
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЛЕРИЈА  ЈОВАНОВ, БИБЛИОТЕКАР 

 

2018/  2019. 

  

 

OШ ,, СОЊА  МАРИНКОВИЋ’’ ЗРЕЊАНИН 

                           ЛЕТОПИС 

 

 

 

SONJA  MARINKOVIĆ  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  NAGYBECSKEREK 

                            ÉVKÖNYV 

 

 



Е- дневник 

 

1.9.2018. 

 

1. септембра новина у нашој школи је да ће се часови, оцене и сва остала 

документација уносити у Е- дневник.  Тако су полице у зборници, где смо 

навикли да дневници стоје, остале празне.  

 

Szeptember 1-én újdonság az iskolákban, az órákat, az osztályzatokat és miegymást 

amit egy napló tartalmaz ezentúl csak elektronikus formában vezetjük. Így a polcok 

ahol a naplók  eddig álltak most üresen panganak. 

 

 

 
 

Добро дошли прваци 

 

3.10.2018. 

 

Ученици нижих разреда су поздравили ђаке  прваке песмом и игром.  

Учитељица Весна Јовановић је учитељица 1/1 разреда, а 1/2 разред ће бити у 

комбинованом одељењу са 2/2 и учитељица је Ана Гера. У Михајлову прваке 

је примила учитељица Ибоља Шуљко, а у Лукином Селу учитељице Естер 

Кочиш и Снежана Радивојев ће увести прваке у свет слова и бројева. Као и 

сваке године Мађарски национални савет је поклонио школски прибор новим 

ученицима. 

 

Аz alsós tanulók énekkel és tánccal várták az alsósokat. Az 1/1 osztályt Jovanović  

Vesna tanítónő fogja vezetni, az 1/2 és a 2/2 kombinált tagozatoknak pedik Gera 

Anna  lesz a tanítónője. Szentmihályon Sulykó Ibolya tanítónő fogadta az 

elsősöket, Lukácson pedig Kocsis Eszter és Radivojev Snežana tanítónők fogják 

tanítani elsőseinket. Mint minden évben a Magyar Nemzeti Tanács beiskoláztatási 

tanszercsomaggal ajándékozta meg a gyerekeket. 



 

 

 



 
 

Покрени точкове - хокеј на бетону 

 

Ове школске године у нашој школи је организована бесплатна обука вожења 

ролера и часови хокеја на бетону кроз пројекат под називом ,,Покрени 

точкове - хокеј на бетону". Пројекат  финансира  Покрајински секретаријат за 

спорт и омладину. Реализатор је професор  Данијел Такач.   

 

Ebben a tanévben  iskolánk ingyenes  beton  jégkorong-órákat szervezett egy  

projekt keretében, amelyet a Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárság finanszíroz. 

Felkészítő tanár: Takács Dániel    https://www.youtube.com/watch?v=pBUJp65YLaI 

 

 

Наши ученици у Сенти 

 

19.9.2018. 

 

Наши ученици 3/2 и 3/3 разреда  су 19. ептембра посетили Сенту у 

организацији Мађарског националног савета. Више од седамдесеторо деце је 

било на овом прелепом излету где су се  упознала са прошлошћу и 

садашњости овог лепог града поред Тисе. 

https://www.youtube.com/watch?v=pBUJp65YLaI


 

Harmadikos gyerekek látogattak Zentára, összesen négy településről többek között 

a 3/2 és a 3/3 osztály tanulói. A gyerekek megismerhették a Tisza-menti város 

múltját és jelenét. Az utazás a Magyar Nemzeti Tanács diákutaztatási programjának 

keretében valósult meg. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дан мађарских народних бајки 
 

28.септембар 2018. 

 

Сваке године 30. септембра, на дан рођења Елека Бенедека, којег сматрају 

симболом мађарске  бајке,  прослављамо Дан мађарске народне бајке у  

КУД -у ,, Петефи“. Ученици нижих разреда су се дружили са библиотекарком 

Едитом  Табачки уз читање и глуму. 

 

A Magyar Népmese Napját  2005. óta szeptember 30-án, Benedek Elek 

születésének napján ünnepeljük.  Őt  tekintjük a legnagyobb magyar 

mesemondónak, a magyar népmese jelképének. Benedek Elekre emlékeztek 

iskolánk alsós tanulói is  a magyar népmese napján. A nagybecskereki 

 Petőfi M.E.- ben, Tabacski Edit könyvtárosnő szervezésében,mesemondóink 

kellemes órát töltöttek. 

 



 

 

 

. 

 

 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА – 1.10. – 7.10. 2018. 

 

GYERMEKHÉT – 2018. 10. 1- 7- ig 

 

МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без 

насиља 

 
ДАН ЗРЕЊАНИН МИХАЈЛОВО ЛУКИНО СЕЛО Носиоци 

активности 

НАПОМЕНА 

ПОНЕДЕЉАК МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА 

ЖИВИМ СРЕЋНО И 

ЗДРАВО – за одрастање                                  

без насиља 

-радионица 

Биоскоп у школи 

МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА 

ЖИВИМ СРЕЋНО И 

ЗДРАВО – за одрастање 

без насиља  

Радионица 

МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА 

ЖИВИМ СРЕЋНО И 

ЗДРАВО – за одрастање 

без насиља  

-радионица 

 

Одељенске 

старешине 

 

Ђачки 

парламент  

Биоскоп у 

школи , за 

време 5 и 6 

часа, 7 час се 

отказује 

( 4 час 5/1 и 

5/2 

предаваљње 

о правилној 

исхрани) 



УТОРАК СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ 

ПАРЛАМЕНАТА 

„Како препознати и шта 

урадити – за одрастање без 

насиља“ – ВИШИ РАЗРЕДИ 

ТУРНИР „ НЕ ЉУТИ СЕ 

ЧОВЕЧЕ“ – нижи разреди 

 

СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ 

ПАРЛАМЕНАТА  

„Како препознати и шта 

урадити – за одрас тање 

без насиља“ - ВИШИ 

РАЗРЕДИ 

Луткарска представа- 

нижи разредди 

 

РАДИОНИЦА:  ЛЕПЕ 

РЕЧИ- мултикултуларна 

толеранција 

 

 

Стручно веће 

учитеља 

 

Ђачки 

парламент 

 

Ђачки 

парламент 

организује 

презентацију 

у току 

преподнева 

СРЕДА Одговоран однос према 

окружењу „Планета земља- 

моја кућа!“ – радионица 

(рециклажа –групни рад) –

нижи разреди – рециклирани 

полигон 

Спортски сусрет (одбојка, 

баскет или фудбал на мале 

голове 10 мин. за време 

одмора- задужити 

представника ђачког 

парламента да организује 

екипе, судије) – виши 

разреди : Навијати не значи 

мрзети! 

 

 

 

- Турнир у игри " Не љути 

се цовеце"- нижи разреди 

Спортски сусрет – виши 

разреди : Навијати не 

значи мрзети! 

ШЕТЊА: Одговоран 

однос према окружењу 

„Планета земља- моја 

кућа!“  

Стручно веће 

учитеља 

 

Одељенске 

старешине 

виших 

разреда 

 

Ђачки 

парламент са 

наставницима 

физичког  

 

 

ЧЕТВРТАК Изненади пажњом баку или 

деку - МОСТОВИ МЕЂУ  

ГЕНЕРАЦИЈАМА -

радионице 

Израда играцака од 

природних и 

рециклираних матерјала 

 ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ Стручно веће 

учитеља 

 

ПЕТАК РАДИОНИЦА:  ЛЕПЕ 

РЕЧИ- мултикултуларна 

толеранција 

КУТИЈА СМЕХА - 

У гостима нам је.... 

Упознавање занимања 

ПРАВИМО ИГРАЧКЕ Стручно веће 

учитеља 

 

Ђачки 

парламент 

 

 

 

 

СУБОТА СПОРТСКЕ ИГРЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ 

 

Стручно веће 

наставника 

физичког 

васпитања 

 

НЕДЕЉА НАЦИОНАЛНА ОН-ЛИНЕ 

КАМПАЊА: „ЗАГРЉАЈ – за 

одрастање без насиља““- 

ФОТОГРАФИЈЕ НА 

ДРУШТВЕНИМ 

МРЕЖАМА #zagrljajDN 

НАЦИОНАЛНА ОН-

ЛИНЕ КАМПАЊА: 

„ЗАГРЉАЈ – за 

одрастање без насиља““- 

ФОТОГРАФИЈЕ НА 

ДРУШТВЕНИМ 

МРЕЖАМА #zagrljajDN 

НАЦИОНАЛНА ОН-

ЛИНЕ КАМПАЊА: 

„ЗАГРЉАЈ – за 

одрастање без насиља“- 

ФОТОГРАФИЈЕ НА 

ДРУШТВЕНИМ 

МРЕЖАМА #zagrljajDN 

Ђачки 

парламент 

Одељенске 

старешине 

Фотографије 

у загрљају и 

дружењу 

током Дечје 

недеље на 

интернет 

местима 

школе. 

 

 

 



1. октобар 

 

1. октобра су нижа одељења са својим учитељицама и наставницом српског 

као нематерњи  Јадранком  Штефковић  Петровић певали о љубави. 

Október elsején az alsós diákok a szerelemről énekeltek. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/491014674726029/ 
 

 

2. октобар  

 

Поводом Дечје недеље организован је мали турнир у игри "Не љути се 

човече". Осмеси на лицима играча говоре да поштују правила ненасилне 

комуникације.  

,, Ember ne mérgelődj“ elnevezésű játékban vetélkedtek a tanulók. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/872365016485576/ 
 

 

3. октобар 

 

Поводом Дечје недеље позориште "Звездица"  је извело представу "Први 

шљиварски бој". https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2132114893771883/ 

A színelőadás sem maradt el. 

 

 

4.  октобар 

 

Старе кутије, пластични чепови, флашице, крпице, шљокице, много маште – 

направљене су најбоље играчке.  

A külömböző hulladékból szép játékok készültek. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/342810462962620/ 

 

 

5.октобар 

 

Данас смо се подсетили чаробних, лепих речи које примењујемо у 

свакодневној комуникацији. Кроз мултикултуралну радионицу провела нас је 

Јадранка Штефковић Петровић, наставница српског као нематерњег језика. 

Ma eszünkbe jutottak a varázslatos, gyönyörű szavak amelyeket  a mindennapi 

kommunikáció során használunk.  Petrović Jadranka, a szerb  mint nem anyanyelv 

tanára vezetett egy multikulturális műhelyet. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/491014674726029/ 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/491014674726029/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/872365016485576/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2132114893771883/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/342810462962620/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/491014674726029/


6.октобар 

 

Ученици су суботу, 6. октобра, провели у Карађорђевом парку. Уживали су у 

игри, вожњи ролера, играли се на игралишту. Тобоган је био омиљена справа 

за забаву. 

A tanulók  október 6-án,  szombaton a Karadjordje Parkban jártak. Nagyon 

élvezték a játékot, a görkorcsolyázást, a játszótéren való játékot. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/294828774577359/ 
 

 У организацији Ђачког парламента и ПЕПСИ службе направљена је кутија 

смеха. 

A Diákparlament  a pedagógiai –pszichológiai szakszolgálat segítségével a  

,, Nevetés dobozát” dolgozták ki. 

 

 

 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/294828774577359/


Дечију недељу ученици виших разреда завршили су спортским играма. 

Наставници физичког васпитања организовали су турнир у фудбалу и 

такмичење у вожњи ролера и бициклова. Фудбалске екипе су биле мешовите, 

састављене од дечака и  девојчица, а у вожњи ролера могли су да се окушају 

сви који пожеле. За пуштање музике и добро расположење били су задужени 

осмаци. 

A gyermekhét sportal  zárult le.  A testnevelő tanárok labdarúgó-bajnokságot, 

valamint rollerezést és kerékpárversenyt rendeztek. A labdarúgó-válogatott vegyes 

volt, fiúkból és lányokból állt. A nyolcadikosok voltak  felelősek  a zeneért és a jó 

hangulatért. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Дечија недеља у Лукином Селу 

 

од 1. до 6. 10. 2018. 

 

Моје је право да живим срећно и здраво –за одрастање без насиља је мото 

овогодишње  Дечије недеље. 

Активности су реализоване кроз сарадњу школске деце и деце из вртића.  

Наставници: Естер Кочиш, Снежана Радивојев, Бођо Илдика,  

Валентина Нађ и Доната Кишмартон. 

 

Jogom van boldogan és egészségben élni – az idei gyermekhét jelszava,  az erőszak 

nélküli felnövés. A külömböző tevékenységekben az iskolás és az ovodás gyerekek, 

tanítóik, a nevelőnő, valamint a szerb és az angoltanárnő vettek részt. 

 

Понедељак, 1.10.2018. 

Моје је право да живим срећно и здраво –за одрастање без насиља - 

радионица 

Мűhely – rajzolás, festés 

 

 

 
 



Уторак, 2.10.2018. 

Радионица:  Лепе речи-мултикултурална толеранција 

Szép szavak műhelye  – multikulturális tolerancia 

 

 
 

 

Среда, 3.10.2018. 

Шетња: Одговоран однос према окружењу „Планета земља- моја кућа!“ 

Шетња кроз село 

 

Felelős vagyok a környezetem  iránt. 

 

Истог дана деца су гледала луткарску представу  “Први шљиварски бој!“ 

Nem maradt el a színelőadás sem. 

 



Четвртак, 4.10.2018. 

Игре - Játszás 

 
  

Петак, 5.10.2018. 

              

Правимо играчке – Játékokat csinálunk 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Субота, 6.10.2018. 

Спортске игре -  Sportnap 

 
 

Дечија недеља у Михајлову 

 

Првог дана Дечије недеље  ученици у Михајлову  направили су пано под 

мотом: „Ја имам право да живим срећно и здраво“.  

У уторак, 2. октобра 2018. године у школи је одржана луткарска представа. 

Представа  Прва борба са шљивама  представљена је вртићу  и ученицима .  

Трећег октобра  виши разреди  одржали су спортски дан, нижи разреди су 

играли  Човече, не љути се! Правиле су се и разне занимљиве креације од 

јесењег воћа и поврћа. 

Gyermekhét  Szentmihályon 

Gyermekhét első napján a szentmihályi alsós tanulók alkalmi panót készítettek a 

következő mottó alapján: ,,Jogom van, hogy boldogan és egészségesen éljek" 

 



 

Kedden, 2018.  október 2-án, bábelőadás volt az iskolában. A színészek Az első 

szilvaharc. című előadást mutatták be az óvodásoknak és az alsósoknak.  Október  

3-án iskolánk felsős diákjai pedig  sportnapot tartottak, továbbá az alsósok az 

Ember,ne mérgelődj! nevű játákban vetélkedtek, vagy őszi termésekből, 

gyümölcsökből és zöldségfélékből különféle érdekes alkotásokat készítettek. 
 

 

 



 
 

Семинар за српски језик као нематерњи 

 

13.10.2018. 

 

13. октобра у нашој школи је одржана обука наставника за примену 

Програма наставе и учења за предмет Српски као нематерњи језик за 

први и други циклус обавезног образовања. Организатори семинара су 

Завод за унапређење семинара и ОЕБС, а водитељи обуке су били  

Наташа  Добрић, Јелена Редли, Александар Догнар и Никица Стрижак. 

 

 



Међународни дан школских библиотека  

 

октобар 2018. 

 

У октобру школски библиотекари широм света обележавају свој дан, 

Међународни дан школских  библиотека. Резултати показују да ученици који  

свакодневно читају разноврсну лектиру постижу бољи успех у школи. 

Ученици 3/2 разреда су са учитељицом Мартом Јовановић и библиотекарком  

Валеријом Јованов обрадили лектиру Шарени лептир, збирку мађарских  

народних бајки. Припремили су  презентацију о књизи, а није изостао ни  

сценски приказ једне бајке. 

 

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche 

Wolls 1999-ben intézett felhívást  Аz Iskolai Könyvtárak Nemzezközi Napjának  

megszervezésére. Azóta minden év októberében  meghírdetik ezt a napot. 

A 3/2 osztály tanulói Jovanović Márta tanítónő és Jovanov Valéria könyvtárosnő  

segítségével ezen a jeles napon Arany László népmesegyüjteményét mutatták be. A 

 tanulók prezentációt készítettek a könyvről majd elszínészkedték a Pancimanci 

című mesét. 

 
 

 



63.  Међународни сајам књига у Београду 

 

25.10.2018. 

 

У календару културних дешавања југоисточне Европе централно место 

крајем октобра већ деценијама припада Међународном београдском сајму 

књига. Ова регионално највећа манифестација посвећена књизи бави се 

промоцијом књижевног стваралаштва и образовања, културном разменом са 

иностранством и покретањем актуелних књижевних и друштвених питања. 

Овогодишњи гост је земља Мароко. 

 

Október végén a délkelet-európai  kulturális események naptárában központi 

szerepet játszott évtizedek óta a Belgrádi Nemzetközi Könyvvásár. 
 

 
 

 

Српски као нематерњи у Лукином Селу 

 

октобар 2018. 

 

На крају теме ученици треба да: повећају мотивацију за учење српског као  

нематерњег језика, уоче тематске скупове именица и усвоје вокабулар у вези 

са темом, развију слушне способности и разумевање, развију визуелну пажњу 



и визуелну меморију, развију логичко размишљање на основу елиминације 

слика, повезују аудитивне и визуелне дражи са моторичком радњом, 

препознају облике  путем додира и развију тактилну перцепцију, активирају 

чуло мириса и укуса. 

 

Minden téma végén a tanulóknak növelniük kell a témához kapcsolódó szókincset,  

fejleszteni a hallási képességeket és a megértést, a vizuális figyelmet és a logikai  

gondolkodást. 

 

 

 

 
 

Дан толеранције у Лукином Селу 

 

16.11.2018. 

 

Ученици наше школе знају шта је толеранција јер одрастају у  

мултикултуралној средини, прихватају различитости у најширем смислу. 

 Учитељице их уче да свако људско биће заслужује поштовање и да  

треба поштовати свачију културу. Тако су ученици научили коло и чардаш. 

Iskolánk diákjai tudják, hogy mi a tolerancia, mert multikulturális környezetben 

nőnek fel, elfogadják a sokszínűséget a legszélesebb értelemben. A tanítók  arra 



tanítják őket, hogy minden ember megérdemli, hogy tiszteljék a személyiségétés a 

kultúráját. Így tanulták meg a lukácsi diákok a kólót  

( szerb néptánc) és a csárdást. 

 

 
 

Предавање о хигијени 

 

10. новембар 2018. 

 

Током првог часа, медицинска сестра, Ивана Нађалин, одржала је предавање 

о хигијени. Ученицима је на разумљив и интересантан начин објаснила 

основе здравог живота: правилна исхрана и одржавање личне хигијене. 

Посебно је нагласила значај правилног прања руку. Током предавања, 

ученици су научили и популарну песмицу Бранка Коцкице  "Зашто да се руке 

перу?". 



Az első órán Nadjalin  Ivana nővér előadást tartott a tisztaságról. A tanulók  

számára érthető és érdekes módon magyarázta az egészséges életmód alapvető 

elemeit: a megfelelő táplálkozást és a személyi tisztaság  fenntartását. Különösen 

hangsúlyozta a megfelelő kézmosás fontosságát. Megismerkedtek Branko Kockica 

népszerű énekével is amely a kézmosásról szól. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 Међународни дан толеранције 

 

16. новембар 

 

Ученици нижих разреда традиционално, заједничким активностима, 

обележавају 16. новембар. Тога дана су на репликама својих дланова 

исписали кључне речи које дефинишу толеранцију: разумевање, уважавање, 

поштовање. 
 

Az alsós tagozatok már hagyományosan közös tevékenységekkel megemlékeznek 

november 16-án a tolerancia napjáról. Idén is  megismételték a toleranciát 

meghatározó szavakat: megértés, elismerés, tisztelet. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/255591271802440/ 
 

Светски дан детета  

 

20.11.  2018. 

 

Светски дан детета или Међународни дан детета је међународни догађај који 

се слави 20. новембра. Установљен је од стране Генералне скупштине 

Уједињених нација 1954. године са циљем да се у свим државама слави истог 

дана.Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију и разумевање 

међу децом и добробит деце у свету. Овај дан се обележава и да би се 

скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне 

проблеме са којима се деца суочавају. 

Нижи разреди су са својим учитељицама и родитељима обележили 

Међунарони дан детета.  

 

A Gyermekek  Világnapja vagy a Nemzetközi Gyermeknap  egy olyan nemzetközi 

esemény, amelyet november 20-án ünnepelnek. Az ENSZ Közgyűlése 1954-ben 

alapította  azzal a céllal, hogy ugyanazt a napot ünnepelje minden országban. Ezt a 

napot azért  ünneplik, hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét a társadalom 

gyermekekkel szembeni kötelezettségeire, valamint a gyermekek jelenlegi 

problémáira. Az alsósok  a tanítónőkkel és a szülőkkel megünnepelték a 

Nemzetközi Gyermeknapot.    
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2281112985443563/                                 

                                                 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/255591271802440/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1954
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2281112985443563/


 
 

Ускоро ће празници  

 

децембар 2018. 

 

Ускоро ће празници, осећамо то свуда око нас. Празнично је и на часу 

математике у 6/2 разреду у Зрењанину и 6/3 у Михајлову. Помоћу троуглова 

настала је  окићена новогодишња јелка. Час су припремиле наставнице Ирена 

Мезеи Беловаи и Валентина Венцел. Ученици 5/2 и 8/2 су се побринули за 

свечани изглед кабинета за математику.  

Az ünnepekre hangolódunk. Háromszögeket szerkesztettünk és karácsonyfát 

alkottunk. A díszítés sem maradt el. Közreműködő tanárok:Vencel Valentina és 

Mezei-Belovai Irén.A matematika terem ünnep ihangulatát az 5.2 és 8.2 osztályos 

tanulók teremtették meg.  

 



Божина представа у Лукином Селу 
 

20.12.  2018. 

 

Божићна и новогодишња представа се традиционално одржава у Лукином 

Селу. На то се из свег срца припремају и ђаци и забавиштанци. Лепо се 

забављају док припремају програм, а родитељима прикажу све што су 

научили, готово без треме. 

A karácsonyt és az  új évet hagyományosan ünneplik Lukácson. Tiszta szívből 

készülnek erre az ünnepre az óvodások és a diákok. Jót  szórakoznak  az ünnepi 

műsor készítésekor és ezt mind bemutatják  a szüleiknek minden lámpaláz nélkül. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Прослава Светог Саве у Лукином Селу 

 

27. 1.  2018. 

 

И у Лукином Селу је одржана свечаност поводом школске славе. Ђаци су 

певали и рецитовали песме о Светом Сави. Дружили су се и са децом из 

вртића. 

Lukácson  megünnepelték  Szent Száva napját. Énekkel és szavalatokkal 

dicsőitették az iskolák védőszentjét.  

 

 
 

Прослава Светог Саве у Зрењанину 

 

7. јануар 2019. школска слава се прославља сваке године у свим школама 

широм Србије. Наставница српског језика Светлана Симићевић је 

припремила квиз такмичење за две мешовите екипе. ,,Немањићи'' и ,,Слани 



крекери'' (имена су екипе бирале самостално). Обе екипе су показале велико 

знање, али за нијансу су били бољи ,,Слани крекери''. 

 

 
 

Час географије 

 

30. јануар 2019. 

 

На часу географије ученици VII.1 самосталним радовима применили су знања 

о регијама Африке. Разноврсним задацима, радећи у паровима израдили су 

макете предела и кућа у Африци, сакупили су и испричали занимљиве приче 

и глумом дочарали особености Африкe.Часу су присуствовали директорка 

школе и психолози. 

A földrajzórán a 7/1 osztály tanulói bemutatták  Afrika régióit. Különböző 

feladatokat, páros munkában és csoportmunkában oldották  meg. Bemutatták  

Afrika tájképeinek és házainak modelljeit, érdekes történeteket gyűjtöttek össze. Az 

órán vendégül látták az igazgatónőt és az iskola pszichológusait. 

 



 
 

Дан заљубљених 

 

14.фебруар 2019. 

 

У организацији Ђачког парламента, данас су ученици виших разреда 

приказали креативан приступ теми Љубав. Наступио је нови школски бенд, 

ученици су добили задатак да споје загонетне парове међу историјски 

познатим личностима, читали су  поруке о љубави. У креативности нису 

заостајали ни ђаци нижих разреда. Школа је данас била препуна изненађења, 

осмеха, тајних порука и лепих фризура.Сви су заљубљени, неко у друга, неко 

у другарицу, неко обожава учитељицу, неко разредну, а неки ђаци су нашу 

школу и свој разред ставили у медено срце.  

 

А Dikparlament szervezésében dikjaink kreatívitásukat mutattk be a szerelem 

témájára. Fellépett az új iskolai zenekar. Továbbá a diákok feladata az volt, hogy 

titokzatos párokat kössenek a történelmileg híres emberek között. A szeretetről 

szóló üzeneteket olvastak fel. Az alsós osztályok tanulói  se  hagyták magukat. Ma 



az iskola tele volt meglepetéssel, mosollyal, titkokkal, üzenetekkel és szép 

frizurákkal.  

 

 
 

 

Међународни дан даривања књига 

 

14. фебруар 2019. 

 

Поводом Међународног даривања књига ученици  2/2  су посетили Градску 

библиотеку  и предали поклон књиге поводом овог дана.  

A Nemzetközi Könyv-adományozás alkalmával a 2/7  meglátogattа a Városi 

Könyvtárat és könyveket adományozott. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/387688535350520/ 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/387688535350520/


Израда маски – радионица  

 

14. фебруар 

 

У Лукином Селу је  14. фебруара организована креативна радионица - израда 

маски. Заједно су радили  деца из забавишта, ученици са својим учитељима 

као и  родитељи. 

 

 
 

Међународни дан матерњег језика 

 

25. фебруар 2019. 

 

Иако је Дан матерњег језика прошао за време нашег малог распуста, ми смо 

га данас обележили у једном необичном одељењу. Скоро сви ученици 8-1 

одрастају уз два језика у породици. Тако су, осим српског, матерњи језици у 

овом одељењу и бугарски, мађарски, словачки, ромски и румунски. На часу 

српског језика, са наставницом Светланом Симићевић, учили смо најлепше 

речи ових језика. 

 



Noha az anyanyelv nemzetközi napja a pár nap alatti szünetünk alatt eltelt, egy 

szokatlan osztály tanulói  mégis megünnepelték. A 8/1 osztály tanulói két nyelven 

nő fel a családban. Így a szerb nyelv mellett az osztály anyanyelve a bolgár, 

magyar, szlovák, roma és román. A szerb nyelvórán Simićević Svetlana  tanárnő 

segítségével a diákok megtanúlták a legszebb szavakat ezeken a nyelveken. 

 

 

 
 

 

Новосадско позориште 

 

26.фебруар 2019. 

 

 

26. фебруара 2019. године ученици Основне школе Соње Маринковић су 

погледали представу Том Сојер у новосадском позоришту. Ученици су у 

њему веома уживали јер је препун сјајне музике и коеографије. Било је врло 

занимљиво видети глумце како оживљавају роман Марка Твена.  



 

2019. február 26-án a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola tanulói az 

Újvidéki Színházban megnézték a Tom Sawyer kalandjai című színdarabot. Az 

előadás egy kisfiúról, Tom Sawyerről és barátjáról, Huckleberry Finnről szól. A 

diákok nagyon élvezték, ugyanis tele van remek zeneszámmal és koeográfiával. 

Nagyon érdekes volt végignézni, ahogy a színészek életre hozzák Mark Twain 

regényét, és ahogyan beleélik magukat szerepükbe. 

 
 

 

 

 

Маскенбал – Терање зиме  

 

28.фебруар2019. 

 

28. фебруара ученици нижих разреда су уживали у маскенбалу у  

КУД –у ,, Петефи``. 

Itt a farsang áll a bál  -  Tanulóink farsangi bálat rendeztek  a Petőfi Népkörben. 

 



 
 

 

Час физике 

 

 

1. март 2019. 

 

У нашој школи данас је одељење VIII/1 са наставником физике поставило 

детектор за мерење концентрације радона (222Rn) у две учионице. Час физике 

наставник је посветио овој теми. Ученици су научили шта је радон, како 

настаје, где се налази у природи, зашто је отрован и какву штету може нанети 

људском организму. 

 

Ma az iskolánkban a VIII/1 osztály a  fizika tanárral detektort telepített a 

radonkoncentráció (222Rn) mérésére két osztályban. A fizika órát a tanár  ennek a 

témának szentelte. A diákok  megtudták, hogy  mi a radon, hogyan készül, hol 

található a természetben, miért mérgező és milyen károkat okozhat az emberi 

testnek. 

 



Енергетска пића 

 

4. март 2019. 

 

Предавање о штетности енергетских пића 

 

Ученици седмих разреда данас су имали прилике да сазнају све о штетности 

конзумирања енергетских пића. Предавање је одржала патронажна служба 

Дома здравља ,,Др Бошко Вребалов''. 

 

Előadás az energiaitalok káros hatásáról  

 

A hetedik osztályos diákoknak ma lehetőségük  volt mindent megtudni az 

energiaitalok fogyasztásának veszélyeiről. Az előadást a Dr. Boško Vrebalov 

Egészségügyi Központ védőszolgálata tartotta. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Замена прозора на згради школе 

 

4. март 2019. 

 

4. 3. 2019. почела је замена прозора на згради наше школе. 

Школа је на конкурсу за инвестиционо одржавање зграде, који је 

расписао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице добила средстава за овај рад. 

Прозори су израђени по угледу на оригиналне, а према Мерама техничке 

заштите које је издао Завод за заштиту споменика Зрењанина. Ученици су 

пуштањем балона са старих прозора обележили почетак радова. Нови прозори 

ће допринети укупној безбедности и побољшати енергетски статус зграде. 

 

2014. 3. 4.  energiatakarékos ablakokat kapott iskolánk. Iskolánk  az épület 

beruházási karbantartásáért versenyezett, amelyet a Tartományi Oktatási, 

Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségek - Nemzeti Közösségi Titkárság 

tett közzé.  Tanulóink a munka kezdetét a régi ablakokból léggömbök engedésével 

ünnepelték  meg. Az új ablakok növelik az általános biztonságot és javítják az 

épület energiaállapotát. 

 

 

 

 



Посета потпредседника  Покрајинске владе Михаља Њилаша 

 

5. март 2019. 

 

У оквиру посете нашем граду нашу школу су 5. марта посетили 

потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, 

управу, националне мањине - националне заједнице Михаљ Њилаш са 

делегацијом. Гости су имали прилику да  поразговарају о актуелној ситуацији 

у школи, да  се упознају са спроведеним  радовима на инвестиционом 

одржавању зграде у последњих неколико година, а који су финансирани из 

средстава  Покрајинског секретаријата. Такође је разговарано о богатој 

историји наше школе, али и о савременим тенденцијама којима школа тежи. 

Гости су погледали и изложбу старих фотографија школе. Директорка школе 

је истакла  да је школа имала прву фискултурну салу у Војводини, као и да 

сада настоји да обезбеди средства за нову фискултурну салу за коју постоји 

идејно решење.  
 

 

 

Nyilas Mihály miniszterelnök-helyettes látogatása iskolánkban 

 

2019. március 5- én 

 

Nagybecskerekre látogatott  március  5-én Nyilas Mihály, a tartományi kormány 

alelnöke, oktatási titkár. Munkatársaival együtt részt vett egy ülésen Čedomir Janjić 

polgármester kabinetjében, majd a város iskolaigazgatóival tanácskozott, illetve 

három tanintézménybe is ellátogatott, többek között iskolánkba is. A vendégek 

értesültek az iskola jelenlegi helyzetéről, megismerkedtek  az épület beruházási 

karbantartásával és az elmúlt néhány évben elvégzett munkákkal.  

Megismerkedtek iskolánk gazdag történetével és a régi iskolai fényképek kiállítását 

is megtekintették. Az igazgatónő rámutatott arra, hogy ebben az iskolában volt az  

első vajdasági tornaterem és most próbál pénzt biztosítani egy új tornaterem 

kiépítéséhez  amelynek  már megvan a tervrajza. 

 

 

 

 

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/aktuelno/zrenjanin/407-2019-03-05-16-37-08


 
 

 

Светски дан енергетске ефикасности 

 

5.март 2019.  

 

5. март  обележава се као Светски дан енергетске ефикасности. У ту част, 

наставник физике Немања Мицић је организовао у нашој школи ваннаставну 

активност у оквиру пројекта ФИЗ ''Енергетска ефикасност у зградарству'' под 

називом ''Играј за енергију''. Материјал је добио од Министарства рударства и 

енергетике у оквиру Српско - Немачке сарадње, уз подршку GIZ-a и КFW-a. 

 

Március 5-én az Energiahatékonyság Világnapját ünneplik. Ennek tiszteletére 

Nemanja Micić fizika tanár  szabadaktivitási  órát  szervezett  a „Play for Energy” 

elnevezésű „Energiahatékonyság az épületben” FIZ projekt keretében. Az anyagot 

a Bányászati és Energiaügyi Minisztériumtól szerezték be, a GIZ és a KFW 

támogatásával. 

 

 



Позориште ,,Звездица'' 
 

5.март 2019.  

 

Позориште "Звездица", 5.03.2019. претворило је једну нашу учионицу у 

позориште. Извели су представу за децу "Наши занати". Глумци Татјана 

Рељин и Миљан Вуковић су на духовит начин упутили децу да је најважније 

волети свој посао. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/323084631725273/ 
 

 

 

Час физике 

 

5.март 2019.  

 

У нашој школи данас се одржао мало другачији час. Одељење VIII/1 је, 

заједно са наставником физике Немањом Мицићем, одржало предавање 

ученицима одељења II/7 на тему РАДОН - шта је, да ли је опасан, где га 

можемо наћи, зашто га меримо? Осмаци су се нашли на слатким мукама када 

је поједине термине требало објаснити другацима (ћелија, днк, 

радиоактивност) али су то лако пребродили уз наставникову помоћ.  

Ученици II/7 су са одушевљењем пратили, а питања је било толико да су 

поједини ђаци испраћали наставника из учионице за време одмора уз 

најразличитија могућа питања.  

 

 A VIII / 1 osztály ma,  Nemanja Micic fizika tanárral együtt,  előadást tartott a  

II / 7 osztály tanulóinak  a Radon témáról - mi veszélyes, hol található, miért 

mérjük? A nyolcadikosoknak  nem volt könnyű megmagyarázni,  hogy mi a sejt, a 

dnk, a radioaktivitás, de a tanár segítségével könnyen megküzdöttek ezekkel a 

nehézségekkel.. 

A II / 7 osztály lelkessen  követte az előadást  és annyi kérdés merült fel, hogy 

néhány diák mindenféle lehetséges kérdéssel kísérte ki a tanárt az osztályból. 

 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/323084631725273/


 
 

 

Приче за лаку ноћ  

 

8. март  2019. 

 

Поводом Међународног дана жена  библиотекари  Градске библиотеке 

причали су о проблемима савремених девојчица и жена. Причали су са децом 

о стереотипима и читали о научницама које су мењале свет. Библиотекар 

Влада Тот је са децом читао о двострукој добитници Нобелове награде, 

Марији Kири,a  и о Хеди Ламар, глумици, брилијантној математичарки  и 

шпијунки. Школској библиотеци су  поклонили  "Приче за лаку ноћ за мале 

бунтовнице", књигу која садржи сто прича о изузетним женама.  

 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából a  Városi  Könyvtár könyvtárosai a lányok és nők 

problémáiról beszélgettek a gyerekekkel,  szó volt  azokról a nőkről  akik 

megváltoztatták a világot. Vlad Tot, könyvtáros olvasott  a kétszeres Nobel-díjas 



Maria Kiriről  és Hedi Lamarról, színésznőről, zseniális matematikusról és kémről 

is. Az iskolai könyvtár egy könyvet kapott ajándékba.  

 

 

 



 
 

8. март – Приредба у Лукином Селу 

 

8. март 2019. 

 

Љубав је кад се неко воли, љубав је кад те неко воли, љубав је кад мама 

воли тату, кад сека воли бату. 

 

 

Ове речи су биле мото овогодишње прославе 8. марта у Лукином Селу. У 

малом селу као што је Лукино Село мамама и бакама је је највећа радост 

одлазак на школске приредбе. Учитељице и васпитачица не пропуштају ни 

једну прилику да покажу шта су научили њихови ђаци.  

 

A tanitók,  a tanárok  és a nevelőnő nem hagynak  ki egy  lehetőséget sem, hogy 

megmutassák amit tanulóik megtanultak. 

 



 
 

 

Писање  стрипа 

 

14.3.2019. 

 

Ове године дневници који се припремају за Читалачку значку треба да садрже 

и  један стрип.Ученици 2/7 разреда, са библиотекарком су једну бајку 

обрадили у форми стрипа. 

 

Az Olvasónapló egy képregényt is kell, hogy tartalmazzon. Ezért a könyvtárosnő 

Jovanov Valéria  segítségével a "A kiskakas gyémánt félkrajcárja" c. mesét mutatta 

be 2/7  képregény formában. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/269763140644064/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/269763140644064/


Дан отворених врата у Лукином Селу 

 

21.март 2019. 

 

21. марта су у школи у Лукином Селу  имали једно лепо дружење са 

родитељима. Kренули су од бајке, а наша машта и вредне ручице направиле 

су лепе колаже. 

 

Nagyszerű időtöltés volt a szülőkkel a  mesebeli kollázskészítés.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Светски дан вода 

                              

22.март 2019. 

 

Вода је темељ живота и потреба сваког  живог бића.Организација Уједињених 

нација је пре десетак година прогласила 22. март за Светски дан вода, с 

намером да истакну њену важност. Број становника на нашој планети убрзано 

се повећава, потреба за водом  је већа, а њена количина се не мења. Наши 

ученици 2/7 разреда  обележили су  овај датум као тематски дан. Гледали су 

филм, читали песме, потапали бродове, прали судове, мерили количину воде. 

 

2019. március 22-én ünnepeljük a Víz Világnapját. Ebben az évben az esemény 

szlogenje Vizet mindenkinek.  Ez a jelszó érzékelteti, hogy  milyen nagy kihívás 

ma a világban, hogy minden ember számára elérhető legyen a víz. A 2/7 osztály 

tanulói filmet néztek a víz világnapja alkalmából, verset állítottak össze, hajókat 

süllyesztettek, szappanbuborékokat fújtak, játszva tanultak. 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/315752922465649/ 
 

 

 

Професионална оријентација 

 

4. децембра 2018. године, са својим разредним старешинама Отилијом Кадар 

и Робертом  Гомбар, 7.3  и  8.3,  учествовали су у радионицама о самоспознаји 

и професијама у оквиру своје професионалне оријентације. Ученици су 

такође могли да сазнају  како их њихови  другови доживљавају, које  њихове 

особине , способности  истичу и у којим школама  и радним  местима их виде 

у будућности.  
 

Szakmai orientáció 2018  

 

2018. december 14-én a 7.3 és 8.3 oszály osztályfőnökeikkel Kádár Ottiliával és 

Gombár Róbertel a szakmai orientáció keretén belül műhelymunkákban vettek részt 

melyek az önismerésről és а szakmákról való felvilágositásról szóltak. A diákok 

szembesülhettek azzal is hogy az oszálytársaik milyeneknek látják őket, mely 

tulajdonságaikat, képességeiket emelik ki és milyen iskolákban, munkahelyeken 

látják  őket. 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/315752922465649/


 
9.3.2019. 

 

Дана 9.3.2019. Зрењанинска гимназија је организовала "Отворена врата". 

Ученици 8.2 и 8.3 у пратњи родитеља и наставнице Јудит Миланков су 

посетили ову средњу школу. Имали су прилике да разговарају са 

професорима и ученицима и да се упознају са наставним и ваннаставним 

активностима гимназије . 

 

A nagybecskereki  Gimnáziumba látogattak el a 8/2 és a 8/3 diákjai szüleik és 

Milankov Judit tanítonő kíséretében.  Lehetőségük volt beszélgetni a tanárokkal és 

a tanulókkal, valamint megismerkedni a gimnázium tanítási és tanórán kívüli 

tevékenységeivel. 

 

 



Пројектна настава 

 

Наставница енглеског језика Доната Кишмартон  у сарадњи са учитељицом 

Естер Кочиш,  у склопу Пројектне наставе одржале су неколико часова.  

Исто ове активности су  спроведена и у првом разреду у Михајлову у сарадњи 

са учитељицом  Ибољом Шуљко. 

 

A projekt olyan oktatás szervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati 

problémák megoldása köré csoportosítja. Kismárton  Donáta  Kocsis Eszterrel 

projektoktatást szervezeztt  Lukácson,  Sulyko Ibolyával pedig Szentmihályon. 

 

Годишња доба- Лукино Село и  Михајлово 

 

 

1. Европски дан језика - у сарадњи са учитељицом ради пројектне  

    наставе (Разговор о значају, разноликости, познавању и ширењу  

    језика, израда плаката - тимски рад, вежбање упознавања на  

    енглеском језику, упознавање са заставама држава са употребом  

    одређених језика, поздрави на различитим језицима)  

    1.3 - 26. 09. 2018. године. 

    1.4 - 25. 09. 2018. године. 

    Az  Európai Nyelvek Napja -  ( a  nyelv fontossága, a sokfélesége,  

    plakáttervezés, bevezetés az államok zászlói használatához, üdvözlés különböző  

    nyelveken) 

 

 

 



 
2. У сарадњи са учитељицом у скопу Пројектне наставе учили су како  

    се на енглеском језику кажу годишња доба и речи лист, дрво, цвет,  

    јабука, снежна пахуљица и сл. Од папира су сви направили 3Д    

    дрво на којем су нацртали и представили карактеристике сваког 

     годишњег доба. 

    1.3 - 31. 10. 2018. године. 

    1.4 - 16. 10. 2018. године. 

 

    Мegtanulták hogy hívják angolul az évszakokat, 3 D- ben bemutatták a fa részeit  

    és jellemzőit évszakokként. 

                                                                                         

 

 

3. У сарадњи са учитељицом у скопу Пројектне наставе посветили су  

    час Дану толеранције - по чему се можемо  разликовати и како да будемо   

    толерантни. Приче су пропратили  бојењем прикладних слика. 

    1.3 - 16. 11. 2018. године. 



    1.4 – 16.11. 2018. године  

    A tolerancia napja - miben különbözünk  és hogyan lehetünk toleránsak? 

 

 

4. У сарадњи са учитељицом у скопу Пројектне наставе увежбали су  

    на енглеском језику божићну песму Џинл Белс и отпевали је на 

    представи за Микулаша. 

  1.3 - 05. 12. 2018. године. 

   1.4 – 05.12.2018. године 

  А Jingle bell ének betanítása 

 

5. јануар, Михајлово и Лукино Село 

У склопу пројектне наставе, са учитељицом, радили смо кроз игру и  

    задатке бројеве на енглеском језику. 

 

 

 

 
 

 

    

 

6. фебруар, Михајлово и Лукино Село 

 

   У склопу пројектне наставе са учитељицом бавили су се Даном   

   заљубљених. Причали су  шта воле кроз досадашње лекције (храна,  

   боје, чланови породице, животиње и сл.). Правили су и прикладне 

   цртеже. 



 

   Valentin – nap                           

 

 

21. март,  Лукино Село и Михајлово 

 

Прича о животињама  

На пројектној настави,причало се о животињама. Спојили су енглески и свет 

око нас. Учили су на енглеском језику називе домаћих и дивљих животиња и 

кућних љубимаца. Цртали су окружења у којима живе. Бројали су животиње, 

причали о њиховим бојама, величинама. 

 

Az állatok története 

A projekt órán  az  állatokról  beszéltek. Összehozták az angol nyelvet és a világot 

körülöttünk. Megtanulták   a házi és a vadállatok  nevét. Lerajzolták  a környezetet, 

amelyben az állatok élnek, beszéltek a színekről, méretükről. 

 

 

 
 



Ускршња радионица поводом Ускрса- Лукино Село 

 

18.април 2019. 

 

Пројектна настава 

 

Одржана је радионица поводом ускршњих празника, ученици су фарбали јаја 

заједно са родитељима. Забавиштанци су такође дали свој допринос. 

 

 

Húsvéti műhelyet tartottak az iskolában, a diákok tojásokat festettek szüleikkel. Az 

óvodások szintén hozzájárultak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пројектна настава 

Зрењанин  

 

,,Зашто славимо Осми март - родна равноправност’’ 

 

Презентација пројектне наставе у оквиру Српског језика и књижевности, 

тема: ,,Зашто славимо Осми март - родна равноправност'' угледни час у 5-1 

 

 

 

 



Упис у први разред 

 

Сви наставници, са директорком школе на челу и са  педагошко- 

 -психолошком  службом,  су се потрудили да дају свој допринос како би 

наша школа ове школске године уписала што више  ђака првака. Директорка 

је новинарима изнела своје мишљење зашто би за родитеље био прави избор 

баш наша школа: 

Наша школа је школа у центру града, али одлично обезбеђена. Имамо све 

услове за квалитетно образовање. Истакла бих да је наша школа у систему 

дигиталних учионица, што значи да ђаци не носе тешке књиге и свеске сваког 

дана кући, него оне остају у школи, а ученици градиву могу да приступе уз 

помоћ рачунара. Ради се на интерактивним таблама  одељења су мала, много 

се лакше и квалитетније ради. Настава се одвија само у преподневној смени, 

па је поподне школски простор слободан за ваннаставне активности. На сајту 

школе налазе се све важне информације у вези са уписом, а новина је да ће 

сваког дана на сајту бити објављиван нови текст из пера неког од бивших или 

садашњих ученика који ће говорити о томе зашто је „Соња Маринковић“ 

добар избор. 

 

A tanári kar , az iskola igazgatójával együtt, valamint a pedagógiai és pszichológiai 

szolgálat segítségével, mindent megtett annak érdekében, hogy iskolánkba minnél 

több elsős  lépjen be ebben az évben. Az igazgatónő elmondta  az újságíróknak, 

hogy miért lenne az iskolánk a helyes választás a szülők számára: 

Iskolánk egy jól felszerelt központi iskola. Minden feltétel megvan a minőségi 

oktatáshoz. Kihangsúlyozta , hogy iskolánk a digitális tantermek rendszerében van, 

ami azt jelenti, hogy a tanulók a tananyagokhoz számítógépeikkel férhetnek hozzá. 

Használatban vannak az interaktív táblák, az osztályok kis létszámúak így  sokkal 

könnyebb  és jobb minőségű a tanítás amely csak délelőtt zajlik, tehát délután az 

iskola termei  szabadok az iskolán kívüli külömböző tevékenységekhez. 

Weboldalunk  tartalmazza az beiratkozáshoz kapcsolódó összes fontos információt, 

és  az újdonság az, hogy minden nap egy új szöveg fog megjelenni  az egyik volt 

vagy jelenlegi diák tollából, amely arról szól, hogy iskolánk miért jó választás 

minden szülő számára. http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/za-roditelje 

 

http://www.sonjamarinkovic.edu.rs/index.php/sr/za-roditelje?fbclid=IwAR09NET6_coYwYiOzNkuLVVN_cO1xBL_72sTlz78uYFyzbi6QE801_dxqZE


 Михајлово 
 

13. децембар 2018. 

 

Снупи лекција на часу енглеског и математике  

 

13. децембра 2018. године ученици 6/3 и 7/3 имали су један необичан час.  

Наиме, Снупи, цртани јунак, причао је своје бајке на  енглеском језику и 

задавао разне задатке. За решавање задатака ученицима су  била потребна 

математичка знања како би успешно решили проблеме. Наставу су осмислили 

и реализовали Ирена  Мезеи-Беловаи, Тамаш Серда  и Роберт Гомбар. 

 

Snoopy angol-matek órán 

 

2018. december 13-án a 6.3 és 7.3 osztály tanulói rendkívüli tanórán vettek részt. 

Snoopy rajzfilmhős angol nyelven írt meséin keresztül feladatokat kellett 

megoldaniuk. A sikeres problémamegoldáshoz matematikai tudásra is szükségük 

volt. Az óra tervezői és megvalósítói: Mezei-Belovai Irén, Szerda Tamás és 

Gombár Róbert voltak. 

 

 



 
 

 

Михајлово некада  

 

14.12.  2018. 

 

Ученици седмог и осмог разреда у Михајлову одржали су угледни час 

,,Михајлово некада'' 14. децембра 2018. Прикупили су фотографије које 

говоре о традицији овог села. Било је речи и о банатском дијалекту којим се 

говорило као и о одређеним терминима тзв. германизмима који су се 

задржали у говору Михајловчана. 

Мештанин Михаљ Сарапка, гост на овом часу, је оживео старе сеоске навике 

кроз занимљиве приче. Часу су присуствовали и нижи разреди, као и 

предшколци.Угледни час је реализовала наставница историје Јулија Венцел, а 

помогле су јој наставнице Отилија Кадар и Ерика Салма. 

 

 

 



Szentmihály múltja 

 

Iskolánk 7. és 8. osztályos diákjai 2018. december 14-én mintaórát tartottak 

Szentmihály múltja címmel. A diákok régi fényképeket gyűjtöttek, melyekkel a 

falu régi szokásait, hagyományait mutatták be. A bemutatóban szó esett a faluban 

használatos bánáti nyelvjárásról, valamint a német jövevényszavakról is. Az órán a 

gyerekek vendégül látták Szarapka Mihály helybeli lakost, aki érdekes történeteken 

keresztül a régi falusi szokásokat elevenítette meg. A bemutatón jelen voltak az 

alsós diákok és tanítónőik, valamint a kis óvodások és nevelőnőik is. Az óra 

tervezője és megvalósítója Vencel Julianna történelemtanárnő volt. Közreműködő 

tanárok: Kádár Ottília és Szalma Erika. 

 
 

 



Склапам – повезујем ( први део) 

 

На првој радионици секције Склапам-повезујем, чији ментори су Габријела 

Мезеи Њергеш, Роберт Гомбар и Ференц  Камраш,  обрађена је тема 

Хардверске компоненте – расклапање и склапање рачунара. У уводном делу 

радионице су ученици упознати са деловима рачунара и њиховим 

функцијонисањем, са појмом струје и струјним колом, као улогом 

трансформатора. Путем овакве демонстрације постигнута је корелација 

предмета: рачунарство и информатика, ТИО и физика. У главном делу 

радионице су ученици у групама пажљиво расклопили рачунаре водећи 

белешку о томе. Након тога су уз надзор наставника склопили компоненте у 

јединствену целину.  

 

Bontok-szerelek (1. rész)  

 

Szakcsoportunk első műhelymunkáján Bontok-szerelek melynek mentorai Mezei 

Nyerges Gabriella, Gombár Róbert és Kamrás Ferenc a diákok a számítógépes 

hardware alapjaival ismerkedtek meg. A teóriai részt a gépek szétbontása, 

alkatrészek analizálása és evidentálása követett, amit az ezen részek újra 

összerakása zárt be. 

 
 

 

 

 



Склапам – повезујем ( други део) 

На другој радионици секције Склапам-повезујем обрађена је тема: 

Повезивање периферијских уређаја са рачунаром. У уводном делу радионице 

су ученици упознати са периферијским уређајима и њиховом улогом у 

рачунарском систему. Анализирали су функционисање штампача, скенера, 

фотоапарата, wеб камере и екстерног блутут пријемника. Такође, ученици су 

упознати са радним напонима периферијских уређаја.Овим је постигнута 

корелација предмета: рачунарство и информатика, ТИО и физика. У главном 

делу радионице су ученици имали прилику да сами повежу периферијске 

уређаје на рачунаре на којима су били инсталирани различити оператвни 

системи. За сваки хардверски уређај ученици су преузели драјвере са 

интернета и ускладили са оперативним системима.  

 

Bontok-szerelek (2 rész)  

Szakcsoportunk második műhelymunkáján Bontok-szerelek melynek mentorai 

Gombár Róbert, Kamrás Ferenc és Mezei Nyerges Gabriella a diákok a számítógép 

periferiális részeinek csatlakoztatásával foglalkoztak. Az első részben a nyomtató, 

lapolvasó, külső bluetooth leolvasó, web kamera és fényképezőgép 

csatlakoztatásának szabályaival ismerkedtek meg. Alkalmuk volt rá hogy önállóan 

csatlakoztassák a készülékeket különböző operációs rendszerrel ellátott gépekre. 

Erre csak akkor került sor miután az internetről letöltötték majd betelepítették a 

számítógépre a megfelelő drajvereket (működtető szoftvereket). 

 
 

 



Склапам – повезујем ( трећи део) 

На трећој радионици секције Склапам-повезујем обрађена је тема Рачунарска 

мрежа. У уводном делу радионице су ученици упознати са начинима 

повезивања рачунара, таблет уређаја, телефона и о врстама конекција. У 

главном делу радионице су ученици имали прилику да сами направе мрежни 

кабел са конекторима уз помоћ посебних кљешта предвиђених за ту намену. 

Готове каблове су имали прилику да тестирају на рачунарима различитих 

оперативних система и да потврде њихову функционалност. Ученици су даље 

упознати са термином ИП адреса и њеном улогом у креирању рачунарских 

мрежа. Самостално су конфигурисали ИП адресе рачунара, поделили их у 

мрежи и омогућили проток података у оба смера између два рачунара.  

Bontok-szerelek (3 rész)  

Szakcsoportunk harmadik műhelymunkáján Bontok-szerelek melynek mentorai 

Gombár Róbert, Kamrás Ferenc és Mezei Nyerges Gabriella a diákok a 

számítógépes hálózat létrehozásával foglalkoztak. A műhelymunka bevezető 

részében a számítógépek, tabletok és telefonok összekapcsolási lehetőségeivel 

ismerkedtek meg. Az előrelátott idő első részére speciális csípő és a kábel 

huzalainak kapcsolási tervrajzának segítségével konektorokkal ellátott hálózati 

kábeleket készítettek. Ezután a kábelek működőképességét különböző operációs 

rendszerekkel ellátott számítógépek összekötésével tesztelhették. A műhelymunka 

befejező részében az IP cím fogalmával lettek a diákok megismertetve és az IP cím 

szerepével a számítógépes hálózatok létrehozásával. A tanulók önállóan 

konfigurálták a számítógépek IP címeit és létrehozták gépek közötti adat átvitelt 

mindkét irányban.

 



Осмомартовска приредба у забавишту 

 

Предшколци из Михајлова су поводом 8. марта приредили пригодан програм. 

Рецитацијама, песмама и плесом су исказали љубав према својим мамама и 

бакама. Након свечаног дела уручили су им поклоне које су сами направили. 

 

Nőnapi műsor az óvodában  

 

Óvodásaink Nők napja alkalmából alkalmi műsort készitettek. Versekkel, 

énekekkel, táncokkal kedveskedtek az anyukáknak, nagymamáknak. A sajátkezűleg 

készitett ajándékok sem maradtak el.

 
 

 

 

Проблеми у пубертету 

 

15. 3. 2019. 

 

15. 3. 2019. године у нашој школи су ученице 4. разреда Средње медицинске 

школе, Чила Дамјановић и Ребека Варга одржале презентацију о проблемима 

којима се ученици сусрећу у пубертету. На презентацији су били присутни 

ученици виших разреда, школски психолог и одељењске старешине. 

 

 



Serdülőkori problémák  

 

2019. március 15-én a nagybecskereki Egészségügyi Középiskola negyedikes 

diákjai, Damjánovity Csilla és Varga Rebeka előadást tartottak a serdülőkori 

problémákról. Az előadáson részt vettek iskolánk felsős diákjai az 

osztályfőnökükkel és az iskola pszichológusa. 

 

 
 

Револуцијa из 1848/49. године 

 

15. марта 2019. 

 

15. марта 2019. године у нашој школи подсетили смо се 171. годишњице 

револуције која се догодила 1848/49 године. На представи су ученици нижих 

разреда рецитовали песме  Шандора Петефија , а ученици виших разреда су 

приказали презентацију и песмом улепшали догађај. 

 

1848/49-es szabadságharc 

 Iskolánkban 2019. március 15-én az 1848/49-es szabadságharc 171. évfordulájára 

emlékeztünk. A műsoron az alsós diákok Petőfi-versekkel léptek fel, míg a felsős 

diákok  bemutatóval és énekkel tették színesebbé ezt az ünnepet. 



 
 

 

 

Угледни часови  

 

Западна Африка 

У школи је 4.3.2019. одржан заједнички угледни час у 7/3 одељењу.Наставна 

јединица је била Западна Африка, која је представљена кроз три предмета: 

географију , српски као нематерњи и музичка култура.Часу су присуствовали 

и остала одељења виших разреда. Угледни час су реализовали  Габор Хорват, 

Горан  радаковић и Гизела Киш. 

 

Mintaóra 

 

Nyugat-Afrika  

Iskolánkban 2019.3.4 -én közös mintaóra lett megtartva a VII. 3 tagozatban. A 

tanegység Nyugat-Afrika volt, amelyet három tantárgy korrelációja által 

ismerhettek meg a jelenlevők: földrajz, szerb mint környezetnyelv és zenekultúra. 

Az órán részt vett a többi felsős tagozat is. A bemutató megvalósítói:  

Horváth Gábor, Radaković Goran és Kiss Gizella.  



 
 
 

 

 

Угледни час    

 

Биљни и животињски свет у школском окружењу  

 

Роберт Гомбар , наставник информатике у склопу пројекта Школа за 21. век, 

чији је организатор  Бритиш Кенсл  (British Council), 12. 4. 2019. год. одржао 

је угледни час одељењског старешине 5, 6, и 7. разреду на тему Биљни и 

животињски свет у школском окружењу. Циљ часа је био истаћи важност 

зелене површине око школе и да се код ученика развије критичко мишљење 

на ову тему. На часу су гостовали наставници других предмета : Отилија 

Кадар, Ерика Салма,  Ференц  Камраш, Јулија Венцел, Елеонора Прокин, 

Јожеф Добо, који су се такође укључили и у рад са децом. Васпитачица, 

Моника Гомбар је такође била присутна и са предшколцима допунила нашу 

екипу. Коришћене су иновативне методе и наставна средства, ученици су 

цртали мапу ума и излагали пред осталима, решавали онлине квизове и 

излагали своје мишљење гласањем. Користили су и своје мобилне телефоне, 

смарт таблу и радили анкете путем интернета. Највећи утисак оставила је 



песма ученице Гуљаш Анамарије која је одмах након овог угледног часа, на 

веома креативан начин описала ову активност. 

 

Mintaóra 

 

Iskolánk környezetének élővilága 

 

2019.4.12-  én, Gombár Róbert informatikatanár a British Council álltal szervezett 

21. század iskolai projektum keretén belül minta osztályfőnöki órát tartott, az 5,6. 

és 7. osztályos tanulók számára. Az óra témája iskolánk környezetének élővilága 

volt, ahol a zöld övezet fontosságára és megóvására került a fő hangsúly. Az órán 

az innovativ módszerek és eszközök lettek alkalmazva. Vendégtanárok Kádár 

Ottilia, Szalma Erika, Kamrás Ferenc, Vencel Julianna, Prokin Eleonóra, Dobó 

József is részt vettek és közreműködtek az óra céljának elérésében, Gombár 

Mónika óvónő pedig óvodásaival egészitette ki a csapatot. Interaktiv kvizeken, 

fogalmak párositásain , csoportos ötletgyártásokon keresztül a diákok kifejthették 

kritikus gondolkodásukat a témával kapcsolatban. Mobil telefonok, interaktiv tábla, 

online kvizek és véleményankettek szinesebbé tették az órát. Talán a legerősebb 

benyomást Gulyás Annamária, 6. osztályos tanuló verse hagyott, amit a mintaórát 

követő magyarórán írt.  

 

 
 

 

 

 

 



Угледни час 

 

Степеновање 

 

 16.4. 2019. године ученицима 7. и 8. разреда наставник Роберт Гомбар 

одржао је угледни час из математике на тему: Степеновање.  Главни циљ часа 

је био како развити код деце што већи степен критичког мишљења на тему и 

коришђење иновативних метода у настави. Часу су присуствовали наставница 

математике Ирена Мезеи Беловаи и наставник енглеског језика Тамаш Серда, 

који су се укључили и помагали ученицима у решавању проблема. За 

одговоре на тестове и онлајн квизове деца су користила смарт таблу и своје 

мобилне телефоне. Имали су прилику да реше домино загонетку креирану 

програмом „Tarsia“. Приликом евалуације часа за најјачи утисак  ђаци су 

изабрали решавање онлине такмичарског квиза путем “паметних” телефона. 

 

Mintaóra 

Hatványok   

 

 

2019.4.16-án Gombár Róbert mintaórát tartott matematikából a 7. és 8. oszályos 

diákok számára. Az óra témája a hatványok voltak és a fő cél pedig a diákoknál 

fejleszteni a kritikus gondolkodást és az innovatív módszerek alkalmazása a 

tanításban.. Az órán jelen voltak Mezei Belovai Irén matematikatanár és Szerda 

Tamás angoltanár,akik közreműködtek az óra megvalósításában. Tesztek és kvízek 

megfejtésére is sor került, ahol taneszközként az “okos táblát” és a mobil 

telefonokat használhatták a tanulók. A Tarsia nevű aplikáció alltal készült dominók 

párositása is része volt az órának. Óra értékeléskor a diákok többsége a 

vetélkedőket tartotta legérdekesebbnek. 

 

Европско село 

 

мај  2019. 

 

Протеклих недеља ђаци наше школе  и забавишта из Михајлова и Лукиног 

села су се вредно припремала за манифестацију „ Европско село“ . На овом 

догађају посетиоцима су представили Литванију. Током припрема деца су 

упознала обичаје овог народа. Правили су заставе, паное, макету и разне 

ствари које симболишу ову државу. Садили су и зачинске биљке које се 

користе у њиховој кухињи. На манифестацији су приказали и један литвански 

дечији плес. 



 

Az elmúlt hetekben, óvodásaink és iskolásaink buzgón készülődtek az Európai falu 

elnevezésű rendezvényre. Iskolánk Litvániát képviselte ezen az eseményen. A 

gyerekek megismerkedtek a litvánok szokásaival, és fűszernövényeket is ültettek, 

amelyek jelen vannak az ő ételeikben. Zászlókat, könyvjelzőket és más díszeket 

készítettek a litván nemzet színeiben. A rendezvényen az ország jellegzeteségeit 

plakátokon és maketten mutatták be, sőt egy litván népi gyermektáncot is előadtak. 

 

 

 

 



 
 
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2389613394631282/ 

 

 

 

Приближава се крај школске године 

 

Традиционална шетња осмака   

 

31. мај 2019. 

 

Као и сваке године један од најдирљивијих дана је традиционална шетња  

осмака  јер тада схвате да се неке ствари дешавају само једном и само једном 

у животу  имају  тај чудни осећај. 8/2 се са разредним старешином Иреном 

Мезеи Беловаи прошетали кроз школу и опростили се од просторија које 

никада неће заборавити. У КУД  ,, Петефи'' је 8/1 и 8/2 одржао свој свечани 

програм. 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2389613394631282/


 
  

Завршну приредбу у Михајлову није зауставио ни нестанак струје, ни јако 

невреме. 

 

 
 

 

 

 



Дан школе                                                                                                   

 

14. 6. 2019 

Четрнаестог јуна смо прославили  Дан школе, тема дана је био Лептир.        

Све је било свечано и нешто посебно. После  програма  у којем су ученици 

показали  да су заиста уложили много труда  да својим умећем  изненаде своје 

родитеље и остале госте, на свечаном црвеном тепиху прошетали су ученици 

који су се својим радом и трудом истакли ове школске године. Навикли смо 

ми да наши ђаци доносе награде и похвале, али нисмо знали да међу њима  

има и похваљених предузетника, а то је била екипа „Ж-ПУ“. Још веће 

изненађење су нам приредили њихови наследници, млади предузетници, 

прваци који су нам представили свој бизнис план и започели аукцију. У 

њиховом портфолију ће стајати да су свој први динар зарадили са седам 

година. 

Június 14-én ünnepeltük az iskola napját, a nap témája a pillangó volt. Minden 

olyan  különös volt.  Az ünnepi műsor  után, amelyben a diákok  megmutatták, 

hogy valóban sok erőfeszítést tettek, hogy meglepjék  szüleiket és a többi  

vendégeket, végigsétáltak a vörös szőnyegen azok akik  kiemelkedő  eredményt 

értek el ebben a tanévben. Megszoktuk már, hogy diákjaink díjakat  hoznak, de 

nem tudtuk, hogy köztük is vannak dicséretes vállalkozók,  a Ž-PU csapat. Még 

nagyobb meglepetés volt a kis elsősök  vállalkozó csapata akik bemutatták, hogy 

nekik is van már  üzleti tervük és elindították az aukciót. Portfóliójukba majd  azt 

fogják beírni, hogy hét évesen megvolt az első kereset. 

 



 

 

 

Такмичења  2018/2019. 

 
Разред Име и 

презиме 

ученика 

                Такмичење                 

Ментор 

2/7 Szalma Zita 1. helyezés –  Petőfi és kortársai 

                       A muzslai Petői Sándor Magyar     

                       Művelődési  Egyesület által 

                       megszervezett szavalóverseny 

Gera Anna 

2/3 Horvát Ráján 3. helyezés  –  Petőfi és kortársai 

                       A muzslai Petői Sándor Magyar     

                        Művelődési  Egyesület által 

                      megszervezett szavalóverseny 

Takarics 

Teréz 

3/2 Olajos 

Teodor 

1. helyezés –  Petőfi és kortársai 

                      A muzslai Petői Sándor Magyar     

                      Művelődési  Egyesület által 

                      megszervezett szavalóverseny 

 

1.helyezés -   Az Olvasási Jelvényszerző Versenyen 

Jovanović 

Márta 

3/3 Nagy 

Martina 

1. helyezés – községi matamatikai verseny 

1. helyezés-   Kálmár László matamatikai verseny 

Pavlović 

Kornélia 

Csordás 

Vivien  

1.helyezés-  Hittan, irodalmi munka Szabó 

Rozália 

4/2 Tóth Balázs 2. helyezés –  Petőfi és kortársai 

                      A muzslai Petői Sándor Magyar     

                      Művelődési  Egyesület által 

                      megszervezett szavalóverseny 

 

 

 

Csordás 

Hajnalka Kádár Balázs 3. helyezés – Petőfi és kortársai 

                      A muzslai Petői Sándor Magyar     

                      Művelődési  Egyesület által 

                      megszervezett szavalóverseny 

5/2 Jenovay 

Miksa 

3. helyezés – községi verseny magyar nyelvből 

2. helyezés – körzeti verseny magyar nyelvből 

 

 

Prokin 

Eleonóra 
Nyerges 

Anabella 

2. helyezés – községi verseny magyar nyelvből 

 

6/3 Juhász 

Adrián 

3. helyezés – községi verseny magyar nyelvből 

2. helyezés – Mesemondó verseny 

7/1 Дарио 

Михаљевић 

3. место – oпштинско такмичење из хемије 

2. место-   oкружно такмичење из хемије 

                    

                    

Наташа 

Павлов 

Маћош 

7/2 Nagy Anna 2. helyezés- Köztársasági verseny szerb mint nem  Nagy 



                      anyanyevből   

 

Valentina 

7/3 Gulyás 

Dominika 

2. helyezés- községi verseny földrajzból 

3. helyezés – körzeti verseny földrajzból 

Horvát 

Gábor 

 Zazrović 

Zsolt 

1. helyezés – községi verseny magyar nyelvből 

 

  

Szalma 

Erika 

  

8/1 Дарко 

Болдорац 

1. место- такмичење младих иноватора и    

    предузетника 

Весна 

Рончевић 

Исак 

Јановски 

1. место- такмичење младих иноватора и    

    предузетника 

8/2 Budai Dániel 1. helyezés – A fiatal innovátorok és vállalkozók    

                      versenyén 

Vesna 

Rončević 

Kocsis 

Andrea 

3. helyezés – községi verseny magyar nyelvből Prokin 

Eleonóra 

Malimarkov 

Dušan  

Dávid 

1. helyezés – A fiatal innovátorok és vállalkozók    

                      versenyén 

3. helyezés – községi verseny angol nyelvből 

3. helyezés – körzeti verseny angol nyelvből 

 

3. helyezés – körzeti verseny szerb mint nem  

                      anyanyevből   

 

Vesna 

Rončević 

Szerda 

Tamás 

 

 

Nagy 

Valentina 

Nagy Emma 1. helyezés – A fiatal innovátorok és vállalkozók    

                      versenyén 

 

2. helyezés – körzeti verseny szerb mint nem  

                      anyanyevből   

 

Vesna 

Rončević 

 

Nagy 

Valentina 

8/3 Juhász 

Ramona 

1. helyezés-  községi egyéni asztalitenisz verseny  

2. helyezés - körzeti  egyéni asztalitenisz verseny 

Micskei 

Lili 

Surányi 

Inesz 

1. helyezés-  községi csapat  asztalitenisz verseny  

2. helyezés - körzeti  csapat asztalitenisz verseny 

 
 
 

Такмичења у организацији спортских клубова, музичке школе и других 

институција 

 
Разред Име и презиме 

ученика 

                Такмичење 

1/3 Szabó Ádám 3. helyezett - Szólj, síp, szólj! – népzenei vetélkedő 

 



3/2 Puskás Anna a gimnasztikai gyakorlatok terén kimagasló eredmény 

3/3 Selymesi Tifani 3. helyezett - Szólj, síp, szólj! – népzenei vetélkedő 

 

Szabó Emil 3. helyezett - Szólj, síp, szólj! – népzenei vetélkedő 

 

4/2 

 

 

 

 

4/2 

Kádár Balázs  Az úszás terén elért kiváló  eredményekért  (több érem nyertese) 

Trankulov  

Viktória 

 

Az úszás terén elért kiváló  eredményekért  (több érem nyertese) 

Labanc 

Anasztázia 

Pavović Anna 

A zenekultúra terén elért eredményekért ( több érem nyertese) 

Kiváló sport eredményekért a karate terén 

7/1 Дарио 

Михаљевић 

Истакнути резултати на музичким такмичењима- хармоника 

Милица 

Станисављев 

За постигнуте резултате из музичке културе (такмичења) 

Дејан 

Живковић 

За освојене медаље у каратеу. 

Ђорђе Лакатуш За освојене медаље из рвања. 

8/2 Mezei Áron 3. helyezés- Sulisztár énekes- zenés vetélkedő 

 Nagy Emma elismerés -  A Szent Száva irodalmi verseny 

Orbán Beatriks  

Kiemelkedő eredmények a kajakozásban 

3. helyezett -   A K1-500 állami nyílt bajnokság  

2. helyezett  -  Szerb Kupa K1-1000 méter  

4. helyezett-    Szerb bajnokság 5000 méteren  

1. helyezett-    Májusi  Nap Kupa K2 - 200 méter  

2. helyezett-    Májusi  Nap Kupa K4 - 200 méter  
 

 

Ђаци генерације 

 

 

 



Носоци Вукове дипломе 

 

Душан Давид Малимарков, 8/2 

Беатрикс Орбан, 8/2 

Андреа Кочиш, 8/2 

 

 

Носиоци Специјалних диплома 

 

Дарко Болдорац, 8/1 - Специјална диплома из географије 

Ивана Топчов, 8/1 - Специјална диплома изизичког васпитања 

Данијел Будаи, 8/2 - Специјална диплома из географије 

Душан Давид Малимарков, 8/2 -  Специјална диплома из енглеског језика 

                                                      -  Специјална диплома из српског као  

                                                          нематерњег језика 

Ема Нађ, 8/2  - Специјална диплома из биологије 

                        -Специјална диплома из српског као нематерњег језика 

Беатрикс Орбан, 8/2  - Специјална диплома из физичког васпитања 

Андреа Кочиш, 8/2 -  Специјална диплома из мађарског језика 

Рамона Јухас, 8/3  - Специјална диплома из физичког васпитања 

Инес Шурањи, 8/3 - Специјална диплома из физичког васпитања 

 

 

 

 


