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3. септембра почела је нова школска година. Први дан школе како ђацима и њиховим 

родитељима тако и наставницима доноси прегршт узбуђења. Срдачан дочек учитељице и 

разредног старешине уз топле речи добродошлице за час одагна сваку бригу са лица сваког 

ученика.                                                                                                                                      

Почетак је обележен пријемом првака. Ученици старијих  разреда на српском и мађарском 

језику су припремили програм и новим ученицима пожелели добродошлицу. Учитељице 

првих разреда су Хајналка Чордаш и  Љубица Панић у Зрењанину, а у Михајлову Илдико 

Варга. Школу су првог наставног дана посетили представници Покрајинског секретаријата 

за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,  Жолт 

Сакалаш, подсекретар и Жужана Мацко, начелница сектора за остваривање права 

националних мањина – националних заједница, Јанош Пушкаш, директор Педагошког 

Завода Војводине и Јожеф Стојко градски већник.  

Новина током школске 2019/2020. године је да ће по узорку широм Србије у укупно 204 

основне школе бити реализован пилот пројекат  „Обогаћени једносменски образовно 

васпитни рад“ чији ће главни циљ бити  пружање додатне образовно-васпитне подршке у 

учењу и развоју ученика кроз различите моделе обогаћеног једносменског рада, међу тим 

школама је и наша школа. 

Az új tanév  első napján  elsőseinket fogadtuk. A  második és harmadik osztályos tanulóink 

magyar és szerb nyelvű alkalmi műsorral köszöntötték új társaikat. A magyar tannyelvű elsősök 

tanítónője a központi iskolában Csordás Hajnalka, a szerb tannyelvű osztályt Ljubica 

Panić vezeti, Szentmihályon pedig Varga Ildikó tanitónő fogadta  a kisdiákokat.                        

Az első tanítási napon iskolánkban látogatást tettek a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság képviselői. Vendégeink 

voltak Szakállas Zsolt altitkár, Mackó Zsuzsanna nemzeti kisebbségi osztályának a vezetője, 

Puskás János a Pedagógiai Intézet igazgatója, valamint Sztojkó József a nagybecskereki városi 

tanács tagja. A látogatás alkalmával az időszerű kérdésekről, valamint az iskolában zajló aktuális 

projektumokról volt szó. 

 

 



21.септембар 

Већ првог месеца Шарена субота је донела много забаве ученицима. У Лукином Селу је 

креативна радионица донела интересантне радове. Тема је била Сунчев систем. Ђаци су 

кроз ликовно изражавање усвојили називе и редослед планета Сунчевог система.   

У Зрењанину нижа одељења су имала различите активности,  уз подршку својих родитеља 

једна од активности је и учешће 3/2 одељења на Дечијој пијаци у Карађорђевом парку у 

организацији Зрбизнета. 

Виши разреду у Зрењанину као и ђаци у Михајлову су се такмичили у спорту. Надметали 

су се у различитим вештинама у три категорије, забавиште, нижи и виши разреди. 

Спортски дан су дечаци завршили  фудбалском утакмицом, а девојчице турниром у стоном 

тенису. 

Ученици католичке вероисповести који похађају часове  веронауке  посетили су цркву у 

Гимназијској улици у Зрењанину и сазнали нешто о историјату те цркве. 

Ученици осмих разреда посетили су манифестацију Зрбизнет, обишли неколико штандова 

и упознали се са дефицитарним занимањима. 

 

Az első hónapban a Színes Szombat nagyon szórakoztató volt a tanulók számára. Lukácson a 

kreatív műhely érdekes munkákat hozott létre. A téma a Naprendszer volt. A tanulók megtanúlták  

a Naprendszer bolygóit és sorrendjét. Nagybecskereken  az alsós tagozatok különféle 

tevékenységekben vettek részt szüleikkel. Az egyik tevékenység a Zrbiznet által  megszervezett 

gyermekpiac volt amelyen а 3/2 osztály vett részt  a Karadjordje parkban. A felsős tagozatok a 

központi iskolában és  Szentmihályon is sportoltak. A sportnap  Szentmihályon labdarúgó 

mérközéssel és asztalitenisz bajnoksággal  zárult. A nagybecskereki Piarista Gimnázium 

Templomban tartották meg a  „Tarka szombatot” a Szonja Marinković  5, 6, és 7. osztályos 

tanulói. A piarista Gimnázium 1846-ban nyitotta meg a kapuit és a Piarista szerzetesrend tanárai 

egészen 1920-ig végezhették munkájukat. Az iskola ez idő alatt a vidék értelmiségének a 

melegágya volt. Nevelték a bánáti fiatalságot és értelmiséget, növelték a lakosság értelmi szintjét. 

Több mint 70 év alatt közel kétszáz tanár és több ezer diák látogatta ezt a bánsági közép-tanodát.  

 
 



 

 

 

 



24. септембар 

Било је још веома интересантних ствари у септембру, Ноћ истраживача – радионица 

наставника Немање Мицића и учитељице Весне Јовановић и малих научника из 2/1. Они 

су представљали нашу школу на Ноћи истраживача у Културном центру.  

Nemanja Micić, fizikatanár és Vesna Jovanović, a 2/1 osztály tanítónője, a  kis tudósokkal együtt 

képviselték iskolánkat a Kutatók Éjszakáján  a Kulturközpontban. 

 

26. септембар- Међународни дан еврпских језика 

,,Вредиш онолико колико језика знаш'' - изрека је коју нам одувек говоре родитељи, а то су 

речи последњег мађарског краља Кароља IV који је и сам био добар познавалац више 

језика. Он је поред немачког матерњег језика одлично говорио и енглески, француски, 

мађарски и чешки, али ни грчки ни латински му нису били страни. 

Речи су, наравно, најмоћнији лек које је човечанство користило ( Радјард Киплинг). 

Две изреке које нам говоре колико је важно учити језике, на то нас сваке године подсећа 

Међународни дан европских језика. 

4/2 разред је на интересантан начин помоћу Мапе ума, заједно са учитељицом Мартом 

Јовановић и библиотекарком Валеријом Јованов, приказао европске земље, њихове заставе 

и језике којимa се говори у њима. 

“Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz” – ismételik még ma is szüleink IV. Károly, az utolsó 

magyar király szavait. IV. Károly német anyanyelve mellett magas szinten beszélte az angol, a 

francia, a magyar és a cseh nyelveket, de rendelkezett latin és görög nyelvismerettel is. Kipling, a 

Dzsungel könyve írója szerint a szó a legerősebb gyógyszer. Mondhatjuk, hogy erre a 

momdásokra alapozhatjuk az Európai Nyelvek Nemzetközi Napját amelyről minden évben 

megemlékezünk. 

A 4/2 osztály, Jovanović Márta tanítónő és Jovanov Valéria könyvtárosnő segítségével,érdekes 

módon lerajzolta az európai országok elmetérképét, azok zászlóit és az országokban beszélt 

hivatalos nyelveket. 



Европски дан језика у Михајлову 

У циљу промоције вредности савременог друштва које слави вишејезичност, 

вишекултуралност, интеркултуралност, те отвореност и радозналост према „другоме и 

другачијем“, наставнице језичке групе предмета, обележиле су са ученицима виших 

разреда Европски дан језика у школи у Михајлову. Кроз једноставне игре речима на 

мађарском, српском, енглеском и немачком језику указале су на значај језика као средства 

комуникације.  

A nyelvek európai napja  

Korszerű társadalmunk többnyelvű, multikulturális környezetben él. Hogy felhívják a figyelmet a 

nyelvek és a kultúrák sokszínűségére, valamint a nyelvtanulás fontosságára, a szentmihályi iskola 

nyelveket oktató tanárai 2019. szeptember 25-én felsős diákjaikkal megünnepelték a Nyelvek 

Európai Napját. Magyar, szerb, angol és német nyelvű játékokkal a nemzetek közötti 

kapcsolatokra, illetve a kulturális különbségek megőrzésére hívták fel a tanulók figyelmét. 

 

 

3. октобар 

3. октобра је почела са радом емисија ,,Најновије вести ТВ Соња”, школска редакција се са 

најновијим догађајима оглашава једном месечно. ТВ Соња није прекидала свој рад ни 

током ванредног стања. Своје вести су емитовали до краја школске године. 

Október 3-án kezdte el munkáját a TV Sonja. Minden hónapban jelentkezett  a legújabb hírekkel. 

https://www.youtube.com/watch?v=8orsHREdk64&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ws75UwM

bMp1PnduuFYls-3ubsL8oXSykzxpLIjmb9E_Kv6Bd1urtRRdU 

https://www.youtube.com/watch?v=8orsHREdk64&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ws75UwMbMp1PnduuFYls-3ubsL8oXSykzxpLIjmb9E_Kv6Bd1urtRRdU
https://www.youtube.com/watch?v=8orsHREdk64&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ws75UwMbMp1PnduuFYls-3ubsL8oXSykzxpLIjmb9E_Kv6Bd1urtRRdU


 

https://www.youtube.com/watch?v=89MRZSrxvYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-

7EuzZCXuVch1Y17DWAH7P67CuY7wOvGAu79lsIEk6KgLULVQwZzqEnY 

https://www.youtube.com/watch?v=c_52qo_d-

f0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Toq_1_xJSLljKLgx3JItb5pR8kpMMQQ0Mq5bquKvkgtusz

JVyvY4e4WM 

4. октобар 

Арадски мученици 

Ове године је обележена сто седамдесет  годишњица погубљења Арадских 

мученика.Ученици нижих разреда су приредбу улепшали народним песмама уз звуке 

цитре, а ученици виших разреда су песмом, рецитацијама и историјским текстовима 

оживели тај важан догађај. 

2019. október 4-én az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulójára emlékeztünk. Iskolánk 

alsós diákjai citerával kísért népdalokkal, a felsősök pedig szavalatokkal, énekekkel, történelmi 

szövegekkel tették ünnepélyesebbé ezt a napot. 

https://www.youtube.com/watch?v=89MRZSrxvYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-7EuzZCXuVch1Y17DWAH7P67CuY7wOvGAu79lsIEk6KgLULVQwZzqEnY
https://www.youtube.com/watch?v=89MRZSrxvYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-7EuzZCXuVch1Y17DWAH7P67CuY7wOvGAu79lsIEk6KgLULVQwZzqEnY
https://www.youtube.com/watch?v=c_52qo_d-f0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Toq_1_xJSLljKLgx3JItb5pR8kpMMQQ0Mq5bquKvkgtuszJVyvY4e4WM
https://www.youtube.com/watch?v=c_52qo_d-f0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Toq_1_xJSLljKLgx3JItb5pR8kpMMQQ0Mq5bquKvkgtuszJVyvY4e4WM
https://www.youtube.com/watch?v=c_52qo_d-f0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Toq_1_xJSLljKLgx3JItb5pR8kpMMQQ0Mq5bquKvkgtuszJVyvY4e4WM


 

Дечија недеља, 7-13. октобра                 

 

Oве године Дечија недеља обележава значајан јубилеј, 30 година Kонвенције Уједињених 

нација (УН) о правима детета, најзначајнијег међународног документа у области људских 

права који се тиче детета, као и најшире прихваћеног правног инструмента за заштиту 

људских права. 

Поводом Дечије недеље виши разреди са својим наставницима и библиотекарком школе 

посетили су Градску библиотеку и одгледали представу Мали принц у изведби ОШ ,,Јован 

Дучић'' из Клека.                                                                                                                       

Нижи разреди су један дан провели у игрању разних игара у школском дворишту, дружили 

су се са  гостима из позоришта "Звездица" са којима су летели на Месец, спасили кинеску 

принцезу, Змају из чаробног јајета излегли Змајицу, а све уз помоћ гуске која зна све 

несебично да ради за друге. Забавили  су се уз форе и фазоне Љубивоја Ршумовића, Раше 

Попова, Уроша Петровића. Један  дан је посвећен бакама, декама и унуцима. Забавили су 

се Рубиковом коцком, а други разреди су добили поклон књигу из школске библиотеке 



"Дете има право да зна своја права".  Ученици 3/2 разреда  су  у току Дечије недеље 

посетили село Торду. 

A Gyermekhét alkalmával a felsős diákok  tanáraikkal és az iskolai könyvtárosukkal 

meglátogatták a Városi Könyvtárat és megnézték  a Kis herceg című darabot, amelyet a kleki 

Jovan Dučić Általános Iskola mutatott be. Az alsósok játszva töltötték el a gyermekhetet iskolánk 

udvarában. Megtekintették a ,,Csillagocska’’ című színdarabot. Szerb gyermekírók verseivel 

barátkoztak, nagyanyákról és nagyapákról beszélgettek, Rubik kockával küszködtek. A 

másodikosokat az iskola könyvtárosa ajándékönyvel örvendeztette meg. A 3/2 osztály tanulói 

pedig Tordán jártak. 

 

 

 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/414554512540191/?epa=SEARCH

_BOX 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/442627596360227/?epa=SEARCH

_BOX 

У Лукином Селу током Дечије недеље , деца су имала интересантне ваннаставне 

активности, истакли су дечија права, играли су друштвене игре, дружили су се са 

глумцима и њиховим луткама на представи Гуска на Месецу, посетили су пољопривредно 

домаћинство породице Ћурић. Озеленили су школско двориште и посадили саднице тује 

заједно са родитељима. Ни старе игре нису заборављене. 

Lukácson a Gyermekhét folyamán a diákok érdekes szabadtevékenységeket folytattak, ki lettek  

hangsúlyozva a gyermekek jogai, társasjátékokat játszottak, megnéztek egy színelőadást, 

meglátogatták a Đurić család tanyáját. Az iskola udvarában  szüleikkel együtt palántákat ültettek. 

A régi játékokat sem felejtették el. 

 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/414554512540191/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/414554512540191/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/442627596360227/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/442627596360227/?epa=SEARCH_BOX


 

21. октобар 

На тему ,, Заштита од пожара,, одржано је предавање припадника ОВС из Зрењанина у 

одељењима 4/1 и 4/2 . 

Védekezzünk a tűz ellen !című előadást hallgatták iskolánk  4/1  és  4/2  tanulói. 

 

 

28.10. – 1.11.2019. 

Недеља школског спорта 

У недељи школског спорта развијали смо здраво тело и  такмичарски дух. Ради развоја и 

практиковања здравог начина живота и неговања и развоја физичких способности, школа у 

оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта у све три радне јединице. 

  



Iskolai sporthét 

Az iskolai sporthét során az egészséges test és a versenyszellem fejlődött ki. Az egészséges 

életmód kialakítása és gyakorlása, valamint a fizikai képességek ápolása és fejlesztése érdekében 

az iskola az Iskolai program keretén belöl az iskolai sporthét megvalósítását  gyakorolya 

mindhárom munkaegységben. 

 

октобар – новембар 

Забавиште 

Октобар и новембар је богат јесењим плодовима, а и јесењим радовима забавиштанаца. Од  

кромпира и лука се праве животиње, а лудаје су офарбане као да се спремају на маскенбал.  

На завршној манифестацији ,, Октобар- месец правилне исхране 2019'' у организацији ЗЗЈЗ 

Зрењанин награђен је рад Александра Ковача из забавишта из Лукиног Села. 

Az október és november gazdag őszi gyümölcsökben és kerti veteményekben. A burgonyából és 

a hagymából állatokat lehet készíteni, a sárgatökön is jól áll a festék, mintha álarcosbálra  

készülne. A megfelelő táplálkozás hónapja alkalmából a zárórendezvényen Kovács Aleksandar, 

lukácsi óvodás munkája díjat nyert. 

 

 

 

 



 

 

28. 11. 2019. 

Причамо бајке, слушамо бајке, наша драга гошћа је била Отилија Ковач Коња. 

Mesét hallgatunk, mesét mondunk, kedves vendégünk Kónya Kovács Otília volt. 

 

29.11. 2019 

Спасимо корњаче  

Ученици 6/2 одељења наше школе у оквиру изборног предмета Чувари природе, 

организују акцију сакупљања пластичне амбалаже. Циљ акције је да се укаже на велику 



опасност коју узрокује нагомилавање пластичне амбалаже, која се тешко разлаже и ствара 

огромна плутајућа острва пластике у морима, на тај начин угрожавајући живот корњача и 

других морских организама. Акција је почела 29.11.2019. Тада су ученици 6/2 путем књиге 

обавештења упознали ученике и запослене у школи о почетку акције. Истог дана 

постављени су плакати на ходнику школе и велика кутуја за сакупљање амбалаже. 

Ученици 6/2 први су убацили пластичну амбалажу у кутију. Акција ће трајати до краја 

школске године, а прикупљена амбалажа биће предата на рециклирање.  

Védjük meg a teknősöket   

Iskolánk  6/2  osztályának tanulói, műanyaggyűjtési akciót szerveztek, a Környezetvédelem 

választott tantárgyprogramjának kereteiben. Az akcióval szeretnének rámutatni a veszélyekre 

melyet  a nagy mennyiségű eldobott, nehezen lebontódó műanyagok okoznak  a tengerekben. 

Hatalmas  lebegő műanyagszigetek  alakulnak  ki, amelyek  veszélyeztetik  a tenknősök és más 

tengeri élőlények  fennmaradását. Az  akció 2019.11. 29 – én kezdődött. A  6/2  osztály tanulói 

értesítették  az iskola tanulóit és dolgozóit az akció kezdetéről és céljáról. Ezután alkalmi 

plakátokat helyeztek el az iskola folyosóján, valamint felállították a műanyaggyűjtésre szolgáló 

dobozt.  A 6/2 osztály tanulói dobták a dobozbа az a első műanyagpalackokat. Az akció az 

iskolaév végéig tart és a begyűjtött  műanyagot újrahasznoszításra  adják át.  

 

3. 12. 2019. 

Припадници  Полицијске  управе  Зрењанин  данас су ученицима шестог разреда одржали 

предавање о злоупотреби психоактивних  супстанци. 

A nagybecskereki  rendőrség  munkása ma előadást tartott a pszichoaktív anyagok visszaéléséről 

a hatodik osztályos tanulóknak. 

 



 

 

 

Децембар 

Празнична  атмосфера почиње већ шестог децембра, а управо је доносе бајкери који тога 

дана деле поклон у школи у Михајлову.                                                                                      

У децембру у Лукином Селу  активности  су посвећене предстојећим празницима. Са 

мајкама су ученици  правили Божићне венчиће и новогодишње икебане. Поново су се 

дружили са глумцима и гледали Бајку о Малиши, а са Малишом је дошао и Деда Мраз и 

поделио пакетиће.  Последњег дана првог полугодишта, 23.12. 2019,  традиционалном 

приредбом су обрадовали  родитеље и мештане села. 

Szentmihályon  immár  hagyomány, hogy a motrosok Mikulás-napján édességcsomaggal 

ajándékozzák meg iskolánk tanulóit. Az óvodások és az alsósok ünnepi műsorral köszöntötték 

őket.                                                                                                                                                   

A szentmihályi  Helyiközösség és Nagybecskerek  Városa jóvoltából,  iskolásaink és az ovisok 

idén  is bőséges  télapócsomagokban  részesültek. Ezt követően a felsősök karácsonyi bulit 

szerveztek,  ahol  a tánc  és a zeneszámok találgatása volt a fő  szórakozás. Nagybecskereken meg 

lett tartva a hagyományos adventi kézműves foglalkozás. 

 



 

 

Друга креативна радионица у сарадњи са Мимарт студиом,  Дечија машта може свашта –  

-прављење Божићних честитки, уз причу о балету Kрцко Орашћић. 

A Szeretet ünnepe előtt a központi iskolában  ismét együtt  szorgoskodtak a szülők és a gyerekek 

mert együtt szép az ünnepi ráhangolódás. Kreatív műhelymunka - Karácsonyi üdvözlőlapok 

készítése-a Mimart stúdió közreműködésével,  Diótörő - balett volt a téma.  

Iskolánk felsősei az ünnepekre hangolódnak. A Nepomuki Szt. János Székesegyházban a 

Kossuth-díjas Kalárka zenekar karácsonyi hangversenyét nézték meg. Az együttes betlehemes 

játékot elevenített fel. 

 

 



 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2654386774668545/ 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2629696287147357/ 

12. децембар 

 12. децембра су одржане инклузивне игре у Хали спортова, ми смо били и међу 

такмичарима и гледаоцима. 

 

 

Посета Метеоролошкој станици 

О посети Метеоролошкој станици нам је писао дарио Михаљевић, ученик 8/1 разреда. 

 

Посету метеоролошкој станици организовала је наставница географије Даница 

Димитријевић као једну од активности географске секције. Кренули смо око девет сати 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2654386774668545/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2629696287147357/


ујутро. Метеоролошка станица се налази на путу ка Меленцима, чим се изађе из града. 

Тамо нас је дочекао радник те станице. Прво нас је одвео у двориште где се налазе 

интрументи. Видели смо хелиограф, инструмент за мерење јачине сунца, кишомер за 

мерење количине кише, ветромер за мерење брзине и правца ветра. Такође, ту се налазе и 

две беле кутије у којима се налазе термометри. 

Након тога повео нас је у једну малу просторију у којој се налазе барограф и барометар. 

После тога показао нам је и канцеларију у којој се бележе подаци након мерења и користе 

се за вести. Неки од ових интрумената су ми били интересантни иако изгледају веома 

компликовано. Ова посета је била занимљива јер смо много тога научили. 

 

 

23. јануар 2020. 

23. јануара ученици 4/2 разреда посетили су изложбу птица Средњег Баната у Градском 

музеју. 

Január 23-án a 4/2  osztályos  diákok meglátogatták a Közép  Bánáti madarak kiállítását a Várоsi 

Múzeomban. 

 



 

 

 

Поводом предстојеће школске славе ученици наше школе одгледали су представу ученика 

ОШ "Славко Родић" из Банатског Великог Села, Свети Сава путем светлости. 

 

27. јануар 

 

Стиховима Слободана Ракитића,  Васка Попе и Десанке Максимовић, ученици школе из 

Михајлова,  свечано  су обележили школску славу Светог Саву, подсетили се свих 

трновитих путева у животу и раду овог светитеља и његовог значаја за српску културу, 

историју, књижевност и цео српски народ. 

Свечаном приредбом у сали КУД ,,Петефи''  ученици централне школе обележили су 

Школску славу Савиндан. Госте су поздравили ученици другог разреда, а мешовити 

школски хор под вођством наставница Александре Лазички и Олгице Бомбле отпевао је 

Химну Светом Сави. Смењивали су се рецитали ученика четвртог, шестог и осмог разреда, 



чули смо и наше младе музичаре,  талентовану виолинисткињу Анастасију Лабанц, као и 

клавијатуристу Емила Фишера уз виолинску пратњу професора Ивице Петрова. На крају 

су кумови славе, ученици  II/1 са учитељицом Весном Јовановић и директорком  школе 

Јеленом  Јеноваи ломили славски колач. Сви су се почастили колачем и кољивом. У 

Лукином Селу је такође уз пригодан програм прослављен Савиндан. 

 

Szent Száváról szóló versekkel, a szentmihályi tanulók is megünnepelték az iskolák 

védőszentjének ünnepét. Megemlékeztek Szent Száva rögös életútjáról és munkásságáról, amely 

nagy hatással volt a szerb kultúrára és történelemre. 

 

 

 

 

 



4. фебруар   

Ученици наше школе су били на хуманитарном концерту Балетског студиjа "Stage’’. 

Са уживањем су гледали плес, глуму својих другарица у представи "Чаробњак из Оза". 

 

Iskolánk tanulói április 4-én  az Óz, a nagy varázsló című humanitaris balettelőadást nézték meg, 

melyben két társuk is szerepelt. 

 

 

 

 

25. фебруар 

Поводом Дана матерњег језика који се у свету обележава 21.2. јуче су се ученици виших 

разреда ОШ "Соња Маринковић" у Михајлову подсетили колико је важно неговати 

матерњи језик да би се очувала традиција, култура и национални идентитет једног народа. 

Активности су организовале наставнице мађарског језика Елеонора Прокин и наставница 

српског као нематерњег језика Валентина Нађ. 

Az Anyanyelv napját megünnepelve a szentmihályi iskolában a felsős diákok az anyanyelv 

megőrzéséről, és a magyar nyelv ápolásának fontosságáról tanultak. A foglalkozás vezetői Nagy 

Valentina, szerbtanárnő és Prókin Eleonóra, magyartanárnő. 



 

5. март 

5. марта су ученици нижих разреда  погледали позоришну представу "Бајка о Малиши". 

Дружили су се, смејали и проживели Малишине авантуре са Татјаном Рељин и Миљаном 

Вуковићем, њима већ познатим и драгим глумцима. 

 

Március 5-én az alsós diákok egy színelőadást tekintettek meg amelyben Mališa főhős kalandjait 

éltették. 

 

15. март 

 



15. марта,  након увођења ванредног стања због пандемије ковид 19 настава је отказана и 

17.  је почела настава на даљину  у све три радне јединице и трајала је све до краја школске 

године. Настава је била прилагођена ученицима и њиховим родитељима. Настава се 

одвијала преко телевизије свакодневно, припремљени су адаптирани образовни садржаји 

за ученике основне школе, који обухватају обрађене наставне јединице изабраних 

предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.У договору са 

ученицима и њиховим родитељима настава се одвијала и преко гугл учионице и 

друштвених мрежа. Настали су интересантни  видео записи које су ученици постављали на 

фејсбук страницу школе. И Дан школе је прослављен на даљину. Представљени су и 

радови настали кроз пројекат ,,Обогаћен једносменски рад''. 

A szükségállapot kihirdetésével a tanítás március 15-én megszünt és 17-én elkezdődött a 

távoktatás amely az iskola év végéig tartott. A távoktatás többségünknek egy új és kihívásokkal 

teli terület és nekünk, az iskolának, ezt az óriási feladatot hihetetlenül kevés idő alatt kellett 

megoldanunk. Mint minden ilyen bonyolult folyamat nem zajlott egyformán minden osztályban, 

a tanárok a tanulókhoz és szüleikhez alkalmazkodtak. A diákok érdekes videókat készítettek, 

amelyeket  az iskola Facebook oldalán tettek közzé. Az iskolanapot is online ünnepeltük. A 

Facebook oldalon bemutatták a "Gazdagított egy-műszakos munka" projekt keretében létrehozott 

munkákat is. 

https://www.youtube.com/watch?v=AbPRyFkSL0E&fbclid=IwAR2sHxuD-b0EOYyJvLEdwGg-

M30nwlFZEf-B64DdVILJmpe0lrQIWNKyQCA 

https://www.facebook.com/watch/?v=240730060553719 

https://www.facebook.com/watch/?v=240730060553719 

јун 

Овогодишњу генерацију осмака памтићемо као изузетну.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AbPRyFkSL0E&fbclid=IwAR2sHxuD-b0EOYyJvLEdwGg-M30nwlFZEf-B64DdVILJmpe0lrQIWNKyQCA
https://www.youtube.com/watch?v=AbPRyFkSL0E&fbclid=IwAR2sHxuD-b0EOYyJvLEdwGg-M30nwlFZEf-B64DdVILJmpe0lrQIWNKyQCA
https://www.facebook.com/watch/?v=240730060553719
https://www.facebook.com/watch/?v=240730060553719


Вукову диплому су добили следећи ученици- Vuk- díjas tanulók 

Ана Нађ (Nagy Anna)-  8/2 

Доминика Гуљаш (Gulyás Dominika)- 8/3 

Милица Станисављев-  8/1 

Ђорђе Лакатуш - 8/1 

Дарио Михаљевић - 8/1 

Дејан Живковић - 8/1 

 

Ђак генерације – a végzős diákok évfolyamának legjobb tanulója: 

Ана Нађ ( Nagy Anna)- 8/2 

 

Спортиста генерације- a végzős diákok évfolyamának legjobb sportolója: 

Доминика Гуљаш (Gulyás Dominika)- 8/3 

 

  

 

Пројектна настава 

Пројектна настава је све више актуелна. Никаква новина, али очигледно је да се истиче 

потреба да се повеже исти или сличан садржај различитих предмета како би се ученици 

растеретили и како би развијали међупредметне компетенције. 

новембар 2019. 

 „Nice to meet you“ „Драго ми је да те упознам“ 

Реализатори: Актив страних језика (Доната Кишмартон - организатор, Серда Тамаш, Нера 

Цветков и Отилија Кадар) 

Одељење: 1/3,  2/3,  3/3,  4/3,  5/3 

Предмети: Енглески језик, Немачки језик 

 Кроз игру, глуму, песме, израду паноа и видеа и презентацију пројекта, бавили су се 

упознавањем на енглеском и немачком језику. Вежбали су изразе за упознавање, куповину 

у продавници, причали су о омиљеним стварима,  и сл.  



Аz idegen nyelvet oktató tanárok a Projekt oktatás keretén belül közös angol és német órát 

tartottak. Játszva és színészkedve tanúlták a megismerkedés módját, hogyan kell viselkedni az 

üzletben és a kedvenc dolgaikról is meséltek  mindkét nyelven. 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/435481513825993/ 

18. 12.  2019. 

Ученици 6.1 са наставницом географије Даницом Димитријевић данас су презентовали 

своје радове на тему Насеља настале као резултат пројектне наставе. Ученици су израдили 

макете градова и различитих типова села.  

A 6/1 osztály tanulói bemutatták a projekttanítás eredményeként létrejött ,,Települések’’ témájú 

munkájukat. Modelleket készítettek városokról és különféle típusú falvakról. 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/457971418455594/ 

4. април 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/pcb.2510594302375374/25105918

39042287/?type=3&theater 

 

 

Пројекти 

септембар - новембар 2019. 

Реализатори: Илдико Костић - организатор, учитељице првог циклуса у  Михајлову, 

Доната Кишмартон и Валентина Нађ 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/435481513825993/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/457971418455594/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/pcb.2510594302375374/2510591839042287/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/photos/pcb.2510594302375374/2510591839042287/?type=3&theater


Нижи разреди су били реалитатори пројекта  са зачинским и лековитим биљем , њиховим 

коришењем у исхрани и лечењу.  

Az alsós tagozatok realizálták  a gyógynövényekkel és felhasználásával  foglalkozó projektet.   

 

 

Новембра месеца ученици из Лукиног Села са својим учитељицама Снежаном Радивојев и 

Естером Кочиш као и забавиште са васпитачицом Илдиком Бођо су се прикључили 

пројекту „За чистије и зеленије школе Војводине“. Кроз едукативну  радионицу о 

рециклажи ,, Рециклажа није гњаважа''  научили су  да разврставају рециклажни отпад, да 

чувају животну средину и околину, организовали су  акције озелењавања школског 

простора. Од рециклажног материјала правили  су музичке инструменте и  нове играчке, 

хранилице за птице. Сакупљали су пластичну амбалажу (флаше, чепове) а поред тога и  

лименке и батерије.   

                                                                                                                                                           

2019. novemberében  a lukácsfalvai diákok Radivojev Snežana és Kocsi Eszter tanítónőkkel, 

valamint az óvisok Bogyo Ildikó óvonővel csatlakoztak  ,, A tisztább és zöldebb iskolákért 

Vajdaságban” elnevezésü projekthez. A diákok a műanyag hulladék újrahasznosításáról tanúltak, 

a környezet védelem fontossága volt a projekt fő célja. Külömböző tevékenységeket szerveztek 

az iskola környékének a zöldítésére. Újrahasznosított anyagokból hangszereket,  játékokat, 

madáretetőket készítettek. Gyűjtötték a műanyag csomagolásokat (palackok, dugók), valamint a  

fém dobozokat és az elemeket. 

 



 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/620772315396596/ 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2513938932255143/ 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/1832638320194551/?__tn__=%2C

d%2CP-R&eid=ARBu-YM4GJ53gw3UiEBMk7lelYEgBZpJ-h0SaPhUJKbbKBQvYfy3brvj 

4. март 

У оквиру реализације програмских активности у пројекту " За чистије и зеленије школе 

Војводине" наша школа се прикључила најмасовнијој еколошко - хуманитарној акцији у 

Србији и региону " Чепом до осмеха". У све три згарде школе постављене су кутије за 

https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/620772315396596/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/2513938932255143/
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/1832638320194551/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBu-YM4GJ53gw3UiEBMk7lelYEgBZpJ-h0SaPhUJKbbKBQvYfy3brvj
https://www.facebook.com/sonjamarinkovic.zrenjanin/videos/1832638320194551/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBu-YM4GJ53gw3UiEBMk7lelYEgBZpJ-h0SaPhUJKbbKBQvYfy3brvj


прихват чепова са пластичних флаша. Уз помоћ прикупљених чепова купују се инвалидска 

помагала за децу.  

A ,,Vajdaság tisztább és zöldebb iskolák érdekében”program tevékenységének egyike a dugók 

gyüjtése. Iskolánk is csatlakozott ehhez a humanitárius akcióhoz mert az összegyüjtött pénzen 

segédeszközöket vásárolnak fogyatékos gyermekek számára. 

 

 

Међународни образовни пројекат 

Игра има незаменљив значај у целокупном  развоју детета. Дете док се игра развија све 

аспекте свог развоја. Важно је да одрасли схвате значај игре у развоју детета и да јој дају 

улогу коју заслужује у образовном систему . У овом пројекту је учествовала Валентина 

Нађ, наставница српског језика која игру често користи у свом раду. 

A játék pótolhatatlan a gyermek általános fejlődésében. A gyermek játék közben fejleszti a 

fejlődés minden szempontját. Fontos, hogy a felnőttek megértsék a játék fontosságát a gyermek 

fejlődésében és azt a szerepet adják neki, amelyet megérdemel az oktatási rendszerben. Nagy 

Valentina, tanárnő gyakran használja a játékot a munkájában és részt vett ebben a projektben. 
 

 

 



  

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ У ШК 19-20 

име и 
презиме 
ученика 

разред предмет 

име и 
презиме 

наставника 
ментора 

резултати по нивоима - уписује се освојено 
место 

школско општинско окружно републичко 

Гуљаш 
Доминика 8.3 Географија Хорват Габор 1 

   Зазровић 
Жолт 8.3 Географија Хорват Габор 2 

   Сарвак 
Мартин 7.3 Географија Хорват Габор 1 

   Јухас Адријан 7.3 Географија Хорват Габор 2 
   Дарио 

Михаљевић 8.1 Физика 
Немања 
Мицић 2 не постоји 3 3 

Милица 
Станисављев 8.1 Физика 

Немања 
Мицић 1 не постоји 1 2 

Леонтина 
Селимовић 7.1 ТИТ 

Вишња 
Поповић 1 1 

  
Нађ Мартина 4.3 Математика 

Павловић 
Корнелија 

 
похваљена 

  
Гуљаш 

Доминика 8.3 

Мађарски 
језик и 

књижевност Ерика Салма 2 
није 

одржано  
  

Зазровић 
Жолт 8.3 

Мађарски 
језик и 

књижевност Ерика Салма 1 
није 

одржано  
  

Бибу Тара 5.3 

Мађарски 
језик и 

књижевност Ерика Салма 2 
није 

одржано  
  

Транкулов 
Анастазија 5.3 

Мађарски 
језик и 

књижевност Ерика Салма 3 
није 

одржано  
  

Халади Анита 5.3 

Мађарски 
језик и 

књижевност Ерика Салма 1 
није 

одржано  
  Давид Лазар 

Декањ 5.2 историја 
Венцел 

Јулијана 1 3 
није 

одржано 
 

Балаж Тот 5.2 историја 
Венцел 

Јулијана 1 3 
није 

одржано 
 

Адриан Дуга 8.2 историја 
Венцел 

Јулијана 1 3 
није 

одржано 
 Милица 

Станисављев 8.1 Енглески језик 
Милена 

Челиковић 
није 

одржано 2 2 
није 
одржано 



Доминика 
Гуљаш 8.3 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 1 

  

није 
одржано 

Лаура 
Шељмеши 8.3 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 2 

   
Марина Бибу 7.3 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 3 

   
Ванеса Косо 7.3 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 

    
Уна Егри 5.2 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 

не 
постоји похваљена 

  
Сара Шуша 6.1 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 

не 
постоји 

   Микша 
Јеноваи 6.2 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 

не 
постоји 

   
Балаж Кадар 5.2 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 

не 
постоји 

   Ларар-Декањ 
Давид 5.2 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 

не 
постоји 

   Викториа 
Транкулов 5.2 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 

не 
постоји 

   Мартин 
Миклош 3.2 

Физичко 
васпитање Лили Мичкеи 

не 
постоји 

   

                



ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА И КОНКУРСИ 19-20 

име и 
презиме 
ученика 

разред предмет 
име и презиме 
наставника 
ментора 

Назив 
такмичења-

конкурса 
организатор 

место одржавања 
такмичења 

резултат 

Вук Петровић 2-1 српски језик 
Весна Јовановић, 
Валерија Јованов 

Читалачка 
значка Градска библиотека Зрењанин 

међу најлепшим 
дневницима 

Жолт 
Зазривић 8-3 математика Роберт Гомбар Фекете Михаљ Бољаи ТГК Сента 

слање задатака 
поштом, Бољаи ТГК 
Сента 

пласман у 
државно финале 

Жолт 
Зазривић 8-3 математика Роберт Гомбар Зрињи Илона Бољаи ТГК Сента Бољаи ТГК Сента 6 место 

Бибу Тара 5-3 математика Роберт Гомбар Зрињи Илона Бољаи ТГК Сента Бољаи ТГК Сента похвалница 

Салма Зита 3-2 
матерњи 
језик Ана Гера 

Такмичење 
рецитатора 

КУД Петефи, 
МужљаКУД Петефи, 
Мужља 

 
2.место 

Нађ Мартина 4.3 Математика 
Павловиђ 
Корнелија Зрињи Илона Бољаи ТГК Сента Бољаи ТГК Сента 8 место 

Шурањи 
Мелиса 4.3 

Ликовна 
култура 

Павловиђ 
Корнелија 

Ликовни 
конкурс  Културни центар ЗР 

Културни центар 
Зрењанин похваљена 

Рајан Хорват 3.3 
Мађарски 
језик Терез Такарич 

Такмичење 
рецитатора 

КУД Петефи, 
МужљаКУД Петефи, 
Мужља 

  
Теодор 
Олајош 4.2 

Мађарски 
језик Марта Јовановић 

Такмичење 
рецитатора 

КУД Петефи, 
МужљаКУД Петефи, 
Мужља 

 
1. место 

Теодор 
Олајош 4.2 

Мађарски 
језик Марта Јовановић 

Такмичење 
рецитатора Поезија од куће 

Удружење Просветних 
Радника Мађара у 
Војводини 1.место 

Нађ Мартина 4.3 
Мађарски 
језик 

Павловиђ 
Корнелија 

Такмичење 
рецитатора Поезија од куће 

Удружење Просветних 
Радника Мађара у 
Војводини 3. место 



Шурањи 
Мелиса 4.3 

Мађарски 
језик 

Павловиђ 
Корнелија 

Такмичење 
рецитатора Поезија од куће 

Удружење Просветних 
Радника Мађара у 
Војводини 3. место 

Чордаш 
Вивиен 4.3 

Мађарски 
језик 

Павловиђ 
Корнелија 

Такмичење 
рецитатора Поезија од куће 

Удружење Просветних 
Радника Мађара у 
Војводини 

 
Абел Роберт 1/7 

Мађарски 
језик 

Хајналка Чордаш, 
Валерија Јованов 

Читалачка 
значка Градска библиотека Зрењанин 

међу најлепшим 
дневницима 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


