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Наша школа у школској 2018/19. години
УЧЕНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ
30 одељења (27 у централној школи и 3 одељења
у издвојеном одељењу на Шупљаку)
13 одељења на српском језику и
17 одељења на мађарском наставном језику.
На почетку школске године нашу школу похађа
укупно 507 ученика
(236 ученика на српском наставном језику и
271 ученика на мађарском наставном језику)
Укупан број наставника: 56

Iskolánk a 2018/19-as tanévben

TANULÓK ÉS DOLGOZÓK
30 tagozat (27 a központi iskolában, 3 a ludasi kihelyezett tagozaton)
13 tagozat szerb nyelven és 17 magyar nyelven
Összesen 507 tanuló (271 tanuló Magyar nyelven tanul és 236 tanuló Szerb nyelven)
56 tanár

-2-

Летопис
Évkönyv
2018/19.

Структура запослених у школској 2018/19. години
Alkalmazottak a 2018/19-еs tanévben
УПРАВА ШКОЛЕ - VEZETŐSÉG
Марта Шереш
Директор школе

Горан Мајнарић
Секретар школе

Sörös Márta
Igazgató

Majnarić Goran
Titkár

СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ - SZAKSZOLGÁLAT
Мирјана Пајић
Школски педагог на
породиљском одсуству

Светлана Беланчић
Школски психолог
Belančić Svetlana
Iskolai pszichológus

Ксенија Тасић
Школски педагог на
замени до повратка
колегинице са
породиљског одсуства

Pajić Mirjana
Pedagógus,
szülési szabadságon van

Љупка Белчовска
Школски педагог на замени
до повратка колегинице са
породиљског одсуства
Belčovska Ljupka
Pedagógus,
helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt

Tasić Ksenija
Pedagógus,
helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt

БИБЛИОТЕКА - KÖNYVTÁR
Александар Давид
Библиотекар

Жужана Балаж Месарош
Медијатекар

David Aleksandar
Könyvtáros

Balázs Mészáros Zsuzsanna
Médiatáros
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ДНЕВНИ БОРАВАК - NAPKÖZI

Бернадета Дулаћ
учитељица

Сузана Киш
учитељица

Dulać Bernadeta
tanítónő

Kiss Szuzanna
tanítónő

УЧИТЕЉИ - TANÍTÓK
I Разред – I. osztály
Лаура Антељ
учитељица у
одељењу I/1

Жужана Зец
учитељица у
одељењу I/3

Antelj Laura
tanító I/1 osztály

Zec Zsuzaanna
tanító I/3 osztály

Ержебет Теркељ
учитељица у
одељењу I/4

Кристиана Боснаи
учитељица у
одељењу I/5

Törköly Erzsébet
tanító I/4 osztály

Bosznai Krisztiana
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
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Илона Шрам
учитељица у
одељењу II/3

Кристиана Боснаи
учитељица у
одељењу II/5

Sram Ilona
tanító II/3 osztály

Bosznai Krisztiana
tanító II/5 osztály

III Разред – III. osztály
Олга Тешић
учитељица
у одељењу III/1

Харгита Липтак учитељица
у одељењу III/3
Lipták Hargita
tanító III/3 osztály

Tešić Olga
tanító III/1 osztály

Ибоља Војнић Зелић
учитељица у
одељењу III/5
Vojnić Zelić Ibolya
tanító III/5 osztály

IV Разред – IV. osztály
Данијела Меанџија
учитељица у
одељењу IV/2

Дијана Стевановић
учитељица у
одељењу IV/1

Meandžija Danijela
tanító IV/2 osztály

Stevanović Dijana
tanító IV/1 osztály
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Рита Балинт
учитељица у
одељењу IV/3

Јадранка Мандић
учитељица у
одељењу IV/4

Bálint Rita
tanító IV/3 osztály

Mandić Jadranka
tanító IV/4 osztály

Н АСТАВНИЦИ - TANÁROK
Настава српског језика - Szerb nyelv tanítása

Гордана Катанчић
одељенски старешина у
V/1 одељењу

Весна Падежанин
Padežanin Vesna

Katančić Gordana
osztályfőnök V/1

Александра Леринц
српски језик као
нематерњи у нижим
одељењима

Маја Рудић Вранић
Rudić Vranić Maja

Lerinc Aleksandra
A tanár az alsó tagozatokon
ad elő szerb nyelvet
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Настава мађарског језика - Magyar nyelv és irodalom tanítása

Илдико Арнолд
одељенски старешина у
VIII/3 одељењу

Ержебет Куктин
Kuktin Erzsébet

Arnold Ildikó
osztályfőnök VIII/3

Настава енглеског језика - Angol nyelv tanítása

Хајналка Милер-Вереш
на породиљском
одсуству

Драгана Шкрбић на
породиљском одсуству
Škrbić Dragana
szülési szabadságon van

Müller-Vörös Hajnalka
szülési szabadságon van

Соња Стојић

Емеше Чуч

Stojić Sonja

Csucs Emese

Настава француског језика - Francia nyelv tanítása

Беатрис Саболчки
одељенски старешина у
VII/3 одељењу

Лидија Шимон
одељенски старешина у
VIII/2 одељењу

Szabolcski Beatrice
osztályfőnök VII/3

Šimon Lidija
osztályfőnök VIII/2
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Настава ликовне културе - Képzőművészeti kultúra tanítása

Милан Марковић

Жужана Балаж Месарош

Marković Milan

Balázs Mészáros Zsuzsanna

Настава музичке културе - Zenekultúra tanítása
Меланија Јакшић
одељенски старешина у
VIII/1 одељењу

Адриана Жупанек

Jakšić Melanija
osztályfőnök VIII/1

Zsupanek Adriana

Настава историје - Történelem tanítása
Милена Савовић
одељенски старешина у
VII/2 одељењу

Габриела Каписта

Savović Milena
osztályfőnök VII/2

Kápiszta Gabriella

Настава географије - Földrajz tanítása
Феликс Кривошија
одељенски старешина у
VIII/4 одељењу

Вера Марковић

Krivošija Feliks
osztályfőnök VIII/4

Marković Vera
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Настава физике - Fizika tanítása

Антониа Николић
одељенски старешина у
VI/3 одељењу

Алан Павлуковић
Pavluković Alan

Nikolić Antonia
osztályfőnök VI/3

Настава математике - Matematika tanítása

Мира Мијић
одељенски старешина у
VI/1 одељењу

Криштоф Нађђерђ

Mijić Mira
osztályfőnök VI/1

Nagygyörgy Kristóf

Тимеа Шћепановић
одељенски старешина у
VI/2 одељењу
Vörös Flóra
osztályfőnök VII/4

Настава биологије - Biológia tanítása

Чила Геблеш Раваи

Жарко Отовић

Göblös Rávai Csilla

Otović Žarko
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Тимеа Шћепановић

Слађана Алексић

Šćepanović Timea

Aleksić Slađana

Настава хемије - Kémia tanítása

Теодора Кабаи
Kabai Teodóra

Настава техничког и информатичког образовања
Műszaki és informatikai ismeretek tanítása

Младинко Ђукић
одељенски старешина у
V/2 одељењу

Жомбор Рожа
одељенски старешина у
VII/4 одељењу

Đukić Mladinko
osztályfőnök V/2

Róza Zsombor
osztályfőnök VII/4

Андор Каваи
Kávai Ándor
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Настава физичке културе - Testnevelés tanítása

Златко Еветовић

Мирослав Петровић

Evetović Zlatko

Petrović Miroslav

Матија Нађ Олајош
Nađ Olajoš Matija

Настава информатике и рачунарства – Informatika és számítástechnika tanítása
Младинко Ђукић
одељенски старешина у
V/2 одељењу

Александар Давид
David Aleksandar

Đukić Mladinko
osztályfőnök V/2

Верска настава - Hitoktatás

Ненад Плавшић

Јожеф Колесар

Plavšić Nenad

Koleszár József

- 11 -

Летопис
Évkönyv
2018/19.

Лариса Кемивеш
Kőműves Larissza

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

Катарина Кнежевић
руководилац
рачуноводства

Гордана Колар
рачуновођа
Kolar Gordana
könyvelő

Knežević Katarina
könyvelőségi vezető

Одржавање и услуга школе - Segédszemélyzet
Ненад Новковић, мајстор
Novković Nenad, mester

Магдолна Енги, спремачица
Engi Magdolna, takarítónő

Ева Катона, спремачица
Katona Éva, takarítónő

Слободанка Прерадовић,
спремачица
Preradović Slobodanka, takarítónő

Ерика Шимон, спремачица
Simon Erika, takarítónő

Ержебет Ковач Стрико, спремачица
Kovács Sztriko Erzsébet, takarítónő

Един Читаку, спремач
Čitaku Edin, takarító

Лариса Замборски, спремачица
Zamborszki Larissza, takarítónő

Андреа Салма, спремачица
Szalma Andrea, takarítónő
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Пријем првака - 03.09.2018.
Свечаним програмом дочекали смо наше ђаке прваке. Ове године уписан је 21 ученик на
српском наставном језику и 39 ученика на мађарском наставном језику. Учитељица у I/1
одељењу биће Лаура Антеља, у I/3 Ержебет Теркељ, одељење I/4 водиће Жужана Зец и
одељења I/5 на Шупљаку водиће учитељица Кристиана Боснаи. Свим нашим првацима
желимо успешно школовање.
Elsősök fogadása - 2018.09.03.
Elsős diákjainkat ünnepi műsorral fogadtuk.Idén 21 tanuló íratkozott be szerb nyelven és 39
tanuló magyar nyelven. Ai I/1 tagozat tanítónénije Antelj Laura, I/3 Törköly Erzsébet lesz. Az I/4
tgozatot Zec Zsuzsanna fogja vezetni az I/5 tagozat tanítónénije Ludason Bosznai Krisztianna
lesz. Elsőseinknek sok sikert kivánunk!
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Камп Авантуре у сликама - 10.09.2018.
Камп Авантуре је одржан у просторијама ОШ ,,Мирослав Антић“ на Шупљаку у периоду
од 21.08.-25.08.2018. Камп је реализован захваљујући донацији од Покрајинског
секретаријата за образовање. Едукативне радионице су водили: Кривошија Феликс оријентација у природи Александра Леринц - систематика гмизаваца-камелеони Шереш
Марта - биљке нашег подручја Месарош Габор - сакупљање инсеката,и одређивање врста
Секереш Ото -предавање о птицама, прстеновање Крнајски Ђорђе -израда и пуштање
папирних змајева Аранка Киш и Дијана Ухерек Стевановић-књижевно вече. Спортске
,забавне и креативне радионице су водили : Липтак Харгита, Зец Жужана, Мандић
Јадранка, Вереш Флора, Боснаи Кристиана, Кубичковић Јулија,Стојић Соња и Ковач
Габор. Захваљујемо се свима на учешћу и помоћи.
Kalandtábor képekben - 2018.09.10.
A tábor megvalósítására 2018.08.21-25. között került sor a palicsi Miroslav Antić Á.I. ludasi
épületeiben.
A tábor anyagi támogatója a Tartományi Oktatási Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság.
Az oktató műhelyeket megtartották:
Krivošija Feliks - tájékozódás a természetben
Aleksandra Lerinc - a hüllők rendszertana-kaméleonok
Sörös Márta - környékünk növényei
Mészáros Gábor - rovargyűjtés és meghatározás
Krnajski Đorđe - papírsárkány készítése
Kis Aranka, Uherek Stevanovič Dijana - költői est
Szekeres Ottó - előadás a madarakról, madárgyűrűzés.
A sport-, szórakoztató- és alkotóműhelyeket vezették:
Lipták Hargita, Mandić Jadranka, Vörös Flóra, Bosznai Krisztianna, Kubičković Julianna, Zec
Zsuzsanna, Stojić Sonja és Kovács Gábor.
Mindannyiuknak köszönjük a részvételt és a segítséget.
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Посета из Мађарске - 14.09.2018.
Нашу школу су посетили ученици и наставници основне школе из Мађарске, из града
Мишколца. Колеге из Мађарске су нам представили своју школу и разменили смо своја
искуства из педагошке праксе. Ученици наше школе су, у знак добродошлице, приредили
кратак програм. Такође и ученици из Мишколца представили су се песмама и
рецитацијама. На крају овог сусрета гости су нам уручили скромне поклоне и захвалили на
добродошлици.
Magyarországi látogatás - 2018.09.14.
Iskolánkat meglátogatták a magyarországi Hernádnémeti Református Iskola diákjai és tanárai.
Magyarországi kollégáink bemutatták iskolájukat és a munkánkat illető tapaszatalatcserét
folytattunk.
Iskolánk tanulói rövid műsorral fogadták a vendégeket, akik versekkel, dalokkal viszonozták a
fogadtatást.
A találkozás végén átadták ajándékaikat és megköszönték a vendéglátást.
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Дан пешачења - 20.09.2018.
Дана 15. септембра је био дан пешачења у Србији. Из тог разлога је и наша школа
организовала једну пешачку туру до Тресетишта на којој је учествовао 126 ученика у
пратњи 5 наставника.
Gyaloglás napja - 2018.09.20.
Szeptember 15-én volt a gyaloglás napja Szerbiában. Ezen alkalomból a mi iskolánk is szervezett
egy gyalogtúrát a tőzegbányához, amin körülbelül 126 diák vett részt, 5 tanár. Az időjárás
nekünk kedvezett, így vidáman vághattunk neki a nagyjából 3 órás túrának, amit egy kis
pihenővel tettünk színesebbé a Tőzeg-tó partján.

Безбедност ученика на интернету - 20.09.2018.
У нашој школи одржано је предавање за ученике и родитеље на тему безбедност ученика
на интернету. Како се понашамо на интернету, каква су породична искуства и навике
везане уз интернет, колики је утицај родитеља на начин и коришћење интернета била су
само нека од занимљивих питања које су нам предавачи постављали и о којима смо после
детално разговарали. Предавање је било едукативно и занимљиво, како за ученике тако и
за родитеље, који су показали интересовање за безбедност на интернету.
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Biztonságos internethasználat - 2018.09.20.
Az iskolánkba járó tanulóknak és szüleiknek lehetőségük volt egy előadást hallaniuk a
biztonságos internethasználat témája kapcsán. Olyan kérdések merültek fel, mint: hogyan
viselkedünk az interneten, milyenek az internethez kapcsolódó családi tapasztalataink?
Az érdekes előadás a tanulók és szülők számára is hasznos tudnivalókat nyújtott a biztonságos
internethasználat terén.

Света миса у катедрали на почетку школске године - 01.10.2018.
Ученици наше школе који као изборни предмет похађају Католички вјеронаук,
29.ИX.2018. заједно са вјероученицима основних и средњих школа са територија Опћине
Суботица судјеловали су свечаној светој миси у катедрали „Света Терезија Авилска“, коју
је предводио влч. Зсолт Бенде, жупник из Бајмока. Под светом мисом зазивали су Духа
Светога на нову школску годину, своје професоре, учитеље, одгојитеље, родитеље и људе
добре воље који тијеком школовања могу поспјешити њихов телесни у духовни напредак.
Вјероученици су имали прилику и за свету исповјед, како би могли достојно приступити к
столу Господњем. Поновни сусрет са осталим вјероученицима био је величанствен
доживљај, имајући у виду да њихов не мали број вјерно свједочи о томе колико за њих и
њихове родитеље значе кршћанске вредноте.
Tanévkezdő szentmise a székesegyházban - 2018.10.01.
Iskolánk diákjai, akik választott tantárgyként katolikus hittanra járnak, 2018. szeptember 29-én
Szabadka község általános és középiskolás hittanosaival együtt a felújítás alatt álló Szent Teréz
székesegyházban részt vettek az ünnepélyes hittani tanévkezdő szentmisén, amelyet ft. Bende
Zsolt bajmoki plébános mutatott be. A szentmisében a Szentlélek kiáradását kérték az új tanévre,
tanáraikra, tanítóikra, nevelőikre, szüleikre és minden jóakaratú emberre, akik testi-lelki
előrehaladásukat segíthetik tanulmányaik során. A szentmise alatt alkalom nyílt a tanév eleji
szentgyónás elvégzésére is, hogy méltóképpen járulhassanak az Úr asztalához. Felemelő érzés
volt újra találkozni a többi hittanossal, akik szüleikkel együtt fontosnak tartják a keresztény
értékekhez való ragaszkodást.
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Дечија недеља - 03.10.2018.
У оквиру Дечије недеље је у нашој школи одржано такмичење Покажи шта знаш. Ученици
су наступали и показали своје знање у певању, рецитовању и свирању. Најбољи ученици
су добили дипломе. Прво место-свирање и певање, Варга Адам Друго место-свирање,
Конц Анита, Чисар Вираг и Арнолд Река
Gyermekhét - 2018.10.03.
A Gyermekhét keretein belül iskolánk Ki mit tud?! versenyt szervezett. A tanulók
megmutathatták munkájukat a tehetségük kibontakoztatására vonatkozóan: éneklésben,
zenélésben és szavalásban. A legjobb tanulók diplomát kaptak,
Első helyezettként - zenélés- és éneklésből B. Varga Ádám
Második helyezttként Koncz Anita, Csiszár Virág és Arnold Réka

Радна акција у школи - 04.10.2018.
У суботу, дана 29.09. 2018. године, у нашој школи,
организована је радна акција. Ученици и запослени
окупили су се како би уредили двориште школе и тиме
улепшали боравак у њој, те промовисали значај бриге о
зивотној средини. По завршетку акције, волонтери су могли
да се окрепе уз топао чај и сочне мекике!

Munkaakció iskolánkban - 2018.10.04.
Szombaton, 2018.09.29-én munkaakciót szerveztünk. A tanulók és tanárok az udvart rendezték s
ez által tették kellemesebbé környezetünket, valamint hangsúlyozták a környezetvédelem
jelentőségét.
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Турнир у малом фудбалу - 04.10.2018.
Екипа наше школе је 3.октобра наступала на турниру у малом фудбалу на теренима у
"Дудовој шуми". Прву утакмицу смо победили ОШ"Ј.Ј.Змај" резултатом 3:1 Другу смо
изгубили од ОШ" Јован Микић" резултатом 2:0 За нашу школу су играли : Ковач Мате,
Мартон Оливер, Чечеи Арнолд, Чупак Алберт, Шаш Адриен, Такач Давид, Вида Ерих,
Будановић Марк и Јелић Никола. Момцима све честитке за фер и коректну игру и
понашање
Kisfoci bajnokság - 2018.10.04.
Iskolánk csapata október 3-án a kiserdei pályákon versenyzett a kisfoci bajnokság keretein belül.
Az első játszmát a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola ellen 3:1 eredménnyel megnyertük, a
másodikat a Jovan Mikić Általános Iskola ellen 2:0 eredménnyel veszítettük.
Iskolánknak játszottak: Kovács Máté, Márton Olivér, Csécsei Arnold, Csupák Albert, Sas
Adrián, Takács Dávid, Vida Erik, Budanović Márk és Jelić Nikola. Gratulálunk a fiúknak a
korrekt játékhoz és magatartáshoz!

Моје право је да живим срећно и здраво - 08.10.2018.
У оквиру Дечије недеље, у нашој школи, организована је приредба поводом пријема
првака у Дечији савез. Ученици нижих разреда су припремили пригодну приредбу за своје
другаре из првог разреда. Том приликом деци су подељени пригодни поклони.
Jogom van egészségesen- és boldogságban élni - 2018.10.08.
A Gyermekhét keretein belül iskolánkban megrendezésre került az elsősök Gyermekszövetségbe
való felvétele. Az alsós tanulók alkalmi műsorral köszöntötték elsős társaikat.
Az ajándékok sem maradtak el.
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Толеранција - 09.10.2018.
За време Дечије недеље је у школи расписан Ликовни и литерарни конкурс на тему
"Толеранција-Заједно смо јачи". Додела награда за ученике нижих разреда је била
5.10.2018. године. Тада су сви учесници, ученици као и њихова одељења, добила пакете са
лоптама и слаткишима, као награду за уложени труд и креативна решење. Свим
ученицима, учитељима и наставмицима се захваљујемо на учешћу.
Tolerancia - 2018.10.09.
A Gyermekhét ideje alatt iskolánkban Képzőművészeti és irodalmi pályázatot is meghirdettek,
Tolerancia - Együtt erősebbek vagyunk témára. A díjátadásra az alsós tanulók számára 2018. 10.
05-én került sor. Minden tagozat, amely beküldte munkáját, jutalomcsomagban részesült.
Labdákat és édességcsomagot kaptak a részvételért és a kreatív megoldásokért cserébe.
Minden tanulónak, tanítónak és tanárnak köszönjük a részvételt.

Стони тенис - 09.10.2018.
Данас 9.10.2018. године у сали за стони тенис стонотенирског клуба "Спартак" у Суботици
одржано је општинско такмичење у стоном тенису за ученике основних школа. Нашу
школу су представљала два ученика, Марино Јозић, ученик 6/2 одељења и Богдан
Гвозденовић, ученик 8/2 одељења. Дечаци су се такмичили у екипној и појединачној
конкуренцији. У екипном такмичењу освојили су 1.место чиме су стекли пласман на
окружно такмичење. Марино Јозић је у појединачној конкуренцији освојио такодје прво
место, док је Богдан, изгубивши меч за треће место, заузео 4. место. Дечацима све
честитке и пуно среће у наредној фази такмичења које че се одржати у среду 17.10.2018.
године.
Asztalitemisz - 2018.10.09.
Ma, 2018.10.9-én a Spartak egyesület tornatermében, Szabadkán került sor az általános iskolások
asztalitenizsbajnokságára. Iskolánkat két tanuló képviselte: Jozić Marino (VI/2) és Gvozdenović
Bogdan (VIII/2) . A fiúk egyéni- és csapatversenyben játszottak. A csapatversenyben 1. helyezést
értek el, amellyel benevezhetnek a körzeti versenyre. Jozić Marino egyéni versenyben szintén 1.
helyezett lett, míg Bogdan, veszítve a 3. helyezést negyedik lett. Gratulálunk a fiúknak és sok
sikert kivánunk az elkövetkező versenyen 2018.10.17-én!
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Предавање о трговини људима - 12.10.2018.
Ученици VI/3 и VI/4 разреда су присуствовали на предавању о трговини људима.
Предавање је држала представница Министарства унутрашњих послова Нада
Константиновић. Деца су пажљиво слушала интересантно и поучно предавање и
постављали су питања у вези теме.
Előadás az emberkereskedelemről - 2018.10.12.
A VI/3 és VI/4 osztály tanulói emberkereskedelemről szóló előadáson vettek részt, amit Nada
Konstantinović rendőrnő tartott. A gyerekek figyelmesen hallgaták az érdekes és tanulságos
előadást és kérdéseket tettek fel a témával kapcsolatban.

Емеше Кемивеш, пример за свакога - 15.10.2018.
На једном од најпопуларнијих суботичких сајтова, у рубрици која промовише успешне и
талентоване ученике, заслужено се појавила и ученица наше школе Емеше Кемивеш.
Нашој драгој Емеше желимо још прегршт успеха у животу. Текст који је објављен можете
прочитати овде: www.subotica.com/vesti/oni-dolaze-emese-kimeves-ucenica-os-miroslav-anticid33194.html
Kőműves Emese kiemelkedő eredményei - 2018.10.15.
Egyik legnépszerűbb szabadkai honlap azon rovatában, mely a sikeres és tehetséges tanulókat
mutatja be, megjelent iskolánk tanulója: Kőműves Emese.
Kedves Emese sok sikert kivánunk a továbbiakban is!
A megjelentetett szöveget itt olvashatják el:
www.subotica.com/vesti/oni-dolaze-emese-kimeves-ucenica-os-miroslav-antic-id33194.html
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Јесен у нашој учионици - 17.10.2018.
На часу ликовне културе, ђаци прваци су направили плакат јесењих плодова. Својим
малим, вештим рукама ученици су цртали, бојали а потом и исецали јесење плодове и
лишће разлићитих нијанси и то све накитили на одељенско дрво. Сви су били креативни,
радни и уживали су у својим рукотворинама.
Ősz a tanteremben - 2018.10.17.
Képzőművészeti órán az elsős tanulók őszi termésekből plakátot készítettek.
A tanulók ügyes kis kezeikkel rajzoltak, szineztek, utána pedig őszi leveleket vágtak ki, melyeket
különféle
árnyalatokban
ragasztottak
fel
az
osztályt
képviselő
fatörzsre.
A tanulók kreatívak voltak, dolgoztak és végül gyönyörködtek munkájuk gyümölcsében.

Стони тенис - 17.10.2018.
Данас 17.10.2018. године одржано је окружно такмичење у стоном
тенису за основне и средње школе. Нашу школу по пласману са
општинског такмичења у екипној конкуренцији представљали су
Марино Јозић ученик 6/2 одељења и Богдан Гвозденовић ученик
8/2 одељења. Обзиром да се играло само финале дечаци су
заузели 2.место изгубивши од дечака из ОШ "Јован Микић". У
појединачној конкуренцији Марино Јозић је савладао Бошњак
Ведрана резултатом 2:0 у сетовима и освојио је 1.место чиме је
стекао пласман на републичко такмичење које ће се одржати
31.10.2018. године у Петровцу на Млави. Ученицима све честитке
на постигнути резултатима и пуно успеха на наредним
такмичењима.
Asztalitenisz - 2018.10.17.
Ma, 2018.10.17-én került sor az általános- és középiskolások asztalitenisz bajnokságára.
Iskolánkat a községi versenyen, csapatversenyben a következő tanulók képviselték: Jozić
Marino(VI/2), Gvozdenović Bogdan(VIII/2). Mivel csak döntőt játszottak a csapatok, a fiúk 2.
helyezettek lettek veszítve a Jovan Mikić iskola ellen. Az egyéni versenyben Jozić Marino
győzött a játék során Bošnjak Vedrana ellen 2:0 eredménnyel, és 1. helyezett lett. Így részt vehet
a 2018.10.31-én megrendezendő köztársasági versenyen. Gratulálunk a fiúknak az elért
eredményhez és sok sikert az elkövetkező versenyeken!
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Пројектна настава - 22.10.2018.
У оквиру пројектне наставе обрадили смо тему,,ШКОЛА И ПОРОДИЦА НЕКАД И
САД,,Теме су обрађене кроз предмете српски језик ,математика, свет око нас, ликовно,
музичко, енглески и мађарски језик. Сви исходи који су предвиђени Глобалним планом су
углавном остварени. На крају пројекта смо направили заједнички плакат на тему ,,НАША
ШКОЛСКА ПОРОДИЦА,,. Сви смо уживали.
Projekt oktatás - 2018.10.22.
A projekt oktatás keretein belül dolgoztuk fel a Család és iskola a múltban és ma c. témát,
mellyel elmélyítettük a szerb nyelv, matematika, környezetünk, képzőművészet, zenekultúra,
angol nyelv és magyar nyelv tartalmait. Minden a globális terv által előlátott kimenetel
megvalósult. A projekt végén közös plakátot készítettünk a Mi családunk témára.

Гимнастика - 24.10.2018.
Ученик IV/4 разреда, Алекс Чупак, успешно је почео такмичарску
годину у гимнастици. На три такмичења освојио је седам медаља.
Честитамо !
Szertorna - 2018.10.24
Csupák Aleks (IV/2) sikeresen kezdte az idei évet. Három versenyen
összesen hét érmet szerzett.
Gratulálunk!

Соло певање - 25.10.2018.
Ана Фогараши (ВИИИ/4) је на такмичењу у соло певању, у Чоки
освојила прву награду.
Szólóének - 2018.10.25.
Fogarasi Annát, a VIII/4 osztály tanulóját arany minősítésben részesítették az
ÉNEKES HANGSZERES SZÓLISTÁK KÓTA ARANYPÁVA
ORSZÁGOS MINŐSÍTÉSÉN, 2018.10.6-án Csókán.
Gratulálunk neki és nagyon büszkék vagyunk rá !
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Интерактивни час - 31.10.2018.
Ученици IV/4 разреда заједно са родитељима су имали интерактивни час. Теме:мађарски
језик, математика, природа и друштво и физичко васпитање.
Interaktiv óra - 2018.10.31.
A IV/4 osztály tanulói a szülőkkel együtt játékos interaktiv órán vettek részt. Témák: magyar
nyelv, matematika, természet és társadalom és testnevelés.

НАРОДНЕ ПЕСМЕ - 02.11.2018.
На државном такмичењу је Ана Фогараши, ученица VIII/4 освојила другу награду.
Честитамо!
NÉPDAL - 2018.11.02.
VIII.Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny Dévaványán. Népdal kategóriában
Fogarassy Anna, a VIII/4 osztály tanulója ezüst fokozatban részesült. Gratulálunk!

Стони тенис - 02.11.2018.
31.10.2018. године одржано је републичко такмичење у стоном тенису. Такмичење је
одржано у Петровцу на Млави у спортској хали "Драгутин Томашевић". По пласману а
окружног такмичења нашу школу у појединачној конкуренцији представљао је ученик 6./2
одељења Марино Јозић. Марино је по жребу играо са још три дечака у 7. групи од укупно
8 и освојио је друго место пласирајући се међу 16 такмичара. У шеснаестини финала
Марино је изгубио меч резулатом 2:0 и тиме испао из даљег такмичења. Марину све
честитке за показан труд и залагање.
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Asztalitenisz - 2018.11.02.
2018.10.31-én került sor az asztalitenisz köztársasági szintű versenyére.
Iskolánkat Jozić Marino (6/2) képviselte, aki a 7. csoportban második helyezett lett a 16 tanuló
közül.
Marino veszített 2:0 eredménnyel, így kiesett a versenyből. Ennek ellenére,
Gratulálunk Marinonak az igyekezetéhez és odaadó törkvéséhez.

Шах - 04.11.2018.
У организацији Јó Пајтáса одржано је 43. такмичење у шаху. Дорина
Берењи ученица IV /4 разреда освојила је друго место. Честитамо!
43. JÓ PAJTÁS SAKKVERSENY - 2018.11.04
A 43. JÓ PAJTÁS SAKKVERSENY Óbecsén volt megtartva. Iskolánkat
Berényi Nikolett, Berényi Dorina és Arnold Adél képviselte. A lányon nagyon
jól szerepeltek. Berényi Dorina a IV/4 osztály tanulója második lett az alsósok
csoportjában.Gratulálunk!

Пројектна настава 5. разред - 16.11.2018.
Обрада домаће лектире кроз игру. Планирање дрштвених
игара: креативно размишљање, решавање проблема,
постављање правила, приказ, визуелна способност,
асоцијативно размишљање, сарадња и тд.

Szölördög projekt 5. osztály - 2018.11.16.
Játékos házi olvasmány feldolgozás - Társasjátéktervezés:kreatív gondolkodás,
problémamegoldás, szabályalkotás, látványtervezés, vizuális készségek, asszociatív gondlkodás,
együttműködés stb.
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Петра Буљовчић - Они долазе - 22.11.2018.
На једном од најпопуларнијих суботичких сајтова, у рубрици која промовише успешне и
талентоване ученике, заслужено се појавила ученица наше школе Петра Буљовчић. Нашој
драгој Петри желимо још прегршт успеха у животу. Текст који је објављен можете
прочитати овде:
www.subotica.com/vesti/oni-dolaze-petra-buljovcic-ucenica-os-miroslav-antic-i-clanicajedrilicarskog-kluba-reful-id33573.html
Buljovčić Petra- Ők jönnek - 2018.11.22.
Az egyik legnépszerűbb szabadkai honlapon, abban a rovatban, amely a sikeres- és tehetséges
tanulókat népszerűsíti, kiérdemelten megjelent iskolánk tanulója, Buljovčić Petra.
Kedves Petránknak még sok sikert kivánunk az életben!A megjelent szöveget megtekinthetik a
következő honlapon: www.subotica.com/vesti/oni-dolaze-petra-buljovcic-ucenica-os-miroslavantic-i-clanica-jedrilicarskog-kluba-reful-id33573.html

Нина Фирстнер - Они долазе - 22.11.2018.
На једном од најпопуларнијих суботичких сајтова, у рубрици која промовише успешне и
талентоване ученике, заслужено се појавила ученица наше школе Нине Фирстнер. Нашој
драгој Нини желимо још прегршт успеха у животу. Текст који је објављен можете
прочитати овде: www.subotica.com/vesti/oni-dolaze-nina-firstner-ucenica-os-miroslav-antic-ibaletske-skole-raicevic-id33452.htm
Fürstner Nina- Ők jönnek - 2018.11.22.
Az egyik legnépszerűbb szabadkai honlapon, abban a rovatban, amely a sikeres- és tehetséges
tanulókat népszerűsíti, kiérdemelten megjelent iskolánk tanulója, Fürstner Nina. Kedves Ninának
még sok sikert kivánunk az életben!
A megjelent szöveget megtekinthetik a következő honlapon:
www.subotica.com/vesti/oni-dolaze-nina-firstner-ucenica-os-miroslav-antic-i-baletske-skoleraicevic-id33452.htm
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Књигом против насиља - 26.11.2018.
За разлику од насилног понашања , много је лепше развијати љубав према књизи. Добра
књига подстиче усвајање моралних вредности и хуманих порука. У то име ученици нижих
разреда су се дружили са књигом и песникињама Удружења балканских уметника ,
Аранком Киш и Драгицом Драгом Грбић.
Könyvvel az erőszak ellen - 2018.11.26.
Az erőszakos viselkedéstől eltérően, sokkalta szebb a könyvhöz való ragaszkodás- és szeretet
ápolása. A jó könyv serkenti az erkölcsi normák elsajátítását, és emberbaráti üzeneteket hordoz.
Ennek nevében az alsós tanulók a Balkáni művészek szövetségének könyveivel és költőivel
barátkoztak: Kis Arankával és Gubić Draga Dragicával.

Одбојка - 29.11.2018.
28.11.2018. године одржано је Општинско
такмичење у одбојци за девојчице у једној од
укупно 3 групе. Наша школа је играла је у групи са
домаћином ОШ "Кизур Иштван", ОШ "Јован
Јовановић Змај" и ОШ "Матија Губец" из
Таванкута. Цуре су у првом мечу играле птотив ОШ
"Кизур Иштван" и нажалост изгубиле резултатом
0:2, док су у утакмици за треће место победиле ОШ
"Матија Губец" резултатом 2:0. Обзиром да су
заузеле 3.место у групи нису се пласирале за
финале. За екипу су играле: Лорена Ледењек,
Тамара Симић, Ивона Лудаић, Милица Симић, Даница Ковачевић, Тунде Варга, Николет
Војнић, Тимеа Варга, Зоја Маркс, Тијана Симић и Нађа Јотановић. Цурама све честитке на
уложеном труду и залагању.
Röplabda - 2018.11.29.
2018.11.28-án került sor a községi szintű lány röplabdaversenyre, ahol iskolánk csapata a
házigazda Kizúr István Ált. Isk. csapatával egy csoportban játszott, valamint a Jovan Jovanović
Zmaj Ált. Isk.-val és a tavankuti Matija Gubec Ált. Isk. csapatával. A lányok a Kizúr István Ált.
Isk. ellen az első játszmában sajnos veszítettek 2:0-val. Mivel a csoportban 3. helyezést értek el,
nem jutottak be a döntőbe. A csapatnak játszott: Ledenyák Laura, Simić Tamara, Ludaić Ivona,
Simić Milica, Kovačević Danica, Varga Tünde, Vojnić Nikolett, Varga Tímea, Marks Zoja,
Simić Tijana, Jotanović Nađa. Gratulálunk a lányoknak a kitartáshoz és a törekvéshez.
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Меморијално такмичење Фекете Михaљ - 02.12.2018.
Дана 1. децембра одржано је Меморијално такмичење "Фекете Михаљ" у Сенти. Емеше
Кемивеш и Акош Чисар су освојили прво место на такмичењу. Честитамо!
Fekete Mihály Emlékverseny - 2018.12.02.
December 1-én szervezték meg a Fekete Mihály Emlékverseny döntőjét Zentán. Iskolánkat
Kőműves Emese és Csiszár Ákos képviselte. A kétórás verseny után tettünk egy sétát a városban,
majd játékos foglalkozásokon vettünk részt. Végül elérkezett a várva várt eredményhirdetés.
Mindkét tanulónk első helyezést ért el, így meghívást kaptak a második félévben megrendezésre
kerülő Nemzetközi Magyar Matematikaversenyre. Gratulálunk!

Освојено друго место на конкурсу - 15.12.2018.
Ученица IV/1 Маја Мукић освојила је друго место на литерарном и ликовном конкурсу
црквеног часописа "Звоник", а награда јој је уручена у Сомбору. Нјени ликовни и
литерарни радови су већ неколико пута награђивани и заступљени у књигама као
илустрације. Честитамо Маји.
Második helyezés a rajzpályázaton - 2018.12.15.
Mukić Maja, а IV/1 tagozat tanulója, második helyezett lett a Zvonik rajzpályázaton, melyre a
díjat Zomborban vehette át.
Az ő képzőművészeti-, és irodalmi munkái, már több ízban is díjat nyertek és könyvekben
illusztrációként szerepeltek.
Gratulálunk Majának!
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Хуманитарни божићни концерт - 18.12.2018.
Уз велики број гостију, у нашој школи, одржан је хуманитарни божићни концерт и
божићни вашар. Присутне је поздравила директорка школа Марта Шереш која је свим
присутнима пожелела сретне наступајуће новогодишње празнике. Концерт је протекао у
прелепом расположењу уз лепе божиће мелодије, плес и игру.
Karácsonyi jótékonysági koncert - 2018.12.18.
Nagy számú vendég látogatásával, iskolánkban jótékonysági koncertet és karácsonyi vásárt
tartottunk. A jelenlévőket iskolánk igazgatónője üdvözöte, aki a jelenlévőknek boldog új évet
kívánt. A koncert kellemes hangulatban telt, tánccal- játékkal ötvözve.

Новогодишњи маскенбал - 21.12.2018.
Деца су по својој жељи и уз помоћ родитеља код куће правила маске и костиме у којима су
дошли у школу.
Újévi álarcosbál - 2018.12.21.
A gyerekek kivánságuk szerint és szüleik segítségével, otthon, álarcokat és jelmezeket készítettek
s ezeket az iskolában bemutatták.
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Хуманитарна акција - 27.12.2018.
И ове године су ученици и родитељи наше школе
своју хуманост показали на делу. Акција је трајала
традиционално у току децембра,а прикупљено је
много слаткиша и сланих грицкалица,које смо данас
предали корисницима Дневног центра и пријатно их
изненадили

Jótékonysági akció - 2018.12.27.
Iskolánk tanulói a szüleikkel együtt kivették részüket a jótékonykodásból. Az akció
hagyományosan december folyamán zajlott, mely során sok édesség és sós rágcsálnivaló lett
összegyűjtve. Az adományokat továbbítottuk a megfelelő helyre.
Успеси у децембру - 28.12.2018.
Ученици IV/4 разреда Алекс Чупак и Алина Лјакић били су успешни на спортским
такмичењима. Алекс је освојио три медаље и пехар. А Алина је заузела шесто место на
спортском пењању на вештачку стену. А Берењи Дорина је на ликовним конкурсима
освојила награде. Честитамо!
Decemberi sikereink - 2018.12.28.
A IV/4 osztály tanulói, Csupák Alex és Ljakić Alina eredményesek voltak a sportban. Alex
gimnasztikából 3 érmet és serleget nyert, Alina pedig hatodik lett a műfalmbászásban.
Berényi Dorina két rajzpályázaton nyert díjat. Gratulálunk!
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Обележена школска слава Свети Сава - 28.01.2019.
Ученици и наставници наше школе, кратким пригодним програмом, обележили су
школску славу Свети Сава присетивши се живота Растка Немањића - Светог Саве који има
велике заслуге за развој школства и просвете код Срба. Фотографије су преузете са сајта:
www.subotica.info/2019/01/27/obelezena-skolska-slava-sveti-sava-u-osnovnoj-skoli-miroslavantic
Szent Száva ünnepe - 2019.01.28.
Iskolánk tanulói és tanárai, rövid alkalmi műsorral ünnepelték Szent Száva napját.
Megemlékeztek Rastko Nemanjicról- Szent Száváról, akinek nagy szerepe volt a szerb
közösségek oktatásának előmozdítása terén.

Математичко такмичење - Цурие - 01.02.2019.
Алберт Керестењи ученик IV/3 одељења освојио је 3.место на
математичком такмичењу "ЦУРИЕ". Честитамо!
Curie Matematika Emlékverseny - 2019.02.01.
Keresztényi Albert a IV/3 osztály tanulója 3. helyezést ért el a Curie
Matematika Emlékversenyen. Gratulálunk!
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Меморијално такмичење - Цурие Математика - 03.02.2019.
Дана 1. фебруара одржано је Меморијално
такмичење "Цурие Математика" у Сенти. Емеше
Кемивеш и Акош Чисар су освојили прво место, и
Алберт Керестењи је освојио 3. место. Честитамо!

Curie Matematika Emlékverseny - 2019.02.03.
Február elsején került megrendezésre a Curie Matematika Emlékverseny területi döntője Zentán,
amire iskolánkból 5-en jutottak be: Kőműves Emese, Csiszár Virág, Csiszár Ákos, Balcsák
Bendzsamin és Keresztényi Albert. Közülük Kőműves Emese és Csiszár Ákos első helyezést
értek el (valamint meghívást kaptak a döntőre, ami Szolnokon kerül megrendezésre), Keresztényi
Albert pedig 3. helyezett lett. Gratulálunk!
Радионице - 11.02.2019.
Симон из Тулуза и Лиза са острва Реунион су нам били у петак, 08.02.2019. да одрже
радионице са четвртацима. Они су се лепо забавили и научили прве речи на француском
језику.
A franciát választom - 2019.02.11.
Simon és Liza-akik Tuluzból jöttek, a Reunion szigetről, pénteken, 2019. 02.08-án, hogy
műhelymunkát tartsanak a negyedikeseknek. Jól szórakoztak és a francia nyelv első szavait is
megtanulták.
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Гимнастика - 27.02.2019.
27.2.2019.године у просторијама гимнастичког клуба "Спартак" одржано је градско
такмичење у гимнастици за дечаке основних и средњих школа. Нашу школу у
појединачној конкуренцији представљали су Алекс Чупак ученик IV/4 одељења и Карло
Липтак ученик V/1 одељења. Алекс је вежбао на партеу,на коњу са хватаљкама, круговима
и прескакао је козлић техником "разношка". Високим оценама на свим справама освојио је
1. место у карегорији ученика од 1-4. разреда и пласирао се на медјуокружно такмичење.
Карло изводио вежбе на истим справама као и Алекс али је заузео 5. место. Дечацима све
честитке на уложеном труду,а Алексу пуно среће у наредној фази такмичења.
Szertorna - 2019.02.27.
2019.02.27-én a Spartak sportegyesület tornatermében került sor az általános- és középiskolások
szertorna versenyére. Egyéni versenyben iskolánkat Csupák Alex (IV/4) és Lipták Karlo (V/1)
képviselte. Alex nyújtón gyakorlatozott, gyűrűkön és lólengésben, valamint bakugrásban is.
Magas eredményt ért el és 1. helyezett lett az 1-4 osztályosok korosztályában, eljutott a körzetek
közti versenyre. Karlo ugyanezen szereken szintén szép eredményt ért el, és 5. helyeztt lett.
Gratulálunk a fiúknak a törekvéshez és Alexnek sok szerencsét kivánunk az elkövetkező
versenyekhez!

Авантура у Печују - 28.02.2019.
25. фебруара је почела четврта сезона циљаног удружења ,,Костолањи Деже" и
непрофитне организације ,,Зсолнаy", под називом Авантура у Печују. 37 ученика наше
школе је путовало, који су прошле школске године били успешни на разним такмичењима.
Првог дана екскурзије, у понедјељак смо посетили маузолеј Зсолнаy, погледали смо
прошлост и садашњост астрономије у Планетаријуму Зсолнаy квартала, посетили смо
спомен куц́у Беле Ковача, бившег министра у Патачу, поводом дана комунизма, где нас је
поздравио др. Ери Ласло ,заменик градоначелника Печуја. У уторак смо посетили изложбу
Жолнаи керамике и мануфактуру бомбоница. Након тога смо отишли у веома узбудљиву
физичку лабораторију. После ручка смо посетили старокршц́ анске гробнице и центар
Печуја. Пуно хвала на могуц́ности овог предивног излета.
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Pécsi kalandozás - 2019.02.28.
Február 25-én megkezdődött a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Zsolnay Örökségkezelő
Nonprofit Kft. Pécsi Kalandozások című programsorozatának negyedik évadja, melyre ez
alkalommal a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola 37 diákja érkezett Pécsre. Azok a diákok
utazhattak, akik az elmúlt iskolaév versenyein, helyezést értek el. A kirándulás első napján,
hétfőn ellátogatottunk a Zsolnay Mauzóleumhoz, betekintettünk a csillagászat múltjába és
jelenébe a Zsolnay-negyed planetáriumában, a kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából meglátogattuk Kovács Béla, volt miniszter emlékházát Patacson, ahol Dr. Őri László,
Pécs alpolgármestere köszöntötte bennünket. Kedden a Zsolnay-negyed és a Rózsaszín Kiállítás
megismerésére került sor, majd ellátogatottunk a Nosztalgia Cukorkamanufaktúrába. Ezt
követően egy nagyon izgalmas fizikai laborban jártunk. Ebéd után pedig az Ókeresztény
Sírkamrákat és Pécs belvárosát tekintettük meg. Köszönjük szépen a tartalmas kirándulás
lehetőségét.

Градско такмичење из математике - 02.03.2019.
На овогодишњем градском такмичењу из математике пријавило се укупно 345 ученика из
свих основних школа са територије града Суботице. Ученици су се марљиво припремали и
на крају нису изостали ни добри резултати. Честитамо свим ученицима који су се
пласирали на окружно такмичење.
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Városi matematikaverseny - 2019.03.02.
Erre a városi szintű matematikaversenyre, Szabadka város területéről összesen 345 tanuló
jelentkezett be. A tanulók szorgalmasan készültek, aminek köszönhetően a jó eredmények sem
maradtak el. Gratulálunk minden tanulónak, akik továbbjutottak a körzeti versenyre.

Такмичење за франкофону песму - 03.03.2019.
Поводом месеца франкофоније, одржано је такмичење у Новом Саду за најбољу
франкофону песму. Наша учесница Ивона Лудајић је имала запажен наступ, ново искуство
и лепо дружење!
A frankofon dalok versenye - 2019.03.03.
A frankofonia hónapja keretében, Újvidéken-a legjobb frankofon dal versenyén, iskolánk
tanulója Ludajić Ivona kiemelkedően szerepelt, és az új tapasztalatok mellett lehetősége nyílt a
barátkozásra is.

Гимнастика - 05.03.2019.
5.2.2019. године у просторијама Соколског друштва у Новом Саду одржало се
међуокружно такмичење за ученике основних и средњих школа. За нашу школу такмичио
се Алекс Чупак ученик IV/4 одељења. Убедљиво високим оценама на свим справама Алекс
је освојио 1.место у појединачној категорији ученика од првог до четвртог разреда чиме се
пласирао на репуличко такмичење које ће се одржати 27.марта такође у Новом Саду.
Алексу све честитке на постигнутом успеху и пуно среће на наредном такмичењу.
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Szertorna - 2019.03.05.
2019.02.5-én, Újvidéken megtartották a körzeti szertornaversenyt, melyen az általános- és
középiskolás tanulók vettek részt. Iskolánkat Csupák Alex (IV/4) képviselte, aki az 1-4
osztályosok egyéni kategóriájában első helyezést ért el, és továbbjutott a köztársasági szintű
versenyre, mely március 27-én lesz Újvidéken. Gratulálunk Alexnek és sok sikert a következő
versenyhez!

Математичко такмичење - Зрињи Илона - 07.03.2019.
У нашој школи је 15. фебруара одржано такмичење - Зрињи Илона. Наши ученици: Акош
Чисар, Вираг Чисар и Емеше Кемивеш су добили позив за 6. март на доделу награда. Акош
Чисар и Емеше Кемивеш су постигли прво место у групи вршњака, а Вираг Чисар је
заузела шесто место. Емеше Кемивеш се пласирала на завршно такмичење које ће се
одржати у Мађарској. Честитамо награђенима, а Емеше желимо пуно успеха на завршном
такмичењу !
Zrínyi Ilona matematikaverseny - 2019.03.07.
Iskolánkban február 15-én megtartottuk a Zrínyi Ilona matematikaversenyt. Versenyzőink közül
a következő tanulók kaptak meghívást a március 6-án megrendezett díjátadóra:
Csiszár Ákos, Csiszár Virág, Kőműves Emese. Nagy büszkeségünkre Csiszár Ákos és Kőműves
Emese első helyezettek lettek a korosztályukban, Csiszár Virág pedig a hatodik helyet szerezte
meg. Kőműves Emese továbbjutott a magyarországi döntőbe! Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!
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Такмичење из правописа Шимоњи Жигмонд - 09.03.2019.
У ОШ "10. Октобар" одржано је такмичење из правописа Шимоњи Жигмонд. Захваљујући
добрим резултатима на окружно такмичење пласирали су се слаедећи ученици: 6. разред:
Чисар Вираг 93,5 бод 1. место и Конц Анита 80 бод 2.место, 7. разред: Сзалаи Патрíциа 78
бод 1. место 8. разред: Б. Варга Зсóфиа 61 бод 2. место и Берéнyи Николетт похвала.
Честитамо!
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - 2019.03.09.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny az Október 10-e Általános Iskolában került
megszervezésre. Iskolánk diákjai ismét ügyeskedtek, és március végén Újvidéken a tartományi
fordulón vetélkedhetnek a Kárpát-medencei részvételért.
6. osztály: Csiszár Virág 93,5 pont 1. hely és Konc Anita 80 pont 2.hely,
7. osztály: Szalai Patrícia 78 pont 1.hely,
8. osztály: B. Varga Zsófia 61 pont 2. hely. Berényi Nikolett dicséretben részesült.
Szívből gratulálunk a lelkes csapatnak!

Дан школе - 14.03.2019.
Ученици наше школе приредили су свечани програм поводом дана школе. Програм је био
разноврстан и занимљив, где су доминирали цитати из поезије Мирослава Антића.
Ученици су имали соло и групне наступе рецитаторског и музичког карактера. Наступио је
и школски хор, а вреди истаћи и запажен наступ балерина балетске школе Раичевић.
www.subotica.info/2019/03/15/obelezen-dan-skole-u-os-miroslav-antic
Iskolanap - 2019.03.14.
Az Iskolanap alkalmából tanulóink ünnepi műsort készítettek. A különféle műsorszámokat és a
Miroslav Antić versidézeteket tartalmazó műsor érdekes volt. A szavalatokat és a zenei jellegű
fellépéseket a tanulók egyénileg és csoportosan mutatták be. Fellépett az iskolakórus és ki kell
emelni a Raičević balettiskola figyelmet érdemlő műsorszámait.
www.subotica.info/2019/03/15/obelezen-dan-skole-u-os-miroslav-antic
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Посета школама са којима имамо партнерску сарадњу - 20.03.2019.
Двадесет ученика наше школе су 6. и 7. марта, заједно са ученицима пачирске основне
школе, посетили школе у Мађарској у местима Шавој и Шомођфајс са којима имамо
партнерску сарадњу. Домаћини су нам приредили срдачан дочек уз пригодан програм и
спортске сусрете. Смештај нам је био уз језеро Балатон у месту Балатонсемеш. У оквиру
овог путовања, у повратку, посетили смо „Звездани парк“ где смо присуствовали
изузетном предавању о васиони, а у планетаријуму смо имали дивну пројекцију филма о
настанку универзума. Пратиоци групе били су: Марта Шереш, директор школе и Феликс
Кривошија, наставник географије.
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Látogatás a testvériskolákba - 2019.03.20.
Iskolánk húsz tanulója, március 6. és 7-én, a pacséri általános iskola tanulóival ellátogattak a
testvériskolába: Sávolyra és Somogyfajszra. A szivélyes fogadtatást követően, egy alkalmi
műsort
tekinthettünk
meg,
majd
a
sportjátékokban
is
részt
vettünk.
A szálláshelyünk Balatonszemesen volt, a Balatoni-tó mellett. Visszautazásunk során
ellátogattunk a Csillag-parkba, ahol egy kivételes előadást láthattunk a világűrről. A
planetáriumban pedig filmvetítésen vettünk részt. Kisérő tanárok: Sörös Márta-iskolaigazgató,
Krivošija Feliks- földrajztanár

Водни агент Дунавске регије - 21.03.2019.
У знак обележавања Светског дана воде 22. марта били смо домаћини радионице на
отвореном, Водне станице. У сарадњи са Водном агенцијом из Словеније, ученици нижих
одељења су имали прилику да сазнају колико заправо воде трошимо и да стекну увид у
функционисање система канализационе мреже.
A Duna-régió vízi ügynöke - 2019.03.21.
Március 22-én a Víz világnapja alkalmából iskolánk volt a hazigazdája annak a kültéri
bemutatónak,
melyet
a
szlovéniai
Vízügyi
Ügynökség
hozott
magával.
Az együttműködés eredményeként az alsós diákoknak lehetőségük nyílt megfigyelni, hogy
valójában mennyi vizet fogyasztunk és hogy, hogyan is működik a szennyvízelvezető rendszer.

- 39 -

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Градско такмичење из мађарског језика - 25.03.2019.
Ученици наше школе су постигли лепе резултате на градском такмичењу из мађарског
језика. У категорији петих разреда Акош Чисар постигао је треће место, а Ленард Боснаи
је добио похвалу. Ученица шестог разреда Вираг Чисар заузела је друго место. Од ученика
седмих разреда Патрициа Салаи и Акош Берењи заузели су прво место, а Река Хорват 3.
место. Од ученика осмих разреда Емеше Кемивеш постигла је друго место, Б.Варга Жофиа
је добила похвалу. Ученике су припремали наставнице Ержебет Куктин и Илдико Арнолд.
Községi anyanyelvi és nyelvhelyességi verseny - 2019.03.25.
Iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket értek el a Községi anyanyelvi és nyelvhelyességi
versenyen.
Az ötödikesek mezőnyében Csiszár Ákos 3. helyezett, Bosznai Lénárd dicséretben részesült. A
hatodikos Csiszár Virág 2. helyezést ért el. A hetedikesek közül Szalai Patrícia és Berényi Ákos
1. Horvát Réka pedig 3.helyezett lett. A nyolcadikos Kőműves Emese 2. helyezést ért el, B.Varga
Zsófia pedig dicséretben részesül. Felkészítő pedagógusok: Kuktin Erzsébet és Arnold Ildikó.

Атлетика - 26.03.2019.
26.3.2019. године на градском стадиону одржано је окружно првенство у атлетици за
ученике оссновних школа. Обновљен стадион заиста је пружио одличну слику и услове за
такмичење. Нашу школу представљали су Софија Рашковић и Лаура Малатински из
нижих одељења у дисциплини трчање на 60м. Бруно Војнић Хајду такмичио се у
категорији петих и шестих разреда у дисциплини трачања на 300м. У категорији седмих и
осмих разреда у дисциплини трчања на 100 м такмичили су се Анђела Рашковић и Денис
Батори. Ивона Лудаић и Петра Буљовчић трчале су на 300м,док су Тамара Симић и Зоја
Маркс узеле учешће у трци на 600м. У дисциплини трчања на 800м наступили су Теодор
Радуловић и Алекса Орловић. Лорена Ледењак такмичила се у дисциплини скока у вис,
Фирстнер Нина, Ћурчић Срђан и Марко Петровић скакали су у даљ. Резултати: У трци на
60м Софија Рашковић освојила је 2. место временом 10,24 с У трци на 100м Анђела
Рашковић освојила је 1. место временом 13.60 с У трци на 800м Теодор Радуловић је
освојио 3. место временом 2.29.68 мин У скоку у даљ Нина Фирстнер освојила је 3. место
даљином 4,13 м У скоку у вис Лорена Ледењак заузела је 4. место висином 1,20 м У трци
на 60м Лаура Малатински освојила је је 4. место 11,32 с Свим освајачима пласмана
честитке,а осталим учесницима похвале за труд и залагање.
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Atletika - 2019.03.26.
2019.03.26-án a városi stadionban atlétika versenyt tartottunk az általános iskolások
korosztályának. A felújított stadion kiváló környezetet biztosított a versenyhez. Iskolánkat
Rašković Sofija és Malatinski Laura képviselték 60 m-en az alsósok köréből. Vojnić Hajdu
Brúnó az ötödikesek és hatodikosok korosztályában 300 m-en versenyzett, futásban. A
hetedikesek és nyolcadikosok körében 100 m futásban Rašković Anđela és Bátori Denisz
versenyeztek, Ludaić Ivona és Buljovčić Petra 300 m-en futottak, Simić Tamara és Marks Zoja
pedig 600 m-en. 800 m futásban Radulović Teodor és Orlović Aleksa, magasugrásban Ledenjak
Lorena, Fürstner Nina, távolugrásban Ćurčić Srđan és Petrović Marko versenyzett.
Eredmények:
60 m futásban Rašković Sofija 2. lett 10,24 s eredménnyel
100 m futásban Rašković Anđela 1, lett 13,60 s eredménnyel
800 m futásban Radulović Teodor 3. lett 2,29,68 eredménnyel
Távolugrásban Fürstner Nina 3. lett 4. 13 m eredménnyel
Magasugrásban Ledenjak Lorena 4. lett 1,20 m eredménnyel
60 m futásban Malatinski Laura 4. helyezett lett 11,32 s eredménnyel
Minden helyezettnek gratulálunk!

Гимнастика - 27.03.2019.
27.3.2019. године одржано је републичко такмичење у гимнастици за ученике основних
школа. За нашу школу такмичио се ученик IV/4 одељења Алекс Чупак у појединачном
вишебоју. Алекс је вежбао на истим справама као и на окружном и међуокружном
такмичењу. Укупним резултатом од 78,250 бодова Алекс је освојио бронзану медаљу и
заузео 3. место на државном такмичењу. Све честитке и пуно успеха у наредним
такмичењима у клупском спорту.
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Szertorna - 2019.03.27.
2019.03.27-én került sor az általános iskolások köztársasági szertorna versenyére. Iskolánkat
Csupák Alex(4/4) képviselte 78,250 ponttal bronzérmes lett és 3. helyezett a köztársasági
versenyen.
Gratulálunk és sok sikert az elkövetkező versenyeken!

Будући прваци у нашој школи - 02.04.2019.
Данас су нашу школу и своје будуће учитељице посетили будући прваци. Наши ученици
су им приредили пригодан програм након чега су у учионицама са својим будућим
учитељицама провели у цртању и разговору.
Leendő elsősök iskolánkban - 2019.04.02.
Ma iskolánkba látogattak leendő elsőseink, ahol megismerhették a tanítónéniket és ahol idősebb
tanulóink alkalmi műsorral várták őket. Ezek után a tantermeket is megtekintették és mégha csak
rövid időre is, de kipróbálhatták milyen diáknak lenni...
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Пријем за најбоље ученике - 03.04.2019.
Данас смо, у свечаној сали, организовали пријем наших најбољих ученика. Из сваког
одељења је позив добио један ученик и то од првог до осмог разреда. То су ученици који
су показали запажене резултате. Све њих смо окупили да им укажемо посебну пажњу за
труд и залагање који су уложили у досадашњем раду. Разговор је протекао у опуштеној
атмосфери, а наши драги ученици су изнели своја мишљења и сугестије о раду наше
школе. Желимо да нам убудуће ово буду традиционални сусрети како би што више
мотивисали наше ученике у постизању што бољих резултата.
A legjobb tanulók fogadása - 2019.04.03.
Ma a díszteremben fogadást szerveztünk legjobb tanulóink részére. Minden tagozatból elsőtől
nyolcadikig egy-egy tanulót vártunk, azok köreiből, akik a legszebb eredményeket érték el. Azért
gyűltünk össze, hogy külön figyelemmel illessük meg őket, a befektetett igyekezetükért és
törekvésükért, az eddigi munkájuk során. A beszélgetés baráti hangulatban zajlott és a tanulók
elmondhatták véleményeiket és benyomásukat az iskola munkájával kapcsolatban.
Szeretnénk, hogy a jövőben ezek a találkozások hagyománnyá váljanak és tanulóinkat mégjobb
eredmények elérésére ösztönözzék!

Градско такмичење ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ - 08.04.2019.
У суботу, 07.04.2019., у ОШ “Мајшански пут“ одржано је такмичење из саобраћаја за
ученике основних школа. Ученици, који су представљали нашу школу су постигли лепе
резултате: Екипа “Б” освојено 2. место, такмичари добили дипломе и медаље: Станојевић
Анђела (V/2), 2. место екипно - ментор Младинко Ђукић Малагурски Дарко (V/1), 2. место
екипно - ментор Младинко Ђукић Варга Тимеа (VI/4), 2. место екипно - ментор Андор
Кава Чисáр Áкос (V/4), 2. место екипно - ментор Жужана Балаж Месарош Чисáр Áкос
(V/4), 3. место - ментор Жужана Балаж Месарош Укупан пласман (екипе “Б”+“Ц”):
освојено 2. место, за школу пехар. Честитамо им на резултатима!
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Városi verseny - Mit tudsz a közlekedésről - 2019.04.08.
Szombaton, 2019.04.7-én, a Majsai úti iskolában került sor az általános iskolások
közlekedésversenyére.
Tanulóink, kik iskolánkat képviselték, szép eredményeket értek el.
A B csoportban 2. helyezettek lettek és diplomákat valamint érmet nyertek:
Stanojević Anđela (V/2), 2.helyezett csapatversenyben- Đukić Mladinko-felkészítőtanár
Malagurski Darko (V/1), 2. helyezett csapatversenyben-Đukić Mladinko-felkészítőtanár
Varga Tímea (VI/4),2. helyezett csapatversenyben- Kávai Andor-felkészítőtanár
Csiszár Ákos (V/4), 3. helyezett egyéni versenyben- Balázs Mészáros Zsuzsanna-felkszítőtanár
Csiszár Ákos (V/4), 2. helyezett csapatversenyben-Balázs Mészáros Zsuzsanna-felkészítőtanár
A B és C csapatok összesítésben 2. helyezettek lettek és serleggel tértek haza.
Gratulálunk nekik!
Такмичење из мађарског језика - 09.04.2019.
Ученици наше школе су постигли одличне резултате на окружном такмичењу из
мађарског језика. Вираг Чисар (VI/4), 2. место - ментор Илдико Арнолд Патрициа Салаи
(VIII//4), 1. место - ментор Илдико Арнолд Река Хорват (VII/3), 3. место - ментор Ержебет
Куктин Емеше Кемивеш (VIII/3), 3. место - ментор Илдико Арнолд Акош Берењи (VIII/3),
Похвала - ментор Ержебет Куктин
Körzeti magyar verseny - 2019.04.09.
Iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket értek el a Körzeti anyanyelvi és nyelvhelyességi
versenyen.
Csiszár Virág 2. hely. (6/4 osztály) Felkészítő pedagógus: Arnold Ildikó.
Szalai Patrícia 1. hely (7/4 osztály) Felkészítő pedagógus: Arnold Ildikó.
Horvát Réka 3.hely .(7/3 osztály) Felkészítő pedagógus: Kuktin Erzsébet.
Kőműves Emese 3. hely (8/3 osztály) Felkészítő pedagógus:Arnold Ildikó.
Berényi Ákos dicséretben részesül. Felkészítő pedagógus: Kuktin Erzsébet.
Az országos versenyhez eredményes munkát kívánunk!
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Атлетика - 11.04.2019.
11.4.2019. године на стадиону "Карађорђе" фудбалског клуба "Војводина" у Новом Саду
одржано је међуокружно такмичење у атлетици за ученике основних школа. По пласману
са окружног такмичења за нашу школу у дисциплини трчање на 100м такмичила се
Анђела Рашковић. У изузетно јакој конкуренцији у зони А1 Анђела је на циљ стигла као
друга и освојила је друго место. Анђели све честитке на успеху и пуно среће у наредним
клупским такмичењима
Atlétika - 2019.04.11.
2019.04.11-én Újvidéken a Karađorđe stadionban megtartották a körzeti atlétika bajnokságot az
általános iskolások részére. 100m futásból Rašković Anđela képviselte iskolánkat, és második
helyezett lett.
További sok sikert kivánunk!

Поносни смо на њих - 15.04.2019.
Брезовски Ана је постигла друго место на музичком такмичењу Сзóљ, сíп, сзóљ!. Арнолд
Адел је постигла прво место на окружном такмичењу из шаха. Кадар Арманд је постигао
прво и друго место на карате такмичењу. Честитамо!
Akikre büszkék vagyunk - 2019.04.15.
Szép eredményeket értek el a versenyeken:
Brezovszki Anna második helyezés a Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedőn,
Arnold Adél első helyezés a körzeti sakkversenyen és
Kádár Ármánd első és második helyezés a karate versenyen.
Gratulálunk!

- 45 -

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Представа КРИВАЦ ЈЕ ТАМО НЕГДЕ - 18.04.2019.
Испред фондације ТИЈАНА ЈУРИЋ студенти глуме Драмске академије у Новом Саду у
нашој школи су извели представу КРИВАЦ ЈЕ ТАМО НЕГДЕ која на један реалистичан
начин симулирају свеприсутност вршњачког насиља међу младима. Представа је добро
пропраћена од стране наших ученика и верујемо да смо им на овај начин дали до знања да
укажу и спрече евентуално вршњачко насиље уколико примете да је оно присутно.
Előadás tanulóink részére - 2019.04.18.
Az újvidéki Színi akadémia egyetemistái a Tijana Jurić alapítvány keretein belül szervezték meg
azt az előadást, mely a fiatalok közt jelenlévő előszak valós bemutatásával igyekezett felhívni a
figyelmet ennek veszélyeire. Egyúttal utat mutatott, hogyan ismerjék föl, és gátolják meg az
esetleges erőszakos helyzetet. A tanulók érdeklődéssel követték az előadást.

Математичко такмичење НММВ - 06.05.2019.
Од 1. до 4. маја у Лакителеку је одржано такмичење "НММВ".
Емеше Кемивеш је освојила треће место, а Акош Чисар је
добио похвалу. Честитамо!

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny - 2019.05.06.
Idén a Lakitelek Népfőiskola adott otthont a május 1-től 4-ig megrendezésre kerülő Nemzetközi
Magyar Matematikaversenynek. Vajdaságból 20 tanuló kapott meghívást, közülük ketten
képviselték iskolánkat. Kőműves Emese 3. helyezést ért el, Csiszár Ákos pedig dícséretben
részesült. Gratulálunk!
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Свечано потписивање уговора у Покрајинском Секретаријату за образовање - 09.05.2019.
Нашој школи су одобрена финансијска средства на основу расписаног конкурса
Покрајинског Секретаријата за образовање која ће се искористити за замену прозора.
Такође, потписан је још један уговор са покрајинском владом која су намењена за
издавање вишејезичних штампаних материјала односно штампање материјала на језицима
националних мањина.
Ünnepélyes szerződésaláírás az Újvidéken a Tartományi Kormány előcsarnokában - 2019.05.09.
A közelmúltban a tartományi kormány előcsarnokában szerződéseket írtunk alá.A palicsi
„Miroslav Antić“ Általános Iskola eszközökhöz jutott az épület nyílászáróinak cseréjéhez. Ezt a
pályázatot a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti
Közöségi Titkárság írta ki. Az iskola erre a kiírásra igényt nyújtott be, melyre pozití választ
kaptunk.
Április 25-én, Nyilas Mihály, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti
kisebbségi – nemzeti közösségi titkár, bemutatta a befektetési beruházások projektjeit, majd sor
került a szerződések aláírására. Május 7-én, ujabb sikeres pályázeti szerződés aláírására került
sor. Ezen a napon a többnyelvűség előmozdítására kiírt pályázat eredményeit ismertették
Iskolánk többnyelvű örlapok nyomtatására és a többnyelvű elektronikus közigazgatás
fellszerléséra kaptunk keretet.

Планинарски излет - 09.05.2019.
Ученици наше школе (V/3, VI/3 и VI/4), чланови планинарског клуба СПАРТАК, боравили
су 24. и 25. априла на Фрушкој Гори (Стражилово). По изузетном лепом времену два дана
смо пешачили, бавили се оријентирингом, дружили се, кували, обишли културноисторијске споменике Сремских Каролваца. Пратиоци групе су били: Адриана Жупанек,
Антонија Николић и Феликс Кривошија, а помагали су им Мирослав Петровић и Маја
Рудић Вранић.
Hegymászó kirándulás - 2019.05.09.
Az V/3, VI/3 és VI/4 tagazotak tanulói (kik tagjai a Spartak hegymászóklubnak), április 24. és 25
én a Fruška Goran (Stražilovon) voltak.
A kiránduláson szép időben két napon át gyalogoltunk, tajekozódasi gyakorlatokat végeztünk,
barátkoztuk, főztünk és megtekintettük Karlovac történelmi emlékműveit.
Kisérőtanárok:
Županek A.
Nikolić A.
Krivošija F.
Petrović M. És Rudić Vranić M. segédkeztek
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Успех на такмичењу - 12.05.2019.
Вилo Варга ученица III/3 разреда је освојила 3. место из ликовног
стваралаштва на окружном 18. такмичењу ÁМВ у Суботици.
Поносни смо на њу, честитамо !

Sikerünk az ÁMV versenyen - 2019.05.12.
A XVIII. Szabadkán megtartott ÁMV versenyen képzőművészetből a 3.-4. osztályos
kategóriában Varga Villő 3./3 osztály tanulója 3. helyezést érte el. Büszkék vagyunk
rá,gratulálunk sikeréhez !
Међународни фестивал дечијег стваралаштва - 13.05.2019.
Ученици IV/1 учествовали су на Међународном фестивалу дечијег стваралаштва "На
крилима детињства" у Панонији и освојили неколико награда. Посебно издвајамо ГРАНД
ПРИ који је освојила ученица Маја Мукић за ликовни рад, као и Анастасију Милићевић
која је освојила 3. награду за песму, а похваљен је ученик Ђурђе Ћупић на литерарном
конкурсу и њихове песме су објављене у зборнику фестивала. Честитамо и тиму који је
освојио награду у такмичењу "Путевима знања" и спортском тамичељу "Олимпијади"
Учествовање на Међународном фестивалу дечијег стваралаштва "На крилима детињства"
у Панонији. Учествовали су и награђени следећи ученици: Маја Мукић - ГРАНД ПРИ у
сликању, Анастасија Милићевић - трећа награда за песму ;и прво место на такмичењу
"Пут знања" Ђурђе Ћупић - похвала за песму, Павле Дулић - "Олимпијада" диплома;
Немања Рађевић - "Олимпијада" диплома; Анђела Салма - "Олимпијада" диплома и прво
место на такмичењу "Пут знања"; Тијана Закић - "Олимпијада" диплома и прво место на
такмичењу "Пут знања"; Итана Сакач - учествовање у сликању.
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Nemzetközi alkotói gyermekfesztivál - 2019.05.13.
A IV/1 tagozat tanulói részt vettek a Nemzetközi alkotói gyermekfesztiválon, Pannónián, ahol
díjakat nyertek. Többek közt Mukić Maja fődíjat képzőművészetből, Miličević Anastasija 3. díjat
költészetből és Ćupić Đurđe dicséretben részesült, kinek a versei megjelentek a fesztivál
emlékkönyvében.
Gratulálunk a csapatnak, mely díjat nyert a Tudás útja kategóriában és az Olimpia
sportversenyben.
A Nemzetközi alkotói gyermekfesztiválon a következő tanulók részesültek díjban:
Mukić Maja-fődíj képzőművészetből
Miličević Anastasija-harmadik díj versre és első hely a Tudás útja versenyen
Čupić Đurđe- dicséret versért
Dulić Pavle- Olimpia diploma
Rađević Nemanja-Olimpia diploma
Salma Anđela-Olimpia diploma és a Tudás útja diploma
Zakić Tijana-Olimpia diploma és első hely a Tudás útja versenyen
Sakač Itana- a képzőművészeti munkában való részvételért

Посета изложби - 15.05.2019.
Група ученика наше школе је посетила изложбу
слика у палићкој библиотеци, где су имали прилике
да погледају изложбу репродукције европских
сликара. Сликар, Иштван Терек, нам је одржао
предавање о сликарству, сликарима..., у чијем
власништву су репродукције наслеђене од Габора
Такача. Ученици су са интересовањем пратила
богато предавање на којем се захваљујемо. Изложба
је отворена до краја маја у палићкој библиотеци.
Kiállítás látogatás - 2019.05.15.
Iskolánk tanulóinak egy csoportja ellátogatott a palicsi könyvtárba, ahol megtekintette azt a
kiállítást, mely európai festők reprodukcióiból áll. Hallhattuk Török István festőművész előadását
a festészetről, festőkről, kinek a tulajdonában vannak a Takács Gábor-restaurálásról fennmaradt,
valamint a kiállítás alapját nyújtó reprodukciók. A gyerekek érdeklődéssel követték az életközeli,
tartalmas előadást, melyet köszönünk! A tárlat május végéig tekinthető meg a palicsi
könyvtárban.
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Планинарски излет - Рајац 2019. - 17.05.2019.
Планинари наше школе (ученици VIII/1, VIII/2 и VII/1 разреда) боравили су 11. и 12. маја
на планини РАЈАЦ . Боравили смо два дана на овој ШУМАДИЈСКОЈ лепотици у
планинарском дому чика "Душко Јовановић". По изузетно лепом времену планинарили
смо по обронцима "Сувобора" и попели се на врх Рајца (648 м) где смо свим учесницима
уручили чланске картице планинарског савеза. У оквиру акције посетили смо у
Аранђеловцу пећину "Рисовачу" (станиште палеолитског човека) као и културно
историјске споменике на "Опленцу" у Тополи.Свим учесницима хвала на коректном
понашању и сарадњи. Пратиоци групе били су наставници: Савовић Милена, Јакшић
Меланија, Лидија Шимон и Феликс Кривошија.
Hegymászókirándulás - 2019.05.17.
Iskolánk hegymászói (a VIII/1 VIII/2 és a VII/1) tanulói, május 11. és 12-én Rajac-ra
kirándultak. Két napot töltöttek el a Duško Jovanović hegymászóotthonban. A kimondottan szép
időben megmásztuk a Rajac hegyet a Suvobor csúccsal (648m), mi folytán minden résztvevő
hegymászói tagsági lapot kapott. Az akció keretein belül ellátogattunk az aranđelovaci Risovača
barlangba és megtekintettük az Oplenaci történelmi emlékművet. Köszönjük minden
résztvevőnek a korrekt hozzáállást. Csoportkisérők: Savović Milena, Jakšić Melanija, Šimon
Lidija čs Krivošija Feliks.

Треће место на окружном такмичењу из географије - 22.05.2019.
Ученик VIII/1 одељења, Лука Јујић, освојио је треће место на
окружном такмичењу из географије. Честитке Луки на сјајном успеху.
Harmadik helyezés a körzeti földrajzversenyen - 2019.05.22.
Jujić Luka a VIII/1 tagozat tanulója, harmadik helyezést ért el a körzeti
földrajzversenyen. Gratulálunk Lukanak a szép eredményhez!
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Без алата нема заната - 22.05.2019.
Одељење I/1 је у оквиру Пројектне наставе одршало радионицу ,,Без алата нема заната".
Сви ученици су кроз мноство предмета радо учествовали на задату тему. Ученици су
усмено описивали ствари из непосредног окружења,бирали одговараајуче речи и богатили
речник, правилно су написали кратке реченице једноставне структуре, сарђивали су са
вршњацима, препознавали су и именовали неколико алата и занимања и на часу ликовног
урадили ликовни рад са рециклажним материјалом. Сви су уживали и поновили су
научено градиво из претходног периода. Певали су песмице из предходног периода.
Projekt-oktatás - 2019.05.22.
Az I/1 tagozat a projekt oktatás keretein belül műhelymunkát tartott. Minden tanuló szivesen vett
részt az érdekes foglalkozásban. A tanulók szóban írták körül környezetük tárgyait és a megfelelő
szavakkal egyszerű mondatokat alkottak. Képzőművészeti órán újrahasznosított anyagokból
kidolgozták az említett szerszámokat. Ezzel átismételtük az előző órák anyagát.
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Посета Метеоролошкој станици - 24.05.2019.
Ученици седмих разреда са наставницама Кабаи Теодора и Николић Антонија су посетили
Метеоролошку станицу Палић. Слушали су интересантно предавање о раду станице, што
је држала метеоролог Драгана Грбић Радојчић.
Látogatás a Meteorológiai állomásra - 2019.05.24.
A 7. osztályos tanulók Kabai Teodóra és Nikolić Antónia tanárok kíséretében meglátogatták a
palicsi Meteorológiai állomást. Érdekes előadást hallgattak az állomás munkájáról, amit Dragana
Grbić Radojčić meteorológus tartott.

Такмичење у превођењу - 28.05.2019.
24.маја је у Гимназији за талентоване
ученике '' Деже Костолањи '' по други пут
одржано такмичење у превођењу са
енглеског језика на мађарски језик ''
Магyарра Ханголва ''. Од 111 радова 30
радова се пласирало у финале, међу којима је
био и рад Чисар Вираг, ученице VI/ 4
одељења наша школе.Она је поред признања
добила шољу са натписом'' Магyарр
ханголва''.

Magyarra hangolva - 2019.05.28.
Május 24-én a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban megrendezésre került a II.
Magyarra Hangolva elnevezésű angol-magyar fordítói verseny döntője. 111 munkából 30 jutott
be, köztük iskolánk egyik kiváló tanulója Csiszár Virág (VI/4) munkája. Részvételéért
elismervényt, illetve egy Magyarra hangolva feliratú bögrét kapott.
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Наши успеси из музичког - 30.05.2019.
Наша ученица осмог разреда: Ана Фогараши се након учешћа
на такмичењу из соло певања, вратила са пуно лепих успеха.
Zenei sikereink - 2019.05.30.
Iskolánk nyolcadikos tanulója, Fogarasi Anna számos
megmérettetésen vett részt és gyönyörű eredményekkel tért haza.

Успеси из биологије - 30.05.2019.
Вредне ученице из VII/1 и VIII/2 су имале успеха на такмичењима из биологије ове године.
Посебно се истакла Нина Фирстнер из VII/1 која је освојила друго место на општинском
такмичењу, треће место на окружном такмичењу и самим тим се пласирала на републичко
такмичење где је постигла значајан успех. Из VII/1 на општинском такмичењу успех је
остварила и Лорена Ледењак. Из VIII/2 на општинском такмичењу успехе су постигле Леа
Зубелић и Даница Ковачевић. Честитамо !
Sikerek biológiából - 2019.05.30.
A VII/1 és a VII/2 szorgos tanulói sok szép eredményt értek el biológiából. Különösen Fürsztner
Nina ért el szép eredményeket a VII/1 tagozatból. Ő a községi versenyen második helyezett lett
és harmadik a körzeti versenyen, minek folytán bejutott a köztársasági versenyre és ott is szép
eredményt ért el. A VII/1 tagozatból Ledenjak Lorena és a VIII/2 tagozatból Zubelić Lea és
Kovačević Danica a községi versenyen értek el szép eredményeket. Gratulálunk!
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Опроштајна приредба осмака - 31.05.2019.
Свечаном приредбом, у препуном холу школе, 69 ученика осмих разреда се опростило од
својих другара и наставника. Због лошег времена уместо на Летњој позорници свечана
приредба је одржана у холу школе, међутим то није сметало ученицима школе да се
квалитетном приредбом опросте од својих другова. Била је ово прилика да наставничко
веће награди најбоље појединце. За ђака генерације проглашена је Емеше Кемивеш, која је
била науспешније међу 69 ученика осмих разреда.
A nyolcadikosok búcsúztatója - 2019.05.31.
A nyolcadikosok búcsúztatója
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Стваралачки рад из ликовне културе - 03.06.2019.
Група ученика из наше школе је у суботу,
01.06.2019. била у посети у Кући
стваралаштва, где смо били у прилици да
погледамо збирку ликовних радова и уз
корепетирање уметничког сликара-Иштвана
Терека су ученици припремили ликовне
радове. Пре подне је протекло у доброј
атмосфери.

Alkotómunka az Alkotóházban - 2019.06.03.
Iskolánk egy tanulói csoportja, szombaton, 2019.06.1-jén az Alkotóházban tett látogatást, ahol
megtekintettünk egy képzőművészeti munkákból álló gyűjteményt és Török István-festőművész
vezetésével a tanulók képzőművészeti munkákat készítettek. A délelőtt jó hangulatban telt.
Кенгур без граница - 10.06.2019.
Акош Чисар (5. разред) и Емеше Кемивеш (8. разред) су освојили 2. место, и добили су
позив на финално такмичење. 1. разред: Винце Мáтé, Фаркас Мáрк, Цсисзáр Адéл и
Ковáцс Дáвид су добили похвалу 3. разред: Неорчић Алекса је добила похвалу 6. разред:
Цсисзáр Вирáг је добила похвалу Честитамо!
Kenguru Határok Nélkül Matematikaverseny - 2019.06.10.
Csiszár Ákos (5. osztály) és Kőműves Emese (8. osztály) 2. helyezést értek el, és ezzel meghívást
kaptak a döntőbe.
1. osztály: Vince Máté, Farkas Márk, Csiszár Adél és Kovács Dávid részesült dícséretben
3. osztály: Neorčić Aleksa részesült dícséretben
6. osztály: Csiszár Virág részesült dícséretben
Gratulálunk!
Кенгур без граница - финално такмичење - 10.06.2019.
У Крагујевцу је одржано завршно такмичење"Кенгур", на којем је присуствовало двоје наших
ученика, који су постигли лепе резултате: Акош
Чисар-прво место, Емеше Кемивеш- друго место.
Честитамо!
Kenguru Határok Nélkül Matematikaverseny - döntő 2019.06.10.
Kragujevácon került megrendezésre a Kenguru döntője,
melyre iskolánkból 2 tanuló kapott
meghívást. Mindkét tanulónk fantasztikusan teljesített, Csiszár Ákos első helyezésben részesült,
Kőműves Emese pedig második helyezett lett. Gratulálunk!
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Летопис
Évkönyv
2018/19.

РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА – VERSENYEK EREDMÉNYEI
Datum takmičenja

Mentor

Ime učenika

Osvojeno
mesto

04.10.2018.

Zlatko Evetović

Šanta Sara

Bez plasmana

09.10.2018.

Miroslav Petrović

1. mesto

Stoni tenis

09.10.2018.

Miroslav Petrović

Solo pevanje
Narodne pesme
Stoni tenis Republičko
takmičenje
Šah
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice
Odbojka - Opštinsko
takmičenje za
devojčice

25.10.2018.
02.11.2018.

Jozić Marino
Gvozdenović
Bogdan
Fogaraši Ana
Fogaraši Ana

31.10.2018.

Jozić Marino

2. mesto

Naziv takmičenja
Turnir u malom
fudbalu
Stoni tenis

4. mesto
1. mesti
2. mesto

04.11.2018.

Jadranka Mandić

Berenji Dorina

2. mesto

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Ledenjak Lorena

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Simić Tamara

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Ludaić Ivona

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Simić Milica

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Kovačević Danica

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Varga Tinde
(Tünde)

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Vojnić Nikolet

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Varga Timea

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Marks Zoja

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Simić Tijana

3. mesto
ekipno

28.11.2018.

Miroslav Petrović

Jotanović Nađa

3. mesto
ekipno

- 56 -

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Memorijalno
takmičenje FEKETE
MIHALJ iz
matematike
Memorijalno
takmičenje FEKETE
MIHALJ iz
matematike
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL – PALIĆ

01.12.2018.

Žombor Roža

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló

01.12.2018.

Žombor Roža

Čisar Akoš

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Pešti Bence

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Mesaroš Bence

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Gorotva Mark

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Mezei Šara Čenge

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Balint Bence

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Gvozdenović
Bogdan

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Zubelić Lea

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Vereš Katalin

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

B.Varga Žofia
(B.Varga Zsófia)

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

1. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Katona Ramona

2. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Feješ Viola

2. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Heđi Viola

2. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Gilice Sandra

2. mesto
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1. mesto

Летопис
Évkönyv
2018/19.
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
Literarni i likovni
konkurs crkvenog
časopisa "Zvonik"
Matematičko
takmičenje Curie,
Senta
Matematičko
takmičenje Curie,
Senta
Matematičko
takmičenje Curie,
Senta
Gradsko takmičenje
iz fizike
Gradsko takmičenje
iz fizike
Gradsko takmičenje
iz fizike
Gradsko takmičenje
iz matematike
Gradsko takmičenje
iz matematike
Gradsko takmičenje
iz matematike
Gradsko takmičenje
iz matematike
Gradsko takmičenje
iz matematike
Gradsko takmičenje
iz matematike
Gradsko takmičenje
iz matematike

01.12.2018.

Žombor Roža

Guljaš O. Henrieta

2. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Farkaš Ramona

2. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Rajčić Petra

2. mesto

01.12.2018.

Žombor Roža

Horvat Aleksa
(Horvát Alexa)

2. mesto

15.12.2018.

Dijana Stevanović

Mukić Maja

2. mesto

01.02.2019.

Rita Balint

Kerestenji Albert

3. mesto

01.02.2019.

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló

1. mesto

01.02.2019.

Krištof Nađđerđ

Čisar Akoš

1. mesto

02.03.2019.

Alan Pavluković

Banda Marko

2. mesto

02.03.2019.

Antonia Nikolić

Mihajlović Maša

Pohvala

02.03.2019.

Antonia Nikolić

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló

Pohvala

02.03.2019.

Olga Tešić

Neorčić Aleksa

3. mesto

02.03.2019.

Ibolja Vojnić-Zelić

Aladžić Mark

Pohvala

02.03.2019.

Rita Balint

Kerestenji Albert

3. mesto

02.03.2019.

Krištof Nađđerđ

Čisar Akoš

Pohvala

02.03.2019.

Mira Pejić

Banda Marko

3. mesto

02.03.2019.

Mira Pejić

Veličić Aleksandar

Pohvala

02.03.2019.

Mira Pejić

Mihajlović Maša

Pohvala

- 58 -

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Gradsko takmičenje
iz matematike

02.03.2019.

Gradsko takmičenje
iz hemije

02.03.2019.

Matematičko
takmičenje - Zrinji
Ilona
Gradsko takmičenje
iz biologije
Pravopisno
takmičenje Šimonji
Žigmond
Pravopisno
takmičenje Šimonji
Žigmond
Pravopisno
takmičenje Šimonji
Žigmond
Pravopisno
takmičenje Šimonji
Žigmond
Pravopisno
takmičenje Šimonji
Žigmond
Gradsko takmičenje
iz geografije
Gradsko takmičenje
iz geografije
Gradsko takmičenje
iz informatike
Gradsko takmičenje
iz informatike
Matematičko
takmičenje - Zrinji
Ilona
Matematičko
takmičenje - Zrinji
Ilona
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló

Ide dalje

Slađana Aleksić

Ledenjak Lorena

3. mesto

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló
Firstner (Fürstner)
Nina

08.03.2019.

Flora Vereš

09.03.2019.

Slađana Aleksić

09.03.2019.

Eržebet Kuktin

Čisar Virag

1. mesto

09.03.2019.

Ildiko Arnold

Konc Anita

2. mesto

09.03.2019.

Ildiko Arnold

Salai Patricia

1. mesto

09.03.2019.

Ildiko Arnold

B.Varga Žofia
(B.Varga Zsófia)

2. mesto

09.03.2019.

Ildiko Arnold

Berenji Nikolet

Pohvala

09.03.2019.

Feliks Krivošija

Jujić Luka

2. mesto

09.03.2019.

Feliks Krivošija

Ledenjak Lorena

3. mesto

10.03.2019.

Mladinko Đukić

Banda Marko

2. mesto

10.03.2019.

Mladinko Đukić

Orlović Aleksa

3. mesto

08.03.2019.

Krištof Nađđerđ

Čisar Akoš

1. mesto

08.03.2019.

Krištof Nađđerđ

Čisar Virag

Pohvala

12.03.2019.

Žombor Roža

Arnold Adel

1. mesto

12.03.2019.

Žombor Roža

Korhec Boglarka

1. mesto

12.03.2019.

Žombor Roža

Katona Ramona

1. mesto

12.03.2019.

Jadranka Mandić

Berenji Dorina

3. mesto
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1. mesto
2. mesto

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
iz matematike
Okružno takmičenje
iz matematike
Okružno takmičenje
iz matematike
Okružno takmičenje
iz matematike
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu

12.03.2019.

Žombor Roža

Salai Patricia

3. mesto

12.03.2019.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

1. mesto

12.03.2019.

Žombor Roža

B.Varga Žofia
(B.Varga Zsófia)

2. mesto

12.03.2019.

Žombor Roža

Ševenj Ferenc

1. mesto

12.03.2019.

Žombor Roža

Farkaš Mark

3. mesto

12.03.2019.

Žombor Roža

Ostojić Aleksandar

3. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

Arnold Adel

2. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

Korhec Boglarka

1. mesto

16.03.2019.

Jadranka Mandić

Berenji Dorina

2. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

Katona Ramona

1. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

Salai Patricia

3. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

1. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

B.Varga Žofia
(B.Varga Zsófia)

3. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

Ševenj Ferenc

2. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

Farkaš Mark

3. mesto

16.03.2019.

Žombor Roža

Ostojić Aleksandar

3. mesto

25.03.2019.

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló

2. mesto

25.03.2019.

Krištof Nađđerđ

Čisar Akoš

3. mesto

25.03.2019.

Rita Balint

Kerestenji Albert

Pohvala

25.03.2019.

Mira Pejić

Veličić Aleksandar

Pohvala

12.03.2019.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

12.03.2019.

Žombor Roža

Korhec Boglarka

12.03.2019.

Žombor Roža

Ševenj Ferenc
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Ekipno - 1.
mesto
Ekipno - 1.
mesto
Ekipno - 1.
mesto

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Gradsko takmičenje u
šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Okružno takmičenje
u šahu
Gradsko takmičenje
iz mađarskog jezika
Gradsko takmičenje
iz mađarskog jezika
Gradsko takmičenje
iz mađarskog jezika
Gradsko takmičenje
iz mađarskog jezika
Gradsko takmičenje
iz mađarskog jezika
Gradsko takmičenje
iz mađarskog jezika
Gradsko takmičenje
iz mađarskog jezika
Gradsko takmičenje
iz mađarskog jezika
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU

Ekipno - 1.
mesto
Ekipno - 1.
mesto
Ekipno - 1.
mesto
Ekipno - 3.
mesto
Ekipno - 3.
mesto
Ekipno - 3.
mesto
Ekipno - 3.
mesto
Ekipno - 3.
mesto
Ekipno - 3.
mesto

12.03.2019.

Žombor Roža

Ostojić Aleksandar

12.03.2019.

Žombor Roža

Farkaš Mark

12.03.2019.

Žombor Roža

Katona Ramona

16.03.2019.

Žombor Roža

Ćurčić Srđan

16.03.2019.

Žombor Roža

Ostojić Aleksandar

16.03.2019.

Žombor Roža

Farkaš Mark

16.03.2019.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

16.03.2019.

Žombor Roža

Katona Ramona

16.03.2019.

Žombor Roža

Korhec Boglarka

16.03.2019.

Eržebet Kuktin

Čisar Akoš

3. mesto

16.03.2019.

Eržebet Kuktin

Bosnai Lenard

Pohvala

16.03.2019.

Ildiko Arnold

Čisar Virag

2. mesto

16.03.2019.

Ildiko Arnold

Salai Patricia

1. mesto

16.03.2019.

Eržebet Kuktin

Berenji Akoš

1. mesto

16.03.2019.

Eržebet Kuktin

Horvat Reka

3. mesto

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló
B.Varga Žofia
(B.Varga Zsófia)

16.03.2019.

Ildiko Arnold

16.03.2019.

Ildiko Arnold

07.04.2019.

Mladinko Đukić

Stanojević Anđela

2. mesto
ekipno

07.04.2019.

Mladinko Đukić

Malagurski Darko

2. mesto
ekipno

07.04.2019.

Andor Kavai

Varga Timea

2. mesto
ekipno

07.04.2019.

Žužana Balaž
Mesaroš

Čisar Akoš

2. mesto
ekipno
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2. mesto
Pohvala

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Okružno takmičenje
iz mađarskog jezika
Okružno takmičenje
iz mađarskog jezika
Okružno takmičenje
iz mađarskog jezika
Okružno takmičenje
iz mađarskog jezika
Okružno takmičenje
iz mađarskog jezika
Međuokružno
takmičenje u atletici
Okružno takmičenje
iz biologije
Okružno takmičenje
iz geografije
Republičko
takmičenje iz
mađarskog jezika
Republičko
takmičenje iz
mađarskog jezika
Magyarra hangolva
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor

07.04.2019.

Žužana Balaž
Mesaroš

Čisar Akoš

3. mesto

07.04.2019.

Ildiko Arnold

Čisar Virag

2. mesto

07.04.2019.

Ildiko Arnold

Salai Patricia

1. mesto

07.04.2019.

Eržebet Kuktin

Horvat Reka

3. mesto

07.04.2019.

Ildiko Arnold

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló

3. mesto

07.04.2019.

Eržebet Kuktin

Berenji Akoš

Pohvala

11.04.2019.

Miroslav Petrović

Rašković Anđela

2. mesto (na
100 m)

13.04.2019.

Slađana Aleksić

Firstner (Fürstner)
Nina

3. mesto

13.04.2019.

Feliks Krivošija

Jujić Luka

3. mesto

25.05.2019.

Ildiko Arnold

Salai Patricia

1. mesto

25.05.2019.

Ildiko Arnold

24.05.2019.

Emeše Čuč

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló
Čisar Virag

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Kovačević Mark

1. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Mukić Maja

1. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Čisar Akoš

1. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Čakanj Nikoleta

1. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Čisar Virag

1. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Tot Vivien

1. mesto
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3. mesto
Pohvala

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Likovno takmičenje
Karmelskog
samostana Sombor
Kengur bez granica Finale
Kengur bez granica Finale

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Pinter Stela

1. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Ledenjak Lorena

1. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Ludaić Ivona

1. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Omerović Ivor

2. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Pešti Čenge

2. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Feješ Viola

2. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Rafai Regina

3. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Njerš Bako Alen

3. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Stanić Barbara

3. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Kerestenji Albert

3. mesto

23.06.2019.

Jožef Kolesar

Gobor Luca

3. mesto

08.06.2019.

Krištof Nađđerđ

Čisar Akoš

1. mesto

Krištof Nađđerđ

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese) Učenik generacije A generáció tanuló

2. mesto

08.06.2019.
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ВУКОВЕ И ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ – VUK-ÉS KÜLÖN DIPLOMÁK
Vukova
diploma

Datum
Razred
Prezime i ime
1 05.06.2019. VIII 1
Njerš Bako Ivan
2 05.06.2019. VIII 2
Jotanović Nađa

5
6
7
8

05.06.2019.
05.06.2019.
05.06.2019.
05.06.2019.

VIII 3
VIII 3
VIII 3
VIII 4

Kemiveš Emeše (Kőműves
Emese) - Učenik
generacije - A generáció
tanuló
Arnold Žofia (Arnold
Zsófia)
B.Varga Žofia (B.Varga
Zsófia)
Omerović Imola
Rajčić Petra
Fogaraši Ana

9
10
11
12

05.06.2019.
05.06.2019.
05.06.2019.
05.06.2019.

VIII 4
VIII 4
VIII 4
VIII 4

Njerš Bako Ramona
Sič Mate
Gujaš Oldal Reka
Salai Noemi

3 05.06.2019. VIII 3
4 05.06.2019. VIII 3

13 05.06.2019. VIII 4

14 05.06.2019. VIII 4

Batori Denis

Berenji Nikolet
UKUPNO:

da
da

Posebna diploma
1. Geografija
1. Likovna kultura

da

1. Mađarski jezik
2. Fizika
3. Matematika

da
da
da
da
da
da
da
da
da

1. Mađarski jezik
1. Mađarski jezik
2. &Scaron;ah
1. Mađarski jezik
1. Mađarski jezik
1. Muzička kultura
1. Mađarski jezik
2. Muzička kultura
1. Likovna kultura
1. Muzička kultura
1. Biologija

da

1. Mađarski jezik
2. Tehničko i informatičko
obrazovanje

da

- 64 -

1. Tehničko i informatičko
obrazovanje
2. &Scaron;ah
14
20

Летопис
Évkönyv
2018/19.

Септембар, 2013.
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На основу члана 12. Статута Основне школе „Мирослав Антић”, Палић, Школски одбор је
на својој седници, одржаној 16.09.2013. године, утврдио следећи

КУЋНИ РЕД
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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.
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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.
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.
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Члан 9.
У школску зграду и учионице улази се без трчања, галаме и гужве.
По ходнику и степеништу ученици се крећу десном страном.
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.
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Члан 14.
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.
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б) ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И ПОМОЋНОГ ОСОБЉА
Члан 20.
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

- 71 -

Летопис
Évkönyv
2018/19.
Члан 23.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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;
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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.
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;
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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.
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.
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Члан 44.
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.
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Члан 51.
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.
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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.
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.
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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.
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 2019. године

Летопис саставио и
технички уредио:

Александар Давид, школски библиотекар

У изради Летписа аутoр је кoристиo материјал са школског сајта и oвoм приликoм се захваљује свима чије је текстове користио.

- 83 -

