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Наша школа у школској 2014/15. години

Школску годину смо започели са 36
одељења (32 у централној школи и 4 одељења у
подручној школи на Шупљаку). У централној
школи на Палићу било је отворено 16 одељења
на српском језику и 16 одељења на мађарском
наставном језику.
На почетку школске године нашу школу je
похађаo укупно 651 ученик (300 ученика на
српском наставном језику и 351 ученика на
мађарском наставном језику).
Укупно је 81 запослених: 61 наставника (22 учитеља и 39 наставника) и 20 запослених
као ваннаставно особље.

Iskolánk a 2014/15-ös tanévben

Az iskolánkban 36 tagozaton (32 a központi
iskolában, 4 osztály Ludason) 16 tagozaton szerb
nyelven és 16 + 4 magyar nyelven folyik a tanítás.
Összesen 651 tanuló (351 tanuló magyar nyelve
és 300 tanuló szerb nyelven tanul.)
81 dolgozónk van, ebből: 61 tanár (22 tanító és
39 tanár) és 20 dolgozó, akik nem tanítanak.
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Структура ученика у школској 2014/15. години
Tanulói csoportok összetétele a 2014/15-ös tanévben

Бројно стање ученика на почетку школске године
Tanulók létszáma az iskolaév kezdetén
У одељењима на српском језику
A szerb nyelvű osztályokban

301 ученика
tanuló

У одељењима на мађарском језику
A magyar nyelvű osztályokban
УКУПНО
ÖSSZESEN

355 ученика
tanuló
656 ученика
tanuló

Полна структура ученика на почетку школске године
Tanulói csoportok nemek szerinti összetétele a tanév kezdetén
Укупно дечака
Fiúk összesen
Укупно девојчица
Lányok összesen
УКУПНО
ÖSSZESEN

342 ученика
tanuló
314 ученика
tanuló
656 ученика
tanuló
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Структура запослених у школској 2014/15. години
Alkalmazottak a 2014/15-ös tanévben
УПРАВА ШКОЛЕ - VEZETŐSÉG
Габриела Тот
Директор школе

Горан Мајнарић
Секретар школе

Tóth Gabriella
Igazgató

Majnarić Goran
Titkár

Снежана Чокорило
Вуковић
Секретар школе
(на замени)
Čokorilo Vuković
Snežana
Titkár
(helyettesítés)

СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ - SZAKSZOLGÁLAT

Светлана Беланчић
Школски психолог

Мирјана Пајић
Школски педагог

Belančić Svetlana
Iskolai pszichológus

Pajić Mirjana
Pedagógus

Александар Давид
Библиотекар

Жужана Балаж
Месарош
Медијатекар

David Aleksandar
Könyvtáros

Balázs Mészáros
Zsuzsanna
Médiatáros
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ДНЕВНИ БОРАВАК - NAPKÖZI

Весна Грбић
учитељица

Флора Вереш
учитељица

Grbić Vesna
Tanítónő

Vörös Flóra
tanítónő

Бојана Бојанић
учитељица
(на замени до повратка
колегинице са
породиљског одсуства)
Bojanić Bojana
tanítónő
(helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt)

УЧИТЕЉИ - TANÍTÓK
I Разред – I. osztály

Лаура Антељ
учитељица у
одељењу I 1

Бернадета Дулаћ
учитељица у
одељењу I 2

Antelj Laura
tanító I/1 osztály

Dulać Bernadeta
tanító I/2 osztály

Рита Балинт
учитељица у
одељењу I 3

Ержебет Теркељ
учитељица у
одељењу I 4

Bálint Rita
tanító I/3 osztály

Törköly Erzsébet
tanító I/4 osztály
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Тимеа Шлавик
учитељица у
одељењу I 5
Slávik Tímea
tanító I/5 osztály

II Разред – II. osztály

Јасмина Кочевски
учитељица у
одељењу II 1

Смиљка Алексић Саулић
учитељица у
одељењу II 2

Kočevski Jasmina
tanító II/1 osztály

Aleksić Saulić Smiljka
tanító II/2 osztály

Илона Шрам
учитељица у
одељењу II 3

Жужана Зец
учитељица у
одељењу II 4

Sram Ilona
tanító II/3 osztály

Zec Zsuzsanna
tanító II/4 osztály

Кристиана Боснаи
учитељица у
одељењу II 5
Bosznai Krisztiana
tanító II/5 osztály
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III Разред – III. osztály

Олга Тешић
учитељица
у одељењу III 1

Данијела Меанџија
учитељица у
одељењу III 2

Tešić Olga
tanító III/1 osztály

Meandžija Danijela
tanító III/2 osztály

Харгита Липтак
учитељица
у одељењу III 3

Елеонора Старек
учитељица у
одељењу III 4

Lipták Hargita
tanító III/3 osztály

Starek Eleonóra
tanító III/4 osztály

Јулиjана Кубичковић
учитељица
у одељењу III 5
Kubičković Julijana
tanító III/5 osztály
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IV Разред – IV. osztály

Вера Сремац
учитељица у
одељењу IV 1

Дијана Стевановић
учитељица у
одељењу IV 2

Sremac Vera
tanító IV/1 osztály

Stevanović Dijana
tanító IV/2 osztály

Сузана Киш
учитељица у
одељењу IV 3

Јадранка Мандић
учитељица у
одељењу IV 4

Kiss Szuzanna
tanító IV/3 osztály

Mandić Jadranka
tanító IV/4 osztály

Ибоља Војнић Зелић
учитељица у
одељењу IV 5
Vojnić Zelić Ibolya
tanító IV/5 osztály
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Н АСТАВНИЦИ - TANÁROK
Настава српског језика - Szerb nyelv tanítása

Гордана Катанчић

Весна Падежанин

Katančić Gordana

Padežanin Vesna

Александра Леринц

Маја Рудић Вранић,
одељенски старешина у
V 2 одељењу

Lerinc Aleksandra

Rudić Vranić Maja,
osztályfőnök V/2

Јелена Бурнаћ
Burnać Jelena

Настава мађарског језика - Magyar nyelv és irodalom tanítása

Ержебет Куктин
одељенски старешина у
VII 4 одељењу

Илдико Арнолд
одељенски старешина у
VIII 4 одељењу

Kuktin Erzsébet
osztályfőnök VII/4

Arnold Ildikó
osztályfőnök VIII/4
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Настава енглеског језика - Angol nyelv tanítása

Хајналка Милер-Вереш
одељенски старешина у
V 3 одељењу

Драгана Шкрбић
одељенски старешина у
V 1 одељењу

Müller-Vörös Hajnalka
osztályfőnök V/3

Škrbić Dragana
osztályfőnök V/1

Марта Кеменци
Вершеги (на замени до
повратка колегинице
Соње Стојић са
породиљског одсуства)

Беата Вујковић Ламић
(на замени до повратка
колегинице Соње Стојић са
породиљског одсуства)
Vujković Lamić Beata
(helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt)

Kéménczy Versegi Márta
(helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt)

Настава француског језика - Francia nyelv tanítása

Беатрис Саболчки
одељенски старешина у
VII 3 одељењу

Зорица Мандић
(на замени до повратка
колегинице Лидије Шимон
са породиљског одсуства)

Szabolcski Beatrice
osztályfőnök VII/3

Mandić Zorica
(helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt)

Настава ликовне културе - Képzőművészeti kultúra tanítása

Милан Марковић

Ервин Кањо

Marković Milan

Kanyó Ervin
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Настава музичке културе - Zenekultúra tanítása

Меланија Јакшић
одељенски старешина у
VIII 2 одељењу

Анита Мрђанов

Jakšić Melanija
osztályfőnök VIII/2

Mrđanov Anita

Настава историје - Történelem tanítása

Милена Савовић
одељенски старешина у
VII 2 одељењу

Габриела Каписта
одељенски старешина у
VI 4 одељењу

Savović Milena
osztályfőnök VII/2

Kápiszta Gabriella
osztályfőnök VI/4

Настава географије - Földrajz tanítása

Феликс Кривошија
одељенски старешина у
V 4 одељењу

Вера Марковић
одељенски старешина у
VIII 1 одељењу

Krivošija Feliks
osztályfőnök V/4

Marković Vera
osztályfőnök VIII/1

Настава физике - Fizika tanítása

Ана Анђушић

Алан Павлуковић

Anđušić Ana

Pavluković Alan
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Настава физике - Fizika tanítása

Мануела Рафаи
Raffai Manuella

Настава математике - Matematika tanítása

Мира Мијић
одељенски старешина у
VI 1 одељењу

Корнелија Лабади
Lábadi Kornélia

Mijić Mira
osztályfőnök VI/1

Жомбор Рожа
Rózsa Zsombor

Настава биологије - Biológia tanítása

Марта Шереш
одељенски старешина у
VI 3 одељењу

Тимеа Егеди
Egedi Tímea

Sörös Márta
osztályfőnök VI/3
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Настава хемије - Kémia tanítása

Јацинта Перна
Perna Jácinta

Настава информатике и техничког образовања
Műszaki és informatikai ismeretek tanítása

Младинко Ђукић
одељенски старешина у
VII 1 одељењу

Жолт Убори
одељенски старешина у
VIII 3 одељењу

Đukić Mladinko
osztályfőnök VII/1

Ubori Zsolt
osztályfőnök VIII/3

Настава физичке културе - Testnevelés tanítása

Мирослав Петровић
одељенски старешина у
VI 2 одељењу

Златко Еветовић
Evetović Zlatko

Petrović Miroslav
osztályfőnök VI/2

Матија Нађ Олајош
Nađ Olajoš Matija
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Настава информатике и рачунарства – Informatika és számítástechnika tanítása

Роберт Пап
Papp Róbert

Верска настава - Hitoktatás

Ненад Плавшић

Јожеф Колесар

Plavšić Nenad

Koleszár József

Лариса Кемивеш
Kőműves Larisza

Т Е Х Н И Ч К О О С О Б Љ Е - S E G Í T Ő SZ E M É LY E K
Рачуноводство школе - Könyvelőség

Јелица Катанчић
руководилац
рачуноводства

Гордана Колар
рачуновођа
Kolar Gordana
könyvelő

Katančić Jelica
könyvelőségi vezető
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Одржавање и услуга школе - Segédszemélyzet
Габор Бешењеи домар
Bessenyei Gábor házmester

Ненад Новковић мајстор
Novković Nenad mester

Мирјана Неорчић сервирка
Neorčić Mirjana felszolgáló

Ева Катона спремачица
Katona Éva takarítónő

Андреа Салма спремачица
Szalma Andrea takarítónő

Хеди Шерег спремачица
Šereg Hedi takarítónő

Адријана Жигић спремачица
Žigić Adrijana takarítónő

Един Читаку спремач
Čitaku Edin takarító

Лариса Замборски спремачица
Zamborszki Larisza takarítónő

Драгица Кораћ спремачица
Korać Dragica takarítónő

Ерика Шимон спремачица
Simon Erika takarítónő

Магдолна Енги спремачица
Engi Magdolna takarítónő

Kолеге које смо испратили у пензију у школској 2014/15. године
Munkatársak, akik a 2014/15-ös tanévben mentek nyugdíjba
Јелена Анђелковић, наставник биологије
Anđelković Jelena, biológiaitanár
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СЕПТЕМБАР - SZEPTEMBER
Пријем првака - 01.09.2014.
Пригодним програмом ученика наше школе свечано је отпочело школовање нове
генерације ученика. Након поздравне речи, директорица школе, Габриела Тот,
представлила је учитељице које ће водити четири године ову генерацију првака. Од ове
школске године 70 ученика (34 на српском и 36 на мађарском) првих разреда ће водити
учитељице: Лаура Антељ, Бернадета Дулаћ, Рита Балинт, Ержебет Теркељ и Тимеа
Шлавик у школи на Шупљаку.
Свим првацима желимо успешно школовање !

Elsősök ünnepélyes fogadása - 2014.09.01.
Iskolánk tanulóinak kedves kis műsorával megkezdődött az elsősök beiskolázása. Az iskola
igazgatónője Tóth Gabriella köszöntője után bemutatta a tanítónőket, akik az elsősök generációját
négy éven át tanítják és nevelik. Ebben a tanévben 70 tanuló (34-en szerb nyelven és 36-an
magyar nyelven) kezdte meg tanulmányait. Első osztályban dolgozó tanítónők: Antelj Laura,
Dulać Bernadeta, Bálint Rita, Törköly Erzsébet és Slávik Tímea.
Minden elsősnek eredményes munkát kívánunk!
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Спортски дан на тениским теренима - 08.09.2014.
У оквиру спортске недеље ученици II 1, II 2, II 3 и II 4 одељења су били гости тениског
клуба на Палићу. Истраживања су показала да је тенис један од најздравијих спортова са
најмање повреда, који деца могу да играју. Тенис је спорт за цео живот. Изграђује
самопоуздање и самопоштовање. Учи дисциплини, ослањању на самог себе и поштовању
других. Али пре свега, омогућава добар начин за физичку активност, уз велику дозу
забаве.

Sport nap - 2014.09.08.
A sporthét keretében a II/1, II/2, II/3 és II/4 osztály tanulói játékos, képességfejlesztő
tevékenységen vettek részt a palicsi Tenisz Klubban. A tenisz azon sportok közé tartozik, mely a
legkevesebb sérüléssel jár. Mint minden sport, az egészséges életmód feltétele. Fejleszti és
fokozza az önbizalmat, kitartást, és az akaraterőt. Önfegyelemre, mások tiszteletbentartására,
sportszerű viselkedésre tanít. Kellemes, hasznos szabadidős tevékenység.
Били смо активни преко лета - 09.09.2014.
Били смо активни и преко лета. Николета Берењи је освојила 1. место на такмичењу у
тенису и добила је посебну диплому из ликовне културе.

Nyáron is aktívak voltunk - 2014.09.09.
Nyáron is aktívak voltunk. Berényi Nikolett első helyezést ért el egy tenisz bajnokságon és
különdíjat kapott képzőművészetből.
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Керамичар Тибор Шрам био је гост у IV 4 разреду - 16.09.2014.

Schramm Tibor keramikus a IV/4 osztályban kézműves foglalkozást tartott - 2014.09.16.
Schramm Tibor keramikus a IV/4 osztályban kézműves foglalkozást tartott - agyagoztunk! A
tanulók különböző agyagozási technikákat ismerhettek meg.

Svečana sveta misa u povodu početka školske godine - 16.09.2014.
Zajedno sa vjeroučenicima osnovnih i srednjih škola subotičke općine, učenici naše škole koji
pohađaju rimokatolički vjeronauk 13.IX 2014. godine sudjelovali su svetoj misi u stolnoj
bazilici-katedrali u povodu početka nove školske i vjeronaučne godine. Ovaj zajednički događaj
će uslijediti sveta misa sa blagoslovom školskih torbi u crkvama na Paliću, Radanovcu i
Šupljaku, pod kojom ćemo zajedno moliti za Božji blagoslov za naše učenike, njihove roditelje,
nastavnike, odgojitelje i sve one koji će u ovoj školskoj godini omogućiti njihov tjelesno i
duhovno napredovanje.

Ünnepélyes tanévkezdő szentmise - 2014.09.16.
Szabadka község általános és középiskolás hittanosaival együtt iskolánk római katolikus
hitoktatásban részesülő tanulói 2014. szeptember 13-án a székesegyházban részt vettek az új
iskolai és hittani tanév megkezdése alkalmából bemutatott szentmisén. Az eseményt hamarosan
követni fogja a táskaszenteléssel egybekapcsolt szentmise Palicson, Radanovácon és Ludason,
amelyben kérni fogjuk Isten áldását diákjainkra, szüleikre, tanáraikra, nevelőikre és mindazokra,
akik az idei tanévben segíteni fogják testi és lelki előrehaladásukat.
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Дошли су нам у госте ученици из Мађарске - 17.09.2014.
Нашу школу је 16. септембра посетило 35 ученика у пратњи 4 наставника из мађарског
места Туркеве, који се налази недалеко од Солнока. Њих су угостили наши ученици VII 3 и
VII 4 разреда. Дечаци су одмерили снаге у малом фудбалу, а утакмицу је судио наставник
Златко Еветовић. Девојчице су показале своје организацијске способности са наставницом
мађарског језика Ержебет Куктин. Наставница историје, Габриела Каписта, је гостима
приказала занимљиву презентацију са темом сецесија Палића и Суботице. Након
занимљивог програма у школи, са гостима из Мађарске смо се поздравили једном
пријатном шетњом поред обале Палићког језера.

Túrkevei diákok látogatása iskolánkban - 2014.09.17.
2014. szeptember 16-án Túrkevéről 35 tanuló érkezett iskolánkba négy tanár kíséretében.
Vendéglátóik a VII/3 és VII/4 osztály tanulói voltak. A fiúk labdarúgásban mérték össze az
erejüket Evetović Zlatko irányításával. A lányok műveltségi vetélkedőn bizonyíthatták tudásukat
Kuktin Erzsébet tanárnő vezetésével. Kápiszta Gabriella tanárnő PPT bemutató segítségével
mutatta be Palics és Szabadka jellegzetességeit. A jól sikerült programot közös sétával zártuk.

Завичајни дани - 21.09.2014.
19.09.2014. ученице V 1 наше школе гостовале су на свечаној манифестацији, Завичајни
дани, у центру нашег града, као мали етно хор. Извеле су 5 нумера: "Три девој", "Расти,
расти", "Јаре моје", "Океани" и "Прели прело". Награђене су бурним овацијама и аплаузом.
Бисерни гласови наших ученица Петре Јујић, Миљане Гуњаче, Миле Михајловић, Вање
Цветановић, Ванесе Бастах и Нере Ардаловић одјекивали су улицама нашег града. Добиле
су позив и за свако следеће гостовање у пригодним градским манифестацијама.
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Szülőföld Napok - 2014.09.21.
Az V/1 tagozat diákjai 2014.09.19-én egy ünnepélyes rendezvényen vettek részt. A város
központjában, a kisénekkar tagjai népi dalokat adtak elő. Az öt zeneszám: Tri devoj, Rasti rasti,
Jare moje, Okeani és a Preli prelo című dalok. Tapsviharral jutalmazták őket. Jujić Petra, Gunjača
Miljana, Mihajlović Mila, Cvetanović Vanja, Bastah Vanesa és Ardalović Nera varázslatos
hangja visszhangoztak városunk utcáin. Meghívást is kaptak minden elkövetkező városi
rendezvényen való részvételre.
Прво место за Ану Фогараши на државном такмичењу у соло певању - 22.09.2014.
Ана Фогараши, ученица IV 4 разреда, учествовала је на државном такмичењу у соло
певању и освојила је прво место. Ово такмичења је одржано у Мађарској у Сексарду.

Fogarasi Anna a IV/4 osztály tanulója Népdal kategóriában I. helyezést ért el - 2014.09.22.
Fogarasi Anna a IV/4 osztály tanulója részt vett a Szekszárdi Szüreti Napok társrendezvényeként
megrendezésre kerülő Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál folkvetélkedőjén és Népdal
kategóriában I. helyezést ért el.
Прво место за Алексу Орловића - 24.09.2014.
На четвртој ИПА мини лиги у тенису коју организује ТК ПАЛИЋ 1878, ученик III 1
одељења Алекса Орловић, освојио је прво место. Његови другари и учитељица су му
честитали за освојени пехар на овом такмичењу.
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Első helyezést ért el Orlović Aleksa - 2014.09.24.
A palicsi TK 1878 által szervezett teniszbajnokság negyedik IPA mini ligáján Orlović Aleksa
III/1 tagozat tanulója első helyezést ért el. Barátai és a tanító nénije gratuláltak neki a kiérdemelt
serleghez.

Час географије - 25.09.2014.
У одељењима IV 1 и IV 2 наставник географије, Феликс Кривошија, одржао је час. Тако су
се ученици упознали са предметом који ће учити од петог разреда.

Földrajzóra - 2014.09.25.
A IV/1 és IV/2 tagozatokban Krivošija Feliks földrajztanár órát tartott. Így a tanulók
megismerkedtek egy tantárggyal, melyet ötödik osztálytól tanulnak.

Библиотека Палић - песничко дружење и отварање изложбе слика - 26.09.2014.
Библиотека Палић била је 24.9.2014. место песничког дружења уз приказ слика Миомира
Микице Лукића из Крагујевца израђених необичном техником, којем су присуствовали
ученици VIII 2 одељења. Уз суботичке песнике учествовали су песникиња Владанка
Цветковић из Београда и књижевник Мирослав Мицхелл Болтрес из Смедерева. Ово
дружење својом музиком обогатила је кантаутор Јасмина Гина.
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Palicsi Könyvtár-költői baráti est és képkiállítás megnyitó - 2014.09.26.
A Palicsi Könyvtár 2014.09.24-én költői baráti est színhelye volt, ahol a kragujeváci Lukić
Miomir Mikica különleges technikával kidolgozott képei lettek bemutatva. Az eseményen a
VIII/2 tagozat tanulói is jelen voltak, valamint a belgrádi Cvetković Vladanka költőnő és a
szmederevói Boltres Michell Miroslav. A baráti estet Gina Jasmina tette hangulatosabbá zenéje
által.
Отворили смо продужени боравак - 26.09.2014.
Ученици нижих разреда, који бораве у дневном боравку, уз надзор учитељице, вредно раде
домаће задатке, а након тога слободно време проводе у игри.

Iskolánkban megyílt a napközi - 2014.09.26.
Az alsó osztályos tanulók felügyelet mellett elkészítik a házi feladataikat, és játékos tanulással
töltik ki a szabadidejüket.
Писац Роберт Такарич је посетио нашу школу - 28.09.2014.
У петак је гост наше школе био познати писац Роберт Такарич, аутор популарног романа
"Шест и по најгорих мувања од постанка света" и многих других књига намењених деци.
Добитник је многих награда, па и златног "Доситејевог пера", а 2007. проглашен је за
најтиражнијег дечијег писца због веома успешне књиге "Девојчице су јачи пол". Познате
су и његове едукативне детективске приче... Роберт Такарич, професор и педагог драме из
Сенте, води престижни Драмски студио Културног центра из Зрењанина који је у
протеклих неколико година добио више од четрдесет признања у земљи и иностранству.
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Iskolánkba látogatott Takarič Robert író - 2014.09.28.
Pénteken iskolánk vendége volt Takarič Robert író, több népszerű gyermekregény szerzője, aki
számos díjban részesült már, köztük az arany Dositej tolla díjban és 2007-ben a legnagyobb
példányszámban adták ki gyermekeknek szánt könyvét a: Lányok az erősebb nem cím alatt.
Takarič Robert tanár és pedagógus Zentán, a nagybecskereki Kultúrközpontban Drámai stúdiót
vezet és az elmúlt pár év folyamán több, mint negyven elismerésben részesült itthon és külföldön
is.
Излет у суботички Водовод - 30.09.2014.
Ученици осмих разреда су 27. септембра били на стручно-оријентационом излету. У току
преподнева бициклом смо посетили суботички пречистач. Ту смо послушали садржајно
предавање о процесу пречишћавања, што смо могли детаљно и да погледамо. Ученике су
пратили наставници: Марта Шереш и Јацинта Перна.
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Kirándulás a szabadkai Vízművekbe - 2014.09.30.
Iskolánk nyolcadikosai szakmai-pályaválasztási kiránduláson vettek részt szeptember 27-én. A
délelőtti órákban kerékpárral a szabadkai víztisztítóba látogattunk el. Itt tartalmas ismertetőt
hallottunk a tisztítási folyamatról, melyet részletesen megnézhettünk. A kisérő tanárok Sörös
Márta és Perna Jácinta voltak.

ОКТОБАР - OKTÓBER
Рођендан Бенедек Елека - 02.10.2014.
У суботичкој Градској библиотеци ученици IV 3 разреда учествовали су на такмичењу.

Benedek Elek születésnapja - 2014.10.02.

Háromfejű sárkány lefejezése, aranyalma szüret, mesebeli hősök eljátszása és a magyar
népmesékből feltett találós kérdések várták a Szabadkai Városi Könyvtárba érkező gyerekeket. A
Magyar Népmese Napján a négy településről érkező gyerekek összemérhették tudásukat a
különböző versenyszámokban. Iskolánkat a rendezvényen a IV/3 osztály tanulói képviselték.
Посетили смо изложбу слика - 02.10.2014.
Ученици IV 1 и IV 2 посетили су изложбу слика Миодрага Микице Лукића у изложбеном
простору библиотеке Палић. Сликар им је објаснио начин израде икона техником песка,
камена и боје, као и о мотивима који се налазе на његовим сликама. У другом делу
разговарали су са књижевником Мирославом Мицхелом Болтресом из Смедерева који је
казивао стихове и испричао причу.
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Képkiállításon voltunk - 2014.10.02.
A IV/1 és IV/2 tagozatok tanulói ellátogattak Lukić Miodrag Mikica képkiállítására, a Könyvtár
kiállítótermébe. A festő elmagyarázta az ikon festés érdekes technikáit, mellyel a képek
készültek, valamint a motívumokat is. A beszélgetés második felében a szmederevói Boltres
Michell Miroslav irodalmárral beszélgettek, aki verseket, majd egy történetet mondott el.

Научнику у славу - 03.10.2014.
Поводом 160 година од рођења великог српског научника и професора, Михајла Пупина,
ученице VII 1 одељења су уредиле математичку таблу у холу школе.

A tudós tiszteletére - 2014.10.03.
Mihajlo Pupin ismert szerb tudós és professzor, születésének 160. évfordulója kapcsán a VII/1
tagozat tanulói matematikai tablót készítettek az iskola zsibongójában.
Шаховски фестивал Полгар у Будимпешти - 06.10.2014.
Два ученика наше школе, Роланд Ринд и Марк Међеши, у пратњи директорке школе,
Габриеле Тот и вође шаховске секције, Жомбора Роже, присуствовали су највећем
шаховском фестивалу света који се одржао 04.10.2014. године у Будимпешти. На
фестивалу поред шареног, разноврсног и деци прилагођеног шаховског програма имали су
прилике да се упознају лично са сестрама Полгар, светски познатим шахисткињама, са
Петером Леко шаховским велемајстором и са другим славним шахистима. Покровитељ
путовања је било "Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима".
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Polgár Sakkfesztivál Budapest - 2014.10.06.
Iskolánk két tanulója Rind Roland és Meggyesi Márk, Tóth Gabriella igazgatónő és Rózsa
Zsombor sakkszakkör vezetővel október 4-én részt vettek Budapesten a világ legnagyobb
Sakkfesztiválján a VIII. Polgár Sakkfesztiválon. A sokrétű, színes sakkos program mellett,
találkozhattak a Polgár nővérekkel, Lékó Péter szabadkai származású sakk nagymesterrel és a
magyar sztárvilág jeles képviselőivel. Az utazást a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács tette
lehetővé.

Цртали смо на тему - 07.10.2014.
Ученици млађих разреда започели су обележавање Дечије недеље цртањем кредом по
асфалту на тему "Моја породица".

Rajzaink témája: Az én családom - 2014.10.07.
Az alsós tagozatok tanulói Az én családom című témára a Gyermekhét keretein belül krétával
rajzoltak az aszfaltra.
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Час физичког васпитања - 07.10.2014.
Наставник Мирослав Петровић одржао је час из физичког васпитања ученицима IV 1 и
IV 2 одељења.

Tornaóra - 2014.10.07.
Petrović Miroslav tanár tornaórát tartott a IV/1 és IV/2 tagozatoknak.
Предавање из физике - 07.10.2014.
У организацији мађарског Националног већа, у великој сали Непкера, 50 наших ученика
узело је учешће у занимљивој презентацији из физике. Овај занимљив и едукативан
програм извела је група младих заљубљеника у физику из Будимпеште, који себе називају
Путујући шоу физике. Наши ученици су уживали у занимљивој презентацији.
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Utazó fizika show - 2014.10.07.
Szabadkán, 2014. október 7-én, a Népkör nagytermében iskolánk 50 tanulója érdekes fizika
foglalkozáson vehetett részt. Az utazó fizika show-t a budapesti Csodák Palotája csapata mutatta
be a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében. A tanulók nagyon élvezték az előadást.

Песничко дружење - 08.10.2014.
Поводом Дечије недеље гост наше школе била је Александра Бубуљ, аутор збирке песама
"Пусти ме да прођем" коју је прошле године објавила хрватска издавачка кућа ЕССЕГ.
Њен књижевни рад представила је учитељица Дијана Стевановић, која је такође
представила и своје збирке песама: "Ван времена", "Бескрај", "Нотована", "Безимена" и
"Она" објављене од стране ИК "Ессегг" и "Храст" из Хрватске на челу са издавачем
Илијом Матићем, који је и сам био некад суботички студент. Ученици седмих и осмих
разреда наше школе имали су прилику да, након неколико година, поново сретну своју
школску пријатељицу, али као младу песникињу. Александра је тренутно ученица
матурант Политехничке школе у Суботици и спрема се да следеће године буде студент
психологије у Бечу.

Költői barátkozás - 2014.10.08.
A Gyermekhét keretein belül iskolánk vendége volt Bubulj Aleksandra a Pusti me da prođem
című verseskötet szerzője, melyet a tavalyi év folyamán az ESSEG horvátországi kiadóház
jelentetett meg. Az ő irodalmi munkáját Stevanović Dijana mutatta be saját versesköteteivel
együtt: Vanvremena, Beskraj, Notovana, Bezimena és Ona. Iskolánk hetedik és nyolcadik
osztályos tanulóinak lehetősége nyílt, hogy pár év után újra találkozzanak iskolatársukkal, de
most a fiatal költő szerepében. Aleksandra pillanatnyilag a szabadkai Politechnikai Iskola végzős
diákja és jövőre pszichológiát szeretne tanulni Bécsben.
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Час географије и историје - 08.10.2014.
У одељењима IV 3, IV 4 и IV 5 наставник географије и наставница историје су одржали
часове.

Történelem és földrajz óra - 2014.10.08.
A IV/3, IV/4 és IV/5 osztályokban a földrajz- és a történelemórákat tartottak a tanárok.

Групни рад - 08.10.2014.
Ученици IV 4 одељења су на часу Природе и друштва кроз групни рад савладали градиво
људског тела. Са одушевљењем су учествовали у раду.
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Csoportmunka - 2014.10.08.
A IV/4 osztály tanulói természet és társadalom órán csopoprtmunkában dolgozták fel az emberi
testet. A tanulók örömmel vettek részt a munkában.

Дечија недеља - 09.10.2014.
У току Дечије недеље, ученици од I до IV разреда имали су низ активности. Посетили су
Музеј града, изложбу слика на Отвореном универзитету, те одгледали филм "Зак и Зик". У
школи је гостовала песникиња Александра Бубуљ, која је била ученица наше школе.
Грађанско васпитање одржали смо заједно са ученицима који похађају верску наставу и
тако код цркве причали о правима деце на верско опредељење. На часовима су ученици
изнели неке од својих жеља како би се лепше осећали у школи. Једна од жеља је да у
школи постоје ормарићи како би школске ташне биле лакше, а и волели би да имају таблет
рачунаре, па да помоћу њих прате наставу...
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Gyermekhét - 2014.10.09.
A Gyermekhét keretein belül az alsós tanulók több tevékenységben vettek részt. Megtekintették a
Városi múzeumot, a képkiállítást, majd a Munkásegyetemen megnézték a Zik és Zak című filmet.
Az iskolában Bubulj Aleksandra hajdani diákunk vendégszerepelt. Polgári nevelés órán a
hitoktatásra járó tanulókkal együtt beszélgetést folytattunk a vallásszabadságról. Az órákon a
gyerekek elmondták egyes gondolataikat azzal kapcsolatban, hogyan éreznék jobban magukat itt.
Egy ilyen kívánság volt, hogy a folyosókon legyenek szekrények annak érdekében, hogy az
iskolatáskák könnyebbek legyenek, és tablet számítógépeik segítségével egyszerűbben
követhetnék a tananyagot.

Света миса захвалности 2014 - 10.10.2014.
Ученици наше школе су учествовали на Светој миси захвалности на Радановцу.

Terményszentelés Radanovácon 2014 - 2014.10.10.
Iskolánk hittanos tanulói terményszentelő szentmisén vettek részt Radanovácon.
Дечија недеља - 12.10.2014.
Ученици који су у продуженом боравку разним активностима узели су учешће у
обележавању дечије недеље.

Gyermekheti aktivitások a napköziben - 2014.10.12.
A napközisek különböző aktivitásokban vehettek részt a Gyermekhét alkalmából. A tanulók
aktívak voltak a csoportmunkák során.
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Покажи шта знаш - 13.10.2014.
У четвртак 9. октобра, у оквиру Дечије недеље, у холу школе је након завршетка наставе
одржано такмичење талената под називом "Покажи шта знаш". Право учешћа су имали сви
ученици виших разреда, који су желели да неки свој таленат прикажу и поделе са
осталима. На програму су биле 22 тачке, а ученици су се, појединачно или групно,
надметали у плесу, певању, ритмичким вештинама и рецитовању. Након завршетка
програма, сви присутни су гласали убацивањем папирића са редним бројем тачке у
гласачку кутију. Комисија, састављена од по једног представника сваког одељења, је
пребројала гласове, а проглашење победника и подела диплома је уприличена у петак 10.
октобра на великом одмору.
1. место - Евелин Дамјан
2. место - певачка група V 1
3. место - група певача VI 2

Ki mit tud? verseny - 2014.10.13.
Csütörtökön, október 9-én a Gyermekhét keretein belül iskolánk zsibongójában Ki mit tud?
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tehetségkutató versenyt rendeztünk. Minden felsős tanuló részt vehetett, aki másokkal meg
szerette volna osztani a tehetségét. A 22 műsorszám között szerepelt egyéni valamint csoportos
megjelenítésben tánc, ének, ritmusgyakorlat és szavalat is. A műsor befejeztével a jelenlévő
tanulók a részükről legalkalmasabbnak vélt produkcióra szavazhattak. A bírálóbizottság, amely
minden tagozat egy képviselőjéből állt, átszámolta a szavazatokat és kihirdette a győzteseket, kik
pénteken (okt. 10-én, a nagyszünetben) diplomákat kaptak.
1. helyezett - Damjan Evelin
2. helyezett - az V/1 tagozat ének csoportja
3. helyezett - a VI/2 tagozat ének csoportja
Посета музеју - 13.10.2014.
Ученици VI 4 одељења су 9.10.2014. посетили музеј са својом разредницом Габриелом
Капистом и погледали изложбу.

Látogatás a szabadkai városi múzeumba - 2014.10.13.
2014. október 9-én a VI/4 osztály tanulói osztályfőnökükkel, Kápiszta Gabriellával ellátogattak a
szabadkai múzeumba, ahol megnézhették Dömötör Miksa bérpalotájaként ismert épületét, és a
kiállításokat. Megtekinthették Vajdasági Magyar Képtár (1830 - 1930) kiállított képeit is.
Дан ослобођења - 13.10.2014.
Ученици одељења IV 1 били су код споменика Жубор живота 11. октобра како би се
заједно са борцима поклонили сенима наших суграђана који су дали своје животе за нашу
слободу. Нека им је вечна слава.

A Felszabadulás napja - 2014.10.13.
A IV/1 tagozat tanulói Palics központjában az Élet forrása nevű emlékműnél a harcosokkal együtt
felidézték azoknak az embereknek az emlékét, kik életüket adták a szabadságunkért. Emlékük
örökké éljen!
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Дечија недеља - 13.10.2014.
Ученици I-IV разреда су у току Дечије недеље погледали представу "Пинокио" на
мађарском језику у Дечијем позоришту. Након представе су обишли Жељезничку станицу,
Градску библиотеку и Музеј града.

Gyermekhéten a Gyermekszínházban - 2014.10.13.
Az alsós tanulók a Gyermekhét alkalmából a szabadkai Gyermekszínházban megtekintették a
Pinokkió című magyar nyelvű előadást. Ezt követően a diákok ellátogattak a Vasútállomásra, a
Könyvtárba illetve a Múzeumba is.
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На часу ликовног - 14.10.2014.
Ученици III 3 одељења су на часу ликовног вредно израђивали држаче за оловке.

Képzőművészeti órán - 2014.10.14.
A III/3 osztály tanulói rajzórán ceruzatartót készítettek.
Ügyesen dolgoztak!
Волим породицу - 14.10.2014.
Поводом Дечије недеље ученици I 1, I 2, II 2, III 1, III 2, IV 1 и IV 2 цртали су по асфалту.
Цртежи породице ницали су брзо, а са њима и задовољство деце.
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Szeretem a családomat - 2014.10.14.
A Gyermekhét keretein belül az I/1, I/2, II/2, III/2 és IV/2 tagozatok tanulói aszfaltrajzokat
készítettek. A családról szóló rajzok gyorsan megszülettek, s velük együtt nőtt a gyerekek
elégedettsége is.

Пријем у МЗ - 14.10.2014.
Ученици IV 1 одељења су, у оквиру Дечје недеље, посетили МЗ Палић. Примила их је
госпођа Каталин, председник МЗ Палић и секретар Тибор. Деца су имала врло занимљива
питања за њих. Ово дружење се завршило у врло пријатној атмосфери.

Látogatás a Helyi Közösségbe - 2014.10.14.
A IV/1 tagozat tanulói a Gyermekhét keretein belül ellátogattak a Palics Helyi Közösségbe, ahol
az elnökasszony és a titkár fogadták őket. A gyerekek érdekes kérdéseket tettek fel.
A barátkozás nagyon kellemes hangulatban telt.
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Спортски дан - 14.10.2014.
У оквиру Дечије недеље, два дана била су резервисана и за спортски дан. Поред бројних
спортских надметања у којим су учествовали наши ученици, два спортска догађаја вреди
посебно истаћи: за мушке мали фудбал у којем су учествовали наши наставници у екипи
заједно са ученицима, а за лепшу половину одбојкашки меч где се такође укључио и један
мањи број наших колегиница. Резултате нећемо саопштити јер се руководимо оном
олимпијском: ВАЖНО ЈЕ УЧЕСТВОВАТИ !

Sportnap - 2014.10.14.
A Gyermekhét keretin belül két sportnapot tartottunk. A sportversengések sokadalma mellett két
sportversenyt érdemes külön kiemelni: a férfi résztvevőkből álló kisfocit, melyben tanáraink is
bekapcsolódtak. A női röplabda mérkőzésen a gyerekek a tanári csapata ellen játszottak . Az
eredményt nem közöljük, mert élünk a lehetőséggel, hogy: A RÉSZVÉTEL A FONTOS!
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Час физичког васпитања - 14.10.2014.
Наставник, Мирослав Петровић, одржао је час физичког васпитања у одељењима IV 1 и
IV 2. Тако су се упознали.

Tornaóra - 2014.10.14.
Petrović Miroslav tornatanár órát tartott a IV/1 és IV/2 tagozatokban. Ez alkalmat nyújtott arra is,
hogy a testedzés mellett megismerkedjenek.
На игралишту - 14.10.2014.
У оквиру Дечије недеље ученици I 1 и I 2 уживали су на игралишту крај језера у
михољском лету. Иако смо кренули у школу, највише волимо да се играмо и дружимо.
Пењали смо се по справама и играли фудбал.

A játszótéren - 2014.10.14.
A Gyermekhét keretein belül az I/1 és I/2 tagozatok tanulói a tó melletti játszótéren játszottak és
fociztak. Annak ellenére, hogy elindultunk az iskolába, továbbra is szeretünk játszani és
barátkozni.
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Пријем првака у дечији савез - 16.10.2014.
13.10.2014. ученици првог разреда уз пригодан програм и жеље да у животу буду успешни
примљени су у Дечији савез.

Az elsősök felvétele a Gyermekszövetségbe - 2014.10.16.
2014.10.13-án, alkalmi műsor kíséretében az elsősök is a Gyermekszövetség tagjaivá váltak.
Kívánjuk nekik, hogy legyenek sikeresek!
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Припадност породици - 16.10.2014.
Ученици IV 1 на ЧОС-у су глумили, рецитовали и цртали делове из Буквара дечјих права.
Породица је темељ сваког успешног човека. Зато је чувајмо.

Családhoz való tartozás - 2014.10.16.
Osztályfőnöki órán a IV/1 tagozat tanulói színészkedtek, szavaltak és rajzoltak a gyermekjogok
kapcsán.
A család megalapozza az emberi lét sikerességét, ezért őrizzük azt mindennél jobban!

Дан здраве исхране - 16.10.2014.
Поводом Дана здраве исхране, ученици наше школе су припремили плакате. Радове смо
изложили у холу школе и кабинету биологије. Координатори су Марта Шереш и Тимеа
Егеди.

Egészséges táplálkozás világnapja - 2014.10.16.
Az Egészséges táplálkozás világnapján iskolánk tanulói plakátokat készítettek. Az alkotásokat a
zsibongóban és a biológia terem falán helyeztük el. A koordinátorok Sörös Márta és Egedi Tímea
voltak.
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Час техничког образовања и француског језика - 16.10.2014.
Ученици IV 3, IV 4 и IV 5 одељења имали су данас час упознавања са наставницима
француског језика и техничког и информатичког образовања као и са предметом који
предају ови наставници. Ова два часа оставила су добар утисак на ученике.

Francia és műszaki óra a IV. osztályokban - 2014.10.16.
A IV/3, IV/4 és IV/5 osztályban francia- és műszakiórát tartottak a tanárok. A tanulók jól érezték
magukat.

Стваралачки рад поводом Дечије недеље - 17.10.2014.
Ученици III 3 и III 4 су цртали на асфалт у оквиру активности у Дечијој недељи. Ученици
нас својим креативним радом подсећају на обавезу поштовања Конвенције о правима
детета. Ученички парламент је поводом манифестације направио зидне новине, које сад
красе ходник школе.

Alkotómunka a Gyermekhét kapcsán - 2014.10.17.
A III/3 és III/4 tagozatok a Gyermekhét keretein belül színes aszfaltrajzot készítettek. A tanulók
kreatív munkájukkal emlékeztetnek mindenkit a gyermeki jogok tiszteletben tartására.
A Diákparlament a rendezvény keretein belül készített faliújsággal díszítette ki az iskola
folyosóját.
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40. Палићки сусрети - 17.10.2014.
У суботу, 11. октобра, одржани су 40. традиционални Палићки сусрети. Планинарска
акција на којој је учествовало преко 700 планинара, ученика суботичких школа и
љубитеља природе. Нашу школу представљало је 52 ученика који су учествовали у шетњи
поред језера у дужини од 12 км. Другог дана, 12. октобра, у Радановачкој шуми одржано је
оријентационо такмичење на којем је учешће узело девет наших ученика. Истог дана
одржано је и ревијално такмичење у пењању на вештачку стену, где су такође учествовали
наши ученици. Пратиоци ученика на овим акцијама били су наставници Маја Рудић
Вранић, Александар Давид и Феликс Кривошија.
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40. Palicsi találkozó - 2014.10.17.
Szombaton, október 11-én tartottuk a hagyományos 40. Palicsi találkozót. Az akcióban több mint
700 hegymászó vett részt, valamint szabadkai iskolák tanulói és természetkedvelő emberek.
Iskolánkat 52 tanuló képviselte, akik részt vettek a 12 km hosszú tó melletti sétán.
A második napon, október 12-én a radanovaci erdő volt a színhelye annak a versenynek, melyen
iskolánkból kilenc tanuló indult. Ugyanezen a napon tartottuk a mesterséges sziklamászó
versenyt, melyen szintén részt vettek tanulóink közül, páran. A kisérőtanárok Vranić Rudić Maja,
David Aleksandar és Krivošija Feliks voltak.
Час мађарског језика и математике - 17.10.2014.
Ученици IV 3, IV 4 и IV 5 одељења имали су данас час упознавања са наставницима
мађарског језика и математике, као и са предметом који предају ови наставници. Ова два
часа оставила су добар утисак на ученике.

Magyar- és matematikaóra a IV. osztályokban - 2014.10.17.
A IV/3, IV /4 és IV/5 osztályban magyar- és a matematikaórákat tartottak a tanárnők. A tanulók
jól érezték magukat.

Планинарски излет - 20.10.2014.
Ученици V 2, V 4 и VI 2 одељења посетили су Београд дана 18. октобра 2014. Планинарска
тура обухватила је посету Опсерваторији у звездарској шуми где смо присуствовали
краћем предавању, након чега је ученицима боравак употпуњен спорстко-рекреативним
садржајем на Калемегдану. Затим смо посетили Планетаријум где смо послушали још
једно инересантно и поучно предавање. Утисци су позитивни, а наши ученици су имали
прилику да, поред забаве, много тога и науче и виде. Вође пута биле су одељенске
старешине у поменутим одељењима.
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Hegymászó kirándulás - 2014.10.20.
Az V/1, V/4 és VI/2 tagozatok tanulói 2014.10.18-án Belgrádba látogattak hegymászó túrára,
melynek keretein belül megtekintették a csillagvizsgálót is. A rövid előadást követően a gyerekek
időbeosztását illetően egy a Kalemegdánon eltöltött rekreációs program tette egésszé. A
Planetáriumban tett látogatásunkat egy tartalmas előadás tarkította. A pozitív benyomások
kíséretében a szórakozás mellett tanulóink sok új ismeretre tettek szert. A kisérőtanárok az illető
tagozatok osztályfőnökei voltak.

Прављење воћне салате - 21.10.2014.
Ученици IV 3 разреда са родитељима су правили воћну салату.

Gyümölcssaláta készítése - 2014.10.21.
A IV/3 osztály tanulói szüleikkel gyümölcssalátát készítettek.

Час српског као нематерњег језика и физичког васпитања - 21.10.2014.
Ученици IV 3, IV 4 и IV 5 одељења имали су данас час упознавања са наставницима
српског као нематерњег језика и физичког васпитања, као и са предметом који предају ови
наставници. Ова два часа оставила су добар утисак на ученике.
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Szerb, mint környezetnyelv és testnevelés óra a IV. osztályokban - 2014.10.21.
A IV/3, IV/4 és IV/5 osztályban a szerb, mint környezetnyelv tanárnő és a tornatanár
megtartották az ismerkedő órákat. A tanulók jól érezték magukat.

Успешан први квартал - 22.10.2014.
Ученици који похађају мађарски језик као језик друштвене средине успешно су савладали
градиво првог квартала. Разговарали смо о годишњим добима, о деловима тела и о
животињама. Поводом Дечије недеље време смо проводили играјући друштвене игре и
цртајући на асфалту. Са ученицима старијег узраста, кроз игре, вежбали смо изразе и речи
које се односе на школу, а такође смо радили и на писању слова. Ученици четвртих
разреда су успешно одрадили глаголе и реченице.

Sikeres első negyedév - 2014.10.22.
Azok az alsós tanulók, akik a magyar nyelvet környezetnyelvként tanulják sikeresen elsajátították
a tananyagot. Az évszakokról, a testrészekről, az állatokról is beszélgettünk. A gyermekhét
alkalmával közösségi játékokat játszottunk (Adj király katonát, Tíz kicsi néger, Kecske járt a kis
kertben, Piros alma, Dióbél bácsi, Biciklire szálltam) és aszfaltrajzokat készítettünk. A
nagyobbakkal társasjátékon keresztül gyakoroltuk az iskola épületére vonatkozó szavakat,
kifejezéseket, az írott és nyomtatott betűk világába barangoltunk. A negyedikesek az állító és
tagadó mondatokkal és az igékkel foglalkoztak sok sikerrel.
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Час ликовне културе - 24.10.2014.
Ученици IV 3 и IV 5 одељења имали су данас час упознавања са наставником ликовне
културе, као и са предметом. Овај час оставио је добар утисак на ученике.

Képzőművészet óra a IV/3 és IV/5 osztályokban - 2014.10.24.
A IV/3 és IV/5 osztályban a képzőművészet tanár megtartotta az ismerkedő órát. A tanulók jól
érezték magukat.

Свечаност Филозофског факултета - 26.10.2014.
Поводом 60 година Филозофског факултета и 55 година Одсека за хунгарологију свечана
додела признања најуспешнијим ученицима републичког такмичења из матерњег језика и
њиховим наставницима.

60 éve a tudás szolgálatában - 2014.10.26.
Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar fennállásának 60, valamint a Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszék 55 éves ünnepi megemlékezésén sor került a 20 éves anyanyelvi verseny tavalyi,
köztársasági szintű első díjazottainak és felkészítő tanáraiknak jutalmazására is. Bognár Emese
VI/3 osztályos tanuló értékes könyvjutalomban részesült.

- 47 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.
Хопово-Засавица-Сирмиум - 27.10.2014.
Дана 25. октобра ученици наше школе (VIII 3, VI 4, V 1) били су на планинарском излету у
био резервату "Бара Засавица" где нам је уз стручног водича одржан веома занимљив
природњачки час, а затим смо отишли на крстарење бродом по делу заштићеног био
резервата уз стручне коментаре домаћина. У оквиру акције посетили смо и Царску палату
из римског периода у Сремској Митровици где смо уз стручног водича упознати са
периодом градње палате (време царева Константина и Диоклецијана). На Фрушкој гори
посетили смо манастир Ново Хопово, а пратиоци ученика били су: Драгана Шкрбић,
Габриела Каписта, Феликс Кривошија, Жолт Убори.

Hopovo-Zasavica-Sirmium - 2014.10.27.
Október 25-én tanulóink (VIII/3, VI/4 és V/1) hegymászó kiránduláson vettek részt. Először a
Fruška gorán elhelyezkedő Novo Hopovo nevű kolostort nézték meg, majd a Zasavica bio
rezervátumot, ahol számtalan csak itt honos növénnyel, állattal ismerkedhettek meg szárazföldön
és vízen egyaránt, majd hajókázás közben a hód járatait és ritka húsevő növényeket is
megfigyelhettek. Végül Sremska Mitrovicán található római kori Cári Palotát láttuk amely az i.u.
3-4 századból való, és Sirmium nevet viselő városban helyezkedett el (Konsztantin és
Diokléciánusz császár idejéből). Vezető tanárok: Škrbić Dragana, Kápiszta Gabriella, Krivošija
Feliks és Ubori Zsolt.
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Спортски резултати - 28.10.2014.
Ученица IV 4 одељења, Река Рока, освојила је сребрну медаљу, а Гергељ Шировица
бронзану медаљу на такмичењу у каратеу.

Sporteredmények - 2014.10.28.
Róka Réka a IV/4 osztály tanulója karate versenyen ezüstérmes lett. Sirovica Gergely ugyanazon
a versenyen bronzérmes lett. Gratulálunk!
Ликовни конкурс - 28.10.2014.
Ученици IV 4 одељења су послали своје радове на ликовни конкурс на тему илустрације
песама Шандора Вереш.

Rajzpályázat - 2014.10.28.
A IV/4 osztály tanulói elküldték rajzaikat a Nagycsaládosok Egyesületének rajzpályázatára. A
téma Weöres Sándor verseinek illusztrálása.
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Украсимо нашу учионицу - 28.10.2014.
Ученици дневног боравка су вредно и креативно радили на украшавању учионице у
дневном боравку.

Díszítjük a tantermünket - 2014.10.28.
A napközisek szorgalmasan és kreatívan dolgoztak. Munkáikkal kidíszítettük a tantermeket.
Час српског језика - 29.10.2014.
28. октобра ученици IV /1 и IV /2 су имали час српског језика са наставницом Мајом
Рудић Вранић. Упознали су се и заједно провели први школски час.

Szerbóra - 2014.10.29.
A IV/1 és IV/2 tagozatok tanulóinak október 28-án Rudić Vranić Maja szerbórát tartott, ahol
megismerkedtek egymással.

Час француског језика - 29.10.2014.
Наставница Зорица Мандић одржала је час француског језика ученицама IV 1 и IV 2.
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Franciaóra - 2014.10.29.
Mandić Zorica franciatanárnő órát tartott a IV/1 és IV/2 tagozatban.

Дан отворених врата - 30.10.2014.
У суботу, 25. октобра, у нашој школи одржана су Отворена врата. Том приликом су
наставници ликовне културе Ервин Кањо и Милан Марковић осликали два мурала на
унутрашњим зидовима наше школе. Професор Денеш Тот и наша пензионисана
колегиница Тереза Тот су ученицима пренели корисна сазнања о важности рециклирања
батерија. Угостили смо и уметника-сликара, Иштван Терека, који је водио уметничке
радионице. Такође, активни су били и ученици који похађају клуб читалаца при школској
библиотеци.

Nyitott ajtó nap - 2014.10.30.
Iskolánkban 2014. 10. 25-én, szombaton Nyitott ajtó napot tartottunk. Kanyó Ervin és Marković
Milan rajztanáraink jóvoltából két új falfestménnyel gazdagodott épületünk. Míg Tóth Dénes
előadásán, ahol nyugdíjas kolléganőnk Tóth Teréz is jelen volt, az elhasznált elemek
begyűjtésének hasznossága felől szerezhettek tanulóink hasznos ismereteket. Vendégünk volt
Török István festőművész, aki képzőművészeti foglalkozást vezetett. Az olvasói szakkörön is
diákjaink aktívan dolgoztak.
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Млади тенисери - 30.10.2014.
На завршном тенис турниру на Палићу, одржаном 25.10.2014. године учествовали су и
ученици наше школе: Лука Јујић и Тамара Симић из одељења III 2 и Симона Скала из
одељења IV 2. Учесници су одиграли добре мечеве и показали шта су упорним
тренирањем постигли.

Fiatal teniszezők - 2014.10.30.
A Palicson megtartott selejtező bajnokságon, amely 2014.10.25-én került megrendezésre,
iskolánk tanulói közül részt vettek: Jujić Luka, Simić Tamara III/2 osztályos tanulók és Skala
Simona a IV/2 tagozatból. A résztvevők jó mérkőzést játszottak és megmutatták, hogy kitartó
edzéssel mit lehet elérni.

Сунчана јесен живота - 30.10.2014.
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Наши ученици су 30. октобра са љубављу припремили и приказали научено пред својим
бакама и декама. Тако су послали поруку нашим старијим суграђанима да их воле и да су
им потребни. Дружење је било пријатно.

Napsugaras ősz - 2014.10.30.
Tanulóink október 30-án szeretettel készített műsort adtak elő, ahol a nagymamáknak és
nagytatáknak megmutathatták, amit megtanultak. Ily módon küldték az időseknek annak
üzenetét, hogy szeretik őket és, hogy nagy szükség van rájuk. A barátkozás kellemes hangulatban
telt el.
Час математике - 30.10.2014.
Наставница Мира Мијић одржала је час математике у IV 1 и IV 2.

Matematikaóra - 2014.10.30.
A IV/1 és IV/2 tagozatban Mijić Mira tanárnő matematikaórát tartott.
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НОВЕМБАР – NOVEMBER
Час биологије - 07.11.2014.
Наставница Тимеа Егеди одржала је час биологије ученицима IV 1 и IV 2 одељења. Овом
приликом ученици су упознали нови предмет, као и наставницу, која ће им предавати од
V разреда.

Biológiaóra - 2014.11.07.
Egedi Tímea tanárnő biológiaórát tartott a IV/1 és IV/2 tagozatokban. Ezúton ismerhették meg a
tanulók a tantárgyat és a tanárnőt.

Поклон школској библиотеци - 10.11.2014.
Марко Банда, ученик II 1 одељења, данас је поклонио школској библиотеци веома очуване
књиге које се користе за школску лектиру. Надамо се да ће овај леп пример убудуће
следити и други наши ученици јер су књиге намењене за школску лектиру увек потребне.

Ajándék az iskola könyvtárának - 2014.11.10.
Az II/1 osztály tanulója, Banda Marko a mai napon az iskola könyvtárának kiváló állapotban lévő
könyveket ajándékozott, amelyeket a tanulók kötelező olvasmányként tudnak majd felhasználni.
Reméljük, hogy ezt a szép gesztust ezentúl követni fogják más tanulóink is, mert ilyen könyvekre
mindig szükség van. Marko, köszönjük neked!
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Посетиле су нас песникиње Нада Вучичић из Сплита
и Сузана Ранђеловић из Ниша - 11.11.2014.
У друштву сликарке и песникиње Наде Вучичић из Сплита, те песникиње Сузане
Ранђеловић из Ниша, провели смо један креативан школски час. Дружење смо започели
поезијом, а онда га наставили уз заједничко сликање и игру шаха. Резултат је била урађена
слика на платну, коју је сликарка поклонила школи, као и нерешен на шаховској табли.

Vučičić Nada és Ranđelović Suzana költőnők látogattak el hozzánk - 2014.11.11.
Vučičić Nada spliti festőnő és költőnő valamint Ranđelović Suzana niši költőnő társaságában
töltöttünk el egy kreatív iskolai órát. A barátkozás költeményekkel indult, majd közös festészettel
és sakkjátékkal folytatódott. A műalkotást a festőnő iskolánknak ajándékozta, a sakkjátszma
eredménye pedig döntetlen lett.

- 55 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.
Планинарски поход на Гучево - 13.11.2014.
Преко Новог Сада и краћег одмора на Иришком венцу, пут је водио до Спомен-костурнице
на Церу у селу Текериш. Посета овом месту је била прилика да се подсетимо како је
чувена Церска битка вођена четири дана, од 16. до 19. августа 1914. године, између
Аустроугарске и наше војске, а окончала се катастрофално по окупатора. У овој борби
трагично је страдао 28. прашки пук, уништен у унакрсној ватри двеју армија.

Hegymászó kirándulás Gučevon - 2014.11.13.
Az út Újvidéken át, Iriški venacon keresztül vezetett Tekeriš faluig a Cer hegységbe. A hely
meglátogatása egy alkalom volt arra, hogy megemlékezzünk az 1914 augusztusában, az osztrákmagyar sereg és a katonaságunk közt zajlott négy napig tartó ütközetre.

Један сасвим другачији час физичког васпитања - 14.11.2014.
Час физичког васпитања може се одржати и без лопте. То су и показали ученици IV 4
одељења који су уживали у благодетима природе - у лепом шареном јесењем лишћу.

Egy nem hagyományos tornaóra - 2014.11.14.
A tornaórát meg lehet tartani labda és más eszközök nélkül is. A IV/4 osztály tanulói tornaórán
élvezték a természet örömeit - a gyönyörű színes őszi faleveleket.
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Маске - 14.11.2014.
Ученици који су у дневном боравку, након одрађених домаћих задатака, потрудили су се
да направе различите маске.

Álarcok - 2014.11.14.
A napközisek különböző álarcokat készítettek.

Слике из продуженог боравка - 14.11.2014.

Képek a napköziből - 2014.11.14.
A tanulók amellett, hogy elékészítik a házi feladatukat, különböző kreatív alkotó munkában
vehetnek részt. A csoport tagjai ügyesen tanulnak, alkotnak és játszanak együtt.

Такмичење рецитатора - 15.11.2014.
У суботичкој Градској библиотеци 5. новембра је одржано такмичење рецитатора. На овом
такмичењу су учествовали и рецитатори IV 3 и IV 4 одељења. Жофија Арнолд је освојила
прво место.
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Weöres Sándor Versmondó Verseny - 2014.11.15.
A Szabadkai Városi Könyvtárban november 5-én a Smile Nagycsaládosok Egyesülete
megrendezte Weöres Sándor szavalóversenyét. A rendezvényen a IV/3 és IV/4 osztály tanulói is
részt vettek. Arnold Zsófia első helyezést ért el.
Књижевник Неђо Ћићо Стојановић одржао је час рецитовања - 15.11.2014.
У петак је нашу школу посетио књижевник Неђо Ћићо Стојановић књижевник из
Београда. Он је испричао како је постао књижевник, представио свој књижевни рад
рецитовањем песама, читањем одломака из романа, али и одржао час рецитовања.

Stojanović Čićo Neđo szavalatok óráját tartott - 2014.11.15.
Pénteken iskolánkba látogatott Stojanović Ćićo Neđo irodalmár Belgrádból. Elmesélte, hogyan
lett irodalmár, és szavalatok által, valamint regényrészletek olvasásán keresztül mutatta be
irodalmi munkásságát.
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Градска библиотека Суботице представила је музику Жофие Б. Варга и Имоле
Омеровић - 16.11.2014.
Удружење балканских уметника је у сарадњи са Градском библиотеком Суботице одржало
14. новембра књижевно вече Дијане Ухерек Стевановић, учитељице и песникиње из
Суботице те промоцију њене пете књиге „Она“ која је објављена у Хрватској захваљујући
Илији Матићу уреднику Издавачке куће „Есег“. Гост вечери био је и Неђо Ћићо
Стојановић књижевника из Београда, члана Удружења књижевника Србије и председника
Књижевног клуба Чукарица који је представио свој књижевни рад. Вече је водила
сликарка и песникиња Нада Вучичић из Сплита. У музичком делу програма учествовале су
ученице IV 3 одељења: Жофиа Б. Варга, која је свирала на цитри и Имола Омеровић,
гитаристкиња.

Irodalmi est - 2014.11.16.
A Balkáni művészek szövetsége a szabadkai Városi Könyvtárral együtt, november 14-én
Stevanović Uherek Diana tanítónővel, költőnővel irodalmi estet rendezett és bemutatta ötödik
könyvét Ona címmel, amely Horvátországban jelent meg Matić Ilija által az Esseg kiadónál. Az
est vendége volt Stojanović Ćićo Nedo belgrádi irodalmár, aki tagja a Szerbiai irodalmárok
Szövetségének, valamint elnöke a Čukarica irodalmi klubnak. Az estet Vučičić Nada spliti
festőnő és költőnő vezette. A program zenei részében felléptek a palicsi iskola IV/3 osztályos
tanulói közül B. Varga Zsófia citerán és Omerović Imola, aki gitáron játszott.
Драмска педагогија у настави - 17.11.2014.

Az én szélördögöcskéim házi olvasmány feldolgozása drámapedagógiai módszerekkel 2014.11.17.
A sárkányok szelídülnek, húst esznek és néha a fejüket vesztik. A pelikánok emberi hangon
beszélnek. A gánicát érdemes harapdálni, s az sem baj, ha akad okos és tiszta lány a faluban. A
bolond mindig elégedett.Tündér Ilonának meg hol szolgálólány, hol gonosz boszorkány vagdossa
a haját. Úgy szép az élet, ha teljes és boldog. Minden mesénk és minden játékunk az volt.
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Неговање народних обичаја на Шупљаку - 18.11.2014.
Ученици наше школе и деца предшколске установе у оквиру неговања народних обичаја
приказали су дечије народне игре за госте из Капошвара, а затим су слушали приче о
старим народним обичајима.

Hagyományőrzés a ludasi iskolában - 2014.11.18.
Iskolánk tanulói és az óvodás gyerekek népi játékokat mutattak be a Kaposvári Óvónőképző
Főiskola hallgatóinak, akik ezután megtekintették a régi falusi használati tárgyakból álló
kiállítást. A műsor végén Barát Erzsébet, Bözsi néni régi szokásokról mesélt. A gyermekhét is a
népi hagyományok keretében zajlott.
Формирана шаховска секција школе - 20.11.2014.
Многи су научници испитивали утицај шаха на развој општих способности деце. Доказано
је да овај интелектуални спорт позитивно утиче на оне способности који су неопходни за
успешно напредовање деце у школи. У великој мери утиче и развија разне сегменте
способности ученика, као што су интелигенција, креативност и мотивација.

- 60 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.

Megalakult az iskola sakkszakköre - 2014.11.20.
A sakkoktatás fontosságát világszerte felismerték és egyre több ország csatlakozik, azon országok
sorához, akik már bevezették a sakkot az iskolai oktatásba. Minden iskola amelynek fontos
tanulói képességeinek eredményes fejlesztése helyet ad a sakknak, amely megvalósulhat, mint
fakultatív jellegű vagy szakköri foglalkozás illetve, mint kötelező iskolai tantárgy.

Час техничког образовања - 21.11.2014.
Наставник Младинко Ђукић одржао је час техничког образовања у одељењима IV 1 и IV 2.
Ученици су упознали наставника, али и нови предмет који ће учити од V разреда.

Műszaki óra - 2014.11.21.
Đukić Mladinko órát tartott a IV/1 és IV/2 tagozatokban. A tanulóknak alkalmuk nyílt
megismerni jövendő tanárukat és az új tantárgyat, melyet V. osztálytól tanulnak.

Предавање на тему - 22.11.2014.
Школски психолог, Светлана Беланчић и педагог, Мирјана Пајић, одржале су ученицима
IV 1 и IV 2 одељења предавање на тему "Вршњачко насиље". Ово је још један од начина
како би се кроз разговор повећала безбедност ученика у школи и спречило насиље.

Előadás a Korosztályon belüli erőszakról - 2014.11.22.
Az iskola pszichológusa Belančić Svetlana és Pajić Mirjana pedagógus a IV/1 és IV/2 tagozatok
részére előadást tartottak a Korosztályon belüli erőszakról. Ez még egy módja annak, hogy
beszélgetésen keresztül a tanulók biztonsága érdekében megelőzzük az erőszakot.
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Игра на дворишту - 23.11.2014.
Ученици из дневног боравка су након израђених домаћих задатака изашли у школско
двориште на креативну игру.

Játék az udvarban - 2014.11.23.
A napközis tanulók, miután elkészítették házi feladatukat, az iskola udvarában játszottak.
Дан војвођанског шаха - 23.11.2014.
Седам ученика наше школе учествовало је на елитном шаховском такмичењу под називом
"Дан војвођанског шаха" у Врбасу. У саставу екипе били су Петра Јујић, Вања Цветановић,
Виктор Месарош, Марк Међеши, Ролaнд Ринд, Мартин Шомођи и Норберт Дудаш.
Новоформираној екипи задатак и циљ на овом турниру био је стицање искуства,
упознавање са атмосфером шаховских турнира и дружење. Циљ је беспрекорно остварен.

Vajdasági sakk nap - 2014.11.23.
Iskolánk hét tanulója részt vett a hagyományos Vajdasági Sakk Nap elnevezésű általános iskolai
versenyen Verbászon. Csapatunk összetétele Jujić Petra, Cvetanović Vanja, Mesaroš Viktor,
Meggyesi Márk, Rind Roland, Somogyi Martin és Dudás Norbert voltak. A versenyen való
részvételünk elsődleges célja a tapasztalatszerzés, a versenylégkör megismerése és a barátkozás
volt. Formálódó csapatunk célját maradéktalanul teljesítette.
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Треће место на ликовном конкурсу - 24.11.2014.
Треће место на ликовном конкурсу.

Harmadik helyezés képzőművészeti pályázaton - 2014.11.24.
A Smile Nagycsaládosok Egyesületének rajzpályázatán harmadik helyezést ért el a IV/4 osztály
tanulója Nyers Bakó Ramóna, aki Weöres Sándor versét illusztrálta. Gratulálunk neki!

Такмичење у соло плесу - 24.11.2014.
Наша ученица IV 4 одељења, Рамона Њерш Бако, освојила је друго место на војвођанском
дечијем такмичењу у соло плесу. Честитамо!

Szólótáncverseny - 2014.11.24.
Nyers Bakó Ramóna, a IV/4 osztály tanulója elismerő oklevélben részesült a II. Vajdasági
Gyermek Szólótáncversenyen való eredményes szerepléséért. Gratulálunk neki!

- 63 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.
Сунчана јесен на Шупљаку - 24.11.2014.
Ученици на Шупљаку су обрадовали своје баке и деке свечаним програмом поводом
"Сунчане јесени" у Дому културе.

Napsugaras ősz Ludason - 2014.11.24.
A ludasi iskola tanulói és az óvodás gyerekek ünnepélyes műsorral kedveskedtek a
nagyszülőknek.
Ликовни конкурс - 25.11.2014.
Ученици IV 4 одељења послали су своје ликовне радове на међународно такмичење
Изложба малих животиња.
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Rajzpályázat - 2014.11.25.
A IV/4 osztály tanulói elküldték képzőművészeti alkotásaikat a Nemzetközi Kisállatkiállítás
elnevezésű rajzpályázatra.

Икебане - 25.11.2014.
Ученици IV 4 одељења припремају се за надолазећи адвент.

Ádventi készülődés - 2014.11.25.
A IV/4 osztály tanulói készülődnek az ádventi időszakra.
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Здрава исхрана - 25.11.2014.
На часу Чувари природе бавили смо се здравим начином исхране. Оно што смо научили,
практично смо применили. Направили смо врло здраве и укусне салате од воћа и поврћа,
које смо појели у сласт. Наравно, победила је воћна салата.

Egészséges táplálkozás - 2014.11.25.
Természetvédők órán az egészséges életmóddal foglalkoztunk. Amit megtanultunk azt
gyakorlatban alkalmaztuk. Nagyon ízletes és egészséges salátákat készítettünk gyümölcsből és
zöldségfélékből, melyeket jóízűen elfogyasztottunk. Természetesen a gyümölcssaláta győzött.

Стручни семинар за наставнике - 25.11.2014.
Протекли викенд наставници наше школе провели су активно на стручном семинару под
називом "Интерактивним учењем до функционалног знања", који се налази у каталогу
стручног усавршавања наставника под редним бројем 372.
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Szakmai továbbképzés a tanárok részére - 2014.11.25.
Az elmúlt hétvégén iskolánk tanárai aktívan vettek részt azon a szakmai továbbképzésen, mely
Az interaktív tanulással a funkcionális tudásig cím alatt megtalálható a tanárok továbbképzésére
vonatkozó katalógus 372-es száma alatt.

Такмичење рецитатора у Банатском Двору - 25.11.2014.
У Банатском Двору је 8. новембра одржано такмичење рецитатора. На овом такмичењу је
учествовао Чонгор Варга из IV 3 разреда. Ученик је похваљен.

IV. Szűcs Imre Gyermekversmondó Verseny - 2014.11.25.
November 8-án Udvarnokon megrendezték a IV. Szűcs Imre Gyermekversmondó Versenyt.
Varga Csongor IV/3 osztályos tanuló is részt vett a rendezvényen. Szügyi Zoltán A magad helyén
című versét mondta el. A tanuló dicséretben részesült.

- 67 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.

Јавни час - 28.11.2014.
Ученици осмог разреда су присуствовали Јавном часу, који је организован у амфитеатру
Отвореног универзитета у Суботици у оквиру кампање „Суботица у борби против AIDS-а“.
Тема јавног часа је била превенција HIV-а и борбе против AIDS-а са посебним освртом на
смањење стигме и дискриминације према особама које живе са HIV/AIDS-ом.

Nyilvános óra - 2014.11.28.
A nyolcadik osztályos tanulók Nyilvános órán vettek részt, melyet a Szabadakai Munkásegyetem
amfiteátrumában tartottak Sabadka az AIDS elleni harcban címszó alatt. A nyilvános óra témája
az AIDS megelőzése és a betegség elleni küzdelem volt, ahol a HIV fertőzöttekhez, AIDS-el
élőkhöz való viszonyulást illetően a megbélyegzés és a hátrányos megkülönböztetés csökkentése
volt a cél.

Угледни час - 8. разред - 30.11.2014.
Врсте речи - Граматичке вежбе, богаћење речника. Корелација: Српски као нематерњи и
мађарски језик. Аутори и предавачи: Весна Падежанин и Ержебет Куктин.

Bemutató óra - mintaóra - 8. osztály - 2014.11.30.
Szófajok - Nyelvtani gyakorlatok és szókincsbővítés.
A szerb, mint nem anyanyelv és a magyar nyelv korrelációja.
Előadók: Vesna Padežanin és Kuktin Erzsébet tanárnők.
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ДЕЦЕМБАР - DECEMBER
Ликовни конкурс бање Св. Ержебет - 01.12.2014.
Ученици IV 3 разреда учествовали су на ликовном конкурсу. Ученица Жофиа Б. Варга је
освојила прво место.

Képzőművészeti pályázat - 2014.12.01.
A Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő 50. születésnapja alkalmából meghirdetett
rajzpályázaton részt vettek a IV/3 osztály tanulói. B. Varga Zsófia első helyezést ért el.
Групни рад - 02.12.2014.
Ученици VI 4 одељења су у групном раду обрадили школску лектиру "Толди" Јаноша
Арањија. Свака група је била успешна у свом задатку.

Csoportmunka - 2014.12.02.
A VI/4 osztály tanulói csoportmunkával dolgozták fel Arany János Toldi című elbeszélő
költeményét. Minden csapat sikeresen oldotta meg a feladatát.
Пахуљице - 02.12.2014.
Ученици су у дневном боравку учествовали у креативним активностима. Од сакупљених
пластичних флаша, уз помоћ темпере, направили су пахуљице. Схватили смо да, исто као и
у природи, нема две једнаке пахуљице, а тако је био случај и са нашим пахуљицама. Сви су
били вредни.
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Hópelyhek - 2014.12.02.
A napközis diákok kreatív foglalkozáson vettek részt. A már nem használható műanyag palackok
alját összegyűjtötték és tempera segítségével hópelyheket készítettek belőlük. Megállapítottuk,
ahogy a természetben, úgy nálunk sincsen két teljesen egyforma hópehely. Mindenki ügyesen
dolgozott!
Час историје - 03.12.2014.
Наставница Милена Савовић одржала је час историје у одељењима IV 1 и IV 2. Ученици су
упознали нови наставни предмет који ће учити од V разреда, као и наставницу која их је
причом и сликом провела кроз историјска раздобља везана за Србију.

Történelemóra - 2014.12.03.
Savović Milena történelemórát tartott a IV/1 és IV/2 tagozatokban. A tanulók betekintést
nyerhettek egy új tantárgyba, és megismerhették a tanárnőt, aki képek és mesék segítségével
mutatták be Szerbia különböző történelmi időszakait.
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У сусрет празницима - 04.12.2014.
Ученици II 4, III 3 и III 4 разреда чланови зоопедагошке секције су у Зоолошком врту
правили икебане од природних и вештачких материјала. Захваљујући предавачима из Зоо
врта упознали су биљке и плодове који се налазе у нашој околини и могу се искористити за
израду пригодних поклона и украса поводом предстојећих празника.

Ádventi ünnepek - 2014.12.04.
A II/4, III/3 és III/4 osztály tanulói, akik a szakköri tevékenységek keretein belül rendszeresen
ellátogatnak a palicsi állatkertbe december folyamán kivételes foglalkozáson vehettek részt.
Természetes és mesterséges anyagokból ünnepi asztaldíszeket készítettek. Az előadóknak
köszönve megismerkedtek környékünk növényeivel és azok terméseivel. Ötletes és eredeti
alkotásaikat örömmel vihették haza, ünnepi hangulatot varázsolva ezzel az otthonaikba.
Рецитаторско такмичење - 07.12.2014.
У организацији Удружења просветних радника Мађара Северне Бачке, на Учитељском
факултету на мађарском језику, одржано је рецитаторско такмичење за ученике основних
и средњих школа. На овом међународном такмичењу учествовало је близу 60 ученика, а
нашу школу су представљали Лила Торма и Ерик Кемивеш.

Szavalóverseny - 2014.12.07.
Himnusz és Szózat szavalóversenyt szervezett az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
általános és középiskolások számára szombaton a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar szabadkai
épületében. Ezen a nemzetközi rendezvényen közel 60 diák vett részt. Iskolánkat a nyolcadikosok
közül Torma Lilla és Kőműves Erik méltán képviselte.
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Математичко такмичење "Фекете Михaљ", Сента - 08.12.2014.
Више од две стотине ученика основних и средњих школа учествовало је у финалу купа
"Фекете Михаљ" у Сенти одржаној у Бољаји гимназији. На овом такмичењу нашу школу
представљало је десет ученика, од којих је седам ученика похваљено: Река Чикош VI 3 –
I награда, Емеше Богнар VI 3 – III награда, Синтиа Божо VII 4 – III награда, Роланд Ринд V
3 – Похвала, Жофиа Макра V 4 – Похвала, Емеше Пешти VII 4 – Похвала, Марк Међеши
VII 4 – Похвала. Река Чикош и Емеше Богнар су се овим резултатом пласирале на
Међународно математичко текмичење које ће се одржати у мају у Румунији. Честитамо!

XII. Fekete Mihály Emlékverseny, Zenta - 2014.12.08.
Több mint kétszáz általános és középiskolás diák vett részt a december 6-án Zentán megtartott
Fekete Mihály Emlékverseny döntőjén a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. Iskolánkat tíz
tanuló képviselte ezen a versenyen, közülük heten dicséretre méltó eredményt értek el:
Csikós Réka 6/3 - I. díj
Bognár Emese 6/3 - III. díj
Bózsó Szintia 7/4 - III. díj
Rind Roland 5/3 - Dicséret
Makra Zsófia 5/4 - Dicséret
Pesti Emese 7/4 - Dicséret
Meggyesi Márk 7/4 - Dicséret
Csikós Réka és Bognár Emese ezzel az eredménnyel biztos résztvevői a májusban Nagyváradon
megrendezésre kerülő nemzetközi magyar matematikaversenynek. Gratulálunk!

Шампиони међу нама - 08.12.2014.
Ученице наше школе Милица Станболија (VIII 1) и Ана Миковић (VIII 2) су државне
првакиње у веслању, узраста до 14 година.
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Bajnokaink - 2014.12.08.
Iskolánk evezői közül Stanbolija Milica (VIII/1) és Miković Ana (VIII/2) a köztársasági
bajnokok között vannak (14 éves korosztályban).
Камп физике и хемије - 08.12.2014.
Од 5. до 7. децембра шест ученика наше школе учествовало је у тродневном кампу физике
и хемије "Гениус" у ОШ "Сечењи Иштван" у Суботици у организацији Удружења
просветних радника Мађара у Војводини. Деца су у кампу имала прилике да учествују у
активностима из физике, хемије и шаха које су одржали еминентни професори струке.
Међу предавачима били су Ендре Сорад (професор хемије), Бела др Мухи (професор
физике), Жужана Хајнал (професорица хемије), Диана Балаж-Пири (професорица физике)
и Жомбор Рожа (шаховски тренер и методичар). Учесници су били Мате Алаџић, Мартин
Шомођи, Ерик Кемивеш, Харгита Рока, Ивет Леваи и Себастиан Нађ, а пратиоци групе су
биле наставнице Мануела Рафаи, Марта Шереш и наставник Жомбор Рожа (организатор
кампа).
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Genius fizika-kémia diáktábor - 2014.12.08.
Iskolánk hat tanulója december 5-től 7-ig részt vett a háromnapos Genius fizika-kémia
diáktáborban a Széchenyi István iskolában Szabadkán, a Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete szervezésében. A gyerekek a táborban magas színvonalú gyakorlati műhelymunkán
vehettek részt, amelyet Vajdaság neves tanárai vezettek. Az előadók között ott volt Szórád Endre
a Bolyai tehetséggondozó kémiatanára, dr. Muhi Béla a Budapesti Corvinus Egyetem
fizikatanára, Hajnal Zsuzsanna nyugalmazott kémiatanárnő, Balázs Piri Diana a Kosztolányi
Dezső Tehetséggondozó Gimnázium fizikatanárnője és Rózsa Zsombor sakkoktató. A tábor
résztvevői voltak Aladzsity Máté, Somogyi Martin, Kőműves Erik, Róka Hargita, Lévai Ivett és
Nagy Szabasztián. Raffai Manuella, Sörös Márta tanárnők valamint Rózsa Zsombor az esemény
helyi szervezője felügyelték a gyerekek munkáját.

Час ликовне културе - 08.12.2014.
Наставник Милан Марковић одржао је час ликовне културе у одељењима IV 1 и IV 2.

Képzőművészeti óra - 2014.12.08.
Marković Milan képzőművészet-tanár órát tartott a IV/1 és IV/2 tagozatokban.

Покрајинско такмичење из физике и хемије
XIV Ковач Стрико Золтан - 08.12.2014.
6. децембра шест ученика наше школе учествовало је на покрајинском такмичењу из
физике и хемије под називом „Ковач Стрико Золтан“ или популарније "Гениус" у
организацији Удружења просветних радника Мађара Војводине у ОШ „Сечењи Иштван“ у
Суботици. Постигнути су одлични резултати. Екипа професорице физике Мануеле Рафаи у
саставу Мате Алаџић и Мартин Шомођи у дисциплини физике 7-ог разреда освојила је II
место, екипа професорице хемије и биологије Марте Шереш у саставу Ерик Кемивеш и
Ивет Леваи у интердисциплинарној категорији 8-ог разреда освојила је I место и екипа
Жомбора Роже у саставу Харгита Рока и Себастиан Нађ у интердисциплинарној категорији
7-ог разреда освојила је I место. У збирном резултату интердисциплинарне категорије
наша школа освојила је I место.
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XIV. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia diákverseny - 2014.12.08.
December 6-án iskolánk hat tanulója részt vett a XIV. Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia
diákversenyen, ahol a tanulók és mentoraik szenzációs eredményt értek el. Raffai Manuella
fizikatanárnő csapata Aladzsity Máté és Somogyi Martin a 7. osztályosok fizika versenyében II.
díjat, Sörös Márta kémia és biológia szakos tanárnő csapata Lévai Ivett és Kőműves Erik a 8.
osztályosok interdiszciplináris versenyében I. díjat és Rózsa Zsombor csapata Róka Hargita és
Nagy Szebasztián a 7. osztályosok interdiszciplináris versenyében I. díjat szerzett. Az
interdiszciplináris versenyszám összesített versenyében iskolánk végzett az első helyen.
Позоришна представа - 08.12.2014.
Ученици II 1, II 2, III 1, III 2, IV 1 и IV 2 одгледали су представу "На белу недељу" поводом
80. рођендана ДЕЧИЈЕГ ПОЗОРИШТА СУБОТИЦЕ, а у склопу 45. СУСРЕТА
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА СРБИЈЕ. Овом приликом видели су и
изложбу лутака, као и старих плаката. Представа је урађена према мотивима народне бајке,
а аутор музике је Бора Дугић.
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Színi előadás Kragujevacról - 2014.12.08.
A II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1 és IV/2 tagozatok tanulói előadást néztek a szabadkai
Gyermekszínház 80. születésnapja alkalmából tartott 45. bábszínház-találkozó keretein belül. Ez
alkalomból báb és régi plakátok kiállítását láthatták. Az előadás népmesei elemeket tartalmazott
és a zenéjét Dugić Bora szerezte.

Гостовање у „Панон“ радиу - 08.12.2014.
8. децембра мали "Генијалци" Харгита Рока, Ивет Леваи, Ерик Кемивеш и Мате Алаџић
гостовали су у студиу „Панон“ радија и испричали своје доживљаје и стекнута искуства у
такмичењу и кампу и на своје велико задовољство имали су прилику да се сретну са
омиљеном водитељком те радио станице, Кристином Ваго.

Beszélgetés a Pannon Rádióban - 2014.12.08.
December 8-án a kis géniuszok Róka Hargita, Lévai Ivett, Kőműves Erik, Aladzsity Máté a
Pannon Rádióban is beszámoltak a versenyen és a táborban szerzett élményeikről és nagy
örömükre találkozhattak nagy kedvencükkel Vágó Krisztina műsorvezetővel.
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Градско такмичење основних школа у одбојци - 10.12.2014.
Дана 10.12.2014. год. одржало се градско такмичење основних школа за девојке у одбојци
на којем су учеснице из наше школе освојиле 3. место. За екипу су играле Маша
Пилиповић - капитен екипе, Дуња Мађаревић, Леа Џаковић, Леа Шерег, Александра
Граховац и Марта Мандић. Две ученице, Барбара Батинић и Маја Шутиев, нису играле
због болести, али су учествовале у квалификацијама. Цурама желимо брз опоравак.
Квалификације су се одржале 04.12.2014. год. у ОШ ''Матко Вуковић''. Поред домаћина и
палићке школе у групи је била ОШ "10. Октобар'' док се представници ОШ ''Матија Губец''
нису појавили. Цурама све честитке!

Általános iskolások városi röplabda versenye - 2014.12.10.
2014.12.10-én az általános iskolás lányok részére szervezett városi röplabda versenyen iskolánk
tanulói 3. helyezést értek el. A csapat tagjai voltak: Pilipović Maša - csapatkapitány, Mađarević
Dunja, Džaković Lea, Šereg Lea, Grahovac Aleksandra és Mandić Marta. Két tag a
leánycsapatból Batinić Barbara és Šutiev Maja betegség miatt nem játszottak, de részt vettek a
selejtezőben, melyet 2014.12.04-én tartottak a Matko Vuković iskolában. A lányoknak gyors
felépülést kivánunk. A házigazdákon és a palicsi iskolán kívül a csapatban volt az Október 10.
Általános Iskola, míg a Matija Gubec Általános Iskola nem jelent meg. Gratulálunk a szép
eredményhez!
Обележавање 90 година планинарства у Војводини - 15.12.2014.
Ученици оделења VIII 1 посетили су у вестбилу Градске куће изложбу организовану
поводом прославе 90 година планинарства у Војводини. Након разгледања и уживања у
изложеним експонатима, попели су се на видиковац, торањ Градске куће. Призор који се
указао пред њима био је вредан свих 270 степеника. После “планинарења”, окрепљење су,
наравно, потражили у “Меку”.
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A hegymászás 90 évének megünneplése - 2014.12.15.
A VIII/1 tagozat tanulói a Városháza előcsarnokába látogattak annak a kiállításnak a
megtekintésére, melyet a hegymászás 90. évfordulója kapcsán szerveztek Vajdaságban. A
kiállítás megtekintése után a Városháza tornyában lévő kilátóba mehettek. A kilátás, amely
fogadta őket megérte a 270 lépcsőfokot, melyet meg kellett mászni. A ,,hegymászás" után
diákjaink a Mc Donalds-ban frissültek fel.
Божић за птице - 16.12.2014.
Ученици наше школе су 13. децембра учествовали на манифестацији Божић за птице. Од
тиквице, јабуке и од семена смо правили храну за птице, коју смо ставили на дрво. На
крају смо прстеновали птицу.

Madárkarácsony - 2014.12.16.
Diákjaink a hétvégén, december 13-án, szombaton egy madárkarácsony nevű megmozduláson
vettek részt. A Ludasi-tó partján a Szúnyogcsárda látogatóközpont udvarán készült el a fadísz,
ami egyben eleség is a kisbarátainknak. Végül meggyűrűztünk egy zöldikét.
Чекајући празнике - 16.12.2014.
У припремама за празнике захваљујемо на помоћи Мартон Тимеи, предавачу старих заната
која нам је помогла да ученици II 4 разреда направе украсе од кукурузовине.
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Ünnepre várva - 2014.12.16.
Köszönjük Márton Tímeának, régi mesterségek oktatójának a segítséget, mellyel hozzájárult a
II/4 osztály tanulóinak ünnepi előkészületéhez. Olivér édesanyja segítségével a tanulók csuhéból
angyalkákat készítettek.
Ликовни конкурс - 16.12.2014.
Ученици II 4 разреда су послали ликовне радове на тему "Како да помогнемо у чувању
природе", у организацији Удружења инжењера за заштиту животне средине, Нови Сад.
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Rajzpályázat - 2014.12.16.
A II/4 osztály tanulói a természetvédő óra keretein belül képzőművészeti alkotásokkal fejezték ki
ötleteiket, kreativitásukat és elképzeléseiket, mi módon járulhatnának hozzá az egészséges
környezet kialakításához.

Класична обрада лектире - 16.12.2014.

Klasszikus házi olvasmány feldolgozás csapatmunkában - 2014.12.16.
Bölcs Östör, szegény Dzsoni, a tiszta szeretet őszinte képviselője, Árnika, Ipiapacs és a Világhírű
SC, és mások varázsoltak el bennünket. Jellemtérképeiket nem volt egyszerű megrajzolnunk,
hiszen a tanárnő mindig belekötött az indoklásunkba. Megértettük: nem könnyű érvelni. Lázár
Ervin meséiben minden egy kicsit másképp történik, mint ahogy szokott. Még a Százarcú
Boszorka is képes jót cselekedni, de csak ha nagyon muszáj. Egyébként meg mi is tudunk!
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Час музичке културе - 16.12.2014.
Ученици одељења IV 1 и IV 2 упознали су наставницу музичке културе Меланију Јакшић и
у празничном расположењу отпевали песмицу "Звончићи".

Zeneóra - 2014.12.16.
A IV/1 és IV/2 tagazatok tanulói megismerték Jakšić Melanija zenetanárnőt, akivel ünnepi
hangulatú dalokat énekeltek.

Уређивање зеленог кутка у школском дворишту - 17.12.2014.
Ученици осмих разреда, на часу екологије, показалили су се у радном светлу. У делу
школског дворишта, иза фискултурне сале, који је био неуређен услед опалог лишћа,
очистили су и сво сакупљено лишће сместили у посебан део припремљен за
компостирање.

Zöld sarok rendezése az iskolaudvaron - 2014.12.17.
Ökológia órán a nyolcadikos diákok megmutatták munkaszokásaikat. A tornaterem mögötti
részen a lombhullatók leveleit a komposztálóba gyűjtötték.
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Празнично изненађење - 17.12.2014.
Ученике IV 3 и II 4 разреда је почетком децембра дочекало пријатно изненађење. Такач
Моника је сваком ученику поклонила јежиће од жита.

Karácsonyi meglepetés - 2014.12.17.
A IV/3 és a II/4 osztály tanulóit kellemes meglepetésben részesítette Takács Mónika, aki
december elején minden tanulónak búzasünit ajándékozott. Luca napi népszokás szerint a tanulók
december 13-án ,,megfürdethették" a süniket.
Новогодишњи вашар - 18.12.2014.
У петак, 19. децембра, у нашој школи је одржан Новогодишњи вашар. Од прикупљених
средстава школа ће купити лектиру за ниже разреде.
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Újévi vásár - 2014.12.18.
Pénteken, 12.19-én 16:30-tól újévi vásárt rendez az iskola. Az összegyűjtött pénzből házi
olvasmányokat veszünk az alsó tagozatosok részére.

Божићна представа - 18.12.2014.
Ученици IV 4 одељења приредили су божићни програм.

Karácsonyi műsor - 2014.12.18.
A IV/4 osztály tanulói karácsonyi műsort készítettek.
Креативна радионица Уроша Петровића - 18.12.2014.
Ученици IV разреда имали су прилику да у ОШ "Милош Црњански" учествују у креативној,
мисаоној радионици, коју је водио Урош Петровић. Поред ученика из 9 суботичких школа,
позвани су и ученици наше школе да кроз занимљива питања, откривањем загонетних
предмета, развију своју мисаону креативност.
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Kreatív műhelymunka - 2014.12.18.
A Miloš Crnjanski Általános Iskolában a IV. osztályos tanulóknak lehetősége nyílt részt venni
Petrović Uroš kreatív műhelymunkájában, melyet személyesen ő vezetett. A 9 meghívott
szabadkai iskola mellett, tanulóinkat is meghívták, hogy érdekes kérdésekben és rejtvényeken
keresztül vegyenek részt a munkában ezáltal fejlesztve kreatív gondolkodásmódjukat.
Поклон књиге од Карла - 19.12.2014.
Ученик I 1 одељења, Карло Липтак, поклонио је другарима из свог одељења, својој
учитељици Лаури Антељ, као и школској библиотеци књиге „ЂАЧКЕ ЗАВРЗЛАМЕ“
ауторке Ане Попов. Књига је веома корисна за школске приредбе које изводе ученици.
Хвала ти Карло и надамо се да ће овај лепи гест следити и други ученици јер нам је књига
увек потребна.

Karlo könyvajándéka - 2014.12.19.
Liptak Karlo, aki az I/1 tagozat diákja, osztálytársainak, Antelj Laura tanítónéninek és az iskola
könyvtárának könyveket ajándékozott, melynek szerzője Popov Ana. A könyv nagyon hasznos
lehet olyan iskolai előadásokhoz való előkészület alkalmakor, melyben gyerekek vesznek részt.
Köszönjük Karlo és bízunk benne, hogy a tanulók közt akad más is, aki példát vesz rólad, mert a
könyvre mindig szükség van.
Експеримент са костима - 19.12.2014.
Ученици седмих разреда из биологије обрађују област везану за кости пернатих животиња,
које су третиране хлороводичном киселином. На крају експеримента показало се да су
кости органске материје и као резултат добили смо мекане, флексибилне кости, које
можемо везати у чвор.
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Kisérletek csonttal - 2014.12.19.
Hetedik osztályban az embertan témakörén belül, baromficsontot kezeltünk sósavval. A vizsgálat
végén bebizonyosodott, hogy a csont szervetlen anyagai kioldódtak. A visszamaradó puha,
rugalmas osszein lehetővé tette, hogy csomót kössünk belőle.
Ликовни конкурси - 22.12.2014.
Ученици I 3 разреда су током првог полугодишта послали своје радове на ликовне
конкурсе "Нацртај, обоји и освоји" и "Причала ми једна гитара".

Képzőművészeti pályázatok - 2014.12.22.
Az l/3 osztály tanulói részt vettek a Rajzolj, színezz és szerezd meg! valamint Egy gitár mesélte
nekem elnevezésű rajzpályázatokon.

Креативни кутак - 22.12.2014.
На часовима слободних активности ученици I 3 разреда направили су честитке и
декорацију за прозоре.
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Kreatív sarok - 2014.12.22.
Az l/3 osztály tanulói szabadaktivitási órákon ünnepi üdvözlőlapokat és ablakdíszeket készítettek.

Ветеринарска амбуланта - 22.12.2014.
Ученици шестог разреда су у оквиру часа биологије посетили ветеринарску амбуланту
,,Т&Т Вет" на Палићу. Током посете, ученици су имали стручно предавање од стране
ветеринара о опасности трихинеле. Након предавања су помоћу микроскопа гледали
препарат, који је био припремљен.

Az állatorvosi rendelőben - 2014.12.22.
Az iskola hatodikos tanulóival meglátogattuk a palicsi T&T Vet állatorvosi rendelőt. Az előadás
keretein belül a diákok a Trichinella veszélyeiről hallottak, majd az állatorvosok közbenjárásával
a tanulóknak lehetőségük volt mikroszkóp segítségével megvizsgálni a húst.

Спортски резултати - 22.12.2014.
Ученици IV 4 одељења, Акош Шаркањ и Марио Бин, су са екипом Виноградар II освојили
треће место у фудбалу. Акош Шаркањ је освојио титулу најбољег фудбалера на турниру, а
Марио Бин је био најбољи голман.
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Karácsonyi labdarúgó torna - 2014.12.22.
A IV/4 osztály tanulói, Sárkány Ákos és Bűn Márió a Vinogradar II csapattal harmadik helyezést
értek el a Karácsonyi labdarúgó tornán. Sárkány Ákos a torna legjobb játékosa címet nyerte el.
Bűn Márió a torna legjobb kapusa lett.
На часу мађарског језика - 22.12.2014.
Ученици нижих одељења, који похађају предмет мађарски језик као језик друштвене
средине, креативним радовима завршавају прво полугодиште. Водио се разговор на тему
годишњих доба, месеци у години, називи дана, а учили смо и песмице везане за празнике.
Направили смо украсе, разгледнице, чизмице и шарене кутије.

Magyarórán - 2014.12.22.
Azok az alsós tanulók, akik a magyar nyelvet környezetnyelvként tanulják kreatív munkákkal
zárják a decembert. Az évszakokról, a hónapokról és a napokról beszéltünk, valamint Mikulást
váró, és Télapót hívó dalokat tanultunk. Emellett készítettünk: díszeket, képeslapokat,
kiscsizmákat és színes dobozokat is.
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Воће и поврће - 22.12.2014.
Пошто су ученици II 1 сазнали о изузетној важности воћа и поврћа за здравље и развој
организма, пожелели су да га представе и у "другачијем светлу".

Gyümölcs és zöldségféle másképpen - 2014.12.22.
Mivel a II/1 tanulói ismereteket szereztek afelől, milyen nagy jelentőséggel bírnak a gyümölcs és
zöldségfélék az egészség és a szervezet fejlődése szempontjából, kedvet kaptak, hogy azokat
másmilyen szemszögből is bemutassák.
Нови пројектор - 22.12.2014.
На конкурсу за школе, који је расписао Национални Савет Мађара, добили смо позитиван
одговор. Средствима која су нам одобрена успели смо да опремимо један кабинет
пројектором, а такође смо набавили и неколико интерактивних образовних софтвера.

Projektor az iskolának - 2014.12.22.
A Magyar Nemzeti Tanács oktatásra vonatkozó pályázatán iskolánk kérelme pozitív elbírálásban
részesült. A támogatás összegéből sikerült beszereznünk egy projektort és néhány interaktív
szoftvert.
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Зимске активности у продуженом боравку - 26.12.2014.

Téli aktivitások a napköziben - 2014.12.26.
Новогодишњи програм - 30.12.2014.
Ученици нижих одељења школе 22. децембра су обележили Божић и Нову годину
пригодним програмом.

Újévi műsor - 2014.12.30.
Az alsós tanulók december 22-én mutatták be a karácsony és az újév kapcsán készített alkalmi
műsorukat.
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ЈАНУАР - JANUÁR
У зоолошком врту - 21.01.2015.
Ученици II 4, III 3 и III 4 разреда једанпут месечно иду у Зоолошки врт у оквиру
зоопедагогије. Последње предавање је било веома интересантно обзиром да се учило о
змијама. На крају овог интересантног предавања, ученици су могли да осете како је то када
додирнете змију.

Az állatkertben - 2015.01.21.
A II/4, III/3 és III/4 osztályok a zoopedagógia keretein belül heti egy alkalommal állatkertbe
látogatnak. Az utolsó érdekes előadás a kígyókról szólt, melynek végén a tanulók
megtapasztalhatták, milyen érzés megérinteni egy kígyót.

Школска слава Свети Сава - 27.01.2015.
Пригодним програмом, који су приредили ученици наше школе са својим наставницима, а
који је предводио отац Душан, обележена је школска слава Свети Сава.

Szent Száva ünnepe - 2015.01.27.
Iskolánk tanulói szép műsorral készültek erre az ünnepre, melyet Dušan atya vezetett.
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Шарене маске - 29.01.2015.
Ученици I 3 разреда направили су шарене маске од папирних тањира.

Farsangi álarcok - 2015.01.29.
Az 1/3 osztály tanulói farsangi álarcokat készítettek papírtányérokból.
Похвала - 30.01.2015.
Таленат у ликовној култури за 2014. годину је ученица III 2 одељења Нина Фирстнер (по
одлуци Покрајинског секретаријата за спорт и омладину).

Dicséret - 2015.01.30.
A Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság döntése alapján képzőművészeti kultúrából 2014.
évben Fürstner Nina lett az év tehetséges diákja.
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ФЕБРУАР – FEBRUÁR
Израда маски - 02.02.2015.
На часу ликовне културе одељење III 3 је израђивало маске.

Álackészítés - 2015.02.02.
A III/3 osztály képzőművészeti órán farsangi álarcokat készített. A tanulók ügyesen dolgoztak.
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Треће место на литерарном конкурсу - 03.02.2015.
Викторија Вајтаи, ученица IV 3 одељења, освојила је треће место на литерарном конкурсу
који је организовао дечији лист "Јо Пајташ".

Harmadik helyezés a fogalmazásíró versenyen - 2015.02.03.
Vajtai Viktória a IV/3 osztály tanulója harmadik helyezést ért el a Jó Pajtás fogalmazásíró
pályázatán.
Бројеви (француско-мађарски час) - 03.02.2015.
У одељењу VI 4 угледни час су заједно одржале наставнице Беатрис Саболчки и Илдико
Арнолд. Нагласак часа је био на употреби граматичких правила. Уз музику, понављањем
кроз игру наставнице су код ученика покушале "продубити" већ усвојено знање.
Седамнаест колега је било присутно на овом угледном часу.

A számnevek (francia-magyaróra) - 2015.02.03.
A VI/4 osztályban bemutató, kísérleti órát tartottak Szabolcski Beatrice és Arnold Ildikó
tanárnők. A nyelvtani, szabályok hasonlóságára hívták fel a figyelmet. Zenével, ismétléssel,
játékkal próbálták elmélyíteni a már meglévő tudást. Tizenhét kolléga is jelen volt a bemutató
órán.
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Прстеновање птица - 05.02.2015.
Захваљујући Пахерт Себастијану и његовом сараднику, који су чланови Удружења
љубитеља прирорде "Рипариа", ученици су се упознали са зимским храњењем птица. Било
је занимљиво гледати како се поставља мрежа да се ухвате птице ради прстеновања. После
кратког излагања о њима већ је мрежа била препуна птица. Ученици су их држали у
рукама. После су их пустили.

Téli madáretetés és madárgyűrűzés - 2015.02.05.
Pahert Szebasztián és munkatársa közreműködésével, akik a Riparia Természetbarátok
Egyesületének tagjai meséltek a madarak téli etetéséről. A tanulóknak érdekes volt nézni a háló
felállítását. Rövid időn belül a háló tele lett cinegékkel. Sok madarat a tanulók is megfoghattak,
majd szabadon eresztették őket. A gyűrűzés fontosságáról és jelentőségéről is hallottak.

Математичко такмичење "Батасeки", Нови Сад - 07.02.2015.
У суботу 7. фебруара, одржан је други круг математичког такмичења "Батасeки" у Новом
Саду у ОШ "Шандор Петефи". Четири ученика су представљала нашу школу: Емеше
Кемивеш (IV 5) - 1. место, Чонгор Варга (IV 3), Синтиа Божо (VII 4) - 3. место и Марк
Међеши (VII 4).
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Bátaszéki matematikaverseny, Újvidék - 2015.02.07.
Február 7-én délelőtt tartották meg a XXVI. Bátaszéki Matematikaverseny vajdasági döntőjét az
újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában, az újvidéki Módszertani Központ szervezésében.
Az iskolánkat négy tanuló képviselte az újvidéki döntőn: Kőműves Emese (IV/5), Varga Csongor
(IV/3), Bózsó Szintia (VII/4) és Meggyesi Márk (VII/4). A palicsi diákok szép eredményeket
értek el: Kőműves Emese - 1. helyezés és Bózsó Szintia - 3. helyezés.

Сарадња са Домом здравља из Суботице - 09.02.2015.
У оквиру сарадње са Домом здравља из Суботице, патронажна сестра ће у току ове недеље
одржати предавања за ниже разреде. Теме предавања зависе од узраста ученика, а односе се
на здраву исхрану, здраве зубе и пубертет.

Együttműködés a Szabadkai egészségházzal - 2015.02.09.
A Szabadkai Egészségházzal való együttműködés keretein belül a megbízott egészségügyi nővér
előadást tartott az alsós tanulók részére. Az előadás témája a tanulók korosztályától függött és az
egészséges étkezésre, az egészséges fogakra és a kamaszkorra vonatkozott.
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Час географије - 11.02.2015.
Наставница Вера Марковић одржала је час географије у одељењима IV 1 и IV 2.

Földrajzóra - 2015.02.11.
Vera Marković tanárnő a IV/1 és IV/2 tagozatokban földrajzórát tartott.

Спортски успех - 18.02.2015.
Акош Шаркањ и Алекс Леринц, ученици четвртог разреда, у Немачкој на турниру Лигакуп зима 2014/15. заузели су друго место са фудбалском екипом "Виноградар" за коју
играју. На турниру је десет екипа узело учешће. Једини пораз који су задобили био је пораз
у финалу резултатом 1:0.

Sikeres sporteredmény - 2015.02.18.
Sárkány Ákos és Lőrinc Alex, negyedikes tanulók Németországban a Liga - Cup U13 Winter
2014/15 tornán második helyezést értek el a Vinogradar labdarúgó csapattal. A tornán 10 csapat
vett részt, tanulóink csapata csak a döntőben szenvedett vereséget (1-0).

Математичко такмичење "Зрињи Илона" - 20.02.2015.
И ове године је 20. фебруара одржано математичко такмичење "Зрињи Илона" на којем је
учешће узело око 700 ученика из Војводине. Укупно, 50 наших ученика је решавало
занимљиве задатаке.
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XXVI. Zrínyi Ilona Matematikai Tesztverseny - 2015.02.20.
Február 20-án idén is megrendezték a Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi fordulóját közel
700 vajdasági diák részvételével. A területi döntők egyik színhelye iskolánk volt. Összesen 50
tanuló foglalkozott az érdekes feleletválasztós feladatokkal.

11. Неуманн информатичко такмичење - 21.02.2015.
У гимназији за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти, одржало се покрајинско такмичење
из информатике "Неуманн" за ученике основних и средњих школа. Из наше школе су
присуствовали ученици: Давид Футо (5.разред), Емеше Богнар (6.разред) и Ерик Кемивеш
(8.разред). У конкуренцији од 50 ученика основних школа, Ерик Кемивеш се у категорији
"корисничке апликације (програм)" пласирао у међународно финале у Мађарској, које ће
се одржати у Сексарду 19-21.03.2015.године. Честитамо!

XI. Neumann informatikai verseny - 2015.02.21.
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium volt a színhelye a Neumann elnevezésű tartományi
informatika versenynek, amelyet az általános és középiskolások körében szerveznek meg.
Iskolánk tanulói közül az ötödikes Futó Dávid, a hatodikos Bognár Emese és a nyolcadikos
Kőműves Erik vettek részt. Az általános iskolások 50 tagból álló konkurensei közül Kőműves
Erik a felhasználói aplikációk kategóriájában eljutott a Magyarországi nemzetközi döntőig,
melyet Szekszárdon 2015.03.19-20-én tartanak. Gratulálunk!

- 97 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.
Фаршанг - 22.02.2015.
Ученици школе и деца предшколске установе организовали су маскембал поводом
опроштаја од зиме и радости због доласка пролећа у лудашку школу дана 13.02.2015.

Farsangi télűző mulatság - 2015.02.22.
A ludasi iskolában az óvodások és a tanulók farsangi télűző mulatságot rendeztek 2015.02.13-án.
Jelmezes felvonulás keretében elégették a telet jelképező Kisze bábút.

Међународно шаховско такмичење у Кунсентмиклошу у Мађарској - 22.02.2015.
Виктор Месарош, ученик V 2 разреда, успешно је учествовао и освојио 6. место на
престижном међународном шаховском такмичењу у Кунсентмиклошу у Мађарској. На
такмичењу је учествовало приближно 80 ученика из разних земаља. Путовање на турнир је
омогућило Војвођанско веће за подршку талентованих ученика.
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Nemzetközi sakkverseny Kunszetmiklóson - 2015.02.22.
A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács jóvoltából MészárosViktor csodálatos sakkos élménnyel
gazdagodott és különösen kedves, figyelmes vendéglátásban részesült a Kunszentmiklóson
megrendezett nemzetközi sakkversenyen. Az AMK Bege Márton Sakk Kulturális és Sport
Egyesület által kitűnően és magas színvonalon megszervezett versenyen közel 80 gyermek vett
részt. Viktor a 6. helyen végzett.
Успех на општинском такмичењу из хемије - 24.02.2015.
У недељу 22.02.2015. одржано је општинско такмичење из хемије у ОШ “Матко Вуковић“
у Суботици. Нашу школу је представила ученица из VII 2 одељења Санела Хорват. Много
сати додатне наставе је донело успех, освојила је II место и право да присуствује
окружном такмичењу у Апатину.Честитамо Санели и желимо јој још мало стрпљења и
издржљивости до окружног такмичења.

Sikeres községi kémia verseny - 2015.02.24.
Vasárnap, 2015.02.22-én a szabadkai Matko Vuković Általános Iskolában megtartották a községi
kémia versenyt. Iskolánkat Horvát Szanella (VII/2) képviselte. A sok emelt szintű óra meghozta
eredményét, vagyis a II. helyezést és annak lehetőségét, hogy Szanella részt vegyen a
2015.03.21-én Apatinban tartandó körzeti versenyen. Gratulálunk és további kitartást kívánunk a
versenyhez!
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Поклон школској библиотеци - 27.02.2015.
Одељење IV 2 поклања 80 књига школској библиотеци, које им је поклонило Удружење
балканских уметника и учитељица Дијана Стевановић. Захваљујемо се!

Ajándék az iskola könyvtárának - 2015.02.27.
A IV/2 osztály 80 könyvet ajándékozott az iskola könyvtárának, melyeket a Balkáni művészek
szövetségétől és Stevanović Dijanatól kaptak. Köszönjük!

МАРТ - MÁRCIUS
У друштву песника - 01.03.2015.
Гости наше школе били су песници Удружења балканских уметника. Своју поезију
ученицима представили су: Симо Б. Голубовић – Палић, Ана Горјана Дабић – Београд,
Душан Живковић – Београд, Неђо Ћићо Стојановић – Београд, Валерио Орлић – Ријека,
Хрватска. Овом приликом ученицима је Удружење балканских уметника поклонило 100
књига за школску библиотеку.
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Költők társaságában - 2015.03.01.
Iskolánk vendégei voltak a Balkáni szövetség művészeinek költői. Iskolánk diákjai előtt ízelítőt
mutattak be költészeteikből: Golubović B. Simo - Palics, Dabić Gorjana Ana - Belgrád, Živković
Dušan - Belgrád, Stojanović Neđo Ćićo - Belgrád, Orlić Valerio - Rijeka. A Balkáni szövetség
művészei ez alaklomból 100 könyvet ajándékoztak iskolánk könyvtárának.

Градско такмичење из математике - 02.03.2015.
У суботу 28. фебруара, у нашој школи је одржано градско такмичење из математике на
којем је учествовало 370 ученика суботичких основних школа. Директорица школе,
Габриела Тот, ученицима је дала кратка упутства за израду задатака и савете како би
ученици радили са што мање стреса. Такмичаре и наставнике је поздравио господин
Блашко Стантић, члан Градског већа задужен за област образовања, након чега је Љубица
Киселички, председница такмичарске комисије за младе математичаре, упутила речи
подршке ученицима на овогодишњем такмичењу. Небојша Гвозденовић, председник
Удружења математичара, свечано је отворио такмичење.
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A városi matematika verseny - 2015.03.02.
Iskolánkban szombaton, február 28-án városi matematika versenyt tartottunk, melyen 370
szabadkai általános iskolás résztvevő volt jelen. Tóth Gabriella igazgatónő rövid utasításokat
adott a tanulóknak a feladatok kidolgozására vonatkozóan, és a stresszmentes munkához
kapcsolódó tanáccsal látta el őket.
Stantić Blaško az Oktatással megbízott Városi Tanács tagja üdvözölte a versenyzőket és a
tanárokat, miután Kiselički Ljubica a fiatal matematikusok versenyzői bizottságának elnöke az
idei év versenyzőihez bátorító szavakkal fordult. A versenyt Gvozdenović Nebojša, a
Matematikusok szövetségének elnöke nyitotta meg.
Час физичког васпитања - 05.03.2015.
Професор Мирослав Петровић одржао је час физичког васпитања у одељењима IV2 и IV4.

Tornaóra - 2015.03.05.
Petrović Miroslav tornatanár a IV/2 és IV/4 tagozatokban megtartotta az órát.
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Додељене дипломе најбољим младим математичарима - 06.03.2015.
У великој већници Градске куће свечано су уручене дипломе најбоље пласираним
ученицима на овогодишњем градском такмичењу из математике. Наши ученици су
показали одличан успех, тако да се четрнаест наших ученика пласирало на окружно
такмичење. Честитамо!

Diplomával jutalmazták a legjobb fiatal matematikusokat - 2015.03.06.
A városháza dísztermében ünnepélyesen átadták a diplomákat azon tanulók részére, akik az idei
városi matematika versenynek a legjobb helyezettei lettek. Tanulóink kiváló eredményt értek el,
így közülük tizennégyen benevezhettek a körzeti versenyre. Gratulálunk!

Такмичење из правописа - 09.03.2015.
Нашу школу је 28. фебруара 2015. године на такмичењу из правописа "Шимоњи Жигмонд"
представљало пет ученика: 5. разред: Лилиана Боснаи (наставница: Ержебет Куктин)
6. разред: Николета Куктин, Абел Сагмаистер, 8. разред: Тамара Пушкаш и Давид Ковач
(наставница: Илдико Арнолд). На овом престижном такмичењу Лилиана Боснаи и Тамара
Пушкаш освојиле су друго место, а Давид Ковач заузео је треће место. На наредном
такмичењу у Новом Саду нашу школу ће представљати Тамара Пушкаш. Честитамо
ученицима!
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Helyesírási verseny - 2015.03.09.
Iskolánkat 2015. február 28-án a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen öt tanuló képviselte:
5.osztály: Bosznai Lilianna (felkészítőtanár: Kuktin Erzsébet) 6.osztály: Kuktin Nikoletta,
Szagmaister Ábel, 8.osztály: Puskás Tamara és Kovács Dávid (felkészítőtanár: Arnold Ildikó)
Ezen a rangos versenyen Bosznai Lilianna II. helyezést, Puskás Tamara II. helyezést és Kovács
Dávid III. helyezést értek el. Az újvidéki megmérettetésen Puskás Tamara képviseli az
iskolánkat. A versenyzőknek, akik ápolják anyanyelvüket, szívből gratulálunk!

Такмичење Франкофонске песме - 09.03.2015
.
Евелин Дамјан, ученица VII 3 одељења, стигла је до покрајинског такмичења
Франкофонске песме које се одржало у Новом Саду 08.03.2015. где је постигла запажен
успех.

Frankofon énekverseny - 2015.03.09.
Damjan Evelin, VII/3 tanulója, a tartományi Frankofon énekversenyen jelentős sikert ért el,
melyet Újvidéken tartottak 2015.03.08-án.
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Направљени су поклони за 8. март - 09.03.2015.
Ученици IV 3 разреда су обрадовали своје маме поклонима.

Elkészültek a nőnapi ajándékok - 2015.03.09.
A IV/3 osztály tanulói ajándékkal örvendeztették meg édesanyjukat.
Путујућа изложба - 10.03.2015.
Ученици шестих и седмих разреда наше школе били су учесници путујуће изложбе.
Креирали су шест плаката, на тему „Одрживи развој породице“. Место одржавања
изложбе: наша школа-истурено оделење на Шупљаку, ОШ "Мирослав Антић", Градска
библиотека, Месна заједница Палић, шупљачка црква. Последњи корак ове акције се
огледао у виду засађивања дрвета у школском дворишту.
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Vándorkiállítás - 2015.03.10.
Iskolánk hatodikos és hetedikes tanulói vándorkiállításon vettek részt. Hat plakátot készítettek az
öngondoskodó család témakörében, ez a téma a természet és az ökológia szabályai köré fonódott.
A kiálítás állomásai: ludasi iskola, ludasi templom parókiája, palicsi iskola, Városi Könyvtár,
Palicsi Helyi Közösség. A befeјező lépés faültetés volt az iskola udvarában.

Црвени Крст Суботице у сарадњи са школама - 11.03.2015.
„Солидарност на делу“ назив је хуманитарне акције коју актив Црвеног крста Суботице
спроводи већ дуги низ година у школама, са циљем да се одређеном броју деце омогући
одлазак на здравстено рекреативни опоравак ван Суботице. Тим поводом, данас је у нашој
школи боравила екипа Црвеног крста који су нашим ученицима практично показали
технику пружања прве помоћи. Ученици су били веома заинтересовани и активно су
учествовали у демонстрацији прве помоћи.
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A Vöröskereszt együttműködése az iskolákkal - 2015.03.11.

Segítségvállalás egymásért az elnevezése annak a humanitárius akciónak, melyet a Vöröskereszt
szabadkai szakszervezete már évek óta szervez az iskolákban, azzal a céllal, hogy egy
meghatározott számú gyermeknek lehetővé tegyen egy Szabadkán kívül zajló egyészségügyirekreációs üdülésre való utazást. Ez alkalomból ma iskolánkba látogatott a Vöröskereszt csapata,
amely tanulóinknak gyakorlatban megmutatta az elsősegélynyújtás technikáit. A tanulók
érdeklődéssel követték az előadást, majd aktívan részt vettek az elsősegély bemutatóján.
Поклони за 8. март - 11.03.2015.
Ученици су направили зумбуле за 8. март.
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Nőnapi ajándékok - 2015.03.11.
Nőnap alkalmából a tanulók jácintokat készítettek.
Gradsko natjecanje iz vjeronauka - 11.03.2015.
U subotu 7.03.2015. po jedna ekipa sačinjena od učenika petih, odnosno sedmih razreda,
predstavljajući našu školu, kao i svoju župu, sudjelovali su na natjecanju iz vjeronauka
organiziranog na razini grada Subotice.
Ekipa petog razreda sastavljena je od sledećih učenika: Gabriella Dukai, Réka Gubi, Flóra Farkas i
Zsófia Makra. Ekipa sedmog razreda bila je u sastavu Emese Pesti i Lénárd Takács. U izuzetno
jakoj konkurenciji, natjecanje su završile pohvalnicom, kao i specijalnom nagradom za sve
učesnike smotre, a to je nagradni izlet iznenađenja, koji će biti realiziran na kraju školske godine.
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Városi szintű hittanverseny - 2015.03.11.
2015. március 7-én az ötödikes és a hetedikes hittanosok egy-egy csapata iskolánk, illetve
plébániájuk színeiben részt vett a városi szinten megrendezett hittanversenyen.
A rendkívül szoros mezőnyben lefolytatott megmérettetésből a Dukai Gabriella, Gubi Réka,
Farkas Flóra és Makra Zsófia, illetve a Pesti Emese és Takács Lénárd alkotta csapatok
dicsérőlevéllel tértek haza, azzal, hogy a verseny többi résztvevőjével együtt az iskolaév végén
jutalomkirándulásra is mennek, melynek úticélja meglepetés.
Ретке и угрожене биљке и животиње - 13.03.2015.
Гост на часу природе и друштва у одељењу IV 2 била је Тања Јотановић, инжењер
пејзажне архитектуре и Нађина мама. Она је ученицима представила своје занимање, али и
објаснила основе екологије и начине како да се заштите ретке биљке. У другом делу часа,
ученици су путем својих презентација навели угрожене биљке и животиње. Гости на овом
часу били су ученици III 1 и III 2 одељења.

Ritka és veszélyeztetett fajok - 2015.03.13.
Természet és társadalom órán a IV/2 tagozat vendége volt Jotanović Tanja, Nađa anyja, aki
tájépítészeti mérnök. Tanulóinknak bemutatta a foglalkozását, és megmagyarázta az ökológia
alapjait, valamint a módját annak, ahogyan meg lehet védeni a ritka növényi fajokat. Az óra
második felében a tanulók prezentációkon keresztül mutatták be a veszélyeztetett növényeket és
állatokat. Az óra vendégei voltak a III/1 és III/2 tagozatok tanulói.
Додела награда са Математичког такмичења - 13.03.2015.
Додела награда са математичког такмичења Војводине "Зрињи Илона" одржало се
11.03.2015. године у Гимназији за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти. На доделу
награда позвана су четири наша ученика и наставница математике, Корнелиа Лабади.
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Ученица Емеше Кемивеш из IV 5 одељења постигла је 2. место, Синтиа Божо из VII 4
одељења 5. место, Река Чикош из VI 3 одељења и Ерик Кемивеш из VIII 4 одељења заузели
су 6. место.

A Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny vajdasági területi fordulójának eredményhirdetése
- 2015.03.13.
A Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny vajdasági területi fordulójának eredményhirdetését
2015. március 11-én, szerdán tartották meg Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban.
Az eredményhirdetésre négy palicsi tanuló és Lábadi Kornélia tanárnő kapott meghívást.
Kőműves Emese (IV/5) 2. helyezést, Bózsó Szintia (VII/4) 5. helyezést, Csikós Réka (VI/3) és
Kőműves Erik (VIII/4) pedig egyaránt 6. helyezést értek el. Gratulálunk!
Дан школе - Будући прваци били су гости наше школе - 14.03.2015.
Ученици IV разреда дочекали су своје другаре, будуће прваке и заједно у игри, песми и
цртању прославили Дан школе.

Iskolanap - iskolánk vendégei voltak a leendő elsősök - 2015.03.14.
A IV. osztály tanulói fogadták barátaikat és tánccal, dallal, rajzolással ünnepelték meg az
Iskolanapot.
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Похвале најуспешнијима на Дан школе - 14.03.2015.
Директорица школе, Габриела Тот, најуспешнијим ученицима је уручила дипломе.

Iskolanap – Dicséret a legsikeresebbeknek - 2015.03.14.
Tóth Gabriella, az iskola igazgatónője Iskolanapon dicsérő okleveleket nyújtott át a legsikeresebb
diákjainknak.
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Прваци на часу света око нас - 14.03.2015.
На часу Света око нас ученици I 1 и I 2 су правили плакат на тему "Ливаде и шума". Сви
ученици су сакупљали сличице, цртеже и фотографије и направили су своје паное који
красе наше учионице.

Elsősök a környezetismeret órán - 2015.03.14.
Az I/1 és I/2 tanulói környezetismeret órán plakátot készítettek a mezőkről és erdőkről. Minden
tanuló részt vett a képek, rajzok, fényképek gyűjtésében és panót készítettek, mely most
tantermünket díszíti.

Љубавни молекули - 16.03.2015.
Наша пензионисана колегиница Жужана Хајнал одржала је час хемије за Дан школе под
називом "Љубавни молекули".
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A szerelem molekulái - 2015.03.16.
Iskolánk nyugalmazott kémia tanárnője Hajnal Zsuzsanna az iskolanap alkalmából különleges
kémia órárt tartott A szerelem molekulái címmel.
„Игра квиза“ и „Квиз знања“ за Дан школе - 16.03.2015.
У оквиру активности које су предвиђене поводом Дана школе наставница Ержика Куктин је
организовала „Игру квиза“ за ученике петих и шестих разреда. Игра је протекла у ведрој
атмосфери. Са значајном предношћу је победила одељење V 3.
На „Квизу знања“ коју је организовала наставница Вера Марковић истом поводом, завидне
резултате су показали сви учесници.

Iskolanapi műveltégi kvízjáték – 2015.03.16.
Az iskolanapi rendezvénysorozat keretén belül műveltségi kvízjátékot szervezett Kuktin Erzsébet
tanárnő az ötödikes és hatodikos tanulók részére. A tanulók négy csapatban mérték össze erejüket.
A diákok örömteli hangulatban boldogan játszottak a játék és tudás öröméért. A játékot kimagasló
fölénnyel az V/3 osztály nyerte.
Az iskolanapi kvízjátékot a szerb tagozatok számáraVera Marković tanárnő szervezte.
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Израда Сиерпинског тепиха - 16.03.2015.
У активности израде Сиерпинског тепиха из нижих одељења учествовале су учитељице
трећих разреда: Олга Тешић, Данијела Меанџија, Јулија Кубичковић, Харгита Липтак и
Елеонора Старек са својим одељењима. Ова креативна активност је веома заинтересовала
децу и све је протекло у доброј атмосфери.

Sierpinski-szőnyeg kidolgozása - 2015.03.16.
A Sierpinski-szőnyeg kidolgozásában az alsós osztályok közül a harmadikosok Starek Eleonóra,
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Lipták Hargita, Kubičković Júlia, Meandžija Danijela és Tešić Olga vettek részt tagozataikkal. Ez
az alkotói tevékenység felkeltette a gyerekek érdeklődését, és a munka jó hangulatban telt.
Пролеће је у ваздуху - 17.03.2015.
Ученице одељења III 4 Патрициа Салаи, Река Шуге и Виола Хеђи су на секцији енглеског
језика израдиле плакат на тему „Пролеће је у ваздуху – Spring is in the air“. Плакат краси
један од паноа у учионици број 8, која је уједно и кабинет за енглески језик.

Közeledik a tavasz - 2015.03.17.
Szalai Patrícia, Süge Réka és Hegyi Viola, a III/4 osztály tanulói a közelgő kikelet alkalmából
plakátot készítettek angol szakkörön. A plakát, amelynek mottója Közeledik a tavasz – Spring is
in the air, a 8-as számú tanterem egyik panóját díszíti.

Треће место на Општинском такмичењу из српског језика - 17.03.2015.
Ученица VII 2 одељења, Маја Шутиев, освојила је треће место на Општинском такмичењу
из српског језика и пласирала се на Окружно такмичење које ће бити одржано 18. априла.
Честитамо!

Harmadik helyezés a Községi versenyen szerb nyelvből - 2015.03.17.
Šutiev Maja, a VII/2 tanulója, harmadik helyezett lett a Községi versenyen szerb nyelvből és
bejutott a Körzeti versenyre, melyre április 18-án fog sor kerülni. Gratulálunk!
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Кенгур без граница 2015 - 19.03.2015.
И ове године наша школа је узела учешће на такмичењу "Кенгур без граница 2015", који се
одржава широм света. Ове године је учествовао 141 ученик наше школе од првог до осмог
разреда. Ова манифестација је светског карактера и има за циљ популаризацију
математике, а одржава се у преко 60 држава широм света.

Kenguru határok nélkül 2015 - 2015.03.19.
Iskolánk ezúttal is részt vett a Kenguru határok nélkül 2015 elnevezésű versenyen, melyet a világ
számos országában megtartanak. Az idén iskolánk 141 tanulója versenyzett az elsősöktől a
nyolcadikosokig. A rendezvény nemzetközi jellegű és a matematika népszerűsítésének céljával
több mint 60 országban kerül évente megrendezésre.
Делимично помрачење сунца - 20.03.2015.
Након дуже паузе, 20.03.2015. године у преподневним сатима, имали смо прилику да
посматрамо 60 % помрачење сунца. Помрачење сунца настаје када Месец заузме позицију
између Земље и Сунца, а сенка Месеца се рефлектује на нашу планету. На Земљи се ова
појава манифестује само у површини сенке. Величина Сунца и Месеца на небу је
приближно иста пошто је Месец 400 пута мањи од Сунца, али зато је и 400 пута ближи
Земљи. То омогућује да Месец сасвим покрије Сунце и на тај начин се на Земљи може
видети потпуно помрачење Сунца.
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Részleges napfogyatkozás - 2015.03.20.
Hosszabb szünet után ismét napfogyatkozást láthattunk március 20-án, a délelőtti órákban. A
fogyatkozás közel 60%-os volt. Napfogyatkozás olyankor jön létre, amikor Holdunk a Föld és a
Nap közé kerül, és a Hold árnyéka bolygónkra vetül. A jelenség a Föld felszínén állva csak az
árnyék területéről figyelhető meg. A Napnak és a Holdnak az égen látható mérete közel
egyforma, mivel a Hold a Napnál 400-szor kisebb és 400-szor közelebb is van, ezért kedvező
helyzetben a Hold az egész napkorongot eltakarhatja.
Окружно шаховско такмичење основних школа - 21.03.2015.
На Окружном шаховском такмичењу основних школа, које је акредитовано од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја ученици наше школе освојили су два
1. места, четири 2. места и једно 3. место.
Појединачно такмичење: дечаци од 1. до 2. разреда: Адам Б. Варга - 2. место девојчице од
1. до 2. разреда: Анамариа Шлавик - 2. место девојчице од 3. до 4. разреда: Жофиа Б. Варга
- 2. место, Николет Берењи - 3. место девојчице од 5. до 6. разреда: Петра Јујић - 1. место,
Вања Цветановић - 2. место
Екипно такмичење: Девојчице од 1. до 8. разреда: 1. место (састав: Анамариа Шлавик,
Петра Јујић, Жофиа Арнолд, Вања Цветановић, Николет Берењи, Жофиа Б. Варга).
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Általános iskolai körzeti sakkverseny - 2015.03.21.
A minisztérium által akkreditált általános iskolai körzeti sakkversenyen a palicsi iskola két első,
négy második és egy harmadik helyezést ért el.
Egyéni verseny:
fiúk 1-2. osztály: B. Varga Ádám - 2. hely
lányok 1-2. osztály: Slávik Annamária - 2. hely
lányok 3-4. osztály: B. Varga Zsófia - 2. hely, Berényi Nikolett - 3. hely
lányok 5-6. osztály: Jujić Petra - 1. hely, Cvetanović Vanja - 2. hely
Csapatverseny:
lányok 1-8. osztály: 1. hely (összeállítás: Slávik Annamária, Jujić Petra, Arnold Zsófia,
Cvetanović Vanja, Berényi Nikolett, B. Varga Zsófia)

11. Неуманн међународно информатичко такмичење - 23.03.2015.
Овог викенда, 19-21.03.2015, у Сексарду (Мађарска) је одржано 11. Неуманн међународно
информатичко такмичење на којем је нашу школу успешно представљао Кемивеш Ерик
(VIII 4). У категорији "корисничке апликације" био је једини представник суботичке
општине и са врло добрим резултатима је представио свој рад "Програм за израду
школског распореда". Честитамо!
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XI. Neumann nemzetközi informatika verseny - 2015.03.23.
A hétvégén, 2015.03.19-21-én, Szekszárdon (Magyarországon) tartották meg a XI. Neumann
nemzetközi informatika versenyt, amelyen iskolánkat Kőműves Erik (VIII/4) tanuló képviselte
sikeresen. Az alkalmazói kategóriában egyedüli képviselője volt a szabadkai községnek és
nagyon jó eredménnyel mutatta be munkáját, az órarend készítő programot.
Такмичење у шаху - 23.03.2015.
Анамариа Шлавик, ученица II/4 разреда је учествовала на Окружном такмичењу у шаху,
21.03.2015. и освојила друго место. Анамариа похађа часове шаховске секције у школи,
коју води наставник Жомбор Рожа од децембра прошле године. Честитамо!

Sakkverseny - 2015.03.23.
Slávik Annamária, a II/4 osztály tanulója 2015.03.21-én, második helyezést ért el a körzeti
sakkversenyen. Annamária decembertől tagja a szakkörnek, melyet Rózsa Zsombor vezet.
Gratulálunk!

Светски Дан воде - 25.03.2015.
Поводом обележавања светског Дана воде ученици осмог разреда, у оквиру екологије,
припремили су пригодни плакат.

A víz világnapja - 2015.03.25.
A víz világnapja alkalmából nyolcadikos tanulóink plakátot készítettek a környezetvédelem
témakörén belül.
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Ускршње изненађење - 25.03.2015.
Такач Моника је ученике IV 3 и II 4 разреда изненадила поклонима за Ускрс. Сваки ученик
је добио ускршњег зеку о којем треба да брине према упутству, како би до празника могли
у гнездо да ставе шарена јаја. Хвала лепо!

Ünnepi meglepetés - 2015.03.25.
Takács Mónika a IV/3 és a II/4 osztály tanulóit húsvéti nyuszikkal lepte meg. A tanulóknak az
utasítás szerint kell gondoskodniuk a nyuszikról, hogy húsvétra a nyuszifészekbe tehessék a
színes tojásokat. Köszönjük szépen!
Изложба слика и фотографија уз песничко дружење - 25.03.2015.
Библиотека Палић је поново отворила врата ученицима IV 1 и IV 2, те изложила слике
Дивне Лулић Јовичић и фотографије Ласла Тота. Наведени аутори су представили и своје
поетско стваралаштво. Овом приликом ученици су имали прилику да упознају песникињу
Славицу Лукач Торма и сликара Иштвана Терек.

Kép és fényképkiállítás költői barátkozással ötvözve - 2015.03.25.
A Palicsi Könyvtár ismét megnyitotta ajtaját a IV/1 és IV/2 tagozatok tanulói előtt és kiállította
Lulić Jovičić Divna képeit és Tóth László fényképeit. Az említett szerzők bemutatták költői
alkotásaikat is. Ezúton nyílt lehetőségünk Lukács Torma Slavica költőnő és Török István
festőművész megismerésére is.
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Озелењавање школског дворишта - 26.03.2015.
Наши ученици су са ентузијазмом, током марта месеца, учествовали у озелењавању школе
и улепшавању школског дворишта.

Az iskolaudvar szépítése - 2015.03.26.
Diákjaink örömmel vettek részt márciusban az iskola rendezésében. Szépítették a füves
területeket és a járdákat a sportpályák közelében.

Такмичење из веронауке - 26.03.2015.
У Суботици је 21. марта одржано такмичење за 4. и 6. разред из веронауке. Такмичари су
се такмичили у екипама. Ученице IV 5 разреда Рамона Фаркаш, Река Гуљаш Олдал,
Анастазија Ковач, Емеше Кемивеш и Ноеми Салаи су освојиле прво место. Честитамо им!

Hittanverseny Szabadkán - 2015.03.26.
Március 21-én tartották meg a IV. és VI. osztályosok részére Szabadkán a hittanversenyt. A
hittanosok csapatokban nevezhettek és versenyeztek különböző feladatkörökben. A IV/5 osztály
tanulói: Farkas Ramóna, Gulyás Oldal Réka, Kovács Anasztázia, Kőműves Emese és Szalai
Noémi első helyezést értek el. Gratulálunk nekik!
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Окружно такмичење из математике - 29.03.2015.
Ученици наше школе учествовали су на Окружном такмичењу из математике које је
одржано 28.3. у ОШ "Кизур Иштван" у Суботици и постигли запажен успех. IV разред
Емеше Кемивеш - I место, Нађа Јотановић - II место, Рамона Фаркаш - похвала: V разред
Жофиа Макра III место. Честитамо свим учесницима на постигнутим резултатима.

Körzeti verseny matematikából - 2015.03.29.
Iskolánk tanulói részt vettek a körzeti matematika versenyen, melyet a Kizúr István Általános
Iskolában tartottak meg Szabadkán március 28-án, és ahol tanulóink remek eredményt értek el. A
IV. osztályosok közül Kőműves Emese első helyezett lett, Jotanović Nađa második, Farkas
Ramóna pedig dicséretben részesült. Az V. osztályos Makra Zsófia a harmadik helyezést érte el.
Tanulóinknak gratulálunk az elért eredményekhez!
Ускрс - 31.03.2015.
Ученици IV 4 разреда су уз подршку цвећаре „Примула" припремили ускршње украсе.

Húsvéti készülődés - 2015.03.31.
A IV/4 osztály tanulói a Primula virágüzlet jóvoltából húsvéti asztaldíszeket készíthettek.
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АПРИЛ - ÁPRILIS
АПРИЛИЛИЛИ - 01.04.2015.
Поводом првог априла ученици I 3 разреда направили су веселе фигуре на часу слободних
активности.

ÁPRILILILI - 2015.04.01.
Április elseje alkalmából szabadaktivitási órán vidám figurákat készítettek az 1/3 osztály tanulói .
УСКРС - 01.04.2015.
Ученици I 3 одељења су се спремили за Ускрс.
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HÚSVÉT - 2015.04.01.
Az I/3 osztály tanulói képeslapok és húsvéti tojások rajzolásával készülődnek az ünnepekre.
Сребрна медаља за Реку - 02.04.2015.
Река Арнолд, ученица II 4 одељења, прошлог викенда је учествовала на Државном
првенству модерног балета и са својим вршњацима, члановима Креатив студио Суботица,
освојила сребрну медаљу. Овим успехом Река је успела да се квалификује за такмичење
које ће се одржати у Бечу. Честитамо !

Réka ezüstérme - 2015.04.02.
Arnold Réka, a II/4 osztály tanulója az elmúlt hétvégén 2. helyezést ért el az országos modern
balett versenyen. Réka és társai a Krativ Studio tagjai, és Bécsben versenyeznek újra.

Били смо креативни - 02.04.2015.
Ученици II 4 одељења су уз помоћ родитеља, Анабеле Бриндза, израдили ускршње
поклоне.
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Alkotásaink - 2015.04.02.
A II/4 osztály tanulói Brindza Annabella segítségével ötletes húsvéti ajándékokat készítettek.

Дрвено јаје - 02.04.2015.
Ученици IV 1 одељења спремно дочекују васкршње празнике. Офарбали су необична јаја.

Fából készült tojások - 2015.04.02.
A IV/1 tagozak tanulói felkészülve várják a húsvéti ünnepeket. Különleges tojásokat festettek.
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Наградно путовање у Беч - 02.04.2015.
Ученица наше школе, Маја Шутиев, из VII 2 одељења је на Општинском такмичењу из
српског језика освојивши треће место добила награду да заједно са осталим награђеним
ученицима и наставницима отпутује у Беч 28.03.2015. Честитамо и желимо пуно среће на
Окружном такмичењу 18.04.2015!

Jutalomkirándulás Bécsbe - 2015.04.02.
Iskolánk VII/2 osztályos tanulója Šutiev Maja a szerb nyelvből tartott Községi versenyen
harmadik helyezett lett, minek folytán a többi jutalmazott tanulóval és tanáraikkal együtt
2015.03.28-án Bécsbe kirándulhatott. Gratulálunk, és sok sikert kivánunk neki a 2015.04.18-án
megtartandó körzeti versenyhez!

Такмичење из матерњег језика - 02.04.2015.
И ове године је у суботичкој општини, за такмичење из матерњег језика које организује
Министартсво образовања заједно са Факултетом за мађарски језик и књижевност, била
домаћин ОШ "Хуњади Јанош" из Чантавира. Учествовао је 81 ученик из 13 школа.
Ученици наше школе су постигли лепе резултате. 5. разред: I место - Роланд Ринд (ученика
је припремила наставница Ержебет Куктин), IV место - Лилиана Боснаи (припрема:
Ержебет Куктин), V место - Виола Корхец (припрема: Ержебет Куктин). 6. разред: II место
- Емеше Богнар (припрема: Ержебет Куктин), III место - Богларка Б. Варга (припрема:
Илдико Арнолд) 7. разред: I место - Синтиа Божо (припрема: Ержебет Куктин), VII место Харгита Рока (припрема: Ержебет Куктин) 8. разред: II место - Тамара Пушкаш (припрема:
Илдико Арнолд), VII место - Тамаш Капоста (припрема: Илдико Арнолд) IX место - Алекс
Буш (припрема: Илдико Арнолд) Честитамо ученицима! Ученицима желимо пуно успеха
на Окружном такмичењу !
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Anyanyelvi verseny - 2015.04.02.
A szabadkai községben az idén is a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola volt a házigazdája
a Magyar Tanszék és az Oktatási Minisztérium anyanyelvi versenyének, amelyen 81 tanuló vett
részt 13 iskolából.
Iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket értek el.
5. osztály:
I. Rind Roland (felkészítő Kuktin Erzsébet)
IV. Boszai Lilianna (felkészítő Kuktin Erzsébet)
V. Korhecz Viola (felkészítő Kuktin Erzsébet)
6. osztály:
II. Bognár Emese (felkészítő Kuktin Erzsébet)
III. B.Varga Boglárka (felkészítő Arnold Ildikó)
7. osztály:
I. Bózsó Szintia (felkészítő Kuktin Erzsébet)
VII. Róka Hargita (felkészítő Kuktin Erzsébet)
8. osztály:
II. Puskás Tamara (felkészítő Arnold Ildikó)
VII. Káposzta Tamás (felkészítő Arnold Ildikó)
IX. Bús Alex (felkészítő Arnold Ildikó)
Gratulálunk a diákoknak! Sok sikert a körzeti versenyhez!

Додела награда са окружног такмичења из математике - 02.04.2015.
У Великој већници Градске куће у четвртак, 2. априла, свечано су уручена признања
најуспешнијим ученицима Окружног такмичења из математике, чији је домаћин прошлог
викенда била ОШ „Кизур Иштван”. Поред диплома, ученицима су додељене и пригодне
награде.
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A körzeti matematika verseny ünnepélyes díjkiosztója - 2015.04.02.
Április 2-án a szabadkai városháza dísztermében ünnepélyes keretek között vehették át
megérdemelt okleveleiket és dicséreteiket azok az általános iskolások, akik a március 28-án
megtartott körzeti versenyen jól szerepeltek. A körzeti verseny házigazdája a Kizur István
Általános Iskola volt.

На часу математике - 03.04.2015.
Ученици I 1 су на часу математике решавали проблемске задатке у тандему. Свако је
изабрао свога друга у жељи да му помогне. Решавајући задатке још више смо градили
наше другарске односе.

Matematikaórán - 2015.04.03.
Az I/1 tagozat tanulói matematikaórán feladatokat oldottak meg páros munkában. Mindenki
igyekezett segíteni a társának. A feladatok megoldása által méginkább igyekeztünk elmélyíteni a
barátságunkat.
Светски Дан особа са аутизмом - 03.04.2015.
Поводом 2. априла, светског Дана особа са аутизмом, ученици I 1 су нацртали по једно
шарено јаје са плаветним сјајем попут њиховог света. На овај начин покушали смо послати
поруку да се морају победити предрасуде ."Не тугујте што нисте остварили снове,
несрећан је само онај који није сањао". Ово је порука коју су прваци послали својим
друговима, који живе у свом свету плаветнила и тишине. Аутизам не може да се лечи, али
може да буде додирнут нашим светом.
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Az autisták világnapja - 2015.04.03.
Az autisták világnapja, április 2. kapcsán az I/1 tanulói egy-egy kékes fényű, saját világukhoz
hasonló, tarka tojást rajzoltak. Ezáltal igyekeztünk annak üzenetét küldeni, hogy az előitéleteket
le kell küzdeni. Ne szomorkodjatok, hogy nem valósítottátok meg álmaitokat, mert az a
boldogtalan aki nem is álmodott! - küldték az elsősök üzenetüket barátaiknak, kik a kék
csöndesség világában élnek. Az autizmust nem lehet gyógyítani, de világunk által meg lehet
érinteni azt.
Припремамо се за Ускрс - 04.04.2015.
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Húsvéti készülődés - 2015.04.04.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a napközis tanulók!

Градски квиз Црвеног крста - 16.04.2015.
Поводом обележавања 7. априла - светског Дана здравља, у организацији Црвеног крста,
као и у градској организацији одржан је квиз "Шта знаш о здрављу, шта знаш о Црвеном
крсту?" Ученици седмих раздреда су представили нашу школу са две екипе од три
ученика.

A Vöröskereszt városi kvíz játéka - 2015.04.16.
A Vöröskereszt városi szervezete április 7-én az Egészség világnapja kapcsán kvíz játékot
rendezett: Mit tudsz az egészségről és a Vöröskeresztről? címmel. A hetedikes tanulók
képviselték iskolánkat két háromtagú csapattal.
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Мислиша 2015 - 17.04.2015.
Остали ученици су такође освојили доста поена што само говори о потенцијалу наших
ђака. Сви који желе да виде колико су освојили бодова нека се обрате наставници Мири
Мијић.

Misliša 2015 - 2015.04.17.
A Misliša 2015 matematikaversenyen iskolánk tanulói szép eredményeket értek el : Buljovčić
Petra (IV. osztály) 3. helyezés, míg dicséretben részesültek Mihajlović Petra (II. osztály),
Vojnović Ilija (II. osztály), Njers Bako Ivan (IV. osztály), Jotanović Nađa (IV. osztály), Jujić
Petra (V. osztály) és Gvozdenović Ilija (VI. osztály). Gratulálunk!
AМВ 2015 - 18.04.2015.
Ученици IV 4 одељења успешно су представили нашу школу на такмичењу основних
школа из уметности. Наша ученица, Ана Фогараши је у категорији соло певања освојила
прво место, а драмска група освојила је четврто место. Чeститамо!

ÁMV 2015 - 2015.04.18.
A IV/4 osztály tanulói sikeresen szerepeltek az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjén.
Fogarasi Anna szólóének kategóriában első, a színjátszó csoport pedig negyedik helyezést ért el.
Gratulálunk!
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Републичко такмичење у шаху - 19.04.2015.
На Републичком такмичењу основних школа у шаху, које се одржало 18.04.2015. године у
Врбасу, ученица V 1 разреда, Петра Јујић, у веома јакој конкуренцији (девојчице од V до
VI разреда) освојила је 12. место. Да се подсетимо, Петра је право учешћа на Републичком
такмичењу обезбедила освојеним првим местом на Окружном такмичењу.

Köztásrsasági sakkverseny - 2015.04.19.
Az általános iskolák köztársasági sakkversenyén Jujić Petra V/1 osztályos tanuló rendkívül erős
mezőnyben a 12. helyezést érte el. Emlékeztetőül Petra a köztársasági versenyen való indulási
jogát a körzeti verseny megnyerésével biztosította.
Час српског језика - 21.04.2015.
Наставница српског језика, Весна Падежанин, одржала је час српског језика ученицима
IV 1 одељења.

Szerbóra - 2015.04.21.
Padežanin Vesna szerbtanárnő órát tartott a IV/1 tagozat tanulóinak.

Посета пречистачу отпадних вода - 22.04.2015.
У петак, 17.04.2015. године, били смо у стручној посети пречистачу отпадних вода у
Суботици. Ученике одељења VIII 1 и VIII 2 пратили су наставница хемије, Јацинта Перна,
наставник географије Феликс Кривошија и волонтерка Андреа Вујковић Ламић. Кренули
смо ујутру у пола осам, а пошто смо ишли поред језера, требало нам је 45 минута да
стигнемо до пречистача. Време је било дивно, али ветровито. Особље запослено на
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пречистачу нам је презентовало етапе пречишћавања отпадних вода. Деца су била веома
заинтересована и послушна, стекли су увид и у процес рачунарског управљања
пречишћавањем.

A szabadkai szennyvíztisztítóban jártunk - 2015.04.22.
A VIII/1 és a VIII/2 osztály 2015. április 17-én ellátogattak a szabadkai Vízművekbe Perna
Jácinta, Krivošija Feliks illetve Vujković Lamić Andrea kíséretében. Reggel fél nyolckor indultak
az iskola elől, majd miután elhaladtak a Palicsi-tó mellett, a harmadik szektor után a körúton
folytatták útjukat. A Vízművekbe 45 perc alatt értek oda, ahol egy vegyésztechnológus
körbevezetett őket, elmagyarázva a szennyvíztisztítás folyamatait. Az idő rendkívül szép volt, de
egy kissé szeles. Tanulóik érdeklődőek voltak és nagyon élvezték ezt a látogatást.
Посета библиотеци на Палићу - 23.04.2015.
Ученици VI 4 одељења су 23.04.2015. посетили библиотеку на Палићу. Библиотекарка, Ева
Келч, показала је ученицима библиотеку и изложбу слика ликовне секције "Јожеф Ач".
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Látogatás a palicsi könyvtárba - 2015.04.23.
2015.04.23-án a VI/4 osztály osztályfőnökükkel, Kápiszta Gabriellával ellátogattak a palicsi
könyvtárba. Kelcs Éva könyvtáros előadást tartott a diákoknak. A tanulók megnézték az Ács
József képzőművészeti szakkör kiállítását.
Гости песници из Хрватске и Црне Горе - 23.04.2015.
Нашу школу посетили су песници: Славка Кликовац из Подгорице, Здравко Одорчић и
Верица Кухарић из Загреба. Овом приликом школа је добила на поклон слику од сликарке
и песникиње Славке Кликовац, те захвалнице Удружења “Визија” из Црне Горе и
“Културе Снова” из Хрватске.

Horvátországi és montenegrói költők voltak a vendégeink - 2015.04.23.
Iskolánkba látogattak: Kikovac Slavka Podgoricaból, Odorčić Zdravko és Kukarić Verica
Zágrábból. Ez alkalomból az iskola egy festményt kapott ajándékba Kikovac Slavka költőnőtől,
valamint köszönőlevelet a montenegrói Vizija és az Álmok kultúrája horvátországi
egyesületektől.
На тениском терену - 24.04.2015.
Ученици I 1и I 2 посетили су Тенис клуб на Палићу. Присуством једном тениском
тренингу ђаци су имали могућност да се ближе упознају са белим спортом. Кроз неколико
једноставних вежбица одмах после загревања, тенис је још више заинтересовао ученике.
Заинтересовани ученици могу да се укључе у редовне тренинге. Можда у неком од њих
спава Ноле или Ана.
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A teniszpályán - 2015.04.24.
A Palicsi teniszklub vendégei voltak az I/1 és I/2 tanulói. Egy edzésen való részvétellel a
tanulóknak lehetősége nyílt közelebbről megismerkedni ezzel az érdekes sporttal. A bemelegítés
után néhány egyszerű gyakorlaton keresztül sikerült felkelteni a tanulók érdeklődését. Kik
szeretnének foglalkozni ezzel a sporttal, bekapcsolódhatnak a rendszeres edzésekbe. Lehet, hogy
köztük ott rejlik az új Nole vagy Ana.
Фрушкогорски маратон - 25.04.2015.
Чланови планинарске секције наше школе успешно су савладали маратонску стазу дугу 18
км. Сви смо уживали у лепом времену и лепотама Фрушке горе. Наше младе планинаре
пратили су наставници Феликс Кривошија, Мирослав Петровић и Александар Давид.

Gyalogtúra a Fruška gorán - 2015.04.25.
Iskolánk hegymászószakköre sikeresen meghódította azt a 18 km hosszú ösvényt, mely
csodálatos kilátást nyújtott a Fruška gorára. Fiatal hegymászóinkat Krivošija Feliks, Petrović
Miroslav és David Aleksandar kisérték el.
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Градско такмичење „Шта знаш о саобраћају?“ - 26.04.2015.
У нашој школи одржано је Градско такмичење под називом "Шта знаш о саобраћају?"

Mit tudsz a közlekedésről? - Városi verseny - 2015.04.26.
Iskolánk volt a házigazdája a Városi közlekedésversenynek, melynek címe Mit tudsz a
közlekedésről?
Дан планете Земље - 27.04.2015.
Поводом Дана планете Земље успешно је одржана акција прикупљања рециклажног отпада
и том приликом сакупили смо 160 кг ПЕТ амбалаже и 2 кг алуминијума, које смо предали
„Еко Фениксу“-предузећу за прикупљање секундарне амбалаже. Највреднији су били: 1.) II
2 одељење са 50,39 кг 2.) IV 3 одељење са 29,13 кг 3.) VI 3 одељење са 23,17 кг ПЕТ
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амбалаже. VII 4 одељење је сакупило 1,2 кг алуминијума, а VI 3 одељење 0,8 кг.
Селектовали смо сакупљене батерије, које се могу рециклирати. Неупотребљиве треба
неутралисати и уколико их будемо чували на сувом месту, не загађују околину.
Захваљујемо се свима, који су бар уз мало помоћи, учествовали у сабирној акцији и
допринели улепшању места, које зовемо Земљом.

A Föld napja - 2015.04.27.
2015.04.22-én a Föld napja alkalmából a műanyag- és alumíniumgyűjtő akció sikeresen zajlott.
Összesen 160 kg műanyagot és 2 kg alumíniumot adtunk át az Eco Fenix nevű
hulladékgyűjtőnek.
A legügyesebbek: 1.) a II/2 osztályközösség volt 50,39 kg-mal, 2.) a IV/3 29,13 kg 3.) a VI/3
23,17 kg műanyaggal. Alumíniumból pedig: VII/4 -1,2 kg, a VI/3- 0,8 kg-ot gyűjtött.
Kiválogattuk a begyűjtött szárazelemeket, melyeknek egy része újrahasznosítható. A
használhatatlanok semlegesítésére még várni kell, de ha száraz helyen tároljuk nem szennyezik a
környeztet. Köszönet mindenkinek, aki segítségével egy picit is hozzájárult a gyűjtéshez, mert
ezzel is szebbé tettük a helyet, amit Földnek hívunk.
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26. Сајам образовања - 27.04.2015.
На Сајму се представило 10 средњих школа из Суботице и Бачке Тополе, неки факултети и
по једна висока школа из Новог Сада и Београда. Циљ овог сајма је да омогући ученицима
боље упознавање са образовним профилима, могућност да поставе питања, која ће им
"приближити" нека од занимања, створити им јаснију слику о истима и предочити
реалнију слику о "шансама" за запошљавање у одабраној струци.

XXVI. Oktatási kiállítás - 2015.04.27.
A kiállításon 10 szabadkai és bácstopolyai középiskola mutatkozott be, néhány belgrádi és
újvdéki egyetem valamint egy-egy főiskola. A kiállítás célja az volt, hogy lehetővé tegye a
különféle szakok megismerését, és lehetőséget nyújtson a tanulók számára olyan kérdések
felvetésében, melyek reális képet adnak a szakokról és befejeztük után az elhelyezkedés
esélyeiről.

СУ ЛИГА Шампиона у малом фудбалу - 28.04.2015.
Лига СУ шампиона у малом фудбалу. Данас је наша школа била домаћин турнира у малом
фудбалу за ученике 5. и 6. разреда. Поред наше екипе, играли су и ученици ОШ "Хуњади
Јанош" из Чантавира, и ОШ "Жарко Зрењанин" из Суботице. Прво место су освојили
фудбалери из Чантавира са две победе, 7:2 и 10:3 ; 2. место је освојила екипа из Суботице,
са победом 3:0 и поразом 7:2 ; 3. место је припало нашој екипи са два пораза 3:0 и 10:3 . За
екипу наше школе су играли: Давид Такач V 2; Предраг Душанић V 2; Вукашин Батровић
V 2; Никола Вечерина V 2; Милош Станојевић V 2; Сава Тодић VI 2; Филип Радмиловић V
1; Урош Башић V 1; Тамаш Фењсароши VI 3; Ерик Жигмонд VI 3; Чонгор Клебечко VI 3;
Момцима честитке на фер и спортској игри.
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Su győztesek ligája - 2015.04.28.
Iskolánk volt a házigazdája az 5. és 6.-os korosztályt felölelő kisfoci bajnokságnak. Csapatunk
mellett a csantavéri Hunyadi János Áltаlános Iskola és a szabadkai Žarko Zrenjanin iskolák
focistái játszottak.
Az 1. helyezett a csantavéri csapat 7:2 és 10:3 győzelmekkel,
2. helyezett a szabadkai csapat 3:0 győzelemmel és 7:2 vereséggel,
a 3. helyezés csapatunkat illeti két vereséggel: 3:0 és 10:3.
Iskolánk csapatában a következő tanulók játszottak: Takač David V/2, Dušanić Predrag V/2,
Batrović Vukašin V/2, Večerina Nikola V/2, Stanojević Miloš V/2, Todić Sava VI/2, Radmilović
Filip V/1, Bašić Uroš V/1, Fényszárusi Tamás VI/3, Zsigmond Erik VI/3 és Klebecskó Csongor
VI/3. A fiúknak gratulálunk a sportszerű játékhoz!
Резултати Мислише - 28.04.2015.
Ученици IV 1 одељења на такмичењу из математике "Мислиша" постигли су веома добар
успех. Петра Буљовчић се пласирала на треће место, а Иван Њерш Бако је добио похвалу.
Честитамо!

A Misliša matematikaverseny eredményei - 2015.04.28.
A IV/1 osztály tagozat a Misliša nevű matematikaversenyen a következő eredményeket érte el:
Buljovčić Petra harmadik helyezett lett és Njerš Bako Ivan dícséretben részesült. Gratulálunk!
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Сарадња са Меркатором - 28.04.2015.
Ученици III 1 и IV 1 одељења су 23. марта учествовали у програму које је организовао
„Меркатор“ поводом Ускрса. Послужени су слаткишима и соковима и сви су били
задовољни.

Együttműködés a Merkatorral - 2015.04.28.
A III/1 és IV/1 tagozatok március 23-án részt vettek a Merkator által szervezett húsvéti
programon. Édességgel és szörppel kínálták meg a fellépőket. Mindenki jól érzete magát.
“Сунчева разговоријада” Славке Кликовац - 28.04.2015.
Обележен је Дан књиге драматизацијом текстова из збирке “Сунчева разговоријада”
Славке Кликовац из Подгорице. Ученици IV 1 и IV 2 су на часу ликовне културе израдили
лутке, а затим пред другарима школе извели луткарску представу. Угледни час су
припремиле учитељице: Вера Сремац, Дијана Стевановић и ауторка књиге Славка
Кликовац. Гост на часу био је и Слободан Петров, песник из Суботице, који је деци
представио своје еколошке песме. Овом приликом нашој школи је уручена од стране
Удружења балканских уметника – Захвалница за међународну сарадњу у уметности.
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Kikovac Slavka szövegalkotásainak dramatizációja - 2015.04.28.
Iskolánkban a Könyv napját a podgoricai Kikovac Slavka, kötetben kiadott szövegeinek
dramatizációja által ünnepeltük meg. A IV/1 és IV/2 tagozatok tanulói képzőművészet órán
kidolgozták a bábokat majd iskolatársaik előtt bábelőadást jelenítettek meg. A bemutató órát a
tanítónénik: Sremac Vera, Stevanović Dijana és a könyv szerzője Kikovac Slavka készítették elő.
Az óra vendége Petrov Slobodan, szabadkai költő volt, aki a gyerekeknek bemutatta saját
ökológiai verseit. Ez alkalomból iskolánknak, a művészetben való nemzetközi
együttműködéséért, a Balkáni szövetség köszönőlevelet nyújtott át.
Час српског језика - 29.04.2015.
Наставница српског језика, Весна Падежанин, одржала је час упознавања ученицима IV 2
одељења.

Szerbóra - 2015.04.29.
Padežanin Vesna szerbtanárnő, órát tartott a IV/2 tagozatban.

МАЈ - MÁJUS
Припрема за Дан мајки - 04.05.2015.
Припрема за Дан мајки у продуженом боравку.
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Anyák napi készülődés a napköziben - 2015.05.04.

Успеси ученика наше школе - 04.05.2015.
Ученици наше школе II 4 и I 3 разреда су постигли запажене резултате у оквиру
ваннаставних активности. Рицхард Рока је освојио бронзану медаљу на међународном
турниру, као члан карате клуба "Палић". Ученици Вираг Чисар, Анита Конц, Река Арнолд,
Анамарија Шлавик, Арнолд Липтак и Адам Б. Варга су освојили треће место на
такмичењу. Припремили су их на секцији свирања цитре у МЗ „Палић".

Tanulóink sikerei - 2015.05.04.
Iskolánk II/4 és I/3 tagozatába járó tanulói, figyelemre méltó eredményeket értek el a tanításon
kívüli tevékenységek keretein belül. Róka Richárd aki a Palics karate klub tagja, nemzetközi
versenyen bronzérmet szerzett. Csiszár Virág, Konc Anita, Arnold Réka, Slávik Annamária,
Lipták Arnold és B.Varga Ádám pedig harmadik helyezést értek el a Szólj síp, szólj! versenyen.
A Palics HK citerajátékra vonatkozó szakcsoportja készítette fel őket.

Еколошке игре - 04.05.2015.

- 142 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.
Екипа наше школе је постигла резултат на еколошком конкурсу.

Ökocivilizációs játékok - 2015.05.04.
Iskolánk csapata elismerést kapott Az öngondoskodó család pályázaton. A dicséretet, a
társadalmi, ökológiai szolidaritás és világméretű akciójában való kiemelkedő tevékenységéért
kapta.
Гмизавци - 06.05.2015.
Актив биолога је 30.04.2015. године организовао предавање у свечаној сали за шестаке.
Предавање се заснивало на области зоологије, а спроведено је уз помоћ ветеринарке
Дијане Добо и Беате Сабади. Ученици су имали прилике да чују стручно предавање о
гмизавцима и њиховом начину живота, о змијама отровницама и удавима. Након стручног
предавања храбри шестаци су могли и да се приближе неким од изложених животиња.
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Csúszómászók - 2015.05.06.
A biológusok szakaktívája 2015.04.30-án, iskolánk dísztermében előadást szervezett a hatodikos
tanulók részére, amely az zoológiára épült, és előadói Dobó Diana, valamint Szabadi Beáta állatorvosok voltak. A tanulók egy szakelőadást hallottak a csúszómászók életmódjáról és a
mérgeskígyókról, illetve a fojtókígyókról is. A tartalmas előadás után a bátor hatodikosok közel
mehettek az állatokhoz is.
Атлетика - 06.05.2015.
Дана 05.05.2015. одржано је општинско такмичење у атлетици на градском стадиону у
Суботици. На такмичењу су учествовали ученици основних школа, међу којима су се
нашли и ученици наше школе. Ученици који су узели учешће на такмичењу су следећи:
Димовић Жељко–VIII 1, Маријановић Александар – VIII 2, Рогић Петар – VIII 2, Пуповац
Стефан – VIII 1, Божичковић Милош – VIII 1, Звеканов Вања – VIII 1, Кемивеш Ерик –
VIII 4, Шебешћен Давид – VI 1, Станојевић Никола – VII 2, Коловић Силвестер – VIII 4,
Флајшман Виктор – VIII 4, Тривуновић Марко – VIII 1. Ученице које су на овом
такмичењу узеле учешће су следеће: Тот Такач Валентина – VIII 2, Пилиповић Маша –
VIII 1, Кнежевић Ивона – VIII 1, Леваи Река – VIII 4, Анастасова Јелена – VIII 1, Граховац
Александра – VIII 1, Шутиев Маја – VII 2, Станболија Милица – VIII 1, Зубелић Ива – VI
1. Ученица VIII 1 разреда, Кнежевић Ивона, освојила је треће место у дисциплини 600 м.
Честитамо! Ученике на такмичење водили наставници физичке културе Мирослав
Петровић и Златко Еветовић.

Atlétika - 2015.05.06.
2015.05.05-én a szabadkai városi stadionban megrendezésre került a községi atlétika verseny,
melyen általános iskolai tanulók vettek részt, köztük iskolánk diákjai is: Dimović Željko VIII/1,
Marjanović Aleksandar VIII/2, Rogić Petar VIII/2, Pupovac Stefan VIII/1, Božičković Miloš
VIII/1, Zvekanov Vanja VIII/1, Kőműves Erik VIII/4, Šebešćen David VI/1, Stanojević Nikola
VII/2, Kolović Silvester VIII/4, Flajsman Viktor VIII/4, Trivunović Marko VIII/1. A versenyen
résztvevő lányok: Tot Takač Valentina VIII/2, Pilipović Maša VIII/1, Knežević Ivona VIII/1,
Lévai Réka VIII/4, Anastasova Jelena VIII/1, Grahovac Aleksandra VIII/1, Šutiev Maja VII/2,
Stanbolija Milica VIII/1, Zubelić Iva VIII/1. Knežević Ivona VIII/1 osztályos tanuló harmadik
helyezést ért el 600 m-es futásban. Gratulálunk! A versenyre tanulóinkat felkészítették a tanáraik
Petrović Miroslav és Evetović Zlatko.
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Праисторијска уметност - 07.05.2015.
У одељењима IV 1 и IV 2 наставник ликовне културе, Милан Марковић, упознао је
ученике са уметношћу праисторије.

Az őstörténet művészete - 2015.05.07.
A IV/1 és IV/2 tagozatokban 2015.05.05-én Marković Milan képzőművészettanár ismertette a
tanulókkal az őstörténet művészetét.

Представила нам се Хемијска школа - 08.05.2015.
У оквиру реализације плана берзе професионалне оријентације на локалу, суботичка
Хемијско-технолошка школа је посетила часове биологије, хемије и ликовне културе и
пружила ученицима могућност да упознају разне смерове које ова школа нуди. Осмаци су
имали прилику да учествују у разним, интересантним активностима везаним за хемијски,
прехрамбени и смер конфекционо моделарство. Стечена искуства ученицима ће бити од
помоћи при професионалној оријентацији.
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A Vegyészeti iskola bemutatója - 2015.05.08.
A helyi szintű, pályaválasztásra vonatkozó hivatal tervének megvalósítása keretein belül a
szabadkai Vegyészeti-Technológiai Középiskola a képzőművészet-biológia-és kémiaórán tett
látogató alkalmával, tanulóinknak ízelítőt nyújtott a különféle szakok bemutatása során.
Diákjaink szívesen kapcsolódtak be a kémiai kisérletek, az élelmiszeriparhoz fűződő- és a
konfekció modellezésre vonatkozó érdekes tevékenységekbe. E tapasztalatok tanulóinknak
segítségükre lesznek a pályaválasztás során.

Додела награда са такмичења из математике
„Бониферт Домонкош”, Сегедин - 08.05.2015.
У ОШ „Арањ Јанош“ у четвртак 7. маја, свечано су уручена признања најуспешнијим
ученицима са такмичења из математике „Бониферт Домонкош”. Поред диплома,
ученицима су додељене и пригодне награде. Из наше школе позивницу је добила ученица
Кемивеш Емеше (IV 5) и њена учитељица Војнић З. Ибоља. Емеше је освојила 1. место.
Честитамо!
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Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny díjkiosztója - 2015.05.08.
Közel 1000 diák részvételével zajlott le idén a Bonifert Domonkos Nemzetközi
Matematikaverseny. Csütörtökön, május 7-én délután a szegedi Arany János Általános Iskolában
ünnepi műsorral köszöntötték a legjobbakat. Iskolánkból a díjkiosztóra Kőműves Emese (IV/5) és
Vojnić Z. Ibolya tanítónő kapott meghívást. Juhász Nándor, a verseny főszervezője ismertette az
eredményeket. Emese 1. helyezést ért el. Gratulálunk!

Полуфинале препричавања народних бајки - 11.05.2015.
На Хајдукову је 29. априла одржано полуфинале препричавања народних бајки. Из наше
школе учествовале су Б. Варга Жофиа (IV 3) и Рока Река (IV 4). Жофиа Б. Варга је ушла у
финале.

XXI. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny elődöntője - 2015.05.11.
Hajdújáráson árpilis 29-én tartották meg a XXI. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny
elődöntője. Iskolánkat B. Varga Zsófia (IV3) és Róka Réka (IV/4) képviselte. B. Varga Zsófia
továbbjutott a Zentán megrendezendő döntőbe.
Окружно такмичење „Шта знаш из саобраћаја?“ - 12.05.2015.
На окружном такмичењу "Шта знаш из саобраћаја?", које је одржано у Старој Моравици
10.05.2015. године, наши ученици су постигли следеће резултате: Илија Гвозденовић
освојио је 1. место и пласирао се на државно такмичење; Б. Варга Богларка је 3. у
категорији. Честитамо!
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Mit tudsz a közlekedésről?- Városi verseny - 2015.05.12.
Bácskossuthfalván került megrendezésre a Mit tudsz a közlekedésről? körzeti verseny, amelyet
2015.05.10-én rendeztek meg a helyi általános iskolában. Tanulóink kimagasló eredményt értek
el: Gvozdenović Ilija 1. helyezésével jutott tovább az országos versenyre, B. Varga Boglárka 3.
lett a kategóriájában. Gratulálunk!
Стражилово - 12.05.2015.
Протеклог викенда ученици V 1, V 2 и V 4 разреда били су на планинарском походу на
Стражилову. Том приликом деца су имала праве изазове као што су посета Сремским
Карловцима и обилазак центра града у којем се налазе знамените установе Српске
православне цркве, као и најстарија српска гимназија основана 1791. године, затим, дуге
шетње у природи Фрушке горе, прављење роштиља, помагања око организације и
мноштво других активности и игара. Посебно нам се допала вожња возом до Сремских
Карловаца и повратак пун смеха и утисака. Излет за памћење! Поход организовали
наставници Феликс Кривошија, Шкрбић Драгана, Рудић Вранић Маја, Егеди Тимеа и
Мирослав Петровић.
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Stražilovo - 2015.05.12.
Az elmúlt hétvégén az V/1, V/2 és V/4 tagozatok hegymászótúrán voltak Stražilovon. Ez
alkalomból a gyerekek ellátogattak Karlócára és a városnézés folyamán megtekintették a szerb
pravoszláv egyház intézményeit, valamint a legrégebbi szerb gimnáziumot, melyet 1791-ben
alapítottak. A Fruška gorán tett hosszú séta után különféle aktivitásokra és játékra is sor került,
még rostélyost is sütöttünk. Különösen tettszett a karlócai vonatozás, melyet sok nevetés és élénk
benyomások tarkítottak. A kirándulás szervezői: Krivošija Feliks, Škrbić Dragana, Rudić Vranić
Maja, Egedi Tímea és Petrović Miroslav voltak.

Међународни дечији фестивал у Панонији - 13.05.2015.
Дана 09.05.2015. одржани су 7. Марковдански сусрети деце и песника - међународни
дечији фестивал у Панонији. Ове године учествовали су и ученици наше школе. Симона
Скала, ученица IV 2 одељења, награђена је за свој цртеж четвртом наградом. Учествовали
смо у свим дисциплинама, а најбоље резултате постигли смо у дружењу са Арсом у
његовој радионици "Од трикова до стихова".
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Nemzetközi gyermekfesztivál Pannónián - 2015.05.13.
A VII. Markovdani költők és gyermekek találkozót-nemzetközi gyermekfesztivált május 9-én
tartották, amely Pannónián került megrendezésre, melyen az idén iskolánk tanulói is részt vettek.
Skala Simona, a IV/2 tagozat tanulója negyedik helyezést ért el rajzzával. Minden területen
beneveztünk, de a legjobb eredményt azzal értük el, hogy megbarátkoztunk Arsaval.

Час српског језика - 13.05.2015.
У одељењу IV 1 је наставница Гордана Катанчић одржала час српског језика.

Szerbóra - 2015.05.13.
IV/1 osztályban Katančić Gordana tanárnő szerbórát tartott.

Догађаји из прошлости - 14.05.2015.
Ученици IV 1 и IV 2 забавили су се на часу историје решавајући укрштенице и подсећајући
се на догађаје и личности из прошлости. Уз помоћ наставнице Савовић Милене, час је
протекао успешно.
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Múltbéli események - 2015.05.14.
A IV/1 és IV/2 tagozat diákjainak kellemes időtöltésben volt részük történelemórán, melyet
Savović Milena tanárnő tartott és ahol lehetőségük nyílt olyan történelemmel kapcsolatos
keresztrejtvények megoldására, amely magába foglalta egyes múltbeli események felelevenítését
és jeles személyek megemlítését.
Шта знамо о Француској - 14.05.2015.
Наставница Беатрис Саболчки одржала је час француског језика у IV 1 и IV 2 одељењу и
овом приликом ученици су упознали културу и језик Француске.

Mit tudunk Franciaországról - 2015.05.14.
Szabolcski Beatrice franciatanárnő órát tartott a IV/1 és IV/2 tagozatokban, melynek alkalmával a
francia kultúrával és nyelvvel ismerkedtek meg a tanulók.

Победимо предрасуде - 14.05.2015.
Психолог Бранка Бешлић је ученицима V 1 и V 2 одржала предавање на тему "Победимо
предрасуде". У току разговора ученици су имали прилике да упознају свет деце са
посебним потребама кроз неколико занимљивих филмова. Многи од њих узели су учешће
у дискусији и схватили да деца која пате од аутизма, вест синдрома, слепила или
недодастатка слуха нису другачија, нити се сматрају болеснима, него се само налазе у
извесном стању које им је судбински предодређено. Закључили су да су та деца врло често
много више талентована у неким областима, да имају истанчанији слух или јаче изражене
емоције, као и емпатију за друге. Својим закључцима навели су и одрасле да победе
предрасуде.
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Győzzük le az előítéleteket - 2015.05.14.
Branka Bešlić pszichológusnő, az V/1 és V/2 tagoztaoknak előadást tartott az előítéletek
leküzdésének témájára. A beszélgetés folyamán tanulóinknak érdekes film megtekintése által
nyílt lehetősége a külön odafigyelést igénylő gyerekekkel való ismerkedésre. Sokan közülük részt
vettek a beszélgetésben és megértették, hogy azok a gyerekek, kik autizmustól, west
szindrómától, vakságtól, ill. halláskárosodástól szenvednek, semmiben sem mások és nem
tekintendők betegeknek, hanem egy meghatározott állapot jellmző rájuk, mely sorsszerű.
Levonták azt a következtetést, mi szerint ezek a gyerekek bizonyos tévékenységekben sokkal
tehetségesebbek, hogy kifinomult hallásuk van, erősebben kifejezett érzelmeik, és nagyon
együttérzőek. Ezekkel a következtetésekkel a felnőtteket is rábírták az előítéletek leküzdésére.
Такмичење из биологије 2015. - 15.05.2015.
На градском такмичењу у ОШ "Ђуро Салај", треће место су постигли: Виола Корхец V 3,
Изабел Сич V 4, Богларка Б. Варга VI 4, Ванеса Бастах V 1 II место: Синтиа Божо VII 4,
Војислав Станковић V 2. На окружном такмичењу је Синтиа Божо постигла II место,
Војислав Станковић III место. Честитамо!

Biológia verseny 2015 - 2015.05.15.
A városi versenyen a Đuro Salaj Általános Iskolában III. helyezést ért el:
Korhecz Viola V/3
Szűcs Izabell V/4
B. Varga Boglárka VI/4
Vanesa Bastah V/1
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II. helyezettek lettek:
Bózsó Szintia VII/4
Stanković Vojislav V/2
A körzeti megpróbáltatáson II. helyet ért el Bózsó Szintia és III. helyezést Stanković Vojislav.
Gratulálunk!
Фестивал шаха - 17.05.2015.
Ученици који похађају дневни боравак са одушевљењем су учествовали у припремама за
шаховски фестивал под називом "Ја сам за шах!".

Sakkfesztiválra készülve - 2015.05.17.
A napközis tanulók lelkesen vettek részt a IV. Sakkozni akarok! elnevezésű torna
előkészületeiben.
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Ја сам за шах ! - 18.05.2015.
Наша школа је ове године била домаћин четвртог међународног шаховског фестивала
основних школа под називом "Ја сам за шах!" у организацији Војвођанског већа за
подршку талентованим ученицима, ДОО за новинску издавачку делатност "Het Nap" и
шаховског клуба "Спартак" из Суботице. Између многобројних пратећих програма на овом
шаховском фестивалу посебно је била интересантна шаховска симултанка која представља
егзибиционистичку шаховску приредбу добротворног карактера, а на којој је учествовало
четрнаест познатих личности Војводине које су се надметале са талентованим шахистом
Арпадом Кечкеметием у циљу популаризације шаховске игре и развијања хуманитарног
духа. Познати радио и тв водитељи Золтан Брашњо и Петер Звекан били су домаћини
добротворног програма, док је карикатуриста Атила Салаи презентовао свој уметнички
рад. На фестивалу су били разноврсни креативно-забавни садржаји, као што је шаховско
игралиште, шаховски вашар, шаховски плес, музички програм под називом "Истог смо
рода!", шаховски излет и многе друге шаховске забаве. Идејни творац целокупног
фестивал и ове године је наставник шаха, Жомбор Рожа. Захваљујући његовој истрајности
и упорности у реализацији ове манифестације, шаховска игра је сваке године све
популарнија и окупља све већи број љубитеља и поштовалаца.
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Sakkozni akarok! - 2015.05.18.
Az idén iskolánk volt a házigazdája a Sakkozni akarok! negyedik alkalommal szervezett
sakkfesztiválnak. A szervezésben segítettek a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, valamint a Hét
Nap Lapkiadó Kft. és a szabadkai Spartak sakk-klub. A sok kisérőprogram mellett, e
sakkfesztivál különlegessége volt az a sakk-szimultán játék, mely jótékony jelleggel bírt és
melyen tizennégy vajdasági híresség versengett Kecskeméti Árpáddal a híres sakkozóval a
sakkjáték népszerűsítése érdekében és a humanitárius szellem jegyében. A jótékony program
házigazdái Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter ismert rádió és TV bemondók voltak, míg Szalai
Attila bemutatta művészi karikatúráit. A fesztiválon különféle kreatív-szórakoztató tartalmak
nyújtottak szórakozást, mint a sakkjátszótér, sakk vásár, sakk tánc, zenei műsor, sakk kirándulás
és egyéb. A fesztivál eszmei szerzője Rózsa Zsombor sakktanár volt. Az ő kitartásának
köszönhetően került sor a rendezvény megszervezésére, amely hozzájárul a sakkjáték
népszerűsítéséhez és növeli a sportág tisztelőinek népes csoportját.
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Одбојка - 18.05.2015.
Представнице одбојкашке екипе ОШ "Мирослав Антић" оствариле су запажене резултате.
У квалификацијама које су се одржале у ОШ "Кизур Иштван" наше девојчице су освојиле
прво место у групи. У финалу, које је одржано у ОШ "Соња Маринковић" дана 18.05.2015.
наше девојчице су освојиле треће место, док су прва два заузеле представнице ОШ "Матко
Вуковић" и "Соња Маринковић". Нашу екипу чиниле су следеће ученице: Марта Мандић,
Дуња Сили, Николина Ђорђевић, Миљана Гуњача, Маја Шутиев, Ива Џаковић, Анђела
Гомбкете, Сара Сувајац и Бјанка Батинић под вођством наставника физичког васпитања
Мирослава Петровића.

Röplabda - 2015.05.18.
A Miroslav Antić Általános Iskola lány röplabdacsapatának képviselői remek eredményt értek el.
A Kizur István Általános Iskolában tartott bajnokság csapat versenyzőiként első helyezést értek
el. A befejező mérkőzésen, melyet a Sonja Marinković iskolában tartottak 2015.05.18-án
lányaink harmadik helyezést érdemeltek ki, míg az első két helyezett szerepét a Matko Vuković
és a Sonja Marinković iskolák töltötték be. Iskolánk csapatát a következő tanulók alkották:
Mandić Marta, Sili Dunja, Đorđević Nikolina, Gunjača Miljana, Šutiev Maja, Džaković Iva,
Gombkete Anđela, Suvajac Sara és Batinić Bjanka, Petrović Miroslav tanár vezetésével.
Републичко такмичење из мађарског језика - 2015 - 19.05.2015.
Наши ученици су постигли запажене резултате на Републичком такмичењу из мађарског
језика 16.05.2015. Резултати: Емеше Богнар VI 3 – 2. место - ментор: Ержебет Куктин, Б.
Варга Богларка VI 4 – 4. место – ментор: Илдико Арнолд. Честитамо!

Köztársasági verseny magyar nyelvből - 2015.05.19.
Szombaton, 2015.05.16-án tanulóink eredményesen szerepeltek a legmagasabb szintű anyanyelvi
megmérettetésen a Széchenyi iskolában. Bognár Emese VI/3 – 2. helyezés – mentor: Kuktin
Erzsébet, B. Varga Boglárka VI/4 – 4. helyezés – mentor: Arnold Ildikó. Gratulálunk!
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Излет у Суботицу - 20.05.2015.
Ученици нижих одељења наше школе су са својим учитељицама организовали заједнички
излет у Суботицу. Дан је био препун различитих садржаја: ученици су били на пројекцији
цртаног филма и на пројекцији филма о луткарској представи на Отвореном универзитету,
која је организована у оквиру Међународног фестивала позоришта за децу. На истом месту
су погледали фото изложбу. Поред садржајног програма, које су пружили Ликовни сусрети
и Градски музеј, било је времена и за игру и наравно, ни сладолед није изостао.

Kirándulás Szabadkára - 2015.05.20.
Iskolánk alsós tanulói közös kirándulást szerveztek Szabadkára, mely során számos program
tarkította napjukat. Közönséget képeztek azon rajzfilm ill. bábfilm vetítéseken, melyre a
Munkásegyetemen, a Nemzetközi Gyermekszínház Fesztivál keretein belül került sor és ugyanitt
fotokiállításon is voltak. A Képtár és a Városi Múzeum nyújtotta tartalmas időtöltés mellett a
játékról sem feledkeztek meg és persze, a fagyizás sem maradt el.
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Фестивал науке, Нови Сад – 20.05.2015.
Ученици ОШ „Мирослав Антић“ Палић посетили су Фестивал науке у Новом Саду, који је
одржан 09.05.2015. На платоу испред факултета, у прелепом амбијенту, ученици су
уживали у мноштву експеримената.

Tudományok fesztiválja, Újvidék - 2015.05.20.
Iskolánk tanulói május 9-én megtekintették a tudományok fesztiválját Újvidéken az egyetemi
városrészben.

Атлетско такмичење - 22.05.2015.
Дана 22.05.2015. године на градском стадиону у Суботици одржано је 3. школско
првенство за ученике основних школа за 5. и 6. разреде Севернобачког округа.
Представници наше школе такође су узели учешће на овом такмичењу. Код девојчица
Мила Милентијевић трчала је на 600 м, Нера Ардаловић, Буквић Тара, Ива Зубелић на 300
м, док су Анђела Гомбкете и Нора Богнар скакале у вис. Код дечака Чонгор Клебечко
трчао је на 60 м, Тамаш Фењсаруши на 300 м, Давид Шебешћен на 600 м, док је Давид
Марки наступио у дисциплини скок у вис. Давид Марки освојио је 1. место и пласирао се
на покрајинско такмичење, Мила Милентијевић освојила је 1. место и пласирала се на
покрајинско такмичење, Нора Богнар освојила је 3. место, Ива Зубелић освојила је 3.
место. Честитке свим учесницима, а посебно освајачима диплома. Ученике водио
професор физичког васпитања Мирослав Петровић.
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Atlétikaverseny - 2015.05.22.
2015.05.22-én a szabadkai városi stadionban tartották az általános iskolások 3. iskola
bajnokságát, amely az Észak-bácskai körzet tanulóinak 5.-6-os korosztályát ölelte fel. Iskolánk
képviselői is kivették részüket a versenyből. A lányok közül Milentijević Mila 600 m-en futott,
Ardalović Nera, Bukvić Tara és Zubelić Iva 300 m-en, míg Gombkete Anđela és Bognár Nóra a
magasugró versenyen vettek részt. A fiúk csapatából Klebecskó Csongor 600 m-en futott,
Fényszárúsi Tamás 300 m-en, Šebešćen David 600 m-en, míg Márki Dávid első helyezett lett
magasugrásban és ezen elért helyezéssel bejutott a köztásasági versenyzők sorába. Milentijević
Mila első helyezett lett és szintén bejutott a köztársasági versenyzők közé. Bognár Nóra a
harmadik helyen végzett, csakúgy mint Zubelić Iva. Gratulálunk a résztvevőknek, különösen a
diplomát szerzett győzteseinknek! A tanulókat Petrović Miroslav tornatanár vezette.

Градски музеј Суботица - 22.05.2015.
Ученици наше школе посетили су музеј у Суботици 21.05.2015. године, у пратњи
наставнице Габриеле Каписте. Погледали су следеће изложбе: Збирка стакла музеја
Славоније (19-20. век) и Природа и сецесија (међународна путујућа изложба).

- 159 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.

Városi múzeum szabadka - 2015.05.22.
Iskolánk tanulóinak egy kis csoportja történelemtanárnőjükkel, Kápiszta Gabriellával 2015.
05.21-én ellátogattak a szabadkai múzeumba. Itt megtekintették A Szlavónia Múzeum
üveggyűjteményét (19. - 20. század), Szecesszió és természet (nemzetközi vándor kiállítás) című
tárlatot.
Час анатомије - 22.05.2015.
Ученици IV 1 и IV 2 су у петак 19. маја, имали дружење са наставницом биологије Тимеом
Егеди. Упознали су се ближе са људским телом. Час је био занимљив.

Anatómiaóra - 2015.05.22.
A IV/1 és IV/2 tagozatok tanulóinak pénteken május 19-én alkalmuk nyílt megismerkedni Egedi
Tímea biológiatanárnővel. Az érdekes órán közelebbről megismerkedhettek az emberi testtel.
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Кенгур без граница! - 25.05.2015.
Ученица II 4 одељења, Вираг Чисар је освојила друго место на овом међународном
такмичењу, а ученица III 2 одељења, Маша Михајловић је остварила запажен резултат.
Честитамо девојке!

Kenguru határok nélkül - 2015.05.25.
Csiszár Virág, a II/4 tagozat tanulója második helyezést ért el ezen nemzetközi versenyen,
Mihajlović Maša, a III/2 tagozat tanulója pedig dícséretben részesült. Gratulálunk lányok!

На Републичком такмичењу из српског језика - 26.05.2015.
Маја Шутиев, ученица VII 2 одељења, достојно је представљала нашу школу у Тршићу на
Републичком такмичењу дана 23.05.2015. године из српског језика и културе говора.
Освојила је 15 бодова и незаборавно искуство из Вукoвог родног града са највишег ранга
такмичења.

A Szerb nyelvre vonatkozó köztársasági versenyen - 2015.05.26.
Šutiev Maja, a VII/2 tagozat tanulója méltón képviselte iskolánkat Tršić helységében, ahol
2015.05.23-án tartották a Köztársasági versenyt szerb nyelvből és beszédkultúrából. Maja 15
pontot ért el és feledhetetlen élményeket szerzett Vuk szülővárosában, a legmagasabb fokú
versenyről.
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Безбедност у саобраћају - 26.05.2015.
Ученици IV 1 и IV 2 одељења имали су час техничког и информатичког образовања где их
је наставник Младинко Ђукић упознао са значајем познавања саобраћајних правила како
би били безбедни у саобраћају.

Biztonságos közlekedés - 2015.05.26.
A IV/1 és IV/2 tanulói május 21-én, részt vettek azon a technikaórán, amelyt Đukić Mladinko
tartott a közlekedési szabályok megismeréséről és melyek nélkülözhetetlenek a biztonságos
közlekedésben.

ЈУНИ - JÚNIUS
Излет у историјски Национални парк - 01.06.2015.
Ученици II 4, III 3 и III 4 разреда су били на излету у Националном парку "Oпустасер".
Излет је организовао Планинарски клуб Суботица. Вођа пута је био Феликс Кривошија.
Ученици су имали прилику да сазнају више о историји Мађарске. Погледали су кружну
слику сликара Арпада Фестија. Имали су прилику да пеку погачице на старински начин,
испробали су коришћење лука и стреле. У Шканзен делу су погледали ветрењачу и стару
сеоску школу са двориштем.
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Tanulmányi kirándulás Ópusztaszeren - 2015.06.01.
A II/4, a III/3 és III/4 osztályok tanulói tanulmányi kiránduláson voltak Ópusztaszeren. A
tanulmányi utat a szabdkai Spartak Hegymászó Egyesület szervezte Krivošija Feliks vezetésével.
A tanulók betekintést nyertek a magyar történelembe, megtekintették a Feszty körképet, pogácsát
sütöttek és nyilasbemutatón vettek részt. A Skanzen részben látták a szélmalmot, a régi tanyasi
iskolát és udvart.
На жељезничкој станици - 01.06.2015.
Ученици нижих разреда су 28. и 29. маја путовали возом до Суботице. Дочекали су нас
запослени на жељезничкој станици и упознали су нас са радом и функционисањем
жељезничког промета. Упознали смо се са занимањима и професијама неопходним за рад у
саобраћају. Након тога смо имали прилику да погледамо представу Дечијег позоришта.
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A vasútállomáson - 2015.06.01.
Az alsó osztályos tanulók május 28-án és 29-én Szabadkára utaztak vonattal. A vasútállomás
munkatársai fogadtak minket és ismertették velünk a vasúti közlekedés formáit és eszközeit.
Ismereteket szereztünk azokról a foglalkozásokról, melyek szükségesek a vasút működéséhez.
Ezután alkalmunk nyílt egy előadás megtekintésére a Gyermekszíházban.

Златна медаља - 01.06.2015.
Ученик III 3 разреда, Золтан Такач је у Кули на карате такмичењу освојио златну медаљу.
Честитамо!

Aranyérem - 2015.06.01.
Takács Zoltán a III/3 osztály tanulója, aranyérmet szerzett Kúlán a karate versenyen.
Gratulálunk!

Предавање о болестима зависности - 01.06.2015.
У четвртак 28.05.2015. гост наше школе је била докторка Зорица Драгаш, која је
ученицима седмих разреда одржала интересантно предавање о болестима зависности. На
тај начин се у сарадњи са Заводом за јавно здравље Суботице скреће пажња ученицима на
опасности које ствара употреба дувана, наркотика, односно претерано коришћење
мобилног телефона. Садржај предавања је био употпуњен кратким филмовима у вези теме.
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Előadás a függőségi betegségekről - 2015.06.01.
Iskolánk vendége volt Dragaš Zorica doktornő 05.28-án, aki a hetedikes diákoknak érdekes
előadást tartott a függőségi betegségekről. Ezen a módon a szabadkai Közegészségügyi Intézettel
együttesen igyekszünk felhívni a tanulók figyelmét azokra a veszélyekre, melyet a dohány és a
drogok fogyasztása és a mobiltelefon túlzott használata hordoz magában. Az előadás rövid,
témához kapcsolódó filmeket is tartalmazott.

Завршна приредба - 02.06.2015.
Ученици IV 1 одељења су у петак, 29. маја, приказали програм за родитеље и госте у
предивном амбијенту Јелен салаша. Уз радост и задовољство било је и суза. Деца су се
засладила тортом и колачима. Задовољно су са родитељима отишли кући.
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Évzáró ünnepség - 2015.06.02.
Pénteken, május 29-én a IV/1 tagozat tanulói a Jelen salaš kellemes környezetben bemutatták a
szülőknek és vendégeknek szánt műsorukat. Az eseményt örömkönnyek kisérték, melyen csak a
torta és a kalácsok kóstolgatása enyhített egy kicsit. Az ünnepség befejeztével mindenki
elégedetten ment haza.

Запремина тела - 02.06.2015.
У одељењима IV 1 и IV 2 наставница Мира Мијић одржала је час математике. Говорили су
о запремини коцке и квадра.

A testek térfogata - 2015.06.02.
Mijić Mira tanárnő a IV/1 és IV/2 tagozatokban megtartotta a matematikaórát. A kocka és a
téglatest térfogatáról volt szó.
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"ПИАНИСИМО" Фестивал младих пијаниста - 02.06.2015.
Њерш Бако Рамона, ученица IV 4 разреда је освојила II место на фестивалу младих
пијаниста "ПИАНИСИМО". Честитамо!

PIANISSIMO Fiatal zongoristák fesztiválja - 2015.06.02.
Nyers Bakó Ramóna a IV/4 osztály tanulója II. helyezést ért el a PIANISSIMO elnevezésű Fiatal
zongoristák fesztiválján. Gratulálunk neki!

Слушали смо занимљиве песме - 02.06.2015.
На часу мађарског језика је песникиња Елвира Чик Петреканић била гошћа IV 4 одељења

Érdekes verseket hallgattunk - 2015.06.02.
Csík Petrekanić Elvira költőnő volt a IV/4 osztály vendége magyarórán.
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ТОПОЛА-ОПЛЕНАЦ-РАЈАЦ - 03.06.2015.
Ученици VI 1, VI 4 и VIII 4 одељења ОШ „Мирослав Антић” Палић били су 30. и 31. маја,
у организацији планинарског клуба „Спартак”, на стручној екскурзији у Тополи и на
планини Рајац. Посетили су Опленац задужбину Карађорђевића (цркву – маузолеј Свети
Ђорђе са криптом), родну кућу Петра II Карађорђевића, Музеј вина, као и спомен Музеј
вожда Карађорђа. Другог дана пешачили су по Рајцу попевши се на његов највиши врх.
Ученици су били смештени у планинарском дому „Чика Душко Јовановић”. Дивно време,
прекрасан амбијент, добра деца – рецепт за добру екскурзију. Пратиоци групе били су:
Каписта Габриела, Мијић Мира, Арнолд Илдика, Тот Габриела и Кривошија Феликс.
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TOPOLA-OPLENAC-RAJAC - 2015.06.03.
Iskolánk tanulóinak egy csoportja (VI/4, VI/1 és VIII/4) tanáraikkal együtt részt vettek 2015.
május 30-31-én Topola-Oplenac-Rajac hegymászótúrán. Megtekintették a Karađorđević királyi
család mauzóleumát, I. Péter király házát, a bormúzeumot, Karađorđe Petrović emlékparkot. Egy
rövid időt eltölöttek Topolán, Karađorđe városában. Részt vettek a hegymászótúrán a Rajac
hegycsúcsig. Megnézték egy első világháborús emlékművet is.

Атлетика - 04.06.2015.
Дана 04.06.2015. одржано је треће школско првенство АП Војводине у атлетици. Домаћин
је био атлетски клуб „Војводина“. Такмичење се одржало на новосадском стадиону
„Карађорђе“ где су се нашли и представници наше школе. Мила Милентијевић је у
дисциплини трчање на 600 м освојила друго место са временом 1,48,19, док је Давид
Марки освојио четврто место у дисциплини скок у вис са прескочених 149 цм. Ученике је
водио професор физичког васпитања Мирослав Петровић. Нашим ученицима упућујемо
све честитке!
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Atlétika - 2015.06.04.
2015.06.04-én tartották a harmadik iskolai, vajdasági szintű atlétikaversenyt. A házigazda a
Vojvodina Atlétika Klub volt. A versenyt pedig az újvidéki Karađorđe stadionban tartották, ahol
iskolánk képviselői is jelen voltak. Milentijević Mila 600m-es futáson második helyezést ért el
1,48,19 idővel, míg Márki Dávid negyedik helyezett lett magasugrásban 149cm teljesítménnyel.
A tanulókat Petrović Miroslav tornatanár vezette. Gratulálunk tanulóinknak!

„Wаke Up“ аутокамп - 06.06.2015.
Наши ђаци су учествовали на „Wаkе Up-у“ и са наставницом Флором Вереш водили
креативну радионицу и пробали још много тога. Уживали смо исто као и посетиоци нашег
штанда.

Wake Up rendezvény - 2015.06.06.
Tanulóink részt vettek a Wake up nevű rendezvényen Palicson és a látogatókkal együtt csodaszép
tárgyakat készítettek hulladékból.

Приповедачи у Сенти и Орошхази - 09.06.2015.
Приповедачи наше школе су присуствовали 21. Калмањ Лајош смотри народних
приповедача где је Б. Варга Жофиа (IV 3) добила похвалу, а Салаи Ноеми (IV 5) освојила
прво место. На 10. Вила Ђопарка смотри приповедача у Орошхазију су два наша ученика
представљала нашу школу: Кити Салаи (I 5) је добила посебну награду, а Емеше Кемивеш
је освојила друго место. Честитамо им!
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Mesemondók Zentán és Orosházán - 2015.06.09.
Iskolánk mesemondói részt vettek Zentán a XXI. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen,
amelyen B. Varga Zsófia (IV/3) különdíjban részesült, Szalai Noémi (IV/5) pedig első helyezett
lett.
A Gyopárka tündér Mesemondók X. Orosházi Találkozóján és Vetélkedőjén két tanuló képviselte
iskolánkat: Szalai Kitti (I/5) különdíjban részesült, és Kőműves Emese (IV/5) második helyezett
lett. Gratulálunk nekik!
Спортска недеља - 10.06.2015.
У нашој школи последња наставна недеља протекла је у знаку спорта.

- 171 -

Летопис
Évkönyv
2014/15.

Sporthét - 2015.06.10.
Iskolánkban az utolsó tanítási hét a sport jegyében zajlott.
Посета палићкој библиотеци - 11.06.2015.
Библиотекарска секција наше школе је посетила палићку библиотеку. Имали смо прилику
да погледамо једну веома интересантну изложбу ручних радова. Библиотекарка, Ева Келч,
упознала је наше ученике са радом библиотеке и с обзиром да се ближи летњи распуст,
препоручила је интересантно штиво за слободно време.

Látogatás a palicsi könyvtárba - 2015.06.11.
Iskolánk könyvtárának Olvasói szakköre ellátogatott a palicsi könyvtárba. Alkalmunk nyílt egy
nagyon érdekes szőttesekből és kerámiából álló kiállítás megtekintésére, valamint Kelcs Éva
könyvtárosnő ismertette diákjaink előtt a könyvtár működését és érdekes olvasmányt javasolt a
kellemes és hasznos időtöltéshez.
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Опроштајна приредба ученика осмих разреда - 14.06.2015.
Свечаним програмом на летњој позорници обележен је крај осмогодишњег школовања за
79 ученика наше школе. Ове године је 9 ученика своје школовање крунисало Вуковом
дипломом, а међу најбољима истакао се ученик VIII 4 одељења, Доминик Хусар, који је
проглашен учеником генерације. Честитамо награђеним ученицима!
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A nyolcadik osztályos tanulók búcsúztató ünnepsége - 2015.06.14.
A nyári színpadon ünnepélyes műsorral zárult iskolánk 79 tanulójának nyolcéves iskoláztatása.
Az idén kilenc tanuló részesült Vuk diplomában és közülük Huszár Dominik VIII/4 osztályos
tanuló a generáció diákja. Gratulálunk a jutalomban részesülő tanulóknak!

Доминик Хусар - ученик генерације - 16.06.2015.
Вукова диплома и посебне дипломе из биологије, ликовне културе, техничког и
информатичког образовања и физичког васпитања.

Huszár Dominik, a generáció tanulója - 2015.06.16.
Huszár Dominik Vuk diplomában és külön diplomában részesült biológiából, képzőművészeti
kultúrából, műszaki oktatásból és informatikából valamint testnevelésből is.
Завршна приредба на Шупљаку - 18.06.2015.
У уторак 09.06.2015. са почетком 17:00 одржана је завршна приредба у шупљачкој школи.
Ученици су припремили пригодан програм за родитеље и остале госте.
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Tanévzáró Ludason - 2015.06.18.
Kedden, 2015.06.09-én 17:00 órai kezdettel a ludasi iskola tanulói tanévzáró műsorral
kedveskedtek szüleiknek és a vendégeknek.
Завршне активности у продуженом боравку - 19.06.2015.

Év végi aktivitások a napköziben - 2015.06.19.
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Промоција књиге песама и прича за децу - 26.06.2015.
У ОШ "Мирослав Антић" - Палић одржана је промоција књиге песама и прича за децу
ученика и песника "Сунцокретаљка".

Könyvbemutató - 2015.06.26.
Iskolánkban került sor arra a könyvbemutatóra, melyben tanulók és költők által szerzett
gyermekversek és mesék találhatók. A kötet közös kiadása három év után valósult meg, ahol a
podroricai Milan Vukotić Általános Iskola diákjainak verseivel együttesen jelentek meg iskolánk
tanulóinak meséi és versei.
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА – VERSENYEK EREDMÉNYEI
Назив такмичења

Датум

Ментор

Име ученика

Губи Габор
Капоста Тамаш
Буш Алекс
Рогић Петар
Општинско
Мађаревић Михајло
првенство у малом 30.10.2014. Златко Еветовић
Мађаревић Милан
фудбалу
Јекнић Лука
Марјановић Александар
Звеканов Вања
Ђукић Симеон
Чикош Река
Богнар Емеше
Корнелија Лабади
Божо Синтиа
Математичко
Пешти Емеше
такмичење „Фекете 06.12.2014.
Михаљ", Сента
Међеши Марк
Ринд Роланд
Жомбор Рожа
Макра Жофиа
Вереш Шандор –
21.11.2014. Јадранка Мандић
Њерш Бако Рамона
Ликовни конкурс
Вереш Шандор –
05.11.2014.
Сузана Киш
Арнолд Жофиа
Такмич. рецитатора
Такмич. рецитатора
"Сич Имре",
08.11.2014.
Сузана Киш
Варга Чонгор
Банатски Двор
Ликовни конкурс
бање Св. Ержебет, 01.12.2014.
Сузана Киш
Б.Варга Жофиа
Морахалом
Рока Харгита
Жомбор Рожа
Нађ Себастијан
Такмичење из
Алаџић Мате
физике и хемије
06.12.2014. Мануела Рафаи
"Ковач Стрико
Шомођи Мартин
Золтан"
Кемивеш Ерик
Марта Шереш
Леваи Ивет
Пилиповић Маша
Мађаревић Дуња
Џаковић Леа
Шерег Леа
Општинско
првенство у
10.12.2014. Мирослав Петровић Граховац Александра
одбојци
Мандић Марта
Батинић Барбара
Шутиев Маја

- 178 -

Освојено
место

3. место
(екипно)

1. место
3. место
3. место
Похвала

3. место
1. место
Похвала

1. место
1. место
2. место
1. место

3. место
(екипно)
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Литерарни конкурс
дечјег часописа 30.12.2014.
Сузана Киш
"Јо Пајташ"
Матем. такмичење
Ибоља В. Зелић
"Батасеки", Нови 07.02.2015.
Корнелија Лабади
Сад
Ана Анђушић
Општинско
такмичење из
07.02.2015.
Мануела Рафаи
физике
Међун. лик.конкурс
поводом прославе
Светог Саве
11. Нојман
такмичење из
информ., Сента
Међун. шаховско
такмичење,
Кунсентмиклош
Општинско
такмичење из
хемије

Вајтаи Викториа

3. награда

Кемивеш Емеше

1. место

Божо Синтиа

3. место

Лекић Нина
Богнар Емеше
Кемивеш Ерик
Куктин Николет

2. место
2. место
3. место
3. место

07.02.2015.

-

Њерш Бако Ален

2. место

14.02.2015.

Роберт Пап

Кемивеш Ерик

1. место

21.02.2015.

Жомбор Рожа

Месарош Виктор

6. место

22.02.2015.

Јацинта Перна

Хорват Санела

2. место

Олга Тешић

Орловић Алекса
Михајловић Маша
Ледењак Лорена
Кемивеш Емеше
Фаркаш Рамона
Буљовчић Петра
Јотановић Нађа
Батори Денис
Макра Жофиа
Јујић Петра
Вечерина Ивана
Сич Изабел
Чикош Река
Кемивеш Ерик
Шутиев Маја
Јотановић Огњен
Станболија Милица

2. место
Похвала
Похвала
2. место
Похвала
2. место
3. место
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
3. место

Ђурић Матеа

3. место

Ержебет Куктин

Боснаи Лилиана

2. место

Илдико Арнолд

Пушкаш Тамара
Ковач Давид

2. место
3. место

Мануела Рафаи

Богнар Емеше

2. место

Данијела Меанџија
Ибоља В. Зелић

Градско такмичење
28.02.2015.
из математике

Вера Сремац
Дијана Стевановић
Јадранка Мандић
Жомбор Рожа

Корнелија Лабади
Мира Мијић
Општинско
такмичење из
28.02.2015.
енглеског језика
Такм. из правописа
"Шимоњи
28.02.2015.
Жигмонд"
Суботица
Окружно такмич.
07.03.2015.
из физике

Драгана
Шкрбић
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Општинско такм.
из српског језика

07.03.2015. Гордана Катанчић

Шутиев Маја

3. место

Такмичење
Франкофонске
песме, Нови Сад

08.03.2015. Беатрис Саболчки

Дамјан Евелин

Похвала

Кемивеш Емеше
Чикош Река
Богнар Емеше
Божо Синтиа
Међеши Марк
Кемивеш Ерик
Божо Синтиа
Међеши Марк
Пешти Емеше
Бастах Ванеса
Станковић Војислав
Корхец Виола
Сич Изабел
Б. Варга Богларка
Божо Синтиа
Кереши Ноеми

2. место
6. место
8. место
5. место
7. место
6. место

Ибоља В. Зелић

Математичко
такмичење "Зрињи 20.02.2015.
Корнелија Лабади
Илона"

Тимеа Егеди
Општинско
такмичење из
биологије

14.03.2015.
Марта Шереш

Општинско
15.03.2015.
такмичење из ТиО

Окружно
шаховско
такмичење

Општинско
такмичење из
географије

Општинско
такмичење из
мађарског језика

21.03.2015.

2. место
(екипно)
3. место
2. место
3. место
3. место
3. место
2. место
3. место

Младинко Ђукић

Јотановић Огњен

3. место

Жомбор Рожа

Б. Варга Адам
Шлавик Анамариа
Б.Варга Жофиа
Берењи Николет
Јујић Петра
Цветановић Вања
Шлавик Анамариа
Арнолд Жофиа
Б.Варга Жофиа
Берењи Николет
Јујић Петра
Цветановић Вања

2. место
2. место
2. место
3. место
1. место
2. место

1. место
(екипно)

Рока Харгита

3. место

Божо Синтиа

3. место

Ринд Роланд
Богнар Емеше
Божо Синтиа
Б. Варга Богларка

1. место
2. место
1. место
3. место

Пушкаш Тамара

2. место

22.03.2015. Феликс Кривошија

Ержебет Куктин
27.03.2015.
Илдико Арнолд
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Окружно
такмичење из
математике

28.03.2015.

Жомбор Рожа

Макра Жофиа

3. место

Дијана Стевановић

Јотановић Нађа

2. место

Фаркаш Рамона

Похвала

Кемивеш Емеше

1. место

Ибоља В. Зелић

Лариса
Кемивеш
Градско такмићење
21.03.2015.
из веронауке
Јожеф Колесар

Окружно
29.03.2015.
такмичење из ТиО

„Мислиша“ 2015

12.03.2015.

Окружно такмич.
16.04.2015.
из мађарског језика

Фаркаш Рамона
Гуљаш Олдал Река
Кемивеш Емеше
Ковач Анастазиа
Салаи Ноеми
Дукаи Габриела
Фаркаш Флора
Макра Жофиа
Губи Река
Такач Ленард
Пешти Емеше

1. место
(екипно)

Похвала
(екипно)

Младинко Ђукић

Јотановић Огњен

1. место

Вера Сремац

Буљовчић Петра

3. место

Јасмина Кочевски

Михајловић Петра

Похвала

Смиљка Алексић
Саулић

Војновић Илија

Похвала

Вера Сремац

Њерш Бако Иван

Похвала

Дијана Стевановић

Јотановић Нађа

Похвала

Жомбор Рожа

Јујић Петра

Похвала

Мира Мијић

Гвозденовић Илија

Похвала

Илдико Арнолд

Б. Варга Богларка

2. место

Ержебет Куктин

Богнар Емеше

3. место

Шутиев Маја

2. место

Пушкаш Тамара

2. место

Окружно такмич.
18.04.2015. Гордана Катанчић
из српског језика
Такм. из правописа
"Шимоњи Жигмонд" 18.04.2015.
Илдико Арнолд
Нови Сад

2. место
Уметничко
такмичење
основних школа

18.04.2015.

Елеонора Старек

Шиге Река

Јадранка Мандић

Фогараши Ана

Ержебет Куктин

Божо Синтиа
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1. место
(Соло певање)

1. место
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Уметничко
такмичење
основних школа

18.04.2015.

Математичко
такмичење „Кенгур 19.03.2015.
без граница“ 2015

Јадранка Мандић

Рока Река
Шаркањ Акош
Батори Денис
Бин Марио
Берењи Николет
Војнић Николет
Бите Николета
Њерш Бако Рамона
Сич Мате
Сич Виктор
Абрахам Патрик

4. место
(Глума)

Жужана Зец

Чисар Вираг

2. место

Јасмина Кочевски

Банда Марко

Похвала

Смиљка Алексић
Саулић

Војновић Илија

Похвала

Данијела Меанџија

Михајловић Маша

Похвала

Кемивеш Емеше

3. место

Салаи Ноеми

Похвала

Макра Жофиа

Похвала

Чикош Река

2. место

Богнар Емеше

Похвала

Бастах Ванеса
Гвозденовић Илија
Б. Варга Богларка
Радмиловић Филип
Ринд Роланд
Бастах Ванеса
Сич Изабел
Гвозденовић Илија
Нађ Себастијан
Б. Варга Богларка
Зубелић Ива
Станковић Војислав
Божо Синтиа

2. место
2. место
2. место

Ибоља В. Зелић
Жомбор Рожа
Корнелија Лабади
Младинко Ђукић
Младинко Ђукић
Жолт Убори

Градска смотра
"Шта знаш о
саобраћају?"

26.04.2015.
Младинко Ђукић,
Жолт Убори

Тимеа Егеди
Окружно такмич.
26.04.2015.
из биологије
Марта Шереш
Окружно првенство
05.05.2015. Мирослав Петровић
у атлетици
Међун. математ.
такмичење
27.03.2015. Ибоља В. Зелић
"Бониферт
Домонкош", Сегедин
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Кемивеш Емеше
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(екипно)

1. место
(екипно)
3. место
2. место
3. место
(600 м)
1. место
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Смотра народних
приповедача
29.04.2015.
"Калмањ Лајош"
Хајдуково
Републичко
такмичење из
16.05.2015.
мађарског језика
Окружно
такмичење "Шта 10.05.2015.
знаш о саобраћају?"

Сузана Киш

Б.Варга Жофиа

пласман за
финале

Илдико Арнолд

Б. Варга Богларка

4. место

Ержебет Куктин

Богнар Емеше

2. место

Младинко Ђукић

Гвозденовић Илија

1. место

Жолт Убори

Б. Варга Богларка

3. место

Гуњача Миљана
Батинић Бјанка
Џаковић Ива
Гомбкете Анђела
Сили Дуња
Сувајац Сара
Ђорђевић Николина
Мандић Марта
Шутиев Маја

3. место
(екипно)

Сувајац Сара

1. место

Лига Су шампиона
18.05.2015. Мирослав Петровић
- одбојка

Први дечји конгрес,
Београд - "Мој хоби 19.05.2015.
- пчеларство"

Мира Мијић

Богнар Нора
Милентијевић Мила
Мини-атлетика

22.05.2015. Мирослав Петровић
Марки Давид
Зубелић Ива

Литерарни конкурс
01.06.2015.
часописа "Хет Нап"

Ержебет Куктин

Боснаи Лилиана

3. место

Шутиев Маја

учесник
такмичења

Гвозденовић Илија

учесник
такмичења

Младинко Ђукић

Јотановић Огњен

учесник
такмичења

Илдико Арнолд

Пушкаш Тамара

учесник
такмичења

Републичко
такмичење из
23.05.2015. Гордана Катанчић
српског језика
Републичко
такмичење "Шта 22.05.2015. Младинко Ђукић
знаш о саобраћају?"
Републичко
17.04.2015.
такмичење из ТиО
Такмичење из
правописа
"Шимоњи Жигмонд",
Будимпешта

30.05.2015.

3. место
(скок у вис)
1. место
(600 м)
1. место
(скок у вис)
3. место
(300 м)
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Атлетско првенство
Војводине,
04.06.2015. Мирослав Петровић
Нови Сад
Смотра народних
приповедача
30.05.2015.
"Калмањ Лајош"
финале - Сента
Смотра
приповедача "Вила
06.06.2015.
Ђопарка",
Орошхаза
Конкурс "Моје
родно место",
20.06.2015.
Ризница талената,
Ниш

Милентијевић Мила
Марки Давид

2. место
(600 м)
4. место
(скок у вис)

Сузана Киш

Б.Варга Жофиа

Похвала

Ибоља В. Зелић

Салаи Ноеми

1. место

Тимеа Шлавик

Салаи Кити

Похвала

Ибоља В. Зелић

Кемивеш Емеше

2. место

Сарапка Река

Похвала

Мартон Тинде

Похвала

Харгита Липтак
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ВУКОВЕ И ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ – VUK- ÉS KÜLÖN DIPLOMÁK

1
2
3
4
5

Датум
Разред
такмичења
02.06.2015.
VIII 1
02.06.2015.
VIII 1
02.06.2015.
VIII 1
02.06.2015.
VIII 1
02.06.2015.
VIII 1

Грковић Јована
Граховац Александра
Пилиповић Маша
Капа Теодора
Сенте Јелена

Вукова
диплома
не
да
не
не
не

6

02.06.2015.

VIII 1

Звеканов Вања

да

7
8

02.06.2015.
02.06.2015.

VIII 1
VIII 1

Мандић Саша
Анастасова Јелена

не
не

9

02.06.2015.

VIII 1

Галамбош Ален

не

10 02.06.2015.

VIII 1

Станболија Милица

не

11 02.06.2015.

VIII 1

Кнежевић Ивона

не

12 02.06.2015.

VIII 1

Пуповац Стефан

да

13
14
15
16

02.06.2015.
02.06.2015.
02.06.2015.
02.06.2015.

VIII 1
VIII 2
VIII 2
VIII 2

Топић Наталија
Ђурић Матеа
Шерег Леа
Марјановић Александар

не
не
не
не

17 02.06.2015.

VIII 2

Мађаревић Дуња

не

18 02.06.2015.

VIII 2

Јекнић Лука

не

19 02.06.2015.

VIII 2

Мађаревић Милан

не

20 02.06.2015.

VIII 2

Мађаревић Михајло

не

21 02.06.2015.

VIII 2

Рогић Петар

не

22 02.06.2015.

VIII 2

Зубелић Нина

не

23 02.06.2015.

VIII 2

Јотановић Огњен

да

24 02.06.2015.

VIII 2

Тот Такач Валентина

не

Презиме и име
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Посебна диплома
1. Ликовна култура
1. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
1. Ликовна култура
1. Биологија
2. Техничко и
информатичко
образовање
3. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
1. Ликовна култура
1. Ликовна култура
2. Биологија
1. Енглески језик
1. Ликовна култура
2. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
2. Математика
3. Биологија
1. Биологија
1. Енглески језик
1. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
2. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Биологија
2. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Техничко и
информатичко
образовање
2. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
1. Биологија
2. Техничко и
информатичко
образовање
1. Физичко васпитање
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25
26
27
28
29
30
31

02.06.2015.
02.06.2015.
02.06.2015.
02.06.2015.
02.06.2015.
02.06.2015.
02.06.2015.

VIII 3
VIII 3
VIII 3
VIII 3
VIII 3
VIII 3
VIII 4

Балинт Петра
Капоста Тамаш
Салма Адам
Буш Алекс
Пушкаш Тамара
Губи Габор
Леваи Ивет

не
да
не
да
да
не
да

32 02.06.2015.

VIII 4

Кемивеш Ерик

не

33 02.06.2015.

VIII 4

Хусар Доминик

да

УКУПНО:

9
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1. Ликовна култура
1. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Мађарски језик
1. Физичко васпитање
1. Хемија
1. Физика
2. Биологија
3. Хемија
1. Ликовна култура
2. Биологија
3. Техничко и
информатичко
образовање
4. Физичко васпитање
48
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Септембар, 2013.

На основу члана 12. Статута Основне школе „МирославАнтић”, Палић, Школски одбор је
на својој седници, одржаној 16.09.2013. године, утврдио следећи

КУЋНИ РЕД

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Кућни ред обухвата разрађене одредбе које регулишу правила понашања у Основној
школи „Мирослав Антић”, Палић (у даљем трексту: Школа), сачињене на основу Правила о
понашању ученика, запослених и родитеља (у даљем тексту: Правила), и ближе одређује
обавезе и одговорности ученика, запослених у Школи, родитеља ученика, и других лица
која користе услуге Школе.
Члан 2.
Поштовањем и применом овог Кућног реда и одговарајућом организацијом рада Школе,
обезбеђује се: несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине,
општа и радна дисциплина, и доприноси се бољем успеху ученика и угледу Школе.
Члан 3.
У Школи, на основу Закона, није дозвољено политичко организовање и деловање, и
коришћење школског простора у те сврхе.
Члан 4.
Ученици, наставници и други запослени у Школи су дужни да поштују правила школског
живота и рада, појединачне одлуке школског органа, да се придржавају прописа и чувају
углед Школе.

II ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
Правилима, од члана 4. до члана 10. одређена су правила понашања ученика у Школи, и
ван ње.
а) УЛАЗ И ИЗЛАЗ УЧЕНИКА
Члан 5.
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Ради уласка и изласка из Школе одређује се посебни улаз за ученике, са стране дворишта
школе где се налазе спортски терени.
Члан 6.
Забрањено је задржавање под прозорима, као и ометање наставе.
Члан 7.
Нижа одељења наставу почињу у преподневној смени у 7,45 часова а у поподневној смени
у 13,00 часова.
Виша одељења наставу почињу у преподневној смени у 7,30 часова а у поподневној смени
у 13,30 часова.
Наставни час траје 45 минута.
Велики одмори у обе смене, дужине 20 минута, држе се након другог часа.
Остали одмори (мали одмори) трају 5 минута.
Члан 8.
По доласку у школско двориште ученици чекају дозволу дежурних наставника за улазак у
зграду.
При уласку ученика у зграду, наставницима помаже дежурно помоћно особље и дежурни
ученици.
У случају невремена ученицима је дозвољен улаз у хол школске зграде пре одређеног
времена, ученици путници који чекају аутобус након завршене наставе могу остати у
згради школе, за ту намену предвиђеној просторији- чекаоници.
По уласку у зграду Школе ученици виших разреда одлазе пред учионицу и чекају
предметног наставника. По доласку предметног наставника ученици улазе у учионицу, и у
миру се припремају за час.
Ученици нижих разреда (I – IV), уз дозволу дежурних наставника заредне наставе улазе у
своју учионицу и чекају учитеља.
Члан 9.
У школску зграду и учионице улази се без трчања, галаме и гужве.
По ходнику и степеништу ученици се крећу десном страном.
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Није дозвољено заџавање у ходницима, испред врата учионице, као ни под спољњим
прозорима, за време наставе.
Члан 10.
Ако ученик закасни неће се задржавати у дворишту, ходницима, санитарним просторијама
и другим деловима школске зграде, већ ће одмах ући у учионицу или другу просторију у
којој је настава његовог одељења.
После јављања наставнику, и пружања обавештења о разлогу закашњења, уз одобрење
наставника одлази на своје место.
За време одласка на место не сме узнемиравати околину – остале ученике, ометати их
разговором, нити одговарати на питања ученика због чега је закаснио, већ се одмах треба
укључити у праћење наставе. Уколико му је потребно неко објашњење у вези са наставом,
обратиће се дизањем руку. наставнику, а не ученицима.
Члан 11.
Звоном се означава завршетак часа и почетак одмора.
Ученици не смеју напуштати своја места док им наставник то не одобри.
Ученици за време великог одмора излазе у хол Школе, где ужинају, или иду у школско
двориште – зависно од временских прилика.
Изричито је забрањено ученицима за време наставе напуштати двориште школе.
Члан 12.
Забрањено је непотребно улажење и задржавање у учионицама других одељења, као и
улажење без дозволе у зборницу и друге службене просторије Школе.
За време малих одмора ученици нижих одељења остају у својим учионициама, док
одељења виших разреда мењају учионице.
Ученици. у реду и тишини, чекају пред учионицом долазак наставника, који их уводи у
учионицу.
По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.
Изузетно ученици могу остати у згради – ако је то предвиђено планом рада Школе.
Члан 13.
Ученици приликом одласка из Школе односе све своје ствари.
Члан 14.
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У Школи постоји дежурство наставника, ученика и помоћног особља. Појачано дежурство
је: пре почетка првог часа, за време одмора, као и на крају наставе, а у одељењима
постоје ученици-редари.
Дежурство се одвија на свим јавним местима у Школи (на улазу у зграду, на ходницима,
пред кантином и по дворишту – пре почетка наставе и за време великог одмора, ако су
ученици напољу).
Члан 15.
Код улаза у Школу (порта) за време наставе дежурају дежурни ученици.
Члан 16.
На порти се води „Књигу дежурства” у коју се бележи кретање странаца (сва лица која
долазе у Школу).
Сва лица која долазе у Школу, по личном или службеном послу, дежурни војник одводи у
одговарајућу службу Школе.
Члан 17.
Родитељи који долазе на пријем родитеља, или код предметних наставника, треба да
сачекају крај наставног часа на месту одређреном за то, и након звона дежурни ученик
треба да га отпрати до тражене особе.
Улазна врата су затворена за време трајања наставе. Отварају их пре почетка 1. часа у
свакој смени.
Дежурни наставници на вратима дочекују, односно испраћају, ученике.
Члан 18.
Велика капија се закључава пре почетка великог одмора, док се мала капија (предње
двориште) закључава по истеку радног времена.
Мала капија је службени улаз за наставнике, родитеље и странке Школе, а велика капија је
улаз/излаз за ученике Школе.

Члан 19.
Ученици су дужни да слушају дежурне наставнике, дежурне ученике, и дежурно помоћно
особље.
б) ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И ПОМОЋНОГ ОСОБЉА
Члан 20.
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Дужност запослених у школи је да дежурају према утврђеном распореду.
Дежурни је дужан да са пуном одговорошћу обавља поверену му дужност, и да се брине о
поштовању овог Кућног реда.
Члан 21.
Дежурство наставника почиње пре почетка наставе и траје за време малих одмора, за време
великог одмора као и све док се не испрате аутобуси са ученицима путницима.
Наставници који дежурају, договарају се о подели дужности у току дана за дежурство.
Дежурни наставник је дужан да:
- са главним дежурним наставником пре почетка наставе прегледа школску зграду
ради утврђивања штете која се евидентира у књизи дежурства и јавља директору
школе или сменовођи
-

одржава ред, односно штити ученике од напада и угрожавања од стране ученика и
других лица.

-

омогућава безбедан улазак и излазак из школе.

-

заштити од омаловажавања и дискриминације ученика од стране ученика,
запослених и других лица

-

се стара о безбедности ученика у згради школе и школском дворишту.

-

у случају насилног понашања ученика, писмено евидентира време догађаја,
починиоце у књигу дежурства, покрене поступак попуњавањем пријаве за прекршај
понашања и обавести одељењске старешине и психолошко педагошку службу
школе.

-

ако примети ученике који користе недозвољена средства ( дуван, алкохол,
психоактивне супстанце) пријави ученике директору, секретару или психолошко
педагошкој служби школе и писмено евидентира време догађаја, починиоце у књигу
дежурства и покрене поступак попуњавањем пријаве за прекршај правила
понашања.

ако дежурство обавља на спрату или у холу школе, за време великог одмора када
упути ученике у двориште, помогне у реализацији дежурства својим колегама у
дворишту школе.
-

упути родитеље деце која похађају обданиште на улаз који је за то предвиђен.
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-

уз помоћ помоћно-техничког особља проверава ученике путнике (увидом у аутобуске
карте) и оне који нису путници удаљава из простора предвиђеног за чекање
аутобуса.

-

испрати аутобусе са ученицима путницима.

-

обилази школско двориште, нарочито водећи рачуна о критичним местима( иза
школе,...)

-

са нарочитом пажњом прати неовлашћено присуство људи и бивших ученика, у
школској згради и дворишту интервенише и удаљава их

-

у случају угрожавања безбедности, људи и имовине, односно кршења закона,
подзаконских аката и општих аката школе, обавештава директора, психолошко
педагошку службу или секретара школе а по потреби и надлежне државне органе.
Члан 22.

Директор школе, на предлог дежурних наставника, непосредно пред почетак квартала,
одређује главне дежурне наставнике за квартал, за обе смене.
Главни дежурни наставник је дужан да:
- на дежурство дође 15 минута пре почетка наставе и води рачуна о благовременом
почетку наставе.
-

у књигу дежурства евидентира имена дежурних наставника и дежурних ученика

-

води уредно књигу дежурства и у њу уписује промене које су од значаја за рад
школе.

-

координира рад осталих дежурних наставника

-

обавештава директора и психолошко педагошку службу школе о недоласку
наставника на наставу ради обезбеђивања замене.

-

предузима мере у циљу заштите безбедности ученика и запослених.

-

решава конфликте међу ученицима.

уписује у књигу дежурства све промене у току дежурства и о томе обавештава
директора и психолошко педагошку службу школе.
-

у вршењу послова дежурства сарађује са дежурним ученицима
Члан 23.
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Дежурне ученике одређује одељенски старешина, водећи рачуна о способностима, успеху и
понашању ученика.
Одељенски старешина је дужан да дежурне ученике упути у задатке и обавезе приликом
дежурства.
У једној смени дежурају ученици седмог и осмог разреда, а у другој смени ученици четвртог
разреда.
Свака смена води засебну свеску дежурства
Дежурни ученик је дужан да:
- на место дежурства дође најмање 15 минута пре почетка наставе и дежура до краја
наставе.
- на почетку дежурства преузме свеску дежурства и то ученик нижих разреда од учитеља
или помоћног особља школе а ученик вишег разреда од главног дежурног наставника, као и
да преузме кључеве од улазних врата од помоћног особља школе
- дежурство обавља на улазу у школу, на месту предвиђеном за дежурне ученике.
- дежура до краја смене.
- својим примером и понашањем доприноси угледу школе ( не користи мобилни телефон
или друга техничка средства за време дежурања)
- поздравља, пита за разлог посете и евидентира родитеље ученика и друга лица која улазе
у школу уписивањем њихових личних података и разлога доласка у свеску дежурства.
- свеску дежурства редовно попуњава и води рачуна о њеној уредности.
- посетиоце прати до канцеларије или простора за пријем родитеља.
- се први обрати наставнику, директору или другом лицу кога посетилац посећује, и да их
пита да ли су слободни да приме посетиоце, као и да наведе разлог посете.

- уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у школи и о
њима, без одлагања, обавештава помоћно-техничко особље, дежурне наставнике,
директора, секретара, педагога или психолога.
- упозорава друге ученике да није дозвољено окупљање око места предвиђеног за дежурне
ученике.
- за време великог одмора помаже дежурним наставницима који воде рачуна о
безбедности ученика.
- води рачуна о дисциплини и реду у холу школе.
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- на крају дежурства ученик нижих разреда преда свеску дежурства учитељу свог одељења,
или помоћном особљу школе школе, док ученик виших разреда да свеску дежурства преда
дежурном наставнику,
- на крају дежурства кључеве од улазних врата преда помоћном особљу школе
Дежурни ученици су ослобођени наставе у дану када дежурају. У случају писмене провере
знања тог дана, за тај час налазе адекватну замену.
За дежурство не могу бити предложени ученици са смањеном оценом из владања.
Ученици који се не придржавају правила понашања током дежурства неће моћи поново да
обављају ту дужност.
ц) ДУЖНОСТ РЕДАРА
Члан 24.
Одељењски старешина у свом одељењу одређује по 2 (два) редара из списка ученика
(прозивник) у трајању од недељу дана.
Члан 25.
Редари су дужни да прегледају учионицу након уласка у њу, и да воде рачуна о реду,
дисциплини и чистоћи у учионици.
Одмах пријављују штету коју установе приликом уласка у учионицу, или ону која се
учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући –
дежурном наставнику, односно секретаријату школе.
Бришу таблу, припремају прибор за час и пријављују ученике одсутне са наставе.
Врше и друге послове по налогу одељењског или предметног наставника.

Члан 26.
Ако наставник закасни на час, и у року од 5 минута од почетка часа не дође, редар
обавештава надлежне за то – психолога, педагога, помоћника или директора, а ако њих
нема онда главног дежурног наставника.
За то време – до доласка наставника или његовог заменика – ученици остају у учионици и
у миру се припремају за час.
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Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици поступају по налогу
надлежних. У случају да ученици остају сами у учионици, у тишини се припремају за
наредни час.
За ово време ученици не смеју напуштати своја места и учионицу.
Редари су обавезни сво време водити рачуна о дисциплини.
Самовољно напуштање учионице није дозвољено и подлеже изрицању одговарајуће
мере.
д) ОПШТЕ ПОНАШАЊЕ
Члан 27.
Ученик има право и дужност да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе.
Члан 28.
Ученици су обавезни да активно учествују у наставном раду, да дисциплиновано и
пажљиво извршавају своје задатке, и да настоје да потпуно савладају наставно градиво.
Члан 29.
Ученици су дужни да чувају хигијену Школе. У обавези су да своја места у учионицама, као
и у другим објектима Школе, одржавају уредно и чисто, да не исписују имена по клупама
и зидовима, да не лепе жвакаће гуме, и не бацају семенке. Забрањено је бацати отпатке у
умиваоник, WЦ шоље и умиваонике. Смеће се баца у корпу за отпатке.
Ученици су дужни да чувају школску имовину. Сваку штету која настане њиховом
кривицом морају надокнадити.
Члан 30.
За време наставе ученици седе на местима која им је одредио разредни старешина, или
предметни наставник.
Забрањено је својевољно мењати места.
Члан 31.
За време часа ученик се обраћа наставнику дизањем руке. Ученик је док говори дужан да
стоји природно. Ученик не сме наставнику, или свом другу, да упада у реч, да разговара,
шапуће, довикује, препире се и да својевољно напушта своје место, односно учионицу за
време трајања часа.
Овакво понашање ученика подлеже изрицању одговарајућих васпитних мера.
Члан 32.
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Кад старији уђе у учионицу ученици га поздрављају устајањем, без поздрава речју. На знак
наставника поново седају.
Кад улазе у учионицу за време наставе ученици прво покуцају на врата и сачекају
наставниково одобрење за улазак.
Члан 33.
Ученик не сме без дозволе наставника да напусти час.
За изостанак са више часова потребно је одобрење одељењског старешине. Ако ученик
мора хитно да оде, а у школи се не налази његов разредни старешина, одобрење за
одлазак тражи од помоћника директора, психолога, педагога или од главног дежурног
наставника (по могућности наставника који предаје у његовом одељењу).
Пре одласка из школе ученик се јавља и редару одељења.
Члан 34.
Школски излети, спортски дани, друштвено користан рад, као и све ваннаставне
активности планиране Годишњим програмом рада Школе, су обавезне за све ученике.
Члан 35.
Ученику је забрањено да у Школу уноси:
- оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе;
-

алкохол, опијате и друга наркотичка средства;

-

вокмен, мобилни телефон, и друга средства комуникација;

-

ласерску технику којом се ремети рад на часу, односно живот у Школи.

Члан 36.
Ученик је дужан да у Школу долази прикладно одевен за радне активности.
У Школи је забрањено пушење.
Члан 37.
Ученици не смеју неоправдано каснити и изостајати са наставе и осталих школских
активности. Ако ученик изостаје са наставе највише два дана одељењски старешина треба
о томе одмах да обавести родитеља или стартеља ученика.
Изостајање са наставе ученик правда лекарским оправдањем школског лекара. Један дан
изостанка може се оправдати писменим оправдањем родитеља, односно стартеља, а до 5
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дана лично оправдава родитељ, односно старатељ – у року од 8 дана. У току школске
године родитељ, односно старатељ може писменим оправдањем оправдати по један дан
изостанка укупно пет пута. Све остале изостанке од по једног дана родитељ је дужан да
оправда лично.
Дозволу за одсуствовање дуже од 5 (пет) дана одобрава директор Школе на писмену
молбу родитеља.
У случају да ученик не оправда изостанке третира се као лакша или тежа повреда обавезе
и повлачи за собом следеће васпитне и васпитно-дисциплинске мере:
Од 1-5 неоправданих изостанака- усмена опомена разредног стершине
Од 6-10 неоправданих изостанака- писмена опомена разредног старешине
Од 11-15 неоправданих изостанака – укор одељенског старешине
Од 16-25 неоправданих изостанака- укор одељенског већа
Преко 25 неоправданих изостанака, од чега више од 15 часова након писменог
обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе – укор директора
Члан 38.
У школи се предвиђају следеће васпитне и васпитно- дисциплинске мере за учињене
лакше и теже повреде обавеза ученика:
Усмена опомена одељењског старешине: изриче се за лакше повреде обавеза ученика и
то због: неоправданог изостајања са појединих часова у школи од 1 до 5 неоправданих
изостанака, без смањења оцена из владања.
Писмена опомена одељенског старешине: изриче се за лакше повреде обавеза ученика
и то због : непридржавање Кућног реда и Правила понашања, кашњење и неоправдано
изостајање са часова од 6 до 10 неоправданих часова , напуштање часа без претходног
одобрења наставника, ометање извођења наставе у свом или другом одељењу,
коришћење мобилног телефона за време наставе, одбијање учешћа на школским
манифестацијама и другим облицима образовно-васпитног рада у Школи и ван ње,
недолазак на часове допунске наставе, запуштена лична хигијена и неприкладан изглед
ученика, необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење
порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника, без смањења
оцене из владања.
Усмена опомена се изриче непосредно, или пред одељењском заједницом, а писмена
опомена се уноси у ђачку књижицу;
Укор одељењског старешине: изриче се за поновљену лакшу повреду обавезе ученика
утврђене статутом Школе и овим Правилником, за коју се изриче мера опомене
одељенског старешине, некоректно понашање према наставницима, школским друговима
и другим запосленим у Школи, недолично понашање у Школи, на јавним местима и на
улици где ученик представља Школу, наношење материјалне штете Школи, немаран и
несавестан однос према раду и обавезама и према имовини школе, као и неоправдано
изостајање са часова у Школи од 11 до 15 часова.
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Укор одељењског већа: изриче се ученицима за лакшу и поновљену лакшу повреду
обавезе ученика. У случају када је већ ученику изречена опомена и укор одељенског
старешине, а те мере нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика,
као и за неоправдано изостајање са часова у Школи од 16 до 25 часова.
Укор директора и укор наставничког већа: изриче се за више од 25 неоправданих
изостанака, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља односно
старатеља од стране школе, и за теже повреде обавеза ученика које предвиђа Закон.
Члан 39.
Тежом повредом обавеза ученика сматра се:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у
евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган,
односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или
запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког
средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да
угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика,
наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког
повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се
угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од
25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања
родитеља, односно старатеља од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су
предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 1. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.
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Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе
школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Укор директора и укор наставничког већа повлачи за собом смањење оцене из
владања.
Члан 40.
У случају учињене повреде забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), када су претходно
исцрпљене све могуће васпитно-дисциплинске мере, Школа може изрећи васпитнодисциплинску меру премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу
на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе
у коју прелази.
Члан 41.
Када је ученику у Школи нанета повреда, или учињена материјална штета, има право да то
пријави главном дежурном наставнику.
Ученик има право, по Закону, на заштиту својих права коју ће затражити од директора
Школе уз помоћ одељењског старешине, психолога, педагога, и помоћника директора
Школе.
III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
Члан 42.
Главни дежурни наставник је у обавези да јавља надлежнима Школе све недостатке који
се јављају у току трајања његовог дежурства, као и уочене штете, и да своја запажања
уписује у Књигу дежурства наставника.
Главни дежурни наставник води рачуна о томе да наставници благовремено одлазе на
час, и да не задржавају ученике за време одмора. Главни дежурни наставник у одсуству
одељењског старешине одобрава одсуства ученицима.
Члан 43.
Наставник је дужан да долази најкасније 15 минута пре почетка наставе, и других облика
рада, и да одлази на време на часове.
Мале одморе проводи у кабинету или у холу Школе, а за време великог одмора долази на
паузу у зборницу, уколико није дежуран.
Члан 44.
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Наставник је дужан да на време обавести директора Школе, или помоћника директора,
као и задужене сараднике (психолога, сменовођу) о изостанку са посла – ради
благовременог организовања замене.
Члан 45.
Одељењске старешине бележе у посебној свесци евиденцију о организовању
родитељског састанка најмање један дан пре одржавања састанка.
Одељењске старешине примају родитеље ученика и на пријему родитеља. Пријем
родитеља је унапред одређен и уписан у Дневник рада и окачен је на Огласној табли
школе.
По утврђеном распореду пријем се одвија у слободним просторијама Школе.
Пријем родитеља се не одвија у зборници Школе.
Члан 46.
Наставник након последњег часа наставе у поподневној смени дужан је да провери у
учионици да ли су ученици подигли столице на клупе, и да ли су прозори затворени.
Члан 47.
За време трајања наставе наставник не може да ученика пошаље кући због прибора,
домаћег задатка или због личних потреба.
Забрањено јер слати ученике у зборницу. Ученици се не могу слати у зборницу ни за
доношење, нити враћање Дневника рада.

Члан 48.
Нико не може позвати наставника, или ученика са часа, нити исти имају право самовољно
напустити час. За дисциплину на часу одговоран је сваки наставник. Наставник нема права
да одстрани ученика са наставе.
Члан 49.
Директор Школе прима странке у току читавог радног времена, изузев ако је заузет
састанком.
Члан 50.
Секретаријат Школе прима ученике и странке сваког радног дана у току радног времена.
Члан 51.
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Библиотека Школе ради са ученицима по зацртаном распореду, који се одређује на
почетку школске године.
Распоред рада библиотеке треба да буде истакнут на вратима библиотеке.
Члан 52.
Помоћно особље дежура по унапред утврђеном распореду, заједно са дежурним
наставницима.
Члан 53.
Обавештења ученицима школе се дају путем школске разгласне станице, а по потреби и
преко књиге обавештења.

IV ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА, УЧЕНИКА И
ТРЕЋИХ ЛИЦА
Члан 54.
Лице које није запослено у Школи дужно је да приликом уласка покаже дежурном на
порти своју личну карту, службени позив, или другу исправу, ради идентификације.
Члан 55.
Дежурни на порти упућује, односно одводи, странку у одговарајућу службу Школе.
По завршетку посете дежурни прати странку до излаза из зграде.
Члан 56.
Ван радног времена у Школу се може улазити само уз претходну најаву директору или
секретару Школе.
Члан 57.
Родитељи долазе у Школу по позиву одељењских старешина, или директора, односно
стручне службе Школе, као и због сарадње.
Родитељ успоставља контакт са наставницима само у времену које је договорено за
пријем родитеља.
Изузетно, у хитним случајевима, неко може да потражи наставника за време одмора, али
нико без одобрења директора, помоћника директора, или сменовође, не сме да улази у
учионицу за време трајања наставе.
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Родитељ сачекује наставника на за то одређеном месту.
Родитељима није дозвољено да пре, после и за време часова улазе у учионицу.
Члан 58.
Информације о успеху ученика не дају се преко телефона.
Члан 59.
Групне посете Школи дозвољене су само по одобрењу директора Школе.
Члан 60.
Уколико ученичка организација жели одржати састанак треба да се обрати директору, или
помоћнику директора, ради добијања сагласности и обавештавања главног дежурног.
V ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
Члан 61.
Без одобрења директора Школе, или другог овлашћеног лица, из Школе се не смеју
износити инвентарски предмети, наставна средства, учила, као ни регистарски материјал.
Члан 62.
По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи, вредносни папири, као и остали
регистарски материјал, морају бити закључани и обезбеђени.
Нарочито треба одезбедити дневнике рада и осталу евиденцију о ученицима и
запосленима.
По завршетку рада закључавају се касе, ормари, плакари, столови, као и све просторије и
школска зграда.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
Непридржавање одредби овог Кућног реда повлачи за собом одговорност због повреде
дисциплине.
Васпитне и васпитно-дисциплинске мере према ученицима изричу се у складу са
одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и у скалду са одредбама
Правилника о дисциплинској одговорности ученика донетог_____________, а према
запосленима предузимају се мере на основу одредаба Закона о основама система
образовања и васпитања и одредаба одговарајућег закона у области радних односа.
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Члан 64.
Са овим Кућним редом Школе треба упознати све ученике Школе, њихове родитеље,
односно старатеље, и све запослене у Школи.
Члан 65.
Овај Кућни ред ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на Огласној табли
Школе.
Члан 66.
Ступањем на снагу овог Кућног реда престаје да важи кућни ред од 15.12.2009. године.

Палић, 16.09.2013.

Заменик председника Школског одбора
Андреа Алаџић
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http://www.skopalic.edu.rs/index.php
Палић, септембар 2015. године
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