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             ВАЛЕРИЈА  ЈОВАНОВ, БИБЛИОТЕКАР 



                                                                                3. септембар 2017. 

Пријем првака 

 

Прваке су данас у нашој школи у Зрењанину дочекале учитељице Гордана Kостић- 

Мирчетић, одељење 1/1 на српском наставном језику и Ана Гера, одељење 1/2 на  

мађарском језику. Уз добродошлицу наших мало старијих ученика, прваци су  

започели свој први дан у школи у учионицама препуних веселих лица. Весна  

Рончевић, психолог и Ирена Мезеи Беловаи,  помоћник  директора, поздравиле су  

мале ђаке. Поклоне од Националног савета мађарске националне мањине 

 ученицима 1/2 уручили су представници савета, Атила Молнар и Тибор Ваш.  

Ученици 1/1 су добили  торбе и свеске од Светосавља.  

 

 2018. szeptember 3-án megkezdődött az új iskolaév. Az elsős diákok tanítói Mirčetić  

Kostić Gordana , 1/ 1 és Gera Anna, 1/2.  

Az alsós diákok tanítóikkal együtt tánccal és énekkel  kedveskedtek az  

elsősöknek. Rončević Vesna, az iskola pszichológusa  és Mezei Belovai Irén, 

segédigazgató rövid beszédükben köszöntötték az új tanulókat  és kifejezték  

reményüket , hogy a diákok kipihenték magukat a nyári szünet alatt, és hogy  

hasznosan töltötték azt. A diákoknak sok szerencsét, sikeres munkát, szép  

pillanatokat kívántak  az új tanévben.Ebben az évben is kiosztották a beiskolázási  

tanszercsomagokat, amelyre minden olyan elsőbe iratkozó gyermek jogosult, aki  

magyar tannyelven kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Iskolánkban a  

csomagokat Molnár Attila és Vass Tíbor,  az MNT  tagjai adták át. Az  1/1 osztály 

tanulóit a Svetosavlje szervezet ajándékozta meg. 

 

 



 

 

 



 

 

                                       29. септембар 2017. 

Светски дан срца 

 

Поводом обележавања Светског дана срца, 29.септембра 2017. године, на  

централном градском тргу  Удружење кардиолога Србије- подружница Банат, Дом  

здравља Зрењанин и волонтери Црвеног крста , организовали су акцију бесплатног  

мерења основних здравствених параметара нашим суграђанима. Ученици наше 

 школе су цртежима и порукама о значају практиковања здравих животних навика,  

допринели овој манифестацији. Учествовали су у спортским активностима на  

полигону и тиме указали на значај физичких активности за очување здравља.  

Волонтери Црвеног крста су заинтересованим ученицима показали како се указује  

помоћ повређенима. Старији суграђани су од присутних лекара добијали практичне  

савете како да спрече или одложе настанак кардиоваскуларних болести. 

 

A Világ Szív napja  alkalmából  2017. szeptember 29-én  a a központi városi téren  a 

 Szerbiai kardiológusok szövetsége  és a Vöröskereszt önkéntesei akciót szervezett az  

alapvető egészségügyi paraméterek mérésére polgáraink számára. Tanulóink is  

hozzájárultak  ehhez az akcióhoz rajzaikkal és mondásaikkal az egészséges életmódról. 

 

 



1. октобар 2017. 

 

Дечија недеља 

 

Током Дечије недеље "мерили" смо креативност деце и одраслих у нашој школи.  

Шта све може да настане од два круга и троугла! О степену креативности говорили  

су  радови ученика.  

A  gyermekhéten  a  gyermekek és  a felnőttek  kreativitását  mértük  iskolánkban. Mi 

mindent  lehet csinálni  két  körből és háromszögből!  Ügyességünkről  munkáink 

beszéltek. 

 

 

 15. октобар 2017. 

 

BUBBLESOCCER 

 

Ђаци наше школе су у недељу, 15. октобра у  Авив парку испробали 

 „BUBBLESOCCER“. Дечаци су били веома успешни у фудбалским мечевима у  



 овим лудим гуменим лоптама и били први на турниру. Састав екипе: Душан Давид 

 Малимарков 7.2, Ерик Слацки 7.2, Даниjел Будаи 7.2, Жолт Зазровић 6.3 и  

Адриjан Јухас 5.3. 

 

               Október 15-én, vasárnap, iskolánk  tanulói  az Aviv Parkban kipróbálták a Bubble 

               soccer-t. A fiúk nagyon sikeresek voltak, hisz megnyerték a tornát. A csapat tagjai:  

               Malimarkov Dusán Dávid,  7.2, Szlacki Erik,  7.2, Budai Dániel, 7.2, Zázrovity Zsolt,  6.3  

              és Juhász  Adrián,  5.3, tanulók voltak. Vezető tanár: Kovács Dániel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 10. новембар 2017. 

 

Сусрет са културом Индонезије 

 

У нашој школи је 10. новембра одржан час географије о Индонезији. Отац Елиас,  

рођени Индонежанин је приближио живот и културу Индонезије нашим ученицима. 

 

2017. 11. 10- én iskolánkban Eliasz  atya  bemutató órát tartott Indoneziáról. 

 

 



                                                                                                  14. новембар 2017. 

 
Радионице у Савременој галерији Зрењанин 
 

 

У периоду од 14. 11. до 17.11. 2017. године , ученици од првог до четвртог разреда 

учествовали су у ликовним радионицама у просторијама Савремене галерије 

Зрењанин.  Сликали акверел техником, а опробали су се и у комбинованим 

техникама. 

November 14-től november 17-ig az elsősök és a negyedikesek részt vettek a 

nagybecskereki   Galéria helyiségeiben működő művészeti műhelyekben. A tanulók 

akverel technikával  festettek  és a kombinált technikával  is megprobálkoztak. 

 

 

 



 

 16. новембар 2017. 

 

Дан толранције 

 

Толеранција представља прихватање различитости  и код ученика морамо 

развијати свест да свако људско биће заслужује поштовање. То није израз 

слабости, попустљивости нити је негативна особина.Толерантна особа је она која 

се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају право на своје 

мишљење као и право да буде оно што јесте.Толеранција се мора учити, као што 

морамо научити и како да сукобе мирно решавамо јер су они саставни део живота 

свакога од нас. Овог начела се придржавама  када са нашим ученицима сваке 

године обележавамо Међународни дан толеранције и  није  им  било тешко да 

буду толерантни, тога дана су се сви заједно играли  и забављали.  

 

1995. november 16-án az UNESCO tagállamai elfogadták a tolerancia elveiről szóló 

nyilatkozatot  és a tolerancia nemzetközi napja ebből az eseményből nőtt ki. Еz 

évenkénti alkalom arra, hogy a toleranciára felhívjuk a figyelmet az oktatásban. A 

gyermekek örömmel várják ezt a napot mert számukra még nem nehéz toleránsnak 

lenni. E napon együtt játszanak és szórakoznak. 
 

 



 

 

3. децембар 2017. 

 

Kонструкција троуглова у божићном расположењу  са ученицима 6/2 

 

Заједнички час су одржале наставница математике Ирена Мезеи-Беловаи и 

наставница ликовног васпитања Валентина Венцел. Час су посетили и директорица 

Јелена Јеноваи, психолог Весна Рончевић,  учитељице Хајналка Чордаш, Естер 

Кочиш, Марта Јовановић и наставник техничког  Ференц  Камраш. Камером је час 

овековечила настаница српског Валентина  Нађ. 

 

Háromszögek szerkesztése karácsonyi  hangulatban-  аz órát Mezei-Belovai Irén 

matematikatanár és Vencel  Valentina  képzőművész –tanár  valósították meg.  

Vendégeik  voltak: Jenovay Jelena,  igazgató, Rončević Vesna, pedagógus, Csordás 

Hajnalka, Kocsis Eszter és Jovanović  Márta tanítók,  valamint Kamrás Ferenc, a 

 műszaki és informatikainevelés  tanára.  

 

 

 

 

 

 

 



14.фебруар 2018. 

Међународни дан размене књига 

             Ученици нижих разреда наше школе су заједно са својим учитељицама и  

             библиотекарком обележили Међународни дан размене књига у Градској  

             библиотеци. У библиотеци су нас дочекале љубазне библиотекарке које су нам 

             прочитале причу Алберта у потрази за љубављу, а наши ученици су од срца 

             поклонили по једну књигу непознатом другу или другарици. Међународни дан  

             размене или поклањања књиге је 14. фебруар и обележавањем овог датума 

             омогућује се да књиге стигну до што већег броја деце и да се повећа читалачки  

             ентузијазам. 

             Megünnepeltük a Nemzetközi Könyvajándék Napját a városi könyvtárban. 

             A diákok az otthonról hozott könyveket egy ismeretlen gyermeknek ajándékozták. 

              Az önkétes adomány célja, hogy minnél több kisgyerek jusson könyvhöz és minél többen  

             megszeressék az olvasást. 

 

 

 

 

21. фебруар 2018. 



 

 

Међународни дан  матерњег језика 

 

Обележили смо Међународни дан матерњег језика који се редовно обележава 

сваке године  21. фебруара. Међународни дан матерњег језика промовише језичку и  

културну разноликост међу народима. Лепе речи су богатство сваког језика које нас  

прате, које су увек уз нас, дају нам снагу и осветљавају нам пут. Ученици  

Библиотекарске  секције, Анита Бене, Аида Њергеш, Анабела Њергеш, Анастазија  

Курунци и  Адријан Мађар су нацртали Дрво лепих речи. Учитељице матичне школе  

организовале су весело дружење одељенских заједница уз дечје песмице на  

различитим језицима: српском, мађарском, енглеском, руском, румунском, турском,  

француском, словеначком, кинеском, јапанском, шпанском и немачком. Ученици су 

показали висок ниво препознавања различитих језика. Уз песме су учили да броје,  

основне поздраве, плесали су и вежбали. У ведром расположењу , дружење је  

завршено малим домаћим задатком: Дрво речи треба обогатити листићима на  

којима ће ученици исписати реч на језику који им се допада или на свом матерњем  

језику. 

 

Február  21- e  az Anyanyelv nemzetközi napja, a nyelvi sokszínűség napja. Ki  lehet  e 

választani  egy  nyelvben  a  legszebb  szavakat ? Erre a kérdésre probáltak választ adni  

Bene  Anita, Nyerges  Aida, Nyerges  Annabella és  Magyar Adrián.  A szép szavak  fáját 

festették meg. 

 

 

27. фебруар 2018. 



 

Завршена замена крова 

 

Радови на замени крова у ОШ " Соња Маринковић" на згради школе у Зрењанину су  

завршени. Школи су на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање 

реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката  

установа основоног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и  

предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2017. год 

који је расписао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне заједнице одобрена средства у износу од 

 3.664.720,00 дин. за инвестиционо одржавање крова објекта. Радове је извео 

д.о.о."МВ Инвест" из Зрењанина. Временски услови су послужили да радови буду  

изведени без већих проблема. Заменом крова решен је дугогодишњи проблем  

прокишњавања, трошкова, опасности и створен је неопходан услов за даљу 

санацију зграде, која је, с обзиром да је зграда подигнута 1905. год, свакако 

неопходна 

 

Megújult az iskola tetőzete 

 

A nemrégiben befejeződtek a tetőfelújítási munkálatok a nagybecskereki Sonja 

Marinković Általános Iskola épületén. A munkálatok elvégzéséhez szúkséges  

pénzeszközöket az iskola a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti  

Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárásásg, a Vajdaság Autonóm Tartományi általános  

és középfokú oktatási és nevelési és a diákjóléti intézmények, valamint az iskoláskor  

előtti intézmények létesítményeinek újjáépítése, átépítése, szanálása és beruházásos  

karbantartása 2017. évi finanszírozására és társfinanszírozására kiírt pályázatán 

biztosította. A felújítási munkálatok 3.664.720,00 dinárt tettek ki. A kivitelező a  

nagybecskereki MV Invest cég volt. A kedvező időjárási viszonyok lehetővé tették, hogy a  

munkálatok a téli időszak ellenére, nagyobb fennakadások nélkül folyjanak, így a  

munkálatok a tervezett időpontra el is készüljenek. A teőfelújításával az iskolának egy  

igen égető és régóta húzódó problémát sikerült megoldania. 

 



 

 

 
 

13-15.  марта  2018. 
 
 
Спољашње вредновање школе 
 
Тим за спољашње вредновање, просветни саветници Министарства просвете,  
 
науке и технолошког развоја Републике Србије извршили су од 13. – 15. 03. 2018. 
 
год спољашње вредновање квалитета образовно – васпитног рада Основне школе  
 
„ Соња Маринковић“ у Зрењанину. Током овог процеса је утврђено да школа  
 
испуњава 100% кључних стандарда и 96,6% свих стандарда. Општи квалитет наше  
 
школе је оцењен највишом оценом - 4. 
 
Највиша оцена је резултат дугогодишњег заједничког рада свих нас, преданости,  
 
посвећености и љубави према просветном позиву. 
 
Свим ђацима, родитељима и пријатељима захваљујемо на поверењу и сарадњи и  
 



обећавамо да ћемо наставити да радимо још боље, да учимо и усавршавамо се. 
 

 
 
 

  

2018.03.13-tól 15-ig az Oktatási Minisztérium szakemberei külső értékeléssel mérték fel  
 
az iskolánkban folyó pedagógiai folyamatok szintjét.  
 
Ezt meghatározott előírások alapján, országos szintű mércék mentén végezték. A  
 
vizsgálatok azt mutatják, hogy kulcskompetenciákban 100%-os, összeségben pedig 
 
96,6%-os a teljesítményünk. Így intézményünket a legmagasabb osztályzattal,  
 
négyessel értékelték. 
 
Sokéves odaadó, közös munka eredménye ez.Köszönjük a szülőknek, a diákoknak és  
 
ismerősöknek a bizalmat, a közreműködést. Hisszük és valljuk, hogy a jövőben még  
 
eredményesebbek leszünk. 

 

https://sr-rs.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/a.211887628912731.34134.192901064144721/1394916247276524/?type=3
https://sr-rs.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/a.211887628912731.34134.192901064144721/1394916247276524/?type=3
https://sr-rs.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/a.211887628912731.34134.192901064144721/1394916247276524/?type=3
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/a.211887628912731.34134.192901064144721/1395567300544752/?type=3
https://sr-rs.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/a.211887628912731.34134.192901064144721/1394916247276524/?type=3


 

 

 

 

24. април 2018. 

Песничка штафета 

 

44. Песничка штафета је закуцала на врата школе 24. aприла, тачно у 9:45.  

Стигла је са књигом Игора Коларовa ,,Велики лепи балон”, а донели су је  

књижевница Јасминка Петровић и представници Градске библиотеке ,,Жарко 

Зрењанин“.  

Наставнице Светлана Симићевић и Валентина Нађ су са својим ученицима 

припремиле краћи програм. ,,СМС приче'' и Игор Коларов je поново биo са нама. 

Није изостала ни плесна тачка 4/2 разреда.  

Приспело је 40 песама ученика и жирију није било лако да изабере најбоље. 

Поред ученика српских одељења, песме на српском су писали и ученици који 

наставу похађају на мађарском наставном језику.  

Јасминка Петровић нам је представила црвенокосу библиотекарку из своје приче 

,,Како сам заволео књиге''. У истој причи смо упознали и Петра Брзовића који није 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/a.211887628912731.34134.192901064144721/1395567300544752/?type=3


могао да остави књигу ,,Аги и Ема'' док је није целу прочитао.  

На крају дружења прочитана су имена ученика чије песме и даље прате Песничку 

штафета, а то су:  

 

Дијана Кесег, 3/2  

Анастасија Јашари, 4/1  

Микша Јеноваи, 4/2  

Анабела Њергеш, 4/2  

Лорант Нађ Бакош, 4/4  

Тамара Кочиш, 5/2  

Рудолф Лошонц, 7/2  

Ема Нађ, 7/2  

Огњен Јоцков, 8/1  

Леона Тот, 8/2 

A 44.Kőltői staféta megérkezett iskolánkba április 24-én, pontosan 9: 45-kor. Igor 

Kolarov, a tavaly korán fiatalon  elhunyt író könyve képviseli az idei stafétát. Ez 

alkalommal  Petrović Jasminka írónőt és a nagybecskereki városi  könyvtárképviselőit 

láttuk vendégül.  

Simićević Svetlana és Nagy Valentina diákjai szerepeltek a mai verstalálkozón. Negyven 

tanuló probálkozott  versírással szerb nyelven és igen szép eredményt értünk el.  

A következő tanulók versei képviselik  tovább  iskolánkat:  

 

Keszég  Dianna, 3/2  

Anastasija  Jašari,4/1  

Jenovai  Miksa, 4/2  

Nyerges  Annabella, 4/2  

Nagy Bakos Lóránt, 4/4  

Kocsis Tamara, 5/2  

Losonc  Rudolf, 7/2  

Nagy  Emma, 7/2  



Jockov Ognjen, 8/1  

Tót Leóna, 8/2 

 

 

 



 

25.  април 2018. 

 

Поклон Покрајинског секретаријата за образовање 

 

Наша школа је богатија за још једну паметну таблу  која је намењена нашим  

најмлађим ученицима како би на занимљив начин стицали нова знања. У уторак,  

25.04.2018. учитељице и наставници су прошли обуку за нови модел табле „Vision  

90“. Средства нам је доделио Покрајински секретаријат за образовање, прописе,  

управу и националне мањине – националне заједнице у износу од 158 400,00 дин.  

по конкурсу за набавку опреме за 2017.  годину. Набавка табле је додељена  

предузећу Визија плус доо Темерин. Обуку нам је одржао гдин. Душан Бурсаћ. 

Ово је десета паметна табла која је у употреби у нашој школи. 

 

 
             Iskolánk  gazdagabb még egy okos táblával,  így az alsósok érdekes módon fognak   

             szerezni új  ismereteket. Kedden, április 25-én tanáraink ki lettek képezve az új  ,,Vision   

             90-es"  modellre, a kiképzést Bursić  Dejan, a  temerini Vizija plus munkatársa tartotta. A  

pénzeszközt aTartományi Oktatási Titkárság biztosította ( 158 400,00). Iskolánkban 

 ez a tizedik tábla. 

 

 

 



 

 

 

26. април  2018. 

 

Радионица за будуће прваке 

 

26.априла је учитељица Весна Јовановић одржала радионицу за будуће прваке. На  

смарт табли су приказане интерактивне игре и електронски уџбеници. 

 

Jovanović Vesna tanítónő április 26-án megtartott egy bemutatóórát az okos táblán. 

 

27. април 2018. 

 

Професионална оријентација 

 
            У складу са препоруком Министарства просвете ученици основних школа   

             информисани су о отварању специјализованих IT одељења у гимназијама. Једно 

             такво одељење отвара се и у Зрењанинској  гимназији. О упису, пријемном испиту,  



             наставним предметима и свим другим појединостима ученике осмих разреда  

             информисали су наставник Роберт Гомбар (у Михајлову) и наставница Светлана 

             Симићевић (у Зрењанину). 

 

             Аz Oktatási Minisztérium ajánlására az általános iskolások tájékoztatva vannak a 

             gimnáziumok informatikai részlegének  megnyitásáról, egy ilyen osztályt nyitnak a  

             nagybecskereki Gimnáziumban is.  A felvételi vizsgáról, a tantárgyakról és másról a  

             nyolcadikosokat informálták Gombár Róbert tanár, Szentmihályon  és Simićević  Svetlana  

             tanárnő  Zrenjaninban. 

 

28. април 2018. 

 

Посета Електротехничкој и грађевинској школи ,,Никола Тесла"У оквиру  

програма Професионалне оријентације заинтересовани ученици су јуче, са  

педагогом Маријом Игњатов и наставницом Светланом Симићевић, посетили 

средњу школу,,Никола Тесла". Тамо су их дочекали професори Олгица Ракић и  

Дејан Русовац који су их упознали са електротехничким и грађевинским 

смеровима, а затим их провели кроз учионице, кабинете, зборницу, а посету су 

завршили у школској теретани. 

 

   A nyolcadikos tanulóink Ignjatov Marija pedagógusnővel és Simićević  Svetlana  

               tanárnővel meglátogatták  nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti 

               Középiskolát. Rakić Olgica és Rusovac Dejan tanárok bemutatták az 

Intézmény  keretein  belül folyó munkát és a szaktermeket. 

 
 



 

 

 

 

 

5.5. 2018. 

Пливачки митинг 

 

Ученици наше школе су 5. 5. 2018. постигли изванредне резултате на пливачком 

 митингу 2018. 

Викторија Транкулов, 3/2, 50m делфин - сребрна  медаља 

Балаж Кадар, 3/2, 50m  прсно – златна медаља 

Микша Јеноваи, 4/2, 4x 50m  - штафета мешовито – сребрна медаља 

 

Iskolánk tanulói 2018. 5. 5 -én a Mladost 2018  úszóversenyen kiváló eredményeket értek  

el.  
            TrankulovViktória , 3/2,  50 m pillangó- ezüstérem 

KádárBalázs, 3/2, 50 m mellúszás – aranyérem 

            JenovayMiksa, 4/2,  4x50 m vegyesváltó –ezüstérem 

 



 

 

 

 

10.5.2018. 

 

               Европско село 

 

5. маја у центру града је одржана манифестација Европско село. Наша школа је  

представљала Словенију. На  штанду  је био изложен  Мали речник словеначког  

језика,   пословице и брзалице. Свеж словеначки ваздух је добро  

продаван као и колачи по словеначком рецепту. Није ни Кекецу било лако у  

кожном прслуку, а ту су биле и скије које су нас подсетиле на врсне   

скијаше. Научили смо нешто и о Постојни и о човјечјој рибици. 

 

Ha netalán valaki ismeretlen betévedett városunkba május 5- én nem hinnénk, hogy 

tudta, hogy ugyan melyik városbanj ár. Tudniillik, május 5-én lett megtartva az Európa 

faluja elnevezésü manifesztáció és iskoláink egy- egy európai  országot képviseltek . Mi  

Szlovéniát képviseltük. А kiállítási pultról nem hiányzott a szlovén nyelv szótára, a  

szólások és közmondások . Jól lehetett értékesíteni a szlovén friss levegőt és az izletes 

süteményeket. Kekecnek sem volt könnyű dolga a bőrkabátban a forró napon. Kéznél 



voltak a sílécek , amelyek a legjobb síelőkre emlékeztetettek. Tanúltunk valamit  az 

emberi halakróil is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. 5. 2018. 

 

 

                 Уметничко такмичење за ученике основних школа  

 

             11.05.2018 у Суботици на окружном такмичењу освојене су лепе награде : Олајош 

             Теодор 2.2 разред - 1. место из ликовне културе, Њергеш Анабела 4.2 разред – 3  

             место из писања састава.  
 
              Iskolánk tanulói sikeresen szerepeltek  2018. május 12-én a szabadkai  ÁMV- n :    

             Olajos Teodor, II.2 osztály - 1. Helyezés képzőművészetből Nyerges  Anabella, IV.2  

             osztáy  – 3. helyezés  fogalmazásból. 

 

 

11.6. 2018. 

              Посета Михајлову 

 

           Ученици из централне школе у Зрењанину  на крају школске године су посетили 

            Михајлово и  са ученицима из Михајлова одмерили снаге у разним спортским  

            дисциплинама и провели један диван дан у дружењу.  

            A központi iskola tanulói meglátogatták a szentmihályi iskolát és ez alkalommal a  



          sportban vetélkedtek és egy szép napot töltöttek eggyütt. 

 

 

 

 

2.6. 2018. 

                   Дан школе 

 

 



             У срцу моје школе и моје срце куца је био мото Дана школе који  смо обележили  

             последњег дана школске године јер нам јепрошли покушај покварила   

              грмљавина.Уједно смо испратили једну дивну школску годину, по много чему 

             посебну и полетели у сусрет заслуженом распусту.Похваљени ученици су  

             прошетали црвеним тепихом кроз шпалир шарених срца. 

 

              Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz-  volt e iskolaév jelszava. Az 

              ünnepi műsor vidám hangulatban telt el az iskolaév utolsó napján. Táncoltunk,  

              szavaltunk, szinészkedtünk. A legjobbak végigsétáltak a piros szőnyegen és az 

              igazgatónő gratulált nekik az elért eredményért. 

 

 

 

                                                                                                                                        јун 2018. 

Матурско вече 

 

 Јун је месец када се осмаци  опраштају од основне школе. Тако је било и ове    

 године,  8/1 и  8/2 своју завршну свечаност су одржали у свечаној сали  КУД 

 Петефи.Како се осећају осмаци при растанку можда највише може да нам  

дочара следећи састав: 

 
 
 



Опраштамо се... 8-1 
 

 

 
Драги родитељи,наставници и другари,  

Прошло је 8 година од тренутка када смо се мали и збуњени први пут срели у 

ходницима и учионицама наше драге ,,Соње''. Са радошћу се сећамо дана 

проведених код наше учитељице Снежане, а у најлепшем сећању су нам остале 

бомбоне које смо стално добијали. Хвала Вам, учитељице, на свим лепим 

тренуцима, на свему што сте нас научили...и наравно, на бомбонама! Воле Вас 

ваши патуљци! Хвала свим наставницима, педагозима и директорици што су 

трпели наше несташлуке и имали разумевања за њих.Хвала им за бескрајно 

стрпљење да нам по стоти пут објашњавају исту ствар док смо ми зверали кроз 

прозор. Хвала секретарици Зорици која нас је спасавала позајмљујући нам 

хемијске оловке за писмене задатке. Хвала куварици што нас је мајчински 

хранила кад год смо били гладни. Хвала најбољим теткицама на свету што су 

упорно ишле за нама и сакупљале ствари које смо заборављали по школи. Драга 

разредна, морамо сада, на растанку, да Вам признамо да смо ми сломили кактус 

из Ваше учионице. Такође, преузимамо заједничку одговорност за гађање мокрим 

папирима оног дана када нико није хтео да призна кривицу, а сви смо 

учестововали у томе. Хвала Вам на свим укорима који су нас научили памети.На 

свим лекцијама о животу, другарству и правим вредностима. Хвала свим 

другарима из ,,Соње''на дивним проведеним тренуцима детињства, заједничким 

играма и несташлуцима. Надамо се да нас нећете заборавити, као што ни ми 

никада нећемо заборавити драгоцене тренутке са вама. 



 

 

 

 

Разредна Светлана Симићевић се од својих драгих ученика опростила 

стиховима: 

Стојте! 

Чекајте! — вичем. 

Ја знам шта значи та дуга. 

Знам: она обала друга 

много лепше се плави. 

Ал'  нека свако од вас 

бар мрвицу детињства 

понесе кришом у руци 

и сачува у глави. 

Не мрдај! 

Чекај! ја вичем. 

знам шта та дуга значи. 

знам: та обала друга 

много боље плаво. 



ал' нека свако од вас 

бар мало детињство 

он носи у руци 

и држи га у глави. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Лукино Село    

 

                  Током школске 2017/2018.године у  Лукином Селу организоване су  

                  многобројне  ваннаставне активности.   

                    

                  A  2017/ 2018- as iskolaév igen gazdag  volt eseményekben. 

 

1. 9. 2017.      

 

Приредба поводом почетка школске године и пријема првака    

 

Свечана приредба поводом пријема првака и почетка школске године је одржана  

у просторијама школе. Приредби су присуствовали родитељи и мештани села. 



Такође, гости на приредби су били Валерија Јованов, испред Школског одбора и 

представник Мађарске националне заједницеЂула Мадарас. 

Ове , 2017/2018.  школске године  уписано је три ђака првака и то 2 ученика на 

мађарском наставном језику и један на српском.  

Укупно ученика у школи у два комбинована разреда: 

а)  на мађарском језику   6,              б) на српском језику  5 

 

Учитељи:  Лабанц Кристина и Снежана Радивојев 

 

Ismét megszólalt az iskolacsengő, az alsósok ünnepi műsorral fogadták az új diákokat.  

Jovanov Valéria, az iskolaszék elnöke és Madarász Gyula, az MNT képviselője 

üdvözölték őket. 

Három elsőssel gazdagodott az iskola, kettő magyar nyelven és egy szerb nyelven. 

Radivojev Snažana és Labanc Krisztína fogják tanítani a lukácsi diákokat. 

 

1.10. 2017. 

 

Активности поводом Дечје недеље: 

Спортске игре 

 

 



Креативна радионица: Израда змајева – сарадња са родитељима  2.10.2017. 

              Заједничка радионица деце и родитеља приликом израде дечјих  играчака,  

              папирних  змајева. 

 

 

 

 

 

 



Посета ватрогасне екипе из Зрењанина  6.10.2017 

 

Екипа ватрогасне јединице из Зрењанина је презентовала начин рада 

ватрогасаца и тако упознала ученике са занимањем ватрогасац-спасилац. 

 

 

 

 



              Посета биоскопу Дечји фестивал анимираног филма Kidsfest 

 

 

 

 

 

Позоришне представе 

Одржане су две интерактивне дечје луткарске представе у нашој школи, по 

једна у сваком полугодишту. 

 

                          Иза седам брда                       Прича неиспричана  

 

 

Gazdag volt a Lukácsfalvi  gyermekhétis. Sportoltak, szüleikkel sárkányokat készítettek 
a kis diákok. A tűzoltókkal barátkoztak, moziba mentek, szindarabot néztek. 



 

Обележавање  истакнутих датума: 

 

                                                                                                         13.10.2017. 

 

Међународни дан пешачења  смо обележили заједничком шетњом до   

Белог језера.Toг дана смо организовали амбијенталну наставу. 

 

A gyaloglás világnapján elsétáltunk a Fehér tóig. 

 

                                                                                                        13.11.2017.  

 

 Дан љубазности 13.11.2017. и   Дан толеранције 16.11.2017. обележени су кроз  

радионице на часовима одељенског старешине. 

A kedvesség  és a tolerancia világnapján műhelyek lettek szervezve. 

 

 

                                                                                                          18.12.2017. 

 

 

Одржан је јавни час „Божић код Срба у Банату“ 18.12.2017. 

 

Час је организовала Наставница Нађ Валентина у сарадњи са 

учитељима и ђацима оба  комбинована одељења.  Часу су присуствовали   

родитељи ученика. 

A bánáti szerbek karácsonyát mutatták be tanulóink szüleiknek. 

 

 

 

 



 
 

 

 

29.12.2017. 

 

Новогодишња приредба 

 

Учесници програма су били сви  ђаци и деца из вртића.  Приредба је била 

посећена и веома запажена од стране родитеља и осталих мештана. 

 

A kis óvisok segítségével szép ünnepi műsorral várjuk az új esztendőt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 27. 1. 2018. 

Обележавање Савиндана 

 

Обележавање Школске славе  27. јануара  уприличенa  је на заједничком свечаном 

ЧОС-у. Ученици оба одељења  су рецитовали и певали у част овом празнику. 

Својим цртежима су уредили тематски пано . 

 

Szent Savo napján énekeltek és szavaltak a szent  tiszteletére. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                14. 2. 2018. 

 

Маскембал у фебруару 

 

Учешћем родитеља у заједничким активностима одржан је карневал 14.2.2018. 

Деца из вртића, ученици, наставници и родитељи су  у ведром расположењу и под 

тајновитим маскама учинили да се овај догађај дуго памти по веселом и забавном 

дружењу. 

 

Február 14-én meg lett tartva a karnevál. Az óvodások, a diákok, tanárok és a szűlők 

sokáig fognak emlékezni erre a vidám hangulatban eltelt álarcosbálra. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



                                                                                                     20.2.2018. 

 

 

Ортографске и ортоепске вежбе кроз креативну драму 

 

20.2.2018.  је одржан час за ученике оба одељења.  

Az ortográfia és az ortoepia fejlesztése a kreatív dráma segítségével. 

 

 

 



                                                                                                                  8. 3. 2018. 

 

 

Осмомартовска приредба за маме и баке 

 

Још један празник је обележен приредбом за маме и баке. 

 

Az anyukák és a nagymamák részére egy szép ajándék március 8- ára. De a 

fellépés sem marad el. 

 

 



 

15.3. 2018. 

Дана мађарске револуције у Лукином  Селу. 

 

15. марта ученици 1/4 и 4/4 су учествовали на обележавању Дана мађарске  

револуције у Лукином  Селу. 

 

Március 15-e, a Magyar Forradalom Napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



   јун  2018. 

 

Подржали смо Инклузивне игре. 

 

Az inkluzív játékok 

 

 

 

 

 



         јун  2018.  

 

Свечаност поводом завршетка школске године,  јуни 2018.  

 

Као и сваке године, свечаном приредбом за родитеље и мештане села,  

обележили смо завршетак школске године .  Такође, опростили  смо се  од 

најстаријих ђака, будућих петака. У пети разред следеће године креће пет ученика 

из Лукиног Села. 

 

                Lukácson is befejeződött az ikolaév,  ezt bizonyítja a tanulók  évzáró ünnepsége  amely  

                elkészítésében tanítóik, tanáraik és az óvónéni  segítettek. Úgyszintén elbucsúztunk a  

                legidősebb diákoktól, a jövendőbeli  ötödikesektől. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

  



   На  самом крају школске 2017/2018. године ученици из Лукиног Села у  

   учествовали на приредби поводом Дана школе. Приредба је одржана у 

   централној школи у Зрењанину. 

 

   A lukácsi diákok  felléptek a központi iskola évzáró ünnepségén is. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                     Михајлово                              

1. 9. 2017 

Пријем првака 

 

Првог септембра су ученици нижих одељења  свечано примили у своје редове тек  

придошле прваке. Учитељица 1/3 се захвалила Мађарском националном савету као  

и граду Зрењанину на лепим поклонима за прваке. 

 

2017. szeptember  elsején  a  második, harmadik és a negyedik  osztályos tanulók ünnepi  

műsorral  köszöntötték  az  elsősöket.  

Köszönet  az MNT- nek a beiskoláztatási csomagért, valamint Nagybecskerek városnak a   

tanszerajándékért.  Az elsős   kisdiákokat  a tanítónőjük Takarics Teréz fogadta. 

 

 

 



                                                                                                                          1.10. 2017. 

Дечија недеља 

 

Низале су се актиности током Дечије недеље, мали предшколци су заједно са  

ученицима нижих разреда  решавали разне задатке да би дошли до сакривеног  

блага. 

 

Csütörtökön az óvodások és az аlsósok Kincskereső játékokban vettek részt. A 
gyerekek nagy  lelkesedéssel oldották meg af eladatokat, hogy eljussanak  a „kincshez”. 
 

 
 
 
Игре вештине 
 
У петак су због лошег времена игре вештине одржане у холу школе.   
 
Pénteken a rossz időjárás miatt az alsósok beszorultaki skolánk előcsarnokába  és ott  
Ügyességi és más szórakoztató játékokat  játszottak. 



 

 

 

Рукотворине 

 

У уторак су гостовали чланови КУД ,, Јожеф Атилa`` Моника Бодочи, Иштван  

Фламан, Дора Сабо и Теодора Нађ  и заједно са ученицима  радили низање  перли  

као и прављење магнета за фрижидер. 

 

Kézműves foglalkozások      

Kedden vendégeink  voltak a József Attila Művelődési Egyesület  tagjai közül néhányan:  

Bodócsi  Mónika, Flaman István, Szabó Dóra és Nagy Teodóra, akik  a gyöngyfűzés és 

a hütőmágneskészítés  fortélyaiba  vezették  be a gyerekeket. 

 



 
 
 
 

 

Луткарско позориште 

Ученици су погледали луткарску представу Преко седам миља. 

Bábelőadás 

Bábelőadással kezdődött a gyermekhét Szentmihályon. A színészek  а hétmérföldön át  
 
című előadást mutatták be az óvodásoknak és az alsósoknak. 
 
 
 



 
 
 
 

У среду, шестог октобра смо пригодним програмом обележили годишњицу Арадских  

мученика. Тога дана је код нас гостовао и Михајловчанин Иштван Галамбош који се  

иначе бави израдом дрвених играчака. 

 

Megemlékezés és fából faragott játékokra 

 

Iskolánk diákjai szerdán alkalmi műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra.  A műsorban    

 részt vettek a felsősök , valamint a másodikos és harmadikos tanulók. Ezen a napon az 

 óvodában vendégül láttuk a helybéli Galambos Istvánt, aki fából készit játékokat. 
 



 
 
 

Квиз такмичење 

 

6. октобра  је било квиз такмичење из историје, биологије, немачког језика и 
мађарског језика.  

 

  Kviz 

 

  2017. október 6-án a gyermekhét keretein belül iskolánkban kombinált (történelmi,  

  biológiai, német és irodalmi) kvízt szerveztünk. Minden diák aktívan részt vett a  

foglalkozáson. A kvíz szórakoztató jellegű volt, célunk pedig a diákok közötti  

együttműködés fejlesztése volt. 

 



 
 
   
                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                               25. 10. 2018. 
Угледни час из географије 
 
У Михајлову је 25. 10. 2017. године одржан угледни час из географије у 7/ 3 разреду.  

Наставна јединица је била Индонезија. Ученик  Кристијан Сереги  је дао географски  

приказ државе кроз мултимедијалну презентацију, затим  је отац Елиас, који је   

 пореклом из Индонезије, причао о личном животном искуству, обичајима и  

религијама своје земље. Организатор часа је био наставник  Габор Хорват.  

Угледном часу су присуствовали  и ђаци виших одељења, деца из забавишта,  

директорица школе Јелена Јеноваи, психолог  Весна Рончевић и наставнице 

 Отилија Кадар, Јулија Венцел, Ерика Салма, Гизела Киш, Моника Гомбар. 

 

2017.10. 25-én földrajz mintaóra lett megtartva a szentmihályi VII/ 3 tagozatban.A tanítási  



egység Indonézia volt. Az óra első részében Szőregi Krisztián diákunk multimediális  

prezentáción keresztül bemutatta az ország földrajzi adottságait. Az óra másik részében  

vendégünk Eliás atya a szülőföldjének a hagyományairól, vallásairól és életének  

tapasztalatairól mesélt. Az óra szervezője Horváth Gábor tanár úr  volt.  Részt vettek az  

iskola felsős tanulói, a kis ovodások, az iskola igazgatónője  Jenovay Jelena, az iskola 

 pszichológusnője  Rončević Vesna valamint Kádár Ottilia,Vencel Julianna, Szalma Erika,  

Kiss Gizella és Gombár Mónika pedagógusok. 

 

 

 
 
 
                                                                                        17. новембар 2017. 
 
 Дан толеранције 
 
У петак, 17.  новембра  ученици виших разреда у Михајлову направили су зидне  

новине поводом  Дана толеранције и изложили у холу школе. 

 

 

Pénteken, november 17-én a szentmihályi iskola felsős tanulói faliújságot készítettek a 

 tolerancia napja alkalmából. Munkájuk megtekinthető az iskola előcsarnokában. 



 

 

 

 

                                                                                             6. 12. 2017. 

 

Свети Микулаш 

 

6. децембра на дан Светог Микулаша михајловачки мотористи су посетили школу, а  

ученици су их дочекали песмом и игром. 

 

Mikuláskor a szetmihályi Motoros Klub tagjai Mikulás-látogatást szerveztek iskolában. A 

 legkisebbek énekekkel,szavalatokkal tették emlékezetessé ezt az ünnepet. 

 



 

 

     

                                                                                              1. децембар 2017. 

    Професионална оријентација 

 

1. децембра је одржана професионална оријентација за ученике 7.и 8. разреда. 

Ученици су имали прилику да открију своја интересовања и способности. 

Радионице су водиле наставнице Јулијана Венцел и Отилија Кадар. 

   

   Pénteken,december 1-én tartottuk meg a szakmai orientáció műhelyét a 7. és a 

   8.osztály  tanulói számára.A tanulók felfedezhették érdeklődéseiket,tehetségeiket és  

   értékeiket. A műhelyeket Kádár Ottília és Vencel Julianna tanárnők vezették.  

 



 

 

14. децембар 2017. 

 Божићно дружење 

14. децембра је Ученички парламент и 8. разред организовао божићно дружење. 

 

December 14-én karácsonyi előadást és bulit szerveztek a Diákparlament tagjai és a 8. 

 osztály. 

 



 

 

                                                                                                          29. 1. 2018. 

Свети Сава 

 

У понедељак,  29. 1. 2018. приредили смо свечану приредбу у част Светог Саве. 

Програм су припремили наставници српског језика Горан Радаковић, Ерика Финдић,  

 Валерија Решташ, наставница историје Јулијана Венцел и наставница мађарског  

Ерика Салма. 

Hétfőn,  2017. 01. 29- én ünnepi műsorral  emlékeztünk  meg  Szent   Savarol.  

A műsorszervezetői: a szerbtanárok  Radaković Goran, Findić Erika és  RestásValéria, a   

történelemtanárnő  Vencеl Julianna,  a  magyartanárnő SzalmaErika,  

Gombár Róbert informatikatanár  és Horváth Gábor, földrajztanár.  A műsorban felsősök 

 és a negyedikes diákok léptek fel. 

 

 

 

                                                                                                             5. 2. 2018 

Нигерија,  угледни час 

 У Михајлову је 5. 2. 2018.године одржан угледни час из географије у 7/3 одељењу.  

Наставна јединица је била Нигерија. У првом делу часа ученица  Инес  Шурањи је  

дала географски приказ државе кроз мултимедијалну презентацију. У другом делу  



часа су гости Камраш Леона и Ал - Мубарак Дого Салман, који је пореклом из  

Нигерије, причао о природи, обичајима и религијама своје земље. Организатор часа  

је биo  Хорват Габор, док су учешће узели и ђаци виших одељења, деца из   

забавишта и следећи педагози:  Камраш Ференц, Радаковић Горан, Гомбар Роберт,  

Рончевић Весна, Гомбар Моника, Такарич Моника, Ружичка Изабела, Решташ  

Валерија, Ковач Данијел. 

 

2018. 2. 5- én földrajz mintaóra lett megtartva a szentmihályi  VII/ 3  

tagozatban. A tanítási egység Nigéria volt. Az óra első részében Surányi Inesz diákunk  

multimediális  prezentáción  keresztül bemutatta az ország földrajzi adottságait. Az óra  

másik részében  vendégeink KamrásLeóna  és  Al –Mubarak Dogo Salman a  

szülőföldjének a természetéről, hagyományiról, vallásairól  számolt be. 

Az óra szervezője HorváthGábor volt még részt vettek az iskola felsős tanulói, ovodások 

és a következő pedagógusok: KamrásFerenc,  Radaković Goran, GombárRóbert,  

Rončević  Vesna, Gombár Mónika, Takarics Mónika, Ruzsicska Izabella, Restás Valéria,  

Kovács Dániel. 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                14. фебруар 2018. 
 
Дан заљубљених 
 
Ђачки парламент је на дан заљубљених организовао игранку. Прослава је почела  

квиз такмичељем, а након тога је почела забава. 

 

Február 14-én iskolánkban Valentin-napi bulit szervezett a Diákparlament.  A buli  

4 vetélkedővel kezdődött, majd tánc és szórakozás következett. A győztes csapat tagjai  

еgy -egy csokit is nyertek. 

 

 
 
 
 
                                                                                                        23. април 2018 
 
Информационе технологије 
 
У 7/3 и 8/3 наставник информатике Роберт Гомбар је у оквиру професионалне  
оријентације  дао потребне информације о упису у Гимназију у одељења  
информационе технологије. 
 
IT Gimnázium 
 
A 7/ 3 és 8/ 3 tanulók számára Gombár Róbert informatika tanár a szakmai orijentáció  

keretén belül bemutatót tartott az IT gimnáziumba való iratkozással kapcsolatosan.  A 

diákok értesitve lettek a bejelentkezés és iratkozás időpontjáról, informatikával 

 kapcsolatos tantárgyakról, felvételi vizsgáról és még néhány hasznos információt kaptak. 

 



 
 
                                                                                                25. април 2018. 
 
   Професонална оријентација 
 
   У среду, 25. априла је одржан други циклус професионалне оријентације где су  

   могли да сазнају како их виде други и како се сналазе у тимском раду.  

   Радионице су водиле наставнице Отилија Кадар и Јулијана Венцел. 

 
Szerdán, április 25-én megtartottuk a szakmai orientáció második ciklusának műhelyét a 

7. és a 8. osztály tanulói számára. A tanulók megtudhatták,hogy milyennek látják őket   

mások és hogyan találják fel magukat a csoportmunkában. A műhelyeket Kádár Ottilia  

és Vencel Julianna tanárnők vezették. 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                         1. јун 2018. 
 
Матурско вече 
 
Још једна генерација је напушта нашу школу овог послеподнева. Како ђацима тако 
и наставницима застане ,, кнедла`` у грлу. Навиру сећања, а гле чуда, само лепа, 
па некако свима дође још теже. Звоне опроштајне речи у холу, па не изостаје ни 
плес са родитељима, а затим матурско вече у месној заједници. 

 
  Ismét még egy generáció búcsut mondott iskolánknak június 1-én egy csendes délután.  

  Úgy a tanároknak mint a diákoknak ilyenkor összeszorul a torka. Visszaemlékeztek  

   iskoláztatásuk minden pillanatára, elhangzott a búcsubeszéd , a szülőkkel valo tánc 

   sem maradt  el.  

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Такмичења  2017/ 2018. 
 
 
 
              Versenyek 2017/ 2018. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 



 

                                                                          Такмичења школске 2017/ 2018.  

Вукова диплома 

 ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

Разред и 

наставник 

                                                  ПОХВАЉУЈЕ СЕ ЗА: 

 ТАКМИЧЕЊА, смотре 

 

Конкурси 

 

Спорт 

 

Музик

а 

 

Друго  

 

Општинско Окружно Реп

убл

ичк

о 

друго 

1. 1  Лена  Силер 

Sziller Léna 

        1/2 

Ана Гера 

 

       Област: 

ликовне 

уметнос

ти 

2.  Теса  Кочиш 

Kocsis Tessza 

        Област: 

ликовне 

уметнос

ти 

3.   Норберт 

Халади 

Halladi Nórbert 

       1/3 

Терез Такарич 

    Форма 

Идеале 

   

4.   Рајан Хорват      Форма 

Идеале 

   



Horvát Rajan 

5.   Симона Милер 

Müller Szimóna 

     Форма 

Идеале 

   

6.  Леона Нађ 

Nagy Leóna 

     Форма 

Идеале 

   

7.   Патрициа 

Такарич 

Takarics Patricia 

     Форма 

Идеале 

   

8.   Андреј Абрахам 

Ábrahám Andrej 

     Форма 

Идеале 

   

9.  Теодор Олајош 

Olajos Teodor 

       2/2 

Марта 

Јовановић 

 1. место 
     Ликовна   
     култура 

 1. 1.место на 

такмичењу  

из ликовног 

стваралаштв

а у Суботици 

у категорији  

1.-2. разреда 

Војводине 

    

   1. место 
    Мађарски     
    језик 
 
 

  1. 1.место из 

рецитала у 

категорији  

1.-2. разреда  

на 

рецитаторск

    



ој смотри 

„Петефи у 

нашим 

срцима“ 

10.   Река Рената 

Секе 

Szőke Réka 

Renáta 

    посебна награда из 

рецитала у 

категорији  1.-2. 

разреда  на 

рецитаторској 

смотри „Петефи у 

нашим срцима,, 

    

11.   

Ана Пушкаш 

Puskás Anna 

  2.место 

физичко 

васп. 

   2.местон

апокраји

нскомтак

мичењуи

згимнаст

ике 

  

12.   Анастазија 

Варга 

Varga Anasztázia 

  2.место 

физичко 

васп. 

   1.место 

на шоу  

денс 

фестива

лу у 

уметнич

ком 

плесу 

  

13.  Тифани 

Шељмеши 

Selymesi Tifani 

       Suliszt

ár I 

место 

 



14.  Емил Сабо 

Szabó Emil 

       Szólj 

síp 

szólj 

II 

место 

 

15.  Мартина Нађ 

Nagy Martina 

     Такмичење 

из писања 

песме 

   

16.  Мелиса Шурањи 

Surányi Melisza 

     Такмичење 

из писања 

песме 

   

17.  Вивиен Чордаш 

Csordás Vivien 

     Такмичење 

из писања 

песме 

   

18.  Вукашин 

Тасовац  

 

       3/1 

Љубица 

Панић 

       Ликовна 

култура 

19.  Стеван Попов 

 

       3/1        Ликовна 

култура 

20.   Балаж Кадар 

Kádár Balázs 

      3/2 

Хајналка 

Чордаш 

 2. место    Многобр

ојне 

освојене 

медаље 

на 

такмиче

  



њима из 

пливања 

21.  Викторија 

Транкулов 

Trankulov 

Viktória 

  2. место    Многобр

ојне 

освојене 

медаље 

на 

такмиче

њима из 

пливања 

  

22.   Анастазија  

Лабанц 

Labanc 

Anasztázia 

       Много

бројне 

освоје

не 

меда

ље на 

такмич

ењима 

- 

виоли

на 

 

23.  Балаж Тот 

Tóth Balázs 

    Специјална 

надрада на 

такмичењу 

рецитатора 

Петефи у срцу  

    

24.  Беата Ђапјаш      Ликовни 

конкурс у 

   



Gyapjas Beáta организациј

и 

Савремене 

Галерије 

Зренјанин- 

Најбољи 

рад у свим 

категоријам

а на нивоу 

града 

25.  Павловић Ана 

Pavlović Anna 

      Многобр

ојне 

освојене 

медаље 

на 

такмиче

њима из 

каратеа 

  

26.   Дијана Кесег 

Keszég Dianna 

        Песничк

а 

штафет

а 2018 

3. место 

на нивоу 

града за 

ниже 

разреде 



27.  Тара Бибу 

Bubu Tara 

        3/3 

Илдико Варга 

    Такмичење 

у писању 

песме у 

Мужљи 

Стони 

тенис 

  

28.   Корнел Такарич 

Takarics Kornél 

     Такмичење 

у писању 

песме у 

Мужљи 

Атлетик

а 

  

29.  Маја Ковачев      4/1 

Весна 

Јовановић 

     Дечји 

фитнес -

клуб 

  

30.   Анабела 

Њергеш 

Nyerges Anabella 

      4/2 

Естер Кочиш 

 XVII 

уметничко 

такмичење 

ученика 

основних 

школа (од 2. 

до 8. 

разреда) на 

мађарском 

наставном 

језику као 

ваннаставна 

активност -III  

 Такмичење из 

мађарског језика –

писање састава  у 

Суботици  у  

категорији за  III-IV 

разред Војводине 

    



местоиз 

мађарског 

језика  

31.   Анастазија 

Курунци 

Kurunci 

Anasztázia 

 III  место  из 

мађарског 

језика 

  III  место  из 

рецитала  у  

категориј  III- IV  

разреда  на 

рецитаторској 

смотри   ,, Петефи 

у  нашим срцима,, 

    

32.   Микша Јеноваи 

Jenovai Miksa 

  3. место 

Школски 

спорт - 

пливање 

      

33.  Река Бакош 
 
Bakos Réka 
 

         4/4 

Золтан 

Лабанц 

       1. место   
AMV - 
Ликовно 

34.  Лорант Нађ 
Бакош 
 
Nagy Bakos 
Loránt 

        1 место 

Песничк

а 

штафет

а 

 

35.  Дијана Чањи 

Csányi Dianna 

     5/2    Рецитаторско 

такмичење у Бечеју 

„Толеранција“-

    



друго место 

36.  Катица Чордаш 

Csordás Katica 

    Такмичење из 

ликовне културе 

„Хармонија боја“ 

    

37.  Кочиш Тамара 

Kocsis Tamara 

 

    Песничка штафета     

38.  Ванеса Косо 

Kószó Vanesza 

 

        5/3 

Данијел Ковач 

Стони тенис 

1.место 

Стони тенис 

1.место 

      

39.  Демиен Дворски 

Dvorszki Demien 

     Színek 

harmóniája 

–  

ликовни 

конкурс 

1.место 

   

40.  Адријан Јухас 

 

Juhász Adrián 

        Mesemo

ndó 

verseny 

– 

3.mesto  

(такмиче

ње у 

причању 



прича) 

41.  Ана Нађ 

Nagy Anna 

       6/2 Математика, 

1. место 

Биологија, 3. 

место 

 

 

       

42.  Чаба Теркељ 

Törköly Csaba 

 

       6/3 

Роберт 

Гомбар 

 

           2  

    Пливањ

е-  

 Физичко 

васпита

ње 

43.  Карина Хорват   

Horvát Karína 

 

            3        Мађарск

и  

   језик 

44.   

Лаура 

Шељмеши 

Selymesi Laura 

  

 

            1 

 

 

              1 

   Стони 

тенис 

(екипно)- 

 

 физичко 

васпита

ње 

45.   

Доминика 

Гуљаш 

Gulyás dominika 

  

 

             1 

 

 

              1 

   Стони 

тенис 

(екипно)- 

 

 физичко 

васпита

ње 



  

 

 

  

 

1 

 

 

              2 

   Стони 

тенис 

(поједин

ачно)- 

 

 физичко 

васпита

ње 

  

 

             3       Биологиј

а 

46.   

Ангелина 

Хорват   

Horvát Angelína 

 

 

    Зрињи Илона – 

екипно наша школа 

6. разред 

војвођанско – 1. 

место 

 

    

Математ

ика 

  

  Жолт  

Зазровић 

Zázrovity Zsolt 

    Зрињи Илона – 

екипно наша школа 

6. разред 

војвођанско – 1. 

место 

 

    

Математ

ика 

      Зрињи Илона – 

појединачно  

војвођанско – 1. 

место 

   Математ

ика 



 

      Фекете Михаљ  -

војвођанско – 3. 

место 

и пласман на 

Мађарско 

Међународно 

такмичење 

   Математ

ика 

               3       Биологиј

а 

               3       Физика 

47.   Дарко 

Болдорац 

  7/1 географија 3. 

место 

       

48.   Стефан 

Ћошков 

      рвање   

49.  Ивана  Топчов       карате   

50.  Daniel Budai 

Budai Dćniel 

      7/2 Географија , 

3. место 

 

       

51.  Ема Нађ 

Nagy Emma 

 

 Песничка 

штафета  1. 

место 

Српски као 

нематерњи 

3.  Место 

      



52.  Душан Давид 

Маликарков 

Malimarkov 

Dušan Dávid 

 

  Српски као 

нематерњи 

3. Место 

      

53.  Беатрикс Орбан 

Orbán Beatriksz 

      кајак 

1.3.4.кол

о мини 

кајак 

лиге 

3.место, 

Војвођан

ско 

3.место, 

државно 

3.место 

  

54.   Денеш  Штајер 

Stajer Dénes 

        7/3    Крос РТС-а 

“Кроз Сrбију” 

1. место 

    

55.   Валентин 

Чордаш 

Csordás Valentin 

    Крос РТС-а 

“Кроз Сrбију” 

2. место 

    

56.   Виктор Чордаш     Крос РТС-а     



Csordás Viktor “Кроз Сrбију” 

 3. место 

57.  Инес Шурањи 

Surányi Inesz 

    Крос РТС-а 

“Кроз Сrбију” 

1. место 

    

58.   Рамона  Јухас 

Juhász Ramóna 

    Крос РТС-а 

“Кроз Сrбију” 

2. место 

    

59.  Биљана Вуков       8/1 Географија, 3. 
место 

  Кајак: 
3. место на Купу 
Србије 
 
2. место на 
Првенству  
Србије на 5 
 
1. и 3. место на 
Ђурђевданској 
регати 

    

60.  Леона Тот 

Tót Leóna 

        8/2 друго место, 

мађарски 

језик 

трече место, 

енглески језик 

друго место, 

Прво место 

српски језик 

као 

нематерњи 

Тре

ће 

мес

то 

    Вукова 

диплома 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

немачки језик 

61.  Кристиjан Бенак 

Benák Krisztián 

 мађарски 

језик, друго 

место 

      Вукова 

диплома 

62.  Ребека Косо 

Kószó Rebeka  

        8/3 друго место, 

географија 

 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


