
2008.június 17-én tartották búcsúdélutánjukat a szentmihályi 4.3 

osztályos tanulók. Ünnepi műsorral kedveskedtek a szülőknek, 

testvéreknek és köszönetet mondtak Pavlovics Kornélia tanítőnőnek 

odaadó munkájáért. Képek  

 

2008.június 13-án a lukácsfalvi 4.4 osztály tanulói elbúcsúztak tanítónőjüktől, Csordás 

Hajnalkától és az iskolától. Ez alkalommal ünnepi műsort adtak elő, melyet szülők és 

más vendégek néztek meg. 

2008.június 13-án 4.2 osztály tanulói évzáró ünnepséget rendeztek, 

amellyel elbúcsúztak tanáraiktól és Jovanović Márta tanító nénijüktől, 

aki felhívta figyelmüket arra, hogy segítsék egymást, legyenek 

összetartóak, állják meg helyüket az életben, és további sikert kívánt a 

tanuláshoz. Az ünnepségen jelen voltak a szülők és más vendégek is. 

Képek  

 

Az évfolyam legjobb tanulója a 2007/08-as tanévben Fülöp Márió 8.2 és Ekovoju 

Katarina Kasandra, 8.1 osztályos tanulók. 

2008.június 13-án a szabadkai Népkör MMK által kiírt Szülőföldünk Pannónia 

pályázaton résztvevő diákjaink Vencel Julianna tanárnő vezetésével Szabadkára utaztak, 

ahol egész napos programon és közös ebéden vettek részt. A pályamunkák témája: 

Mátyás király vendége voltam (a reneszánsz kori udvar), Településem temploma, 

védőszentje, Nagyanyám virágoskertje (a régi kert elrendezése, növényei, gondozása). 

2008.június 10-én a szentmihályi ötödikesek osztályfőnökükkel Gombár Róberttel 

horgászni voltak a DTD-én.  

2008.június 10-én a nagybecskereki és a szentmihályi felsősök az Újvidéki Színházban 

jártak. Michael Frayn: Még egyszer hátulról című színdarabot nézték meg Puskás Zoltán 

rendezésében. Mivel ez évadzáró előadás, nyereménysorsolás is volt. Diákjainknak 

kedvezett a szerencse. Csábi Valentin DVD lejátszót, Gligor Krisztina vezeték nélküli 

telefont, Sziveri Csilla könyvcsomagot, Jevremov Adrianna pedig napozószéket kapott.  

 

2008.június 05-én a Kultúrközpont nagytermében az általános iskolák 

prezentációja volt. Ezen Jovanović Vesna tanítónő vezetésével a 4.1 

osztály színdarabot adott elő, valamint felsőseink Topalov Olivera 

tanárnő vezetésével készített kreációkat mutattak be. Képek  
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2008.június 02-án volt az iskolanap. Divat és frizurabemutatót 

tartottunk. Az iskola udvarán zenekar játszott. Képek  

 

2008.május 30 A 8.2 osztály ballagása. Képek  

 

 

2008.május 23-24én Vranjeban tartották meg a köztársasági versenyt 

műszaki oktatásból. Ennek keretén belül Fülöp Márió 8.2 osztályos 

tanuló az építészeti versenyágban 3. lett. Felkészitő tanár: Pavlović 

Jolana.  

 

2008.május 26-án a nagybecskereki színházban tartották meg az 

olvasási jelvényszerző verseny záróünnepségét. Jovanović Márta 

tanítónő tanulói, Urbán Mária ezüst jelvényt, Kovács Anna pedig bronz 

jelvényt szerzett. Képek  

 

2008.május 26-án 9 órai kezdettel alsósaink megtekintették az Iscepana 

bajka c. darabot az újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola 

negyedikes diákjai, valamint a Čarolija kreatív színjátszó csoport tagjai 

előadásában. Képek  

 

2008.május 21-én felsőseink kirándultak. Két útirány volt. Tršić és 

Oplenac. Képek  

 

 

2008.május 20-án iskolánk alsósai kirándulni voltak. Két útirány volt: a 

Kátai-tanya és Zombor.Képek  

 

2008.május 17-én én iskolánk volt a házigazdája a «BUDI FER» 

sportversenynek, melyet a tartományi Ifjúság- és Sportügyi titkárság 
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támogatott. A verseny egyidőben zajlott Vajdaság öt városában. A nagybecskereki 

bajnokságot dr. Milorad Dokmanac, a tartományi Ifjúság- és Sportügyi titkár tanácsosa 

nyitotta meg, a főszervező pedig Dragana Stankov tornatanárnő volt. Mint a többi 

városban, nálunk is 3 általános iskola (a Vuk Karadžić, a Đura Jakšić és a Sonja 

Marinković Általános Iskola) diákjai versenyeztek rollerozásban, kerékpározásban, 

pikádóban, kötélhúzásban, bírkózásban stb. A diákok oklevelet kaptak a részvételért, 

valamint külön diploma járt minden versenyág legjobbjainak. A három iskola közül a mi 

iskolánk tanulói nyerték meg a csapatbajnokságot. 

 

Valamint a következő versenyágakban lettünk a legjobbak: 
Kézilabdában az 5-es és 6-os lányok: Szabó Paulina, Milica Stanković, Tóth Lívia, Sanja 

Surla, Vanja Kulik, Dunja Brabkovan és Olgica Bomble.  

Kézilabdában a 7-es és 8-os lányok: Sara Francuski, Katarina Ekovoju, Svetlana Šipoš, 

Milana Vračar, Jenei Angéla, Fülöp Tímea, Kovács Laura. 

Medicinlabda dobásban Bakai József. 

Küzdősport nyolcadikosok részére, 65 kg-os súlycsoportban Milan Maričić. 

Ügyességi kerékpárversenyben: Kószó Karolina, Dragana Markov, Horváth József, 

Branislav Dovatov, Salamon Luna, Horváth Leontina, Tóth Tivadar, Tóth János. 

Ügyességet próbára tevő tornapályán az ötödikes lányok közül: Bálint Gabriella. 

Ügyességet próbára tevő tornapályán az ötödikes fiúk közül: Horváth Valentin. 

Ügyességet próbára tevő tornapályán a hatodikos fiúk közül: Csábi Valentin. 

Ügyességet próbára tevő tornapályán a hetedikes lányok közül: Jenei Angéla. 

Ügyességet próbára tevő tornapályán a nyolcadikos fiúk közül: Tóth István. 

Kötélhúzásban lánycsapatunk: Szabó Paulina, Olgica Bomble és Nina Nikolić. 

Bothúzásban: Miller Dianna és Eštref Selmani. 

Staféta futásban: Törkő Melissza, Madarász Violetta, Barsi Igor és Horváth Valentin. 

Képek 

2008.május 6-13-ig alsósai természet iskolában voltak 

a Tarán. Képek 

2008.május 10-én 5.1 osztály tanulói Slobodan Simić 

osztályfőnökkel a nagybecskereki Motel területén 

kirándultak. Képek  

 

2008.május 9-én a szentmihályi iskolában Gombár Róbert és Stankov 

Dragana tanárok esti sportbajnokságot szerveztek. Vendégül láttuk a 

HK tanácsának tagjait, akiknek az iskola sportpályájának kivilágítását 

köszönhetjük, valamint Bratislav Tomićot, a nagybecskereki ideiglenes 

tanács elnökét. A diákok asztaliteniszben, kosárlabdában, 

labdarugásban, pikádóban és kötélhúzásban versenyeztek. A gyerekek bajnoksága után a 

tanárok és HK tagok sportversenye következett. Képek  
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2008.május 9-én tartották meg Szabadkán az általános iskolák hetedik 

művészeti vetélkedőjét. A nagybecskerekiek 3. helyezettek lettek. 

Varga Balázs A tücsök és a hangyák meséjét dramatizálta és rendezte 

Lukács Gabriella. Előadták : Lackó Inesz, Lukács Anna, Kovács Imola, 

Tóth János, Tóth Lívia (Sonja Marinković Általános Iskola), Penc Filip, 

Kovács Bálint, Jaksa Teodóra (Szervó Mihály Általános Iskola-Muzslya) és Petrovity 

Viktória (Vuk Karadžić Általános Iskola).  

2008.április 24-én a Föld világnapja alkalmából Szentmihályon az 

iskola környékét szépítették az óvodások a tanulók és a tanárok. Képek  

 

2008.április 24-én a nagybecskereki iskolában a Föld világnapja 

alkalmával Lázár Angéla és Simić Slobodan tanárok a biológia 

szakcsoport tagjaival öko-saláta készítési versenyt szerveztek. A 

háromtagú csapatok készítményeit diákokból és tanárokból álló zsüri 

rangsorolta.  

 

 

Zölségfélékből a legjobb salátákat a következő összeállítású csapatok készítették: 
1. Fülöp Tímea, Gligor Krisztina, Stajer Szindia 7.2 osztályos tanulók. 

2. Csordás Ferenc, Nagyiván György, Tóth Edvin 4.2 osztályos tanulók. 

3. Fárbás Andrea, Szabó Paulina, Tóth Lívia 6.2 osztályos tanulók. 

 

Gyümölcsből a legjobb salátákat a következő összeállítású csapatok készítették: 
1. Tóth Emese, Salamon Luna, Blész Bellóna 6.2 osztályos tanulók. 

2. Gardinovački Marija, Kulik Vanja, Stanković Milica 6.1 osztályos tanulók. 

3. Rnić Elizabeta Milica, Nikolić Nina, Šimšić Sara 6.1 osztályos tanulók. 

 

Horvát Dénes, Fülöp Márió 8.2 osztályos tanulók valamint Prokin Eleonóra 

magyartanárnő külön oklevelet kapott zöldségfélékből készített salátájukért.  

A nyertesek gyümölcsöt és üdítőt kaptak ajándékba. Képek  

2008.április 24-én a 4.1 osztály tanulói látogatást tettek a 

nagybecskereki kórház gyermekosztályán. Előadták a Zoricu je oteo 

zmaj című színdarabot, melyet Takarics Róbert könyve alapján 

Jovanović Vesna tanítónő rendezett. A kis betegeket húsvéti tojással, 

gyümölccsel, édességel lepték meg. A kórházi könyvtárnak 

gyermekkönyveket ajándékoztak. Képek  

2008.április 23-án Stankov Dragana és Lambrin Milan tornatanárok 

sportversenyt szerveztek felsős diákjaink számára. Legsikeresebb 

tanulóink május 17-én részt vesznek a «BUDI FER» bajnokságon, 

melyet iskolánkban tartanak meg. A program támogatója a tartományi 
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Ifjúság- és Sportügyi titkárság. Képek  

2008.április 22-én a Föld világnapja alkalmából Lukácsfalván az 

óvodások és a tanulók betonrajzokat készítettek. Csоrdás Hajnalka 

tanítónő vezetésével a 4.4 osztály tanulói panót is készítettek. Képek  

 

2008.április 21-én szentmihályi óvisaink és alsósaink az Újvidéki színházba látogattak A 

Szabadkai Gyermekszínház Emberke című előadását tekintették meg.  

2008.április 19-én a Dositej Obradović Altalános Iskolában 

megtartották a kozségi-körzeti versenyt a tehnikai nevelésből. Fülöp 

Márió nyolcadikos tanuló első helyezést nyert az arhitektúra terén és 

továbbjutott a tartományi versenyre. Az előkészítő tanár Pavlović Jolán 

tanárnő. Képek  

 

2008.április 19-én volt az amatőr társulatok rendezte szavalóverseny vajdasági döntője. 

Prokin Eleonóra tanárnő vezetésével, Fülöp Tímea 7.2 osztályos tanuló győztesként tért 

haza.  

2008.április 18-án becskereki alsósaink a Toša Jovanović Népszínházban megnézték az 

Emberke című animációs játékot a Szabadkai Gyermekszínház 

előadásában.  

2008.április 16-án iskolánkban vendégszerepelt Krnács Erika 

színésznő, az Újvidéki Rádió munkatársa, aki tréfás, humoros 

elbeszéléseket adott elő. A 2.-8. osztályok tanulói élvezettel hallgatták a 

rendhagyó irodalmi óra műsorát.  

 

2008.április 15-én érkezett iskolánkba a költői staféta. A verseny 

vezetője Kolarov Igor fiatal belgrádi író volt. A költő «SMS» című 

könyvét Simićević Svetlana tanárnő 6/1 osztálya mutatta be. A 24 

versenyző közül öten jutottak tovább a községi versenyre: Pećanac 

Ksenija, Jockov Luka, Čedomir Pajević, Marija Gardinovački és Krlić 

Una. Képek  

 

2008.április 11-én a P.P. Njegoš Általános Iskola tanulói flexi bar 

sporteszköz bemutatót tartottak.  
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2008.április 10-én a 4.1 osztály tanulói a „Dečija radost” és a 

„Maslačak” óvodásaival barátkoztak.  

 

2008.április 6-án a szentmihályi a Helyi Közösség Tanácsának 

közbenjárásával, Pavlovics Ervin vezetésével megcsinálták az iskolai 

sportpálya kivilágítását. Ezentúl éjszakai bajnokságokat is 

szervezhetünk. Képek  

 

2008.április 4-én megtartották a gimnasztika körzeti versenyét. Orcsik 

Anasztázia 2/2 osztályos tanuló negyedik, Orcsik Adrián 2/2 osztályos 

tanuló pedig első helyezést nyert. Képek  

2008.áprilisában konditeremmel bővült iskolánk. 

Képek  

 

 

2008.április 1-én Nagybecskereken tartották meg a községi és körzeti 

atletika versenyt. Lambrin Milan tanár vezetésével Bakai József 8.2 

osztályos tanuló súlylökésben 1. helyezést ért el.  

 

2008.március 29-én az Asztrónómiai magazin című lap megszervezte 

Fruska gorán Charles Messier marathonát amelyen részt vettek Aleksić 

Grigorije és Stanković Milica a 6/1 osztály tanulói Bracić Miša tanár 

vezetése alatt. Röviden a vetélkedőről: Charles Messier katalógusa 

nyomán a kométák „ szétszorva” helyezkednek el az ürben ugy, hogy 

egyes kométákat télen látunk másokat nyáron. A hetvenes években a világűr kutatói arra 

jöttek rá, hogy a tavasz első napjaiban egyetlen egy ejszakán láthatók az össz kométák. 

Innen ered a világszerte ismert Messier marathon elnevezésü verseny. Képek 

2008.március 29-én a Vuk Karadžić Általános Iskolában tartották meg a községi 

kémiaversenyt. Kádár Andor 7.2 osztályos tanuló 2., Karvák Attila 7.2 osztályos tanuló 3. 

helyezett lett. Felkészítő tanár: Dobó József.  
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2008.március 28-án a diákparlament tagjai bulit szerveztek, melyre a 

község többi iskoláinak tanulóit is meghívták. Képek  

 

2008.március 22-én és 23-án a Versecen megtartott Esdu Serbian Open Dance Contest 

táncversenyén Orcsik Anasztázia 2/2 osztály tanulója első helyezést nyert. 

2008.március 20-án iskolánkban is megtartottuk a „Kenguru határok 

nélkül” nemzetközi matematikai tesztversenyt.  

 

Gombár Róbert tanár kitartó munkájának köszönve inmár 3 fiúcsapata 

és 3 leánycsapata van a szentmihályi iskolának. Minden csapat 3 főből 

áll, kivéve az elsős lányok csapatát, melyben 4-en vannak. Márciusban 

iskolánkat meglátogatta a szentmihályi származású Tóth Tibor, aki 

jelenleg a szegedi 1. ligás csapat edzője. Segítségével minőséges 

reketekhez jutottak tanulóink. Ezúttal felkérünk minden iskolát, ahol az asztaliteniszt 

popularizálni szeretnék, hogy jelentkezzenek nekünk, mert szívesen szerveznénk 

barátságos mérközéseket. Képek 

2008.március 15-én az Október 2. Általános Iskolában tarották meg a községi 

matematika versenyt. Surla Đurica 3.1 osztályos tanuló Radivojev Snežana tanító 

vezetésével 100 ponttal 1. helyezett lett, Baloš Anamarija 4.1 osztályos tanuló Jovanović 

Vesna tanítónő vezetésével 3. lett, Stanković Milica 6.1 osztályos tanuló Lambić Dragan 

tanár vezetésével 1. lett, Tóth Emese 6.2 osztályos tanuló 3. lett és Fülöp Márió 8.2 

osztályos tanuló 3. lett Nagy Mária tanárnő vezetésével.  

2008.március 14-én tartották meg Csókán a körzeti szavalóversenyt. Prokin Eleonóra 

tanárnő vezetésével Fülöp Tímea 7.2 osztályos tanulónk tovább jutott a tartományi 

versenyre.  

2008.március 14-én Vencel Julianna történelemtanárnő vezetésével a 

szentmihályi felsősök ünnepi műsorral emlékeztek meg a magyar 

szabadságharcról. Közreműködtek: Göttel Zsuzsanna szerbtanárnő és 

Kiss Gizella zenetanárnő. Képek 

 

2008.március 13-án a nagybecskereki és a szentmihályi diákok az 

Újvidéki Színházban jártak. Az Orfeum - Zenés Színházi Nosztalgia 

avagy Rossz Egyedül című előadást nézték meg Puskás Zoltán 

rendezésében. 
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2008.március 8-án zajlott le Muzslyán a községi anyanyelvi verseny. Prokin Eleonóra 

magyartanár vezetésével Kovács Lilla 6.2 osztályos tanuló 2. helyezést ért el, és 

továbbjutott a körzeti versenyre. Olajos Anabella 5.2 osztályos tanuló 3. helyezett lett.  

2008.március 8-án, szombaton, a Sonja Marinković Általános Iskola 

tanulói részt vettek a «Petőfi a szívünkben» elnevezésű versmondó 

vetélkedőn, melyet a muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Egyesület szervezett. Diákjaink a következő eredményeket érték el:  

 

 

Az I. és II. osztályosok csoportjában: 

1. Lukács Anna I.2 (Tanító: Tumó Erzsébet) 

1. Kovács Imola II.2 (Tanító: Szabó Anna) 

2. Jevremov Radislav I.2 (Tanító: Tumó Erzsébet) 

2. Lackó Inesz II.2 (Tanító: Szabó Anna) 

 

Az III. és IV. osztályosok csoportjában: 

1. Urbán Mária IV.2 (Tanító: Jovanović Márta) 

2. Kovács Anna IV.2 (Tanító: Jovanović Márta) 

3. Jenei Mónika IV.2 (Tanító: Jovanović Márta) 

3. Harcsa Andrea III.2 (Tanító: Gera Anna) 

Képek 

2008.március 7-én a 4.1 osztály tanulói Takarics Róbert: «Zoricu je 

zatvorio zmaj » című műve alapján színelőadást tartottak. Rendező: 

Jovanović Vesna tanítónő. Képek 

 

2008.március 6-án a mezőgazdasági középiskola tanárai és diákjai a 

nagybecskereki kultúrközpontban az ikebána készítés művészetét 

mutatták be. Topalov Olivera tanárnő vezetésével iskolánk tanulói is 

részt vettek ezen a műhelymunkán és dicséretben részesültek. Képek 

 

2008.március 3-án iskolánk volt a házigazdája a körzeti 

fizikaversenynek. Képek 

 

 

2008.február 29-én tartották meg a községi szavalóversenyt. 

Iskolánkból Szabó Anna tanítónő vezetésével Lackó Inesz, 2.2, 
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valamint Prokin Eleonóra magyartanár vezetésével Fülöp Tímea, 7.2 osztályos tanulók 

jutottak tovább. Képek 

 

2008.február 28-án Lukácsfalván a helybeli és szentmihályi óvodások 

telet-űztek. Vezető nevelők: Bogyó Ildikó és Varga Mónika óvónők. 

Képek 

 

2008.február 28-án a nagybecskereki múzeumban „Varázsoljunk házunkból otthont” 

elnevezéssel képzőművészeti alkotóműhelyet szerveztek. Ezen iskolánkból 2 negyedikes, 

6 ötödikes és 7 hatodikos tanuló vett részt, Topalov Olivera tanárnő vezetésével.  

2008.február 26-án A nagybecskereki és a szentmihályi felsősök az 

Újvidéki Színházban jártak. Homburg hercege című előadást nézték 

meg Tóth András rendezésében. 

 

2008.február 24-én Iskolánk tanulói Lázár Angéla és Simić Slobodan tanárok 

vezetésével részt vettek a községi biológia versenyen, a Jovan Jovanović Zmaj Általános 

Iskolában. Kádár Andor és Szekula Veronika 7.2 osztályos tanulók harmadik helyezést 

értek el és továbbjutottak a körzeti versenyre. 

2008.február 23-án a nagybecskereki Đura Jakšić Általános Iskolában tartották meg a 

községi idegennyeli versenyt. Milana Vračar a 8.1 osztály tanulója és Losanc Arnold, a 

8.2 osztály tanulója Milena Čeliković tanárnő vezetésével 3. helyezettek lettek. Német 

nyelvből Kádár Ottilia tanárnő vezetésével Milana Vračar, a 8.1 osztály tanulója 

harmadik helyezet lett. Ők képviselik majd iskolánkat a körzeti versenyen. 

2008.február 23-án a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola volt a házigazdája a 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny körzeti selejtezőjének. Kovács Lilla, a 6.2 osztály 

tanulója első helyezést ért el, Prokin Eleonóra tanárnő vezetésével. 

2008.február 22-én Huszonegy romániai és vajdasági Temes- és Bega-

parti település fiataljainak alkotásaiból volt kiállítás a temesvári Ifjúsági 

Házban a „Bega és Temes, folyók melyek összekötnek” című határon 

átnyúló program keretében. A projekt lebonyolítói a temesvári 

Szórvány Alapítvány és lukácsfalvi partnere, a „Fehér tó– 

hagyományápoló és környezetvédő egyesület. A lukácsfalvi iskolából Balanyi Réka, 

Huszta Martina, Ispánovics Emese és Mészáros Arnold negyedikes tanulók vettek részt 

ezen a rendezvényen, Csordás Hajnalka osztálytanító vezetésével.  

Képek 
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2008.február 22-én a szabadkai Műszaki Főiskolán tartották meg a 

Zrínyi Ilona körzeti matematika tesztversenyt az általános iskola 3-8 

osztályos tanulói részére. Ezen a versenyen iskolćnk tanulói is részt 

vettek, Nagy Mária tanárnő, valamint Pavlovics Kornélia és Jovanović 

Márta tanítók vezetésével.  

Képek 

A szentmihályi Helyi Közösség az iskolának két új asztalitanisz asztalt 

adott használatra. Ugyanis bővült az e sport iránt érdeklődő gyerekek 

száma.  

 

 

Február 15-én iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanulói a Petőfi 

Művelődési Egyesületben 18 órai kezdettel Valentin napot tartottak. Az 

alkalmi műsorban felléptek tanárok, diákok egyaránt. Titkos 

szavazással magválasztották az est Romeoját és Júliáját. Az est 

hátralévő részében pedig buliztak. 

Képek 

Február 14-én iskolánkban megünnepeltük a szerelem világnapját. Az 5.1 osztály 

tanulói diszkót szerveztek a felsősök számára. 

Február 10-én megtartottuk az iskolai matematika versenyt. A legjobb matekosok 

névsorát honlapunk hirdető tábláján találod. 

Február 9-én iskolánk volt a községi fizika verseny házigazdája, 

melyen 19 iskola 141 tanulója vett részt. A verseny eredmények 

honlapunk hirdető tábláján találhatók. A körzeti versenyt március 3-án 

szervezzük iskolánkban.  

Képek 

 

Január 25-én iskolánk tanulói és tanárai Szent Száváról, a szerb 

művelődés és oktatásügy védőszentjéről emlékeztek meg. Ebből az 

alkalomból tanulóink alkalmi műsor-összeállítást készítettek.  

Képek 

 

December 21-én 17 órai kezdettel a szentmihályi iskolában karácsonyi 

műsort adtak elő az alsósok és fölsősök. Az ünnepi műsor után a 

felsősök bulija következett. Volt tombola és vendégül látták iskolánk 
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volt diákjait is.  

Képek 

 

December 21-én a szentmihályi óvisok karácsonyi műsorral 

kedveskedtek a szülőknek, akiket ez alkalommal sajátkezűleg készített 

üdvözlőlapokkal leptek meg. A feldíszített csoportszobában a 

kivilágított fenyőfa mellett a gyerekek karácsonyi versekkel, dalokkal, 

körjátékokkal tették ünnepélyessé a hangulatot.  

Képek 

December 20-án án iskolánk harmadikosai, mint minden évben, az idén 

is fenyőt díszítettek a város főterén. Ezután a városelnök fogadta a 

diáksereget. A gyerekek képeslapja és kívánságai itt olvashatók. 

Képek 

 

December 19-én iskolánkba látogatott Goran Knežević városelnök és 

Predrag Stankov alelnök. A diákparlament tagjainak kérdéseire 

válaszoltak, valamint a meglévő problémákra próbáltak megoldást 

találni. Végül egy lap-top számítógépet ajándékoztak iskolánk 

tanulóinak. 

 

December 17-én a Suliszínház Fesztivál keretében volt a Suliszinpad előadásának a 

bemutatója. Márciusban részt vesznek a gálaesten.  

December 14, 15 és 16-án a szentmihályi felsősök közül: Tóth Szebasztián, 

Pavlovics Violetta, Kószó Karolina, Sulykó Zsolt 5.3, valamint Tóth Ervin 6.3 

osztályos tanulók Szekeres Rozália magyartanárnő vezetésével részt vettek a 

Budapesten megszervezett Éljen a grund! elnevezésű vetélkedőn. A 

Vajdaságból hét csapat vett részt. Diákjaink 3. helyezettek lettek. 

 

December 14-én a 4.2, 5.2, 6.2 és 7.2 osztály tanulói Szabadkára 

utaztak, ahol a városi sportcsarnokban a Magyar Cirkusz és Varieté 

bemutatta a "Mi van a puttonyban?" elnevezésű téli gálaműsort. 

Képek 
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December 12-én a Nagybecskereken megtartott körzeti asztalitenisz bajnokságon Karvák 

Attila 7.2 osztályos tanulónk második lett.  

December 11-én a Petőfi Művelődési Egyesületben vendégszerepelt a budapesti Kaláka 

együttes. A Szabad-e ide bejönni betlehemmel? című karácsonyi hangversenyen 

elhangzottak magyar és más nemzetiségű karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, 

karácsonyi versekre írott Kaláka-dalok. A 8.2 osztály élvezettel hallgatta őket, és énekelt 

is velük.  

 

December 6-án alsósaink a Szabadkai Gyermekszínház vendégjátékát 

tekintték meg az Újvidéki Színházban. Edith Nessbit Harangjátékország 

című mesejátékát mutatták be. Az előadás műfaját tekintve táncos 

tündérjáték bábokkal és harangokkal, a történetet pedig a klasszikustól 

eltérő meseelemek – liftet szerelő herceg, barkácsoló király, 

telefonkönyvből hívható varázsló – teszik különlegessé. A mágikus jelenetek, titkos 

átváltozások az árnyjáték varázslatos eszközeivel kerültek a bábos-komédiás színpadra. 

 

December 5-én és 6-án a szentmihályi iskolába látogatott a Mikulás. A gyerekek mint 

miden évben most is nagyon megörültek a látogatóknak. Az óvisok és az alsósok ünnepi 

műsort adtak elő.  

Képek 

December 5-én Nagybecskereken tartották meg a körzeti úszóbajnokságot. A női 50 

méteres pillangóúszásban Francuski Sara 7.1 osztályos tanuló második, férfi 50 méteres 

gyorsúszásban Mirčetić Stefan 7.1 osztályos tanuló első lett. 

December 4-én a városi könyvtárban a felsős tagozatok részt vettek Sobodan Stanišić 

könyvbemutatóján. 

December 1-én a a nagybecskereki és a szentmihályi felsősök az 

Újvidéki Színház-Színes Szilánkok Diákszínpad előadására mentek. 

Mrožek: Özvegyek című darabját nézték meg Kőrösi István 

rendezésében.  

 

November 23-án a 8.1 osztályos tanulók a felsős diákok részére bulit szerveztek. Más 

iskolák diákjait is meghívták. A buli este 8-tól 11-ig tartott.  

Képek 
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November 9-én a 6.1 osztályos tanulók a felsős diákok részére 

álarcosbálat szerveztek HALLOWEEN napja alkalmából. A buli 

helyszíne iskolánk tornaterme. A kezdés időpontja 19 óra volt. A 

legérdekesebb maszkok viselői szerény ajándékban részesültek.  

Képek 

 

November 8-án iskolánk dolgozói megünnepelték a pedagógusok 

napját. 

November 8. alkalmával a Vuk Karadžić Általános Iskola iskolanapjuk 

fotopályázatot hirdetett „Portret moje škole” elnevezéssel. Fülöp Márió, 

8.2 osztályos tanulónk a harmadik helyet szerezte meg munkájával.  

 

Október 27-28. Iskolánk tanulói Stankov Dragana tornatanárnő 

vezetésével részt vettek az október 27-én és 28-án megtartott 

sorrendben harmadik Toleranciakupán. A versenyek a nagybecskereki 

Medison sportcsarnokban zajlottak. Iskolánk asztalitenisz csapata a 

következő felállításban indult: Karvák Attila 7.2, Rácz Róbert 7.3, 

Kószó Karolina 5.3, Varga Andrea 8.3 és Tóth Ervin 6.3. A dobogó második helyén 

végeztek. Képek  

Október 26. és 31. Nagybecskereki, lukácsi és szentmihályi alsósaink és óvodásaink 

október 26-án, illetve 31-én a nagybecskereki Toša Jovanović Népszínház 

bábegyüttesének előadásában megtekintették a Vitéz Szabócska c. darabot. A hős szabó 

legény kalandjairól szóló előadást Grimm meséje alapján Kocsis Rózsi állította össze. 

Rendező: Sramó Gábor, a pécsi Bóbita Bábszínház igazgatója.  

 

Október 25-én a nagybecskereki gyaloghídon iskolánk negyedikesei és 

néhány nyolcadikos diák Babić Predrag pedagógus vezetésével részt 

vettek egy környezetvédelmi akción. Saját megfogalmazású 

szórólapokat osztogattak a járókelőknek, melyekkel fel szerették volna 

hívni a lakosság figyelmét a természetvédelem fontosságára, különös 

tekintettel a Bega folyóra.  

Október 24-én tanáraink meglátogatták a belgrádi könyvkiállítást. 

Október 16. A nagybecskereki és a szentmihályi felsősök október 16-án az Újvidéki 

Színházban jártak. A tizedes meg a többiek című előadást nézték meg Lavro Ferenc 

rendezésében. Ez a komédia igazi kikapcsolódást jelentett.  
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Október 11. A budapesti Aranycsapat Alapítvány szervezésében október 11-én, 

csütörtökön Temerinben tartották meg a Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság 

délvidéki döntőjét asztaliteniszben. A versenyen részt vettek iskolánk asztaliteniszezői is. 

Közülük Karvák Attila 7.2 osztályos tanuló jogot szerzett a november végén a 

magyarországi Bükfürdőben megrendezendő döntőben való fellépésre.  

 

Október 5. A gyermekhét alkalmával, október 5-én a nagybecskereki 

alsósok ügyességi versenyt szerveztek. 

Képek 

 

Október 4-én diákjaink megválasztották a diákparlament tagjait. 

október 4-én az állatvédelmi világnap alkalmával Simić Slobodan biológiatanár és Babić 

Predrag pedagógus vezetésével diákjaink ellátogattak a város központjában megrendezett 

kiállításra és magukkal vitték házi kedvenceiket. 

Október 2-án Bracić Miša fizikatanár a 6. 7. és 8. osztályos tanulóknak 

bemutatót tartott a Nap éve alkalmából. 

 

Október 2-án Pećanac Dr. Suzana a helyes táplálkozásról tartott 

előadást. 

 

 

Október 1. A gyermekhét alkalmával, október 1-én a szentmihályi felsősök látogatást 

tettek a nagybecskereki iskolába. Városnézésben is voltak. A múzeumban megtekintették 

a Leonardo da Vinci c. kiállítást és a levéltárban is jártak. 

Szeptember 20-án Vencel Julianna történelemtanárnő vezetésével 

iskolánk néhány hetedikes és nyolcadikos tanulója látogatást tett a 

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában. 

Képek 

 

Szeptember A Fruška Gora Nemzeti Park immár hagyományosnak számított internettes 

képzőművészeti pályázatot hírdetett “Odjeci-lepršavi svet leptira” elnevezéssel. A 

nagybecskereki múzeum előcsarnokába idén harmadszor kerül megrendezésre a kiállítás, 
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mely 40 pályamunka fényképéből áll. Topalov Olivera képzőművészeti kultúra tanárunk 

vezetésével iskolánk diákjai is részt vettek ezen a pályázaton. 20 temperával, pasztellal 

illetve filctollal készült rajz és 10 huzalból és textíliából készített munka lett beadva 

digitalizált fénykép formájában.  

 

Teplička 7. 

23000 Nagybecskerek 

tel./fax: 023/530-420 

tel.: 023/561-879 

ossonjam@localnet.co.yu  

 

Új sor 2. 

23202 Szentmihály 

tel.: 023/894-017 

osmihajlovo@zrlocal.net  

 

Petőfi Sándor u. 4. 

23224 Lukácsfalva 

tel.: 023/885-077 

oslukinoselo@zrlocal.net  
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