456008697833955.1073741891.192901064144721&type=1


         У суботу 22. фебруара  2014 одржане су радионице Професионалне 

оријентације за све ученике 7. и 8. разреда. Радионице су водиле наставница 

Светлана Симићевић и учитељица Јудит Миланков, чланови школског тима за ПО. 

Ученици су имали прилике да се ближе упознају са светом занимања и са 

средњим школама и смеровима које оне нуде. 

2014  február 22-én megtartottuk a szakmai orientáció műhelyeit a 7. és 8. osztályos 

tanulók részére. A műhely vezetői Simicevic Svetlana tanárnő és Milankov Judit 

tanítónő . A tanulók megismerkedhettek különböző szakmákkal, középiskolákkal és 

irányzataikkal. 

                         

 

 

Сајам образовања ''Путокази'', Нови Сад 

Јуче, 2. марта, ученици осмих разреда, заједно са наставницима, посетили су 

Сајам образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Тамо су имали прилике да се 

упознају са понудама средњих школа и факултета из целе Војводине. После 

посете сајму пријала је и кратка шетња по центру Новог Сада... 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462305590537599.1073741899.192901064144721&type=1


  

 

21. март 

Immár negyedik alkalommal rendezték meg Szentmihályon a mezőgazdasági kiállitást,a 

kultúrotthonban amelyen a nagybecskereki Mezőgazdasági Középiskola tájékoztatta 

iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóit a továbbtanulási lehetőségekről.A minap az 

iskolánkban tartott előadást a futaki Mezőgazdasági Középiskola tanára is.El vagyunk 

ragadtatva mindazzal amit láttunk és hallottunk.Örülünk annak,hogy minden új 

információ eljut a mi iskolánkba is és lehetőség adódik arra,hogy a nyolcosztály 

után,hová tovább? 

 



 

 

 

 

27. март 

У оквиру Професионалне оријентације овог пролећа школски тим за ПО 

предвидео је низ реалних сусрета са светом рада: посете предузећима, 

фабрикама, установама, разговоре са експертима - представницима занимања...  

Један од првих сусрета омогућио нам је ученик 7-1 Зоран Радосав. Он је позвао 

свог брата, господина Зорана Маринкова, који је запослен као пекар, да нам 

исприча о свом занимању. У веома занимљивом разговору сазнали смо како се 

меси хлеб, како изгледа рад у пекари, какви су услови рада, могућности зараде, 

које су добре а које тешке стране тог посла... 

 

 



У среду 25. 03. 2014 одржан је родитељски састанак ученика 8-2 одељења који је 

био посвећен Професионалној оријентацији. На састанку, који је водила 

координаторка школског ПО тима Јудит Миланков, били су и ученици који редовно 

присуствују радионицама ПО. 

 

 

 

Последњег четвртка у априлу је ''Дан девојчица''. У оквиру Професионалне 

оријентације девојчице наше школе имаће прилику да се упознају са једним 

занимањем које није типично ''женско' 

Дан девојчица 

Последњег четвртка у априлу обележава се ''Дан девојчица'' у оквиру програма 

Професионалне оријентације. То је дан када девојчице имају прилике да се 

упознају са неким традиционално ''мушким'' занимањем, али у којем се, у новије 

време, отвара више могућности за запошљавање жена. Ученице VII1 и VIII1 као и 

VII3 и VIII3 из Михајлова, данас су посетиле Ватрогасни савез Зрењанина у 

пратњи својих наставника Јудит Миланков, Светлане Симићевић и Роберта 

Гомбара. О Ватрогасном савезу, пословима који се у њему обављају, начину рада 

и разним занимљивостима везаним за посао ватрогасца причао је секретар 

Ватрогасног савеза господин Драган Јајић. Кроз возни парк девојчице је провео 

командант Ватрогасно-спасилачког батаљона Бранислав Милосављевић. Целу 

посету испратиле су камере КТВ телевизије и новинари листа ''Зрењанин''. 

 



  

 

 

 

 

Реални сусрет - Гомекс 

У оквиру пројекта Професионална оријентација, ученици седмих и осмих разреда 

наше школе (и из Зрењанина и из одељења у Михајлову) посетили су јуче 

Дистрибутивни центар Гомекс у пратњи својих наставника Јудит Миланков, 

Светлане Симићевић, Отилије Кадар и Јулије Венцел. Тамо су имали прилике да 

се упознају са различитим занимањима која су заступљена у овом великом 

трговинском ланцу, да обиђу и виде складиште дистрибутивног центра, 

финансијско одељење, одељење за маркетинг, као и да поразговарају са самим 

власником Гомекса, господином Гораном Ковачевићем. О овом догађају прилоге 

су снимили и објавили ТВ Сантос и КТВ Зрењанин. 

Захваљујемо се Гомексу на сарадњи, као и ЗРЕПОК-у и госпођи Изабели Киш. 



 

Ученици осмих разреда посетили су Сајам образовања, који је ове године 

организован 2. јуна у Културном центру Зрењанина. 

 

 

 


