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ННаашшаа  шшккооллаа  уу  шшккооллссккоојј    22001122//1133..  ггооддииннии  
  
  

Школску годину смо започели са 36 
одељења (32 у централној школи и 4 одељења у 
подручној школи на Шупљаку). 

У централној школи на Палићу било је 
отворено 16 одељења на српском језику и 16 
одељења на мађарском наставном језику.    

 
На почетку школске године нашу школу je 

похађалo укупно 689 ученика (311 ученика на 
српском наставном језику и 378 ученика на 
мађарском наставном језику). 

 
Укупно је 79 запослених: 59 наставника (20 учитеља и 39 наставника) и 20 

запослених као ваннаставно особље. 
 

 
 

AA  mmii  IIsskkoolláánnkk  aa    22001122//1133--iikk  iisskkoollaaéévvbbeenn  
 
 

Az iskolánkban 36 tagozaton (32 a központi 
iskolában, 4 osztály Ludason) 16 tagozaton szerb 
nyelven és 16+4 magyar nyelven folyik a tanítás. 

Összesen 689 tanuló (378 tanuló magyar nyelve 
és 311 tanuló szerb nyelven tanul.) 
 

79 dolgozónk van, ebből: 59 tanár (20 tanító és 
39 tanár) és 20 dolgozó, akik nem tanítanak. 
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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. 
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Члан 13. 

 
Ученици приликом одласка из Школе односе све своје ствари. 
 

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. 
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Члан 19. 

 
Ученици су дужни да слушају дежурне наставнике, дежурне ученике, и дежурно 
помоћно особље. 
 

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. 
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- 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. 

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

- у вршењу послова дежурства сарађује са дежурним ученицима 

 
 

Члан 23. 
 

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. 
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- 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. 
 
- 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. 
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Члан 36. 
 

Ученик је дужан да у Школу долази прикладно одевен за радне активности. 
 
У Школи је забрањено пушење. 

Члан 37. 
 

Ученици не смеју неоправдано каснити и изостајати са наставе и осталих школских 
активности. Ако ученик изостаје са наставе највише два дана одељењски старешина 
треба о томе одмах да обавести родитеља или стартеља ученика. 
 
Изостајање са наставе ученик правда лекарским оправдањем школског лекара. Један 
дан изостанка може се оправдати писменим оправдањем родитеља, односно стартеља, 
а до 5 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  
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ван ње, недолазак на часове допунске наставе, запуштена лична хигијена и 
неприкладан изглед ученика, необавештавање родитеља о резултатима учења и 
владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних 
сарадника, без смањења оцене из владања. 
 Усмена опомена се изриче непосредно, или пред одељењском заједницом, а писмена 
опомена се уноси у ђачку књижицу; 
 
Укор одељењског старешине: изриче се за поновљену лакшу повреду обавезе ученика 
утврђене статутом Школе и овим Правилником, за коју се изриче мера опомене 
одељенског старешине, некоректно понашање према наставницима, школским 
друговима и другим запосленим у Школи, недолично понашање у Школи, на јавним 
местима и на улици где ученик представља Школу, наношење материјалне штете 
Школи, немаран и несавестан однос према раду и обавезама и према имовини школе, 
као и неоправдано изостајање са часова у Школи од11 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; 
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7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се 
угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;  

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 
25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог 
обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе; 

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су 
предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика. 

За повреде из става 1. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера. 

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 
васпитно-дисциплинску 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. 
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Члан 43. 
 

Наставник је дужан да долази најкасније 15 минута пре почетка наставе, и других 
облика рада, и да одлази на време на часове. 
 
Мале одморе проводи у кабинету или у холу Школе, а за време великог одмора долази 
на паузу у зборницу, уколико није дежуран. 
 

Члан 44. 
 

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. 
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Члан 49. 
 

Директор Школе прима странке у току читавог радног времена, изузев ако је заузет 
састанком.  
 

Члан 50. 
 

Секретаријат Школе прима ученике  и странке сваког радног дана у току радног 
времена. 

Члан 51. 
 

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. 
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Члан 57. 
 

Родитељи долазе у Школу по позиву одељењских старешина, или директора, односно 
стручне службе Школе, као и због сарадње. 
 
Родитељ успоставља контакт са наставницима само у времену које је договорено 
за пријем родитеља. 
 
Изузетно, у хитним случајевима, неко може да потражи наставника за време одмора, 
али нико без одобрења директора, помоћника директора, или сменовође, не сме да 
улази у учионицу за време трајања  наставе. 
 
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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Структура ученика у школској 2012/13. години 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред 
Одељења  

(наст. језик) 
Дечака Девојчица 

Свега 
ученика 

I 
2 на српском 

3 на мађарском 
41 47 88 

II 
2 на српском 

3 на мађарском 
39 44 83 

III 
2 на српском 

3 на мађарском 
40 45 85 

IV 
2 на српском 

3 на мађарском 
52 40 92 

V 
2 на српском 

2 на мађарском 
47 41 88 

VI 
2 на српском 

2 на мађарском 
43 40 83 

VII 
2 на српском 

2 на мађарском 
36 45 81 

VIII 
2 на српском 

2 на мађарском 
45 45 90 

I - VIII 
16 српски 

20 мађарски 
343 347 690 
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Структура запослених уу  шшккооллссккоојј    22001122//1133..  ггооддииннии  
  

  
  
 

 

 
 
 
 

НЕНАСТАВНИ  КАДАР 

Директор школе  Ержебет Којић-Чакањ 

Секретар школе Горан Мајнарић 

Школски психолог Светлана Беланчић 

Школски педагог Мирјана Пајић 

Биллиотекар Александар Давид 

Медијатекар Жужана Балаж Месарош 

АДМИНИСТРАТИВНО  ОСОБЉЕ 

Шеф  рачуноводства Јелица Катанчић 

Рачуновођа Гордана Колар 

ПОМОЋНО  ОСОБЉЕ 

Ложач  Ненад Новковић 

Домар школе  Габор Бешењеи 

Сервирка у школ. 
кухињи  

Ирена Шерег 

Спремачица  Лариса Зомборски 

Спремачица  Ева Катона 

Спремачица  Хеди Шерег 

Спремачица  Андреа Салма 

Спремачица  Адријана Жигић 

Спремачица  Илона Варга 

Спремачица  Един Читаку 

Спремачица  Магдолна Енги 

Спремачица  Драгица Кораћ 

НАСТАВНИ  КАДАР 

РАЗРЕДНА  НАСТАВА 

Оделење I1 Олга Тешић 

Оделење I2 Данијела Ненадовић 

Оделење I3 Харгита Липтак 

Оделење I4 Елеонора Старек 

Оделење I5 и III5 Јулиана Кубичковић 

Оделење II1 Вера Сремац 

Оделење II2 Дијана Стевановић 

Оделење II3 Сузана Киш 

Оделење II4 Јадранка Мандић 

Оделење II5 и IV5 Ибоља Војнић Зелић 

Оделење III1 Лаура Антељ 

Оделење III2 Бернадета Дулаћ 

Оделење III3 Рита Н. Балинт 

Оделење III4 Ержебет Теркељ 

Оделење IV1 Јасмина Кочевски 

Оделење IV2 Смиљка Алексић 

Оделење IV3 Илона Шрам 

Оделење IV4 Жужана Зец 
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НАСТАВНИ  КАДАР 

ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА 

Настава српског језика 1. Гордана Катанчић, одељенски старешина у VII 2 одељењу  
2. Весна Падежанин 
3. Александра Леринц 
4. Маја Рудић Вранић 
5. Јелена Бурнаћ 

Настава мађарског језика 1. Ержебет Куктин 
2. Илдико Арнолд, одељенски старешина у VI 4 одељењу 

Настава енглеског језика 1. Лидиа Пеић Отербеин, одељенски старешина у VII 3 одељењу  
2. Хајналка Милер-Вереш 
3. Кристина Влаховић 
4. Соња Стојић 
5. Ана Драгославић 

Настава францског језика 1. Беатрис Саболчки, одељенски старешина у V 3 одељењу  
2. Зорица Мандић 

Настава ликовне културе 1. Милан Марковић  
2. Ервин Кањо 

Настава музичке културе 1. Меланија Јакшић, одељенски старешина у  VI 2 одељењу  
2. Анита Мрђанов 

Настава историје 1. Милена Савовић, одељенски старешина у  V 2 одељењу  
2. Габриела Каписта 

Настава географије 1. Феликс Кривошија, одељенски старешина у  VII 4 одељењу  
2. Вера Марковић, одељенски старешина у  VI 1 одељењу 

Настава физике 1. Ана Анђушић 
2. Мануела Рафаи 
3. Алан Павлуковић 

Настава математике 1. Мира Мијић, одељенски старешина у  VIII 1 одељењу  
2. Габриела Тот, одељенски старешина у  V 4 одељењу 
3. Игор Багањ 

Настава биологије 1. Јелена Анђелковић, одељенски старешина у  VIII 2 одељењу  
2. Марта Шереш, одељенски старешина у  VIII 3 одељењу 

Настава хемије 1. Јацинта Перна 

Настава техничког образовања 1. Младинко Ђукић, одељенски старешина у  V 1 одељењу  
2. Жолт Убори, одељенски старешина у  VI 3 одељењу 

Настава физичког васпитања 1. Златко Еветовић 
2. Мирослав Петровић, одељенски старешина у  VII 1 одељењу 
3. Матија Нађ Олајош 

Настава информатике 1. Роберт Пап 

Верска настава 1. Јожеф Колесар 
2. Небојша Стојановић 
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KKооллееггее  ккоојјее  ссммоо  22001122//1133..  ггооддииннее  ииссппррааттииллии  уу  ппееннззиијјуу  
MMuunnkkaattáárrssaakk,,  aakkiikk  aa    22001122//1133--aass  iisskkoollaaéévvbbeenn  mmeenntteekk  nnyyuuggddiijjbbaa  
 
  

 
1. Терезија Тот, наставник физике 
     Teréz Tóth, fizikatanár 
 
 
2. Ирена Шерег, сервирка у школској кухињи 
    Sereg Irén, felszolgáló 
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СЕПТЕМБАР - SZEPTEMBER 
 
Пријем првака 
 

У аули школе, уз програм који су приредили 
ученици нижих одељења, свечано је одржан пријем 
првака. Након поздравне речи, директорице школе 
Ержебет Којић-Чакањ, представила је учитељице 
које ће водити четири године ову генерацију првака.  
 

Учитељица првих разреда ове школске године 
биће: Олга Тешић I 1, Данијела Ненадовић I 2, 
Харгита Липтак I 3 и Елеонора Старек I 4 одељење, 
док ће у издвојеном одељењу на Шупљаку 
учитељица у I 5 одељењу бити Јулијана Кубичковић. 
 
 
 

 
Az elsősök fogadása 

 
Az iskola zsibongójában az alsós diákok műsora 

tette ünnepélyessé az elsősök fogadását. Az iskola 
igazgatónője Kojić-Csákány Erzsébet köszöntője után 
bemutatta a tanítónőket, akik az elsősök generációját 
négy éven át tanítják és nevelik. 
 

Tešić Olga az I/1, Nenadović Danijela az I/2, Lipták 
Hargita az I/3 és Sztarek Eleonóra az I/4 tagozat 
tanítónői. A ludasi kihelyezett tagozaton az I/5 osztályt 
Kubičković Júlia fogja vezetni. 
 
 
 

 
Јабука или лимун 
 

Манифестацију је, пети пут за редом, 
организовала "Делта Ђенерали осигурање", у 
сарадњи са МУП-ом и основним школама, а 
циљеви пројекта су едукација ученика о правилном 
понашању у саобраћају и подизање нивоа свести 
возача о важности поштовања саобраћајних 
прописа као превенције саобраћајних несрећа.  
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Представници саобраћајне полиције су 
одржали предавање на тему безбедности у 
саобраћају ученицима петих разреда, након чега је 
група ђака у пратњи саобраћајаца изашла на терен 
на углу улице Хоргошки пут и Зеленгорске и 
"регулисала" саобраћај.  

 
          Возачи који су поштовали саобраћајне 
прописе били су награђени јабуком и плакетом 
захвалности, док су несавесни возачи као опомену 
добили лимун и плакету са молбом да поштују 

саобраћајна правила. Према статистичким подацима, деца су најугроженији учесници у 
саобраћају, док је Србија међу саобраћајно најнебезбеднијим земљама у Европи. 

 
         Деца у Србији најчешће страдају у насељима, када прелазе коловоз ван пешачког 
прелаза, а посебно при изласку на коловоз иза паркираних аутомобила. У 2011. години у 
Србији је 728 лица изгубило живот у саобраћају, док је 19.312 повређено. 
 

Alma vagy citrom 
 

A Delta Generali biztosító a belüggyel és az 
általános iskolákkal együttműködve, ötödször 
szervezte meg azt a rendezvényt, melynek célja a 
tanulók közlekedésben való helyes viselkedésre 
nevelése, és a vezetők közlekedési szabályainak 
betartása a baleset megelőzés szempontjából.  
 
 

A közlekedési rendőrség képviselői az ötödik 
osztályos tanulóknak egy előadást tartottak a 
biztonságos közlekedés témakörében. Ezt követően a 
diákok egy csoportja a közlekedési rendőrökkel a 
Horgosi út és a Zelengorska utca sarkán ,,szabályozták" 
a forgalmat. Azok a vezetők, akik tiszteletben tartották 
a közlekedési előírásokat egy almával és egy hála 
plakettel lettek megjutalmazva, míg azok akik nem,- 
figyelmeztetésül citromot kaptak és egy plakettet, 
melyen az a kérés állt, hogy tiszteljék jobban a 
közlekedési szabályokat. 

A statisztikai adatok alapján a gyerekek a 
közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői, míg Szerbia az európai országok közt a közlekedés 
szempontjából legkevésbé biztonságos. 

 
Szerbiában a gyerekeket leggyakrabban településeken érik a balesetek, amikor 

gyalogátkelőn kívül kelnek át az úttesten és főleg amikor álló autó mögül lépnek ki az úttestre. 
A 2011-es évben Szerbiában 728 személy vesztette életét a közlekedésben, míg 19312 sérült 
meg. 
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Јесењи дан планинара 
 

У суботу, 22. септембра, одржан је 
традиционални дан планинара Суботице на којем 
је учествовало око 400 планинара из 20-так клубова 
из читаве Србије. 

Нашу школу представљало је 47 ученика 
виших разреда са наставником Феликсом 
Kривошијом. 

Шетало се око четвртог сектора Палићког 
језера у дужини од 13 км.  

Сви ученици су успешно прешли стазу и 
дружили се са ученицима суботичких школа по 

прекрасном времену на теренима мушког штранда. 
 

Hegymászók őszi napja 
 
Szeptember 22-én, szombaton megtartották a 

tradicionális szabadkai Hegymászók napját, melyen 
egész Szerbia területéről 20 egyesületből mintegy 400 
hegymászó vett részt. 

A mi iskolánkat 47 felsős diák képviselte Krivošija 
Félix tanár vezetésével. A Palicsi-tó negyedik szektora 
körül tettek sétát, mintegy 13 km hosszon.  

Minden résztvevő sikeresen tette meg a távot. 
Menet közben barátkoztak a szabadkai iskolák 
diákjaival. 
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ОКТОБАР - OKTÓBER 
 
Ево руке 

 
Поводом ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ, у суботу, 

29.09.2012, у играоници "Абракадабра", ученици 
III 1 одељења дружили су се са децом са посебним 
потребама. Дружење су водиле васпитачица 
Маријана, домаћица играонице Каталин и 
учитељица Лаура Антељ. 

Деце су била упућена једно на друго кроз 
разноврсне игре. На крају дружења 
организовцана је закуска и торта. 

Ово дружење нас је научило да треба да 
пружимо руку сваком детету, да пружимо руку различитости, да пружимо руку 
заједничком животу свих нас и да пружимо руку игри и дружењу. Научили смо да будемо 
пример другима, да сањамо велике снове јер они нам дају снагу да покренемо људска 
срца. 

     Nyújtom a kezem 
 
A gyermekhét alkalmából 2012. 09. 29-én az 

Abrakadabra játszóházban a III/1 tagozat tanulói 
barátkoztak a részképességekkel küzdő gyerekekkel. A 
barátkozást Marijana óvónő, Katalin a játszóház 
háziasszonya és Antelj Laura tanítónő vezették. 

A gyerekek különféle játékokon keresztül 
egymásra voltak utalva.Tortával lettek jutalmazva az 
ügyes játékosok. 

Ez a barátkozás megtanított minket, hogy 
minden gyermek felé nyújtanunk kell a kezünket, 

ugyanúgy a különbözőségeknek, valamint az együttes életnek a játéknak, a barátkozásnak. 
Megtanultunk példát mutatni másoknak és nagy álmokat álmodni, mert az erőt ad ahhoz, hogy 
emberi szíveket indítsunk meg. 

 
 
 
Тоде Николетић у нашој школи 
 

Поводом ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ, нашу школу је 
посетио један од најпопуларнијих ствараоца за 
најмлађе Тоде Николетић.  

Поред дивних песама и драма, Тоде је 
препознатљив и по одличном сценском наступу, а 
управо је један такав шоу извео и за наше ученике. 

Овај забавни наступ употпунила је 
Александра Лукић, песникиња за децу из 

Крушевца, која је овом приликом даровала нашој школи две њене књиге песама. 
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Iskolánkban járt Nikoletić Tode 
 
A gyermekhét alkalmából iskolánkba látogatott a 

legfiatalabbak egyik ismert alkotója, Nikoletić Tode. A 
gyönyörű versek és drámák mellett, Tode a kitűnő színi 
megjelenés alapján ismerhető fel és egy ilyen előadást 
mutatott be tanulóink számára is.  

Ezen a szórakoztató fellépésen Lukić Aleksandra, 
kruševáci gyermekköltőnő is megjelent és ezen 
alkalommal két verseskötetét ajándékozta iskolánknak. 

 
 
Посета музеју 
 

Ученици V 3 и V 4 одељења, посетили су 
Градски музеј где су са посебном пажњом пратили 
излагање наставника на тему сецесија. Ученике су 
водили наставници Беатрис Саболчки, Габриела Тот 
и Габриела Каписта. 

 
 
 
 
 Múzeumlátogatás 

 
Аz V/3 és V/4 osztályos tanulók és a történelmet 

szerető diákok, akik figyelemmel kisérték tanáraink 
előadásait a témával kapcsolatban (Szecesszió). Az 
előadást iskolánk tanárai Szabolcski Beatrice, Tóth 
Gabriella, Kápiszta Gabriella tartották. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Народна традиција 
 

Ученици II 3 и II 4 одељења угостили су баку 
Гизику Немет, која је причала нашим ученицима о 
породици, празницима,  исхрани и другим темама. 
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Hagyományápolás 
 
A II/3 és II/4 osztály vendégül látták Német Gizi 

nénit, aki a múltról mesélt a tanulóknak (család, 
ünnepek, táplálkozás, öltözködés stb). 

 
 
 

 
 
Цртање на асфалту 

 
Поводом ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ, ученици нижих 

одељења, искористили леп и сунчан дан цртајући 
на асфалту.  

Цртање на асфалту деца веома воле јер је 
тема слободна, па се свако дете може слободно 
препустити машти и исказати своју креативност. 

 
 

Aszfaltrajz 
 
A gyermekhét alkalmából az alsós tagozatok 

diákjai kihasználván a szép időt az aszfaltra rajzoltak, 
amit nagyon kedvelnek.  

Itt szabadjára engedhetik a képzeletüket, 
kimutathatják kreativitásukat és a papírlap mérete 
sem szab határt a munkájuknak. 

A Ludasi iskolások a gyermekhét alkalmából 
szines asfaltrajzokat készítettek. 

 
 
Јесења шетња 

 
Ученици VIII 3 одељења били су у краткој 

јесењој шетњи у парку на Палићу. 
 
 
 

 
 
Őszi séta 
 
A VIII/3 osztály rövid, őszi sétát tett a 

palicsi parkban. A szabadban felfrissülve 
folytatták a tanulást a palicsi iskolában.  
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Радост Дечје недеље 
 
Ученици IV 3 и IV 4 разреда су 03.10.2012. 

године сакупљали јесење плподове по парку и 
поред Палићког језера. Уживали смо у бојама и 
лепотама јесени у нашем месту.  

Истовремено су ученици на Шупљаку 
организовали забавне спортске игре и на тај 
начин обележили дечију недељу. 

 
 
 

A Gyermekhét öröme 
 
A IV/3 és IV/4 osztály tanulói 2012.10.3-án őszi 

terméseket gyűjtöttek a Palicsi-tó partján és a 
parkban. Élveztük a kellemes őszi nap sugarait és az 
ősz színeiben gyönyörködtünk. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Имамо право на право 
 

У оквиру Дечије недеље, на часовима 
грађанског васпитања, ученици IV 1 и IV 2 
одељења су се подсетили на оно што већ знају о 
правима. На плакатима су истакли она права која 
су њима значајна, вредности које права 
подржавају. 

 
 

 
 

Jogunk van a jogainkhoz 
 

A gyermekhét keretein belül, Polgári nevelés 
óráin a IV/1 és IV/2 tagozatok felelevenítették, amit 
már tudnak a jogokról. Plakátokon emelték ki 
azokat a jogokat, amelyek számukra jelentősek, 
valamint azokat az értékeket, melyeket a jogok 
támogatnak. 
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Пријем првака у Дечји савез 
 
 

Свечаним пријемом првака у Дечји савез 
званично се завршила Дечија недеља. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Az elsősök felvétele a gyermekszövetségbe 
 
A gyermekhét hivatalosan az elsősök gyermekszövetségbe való ünnepélyes felvételével 

ért véget. 
 
 
 
 
Такмичење – Мрежа учитеља 
 

Жофиа Толнаи и Каролина Хорват (VII 3) су у суботу, 13. 
октобра, на такмичењу које обухвата истраживачки рад и траје 
више месеци, остварили запажено 2. место на тему  Мотиви 
ђавола у уметности и народној традицији. 

 
 
 
 
 
Tantárgyháló 2012 - verseny 

 
Tolnai Zsófia és Horváth Karolina (VII/3) szombaton, 

október 13-án a Tantárgyháló nevű versenyen megvédték több 
hónapos kutatómunkájukat az Ördögmotívum a művészetekben 
és a néphagyományban címmel. A rendkívül széles tematikájú 
versenyben az előkelő 2. helyet érték el. Felkészítő tanár: Kuktin 
Erzsébet. 
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Ученички радови 
 
 

Ученици осмих разреда, на часовима 
мађарског језика, написали су песме у слици. У 
изради овх креативних радова учествовали су: 
Рамона Липтак, Флора Рока, Ерик Садецки, Наталиа 
Салаји, Тамара Хармат и Бригита Хорват. 

 
 

 
Képversek 
 
Iskolánk nyolcadikos 

tollforgatói képverset írtak. 
Lipták Ramona, Róka Flóra, 
Szádecki Erik, Szalaji Natália, 
Harmat Tamara és Horvát 
Brigitta munkáit láthatjátok a 
fotókon. 

 
 
 
 

 
 
 
Поклон за нашу децу 
 

Национални савет Мађара данас је уручио 
вредан поклон нашој школи - интерактивну 
таблу. Будући да наша школа већ годинама 
уназад користи интерактивне табле, наставници 
су посебно задовољни тиме што ће добити за 
употребу још једно савремено наставно 
средство.  

У име ученика и наставника наше школе 
захваљујемо се Националном савету Мађара. 

 
 

 
Ajándék tanulóinknak 
 

A Magyar Nemzeti Tanács egy Mimio Xi 
Interaktív táblát adott tartós használatra 
iskolánknak, amit a kémia teremben fogunk 
fölszerelni. 
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Поклон за школску библиотеку 
 

Школска библиотека је примила на поклон 
очуване и вредне књиге од родбине, наше 
бивше колегинице учитељице, нажалост сада 
преминуле, Еме Ковач. Захваљујемо се на овом 
лепом поклону. 

 
Ajándék az iskola könyvtárának 
 

Iskolánk volt tanító nénije a nemrég elhunyt Kovács Emma értékes és megőrzött könyveit 
a rokonság iskolánk könyvtárának ajándékozta. Köszönjük e szép gesztust. 

 
 
 
Брига о птицама 
 

У организацији РИПАРИА, удружења за 
заштиту природе и месне заједнице Палић, 
ученици наше школе су у суботу 20.10.2013, поред 
Палићког језера, постављали хранилице за птице. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Madáretetők kihelyezése 
 
Szombaton, október 20-án madáretetőket 

helyeztünk ki a palicsi Kőrisláp területen. A Ripária 
Természetvédő Egyesület és a Helyiközösség 
szervezésében, az iskola tanulóival közösen folyt a 
munka. 
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Јастребац 
 

По изузетно лепом времену, планинари 
школе учествовали су на планинарском походу на 
Јастрепцу. У оквиру ове еколошке акције попели 
смо се на врхове Јастрепца "Соколов Камен" и 
"Беле Стене". 

Смештај и исхрана били су обезбеђени у 
планинарском дому "Жарко Жарић". 
У оквиру акције посетили смо "Лазарев Град" и 
цркву "Лазарицу" у Крушевцу.  

 
Пратиоци групе били су наставници Мирослав Петровић и Феликс Кривошија. 
 
 

    Jastrebac 
 
Különösen szép időben látogattunk Jastrebacra 

az iskola hegymászóival. E környezetvédelmi akció 
keretén belül felmásztunk a Jastrebac Sólyomkő és 
Fehérszikla csúcsaira. 
Az elszállásolást és a az élelmet a Žarko Zarić 
hegymászóotthon biztosította.  

Az akció keretein belül meglátogattuk Lazar 
városát és a kruševaci Lazarica templomot.  

 
A csoportot Petrović Miroslav és Krivošija Félix tanárok kísérték. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Летопис Évkönyv  
2012/13. 

 
- 37 - 

НОВЕМБАР – NOVEMBER 
 
Час мађарског језика 
 

На часу мађарског језика, који води 
наставница Ержебет Куктин, код ученика  
VII 3 и VII 4 одељења били су гости Андор Ковач 
Немеш и Георгина Енги - два члана суботичког 
Народног позоришта. Поводом представе Иве 
Андрића, Аска и вук, одржали су драмско-
педагошку активност са децом. 

 
          Mаgyаrórа 

 
Mаgyаrórán Kuktin Erzsébet tаnárnő VII/3 és 

VII/4 osztályos diákjаinál vendégek voltаk Kovács 
Nemes Andor és Engi Georginа а Szаbаdkаi 
Népszínház két tаgjа. Ivo Andrić Askа és а fаrkаs c. 
előаdásа kаpcsán drámаpedаgógiаi foglаlkozást 
tаrtottаk. 

 
 
 
Сунчана јесен 
 

Поводом Сунчане јесени у холу наше 
школе, приређен је програм за наше старије 
суграђане. Ученици су извели рецитаторски и 
музички програм. Након програма приредили 
смо закуску. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Napsugaras ősz 

 
A Napsugaras ősz alkalmából iskolánk tanulói 

tarka műsorral fogadták az idősebbeket. A program                                                                               
szavalatokat, hegedű- és zongorajátékot valamint 
ének-és hangszeres műsorszámokat tartalmazott. A 
közönséget pogácsával és teával vendégeltük meg. 
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Предавање о беснилу 
 
У организацији Ветеринарског завода из 

Суботице, Јожеф Хорват и Тибор Молнар 
одржали су предавање на тему беснила. 
Предавање је било веома интересантно и поучно 
за наше ученике. 

 
 
 

 
 
Veszettségről szóló előadás 
 
Iskolánk tanulóinak előadást tartottak a veszettséggel kapcsolatban. Az előadók Horvát 

József és Molnár Tibor szakállatorvosok voltak a szabadkai Szakállatorvosi Intézetből. Az 
érdekes témát egy tanulságos előadás keretén belül hallottuk. 

 
 
XXIX Међународна изложба ситних животиња 

 
Ученица наше школе, Рамона Липтак (VIII 3), освојила 

је 2. место на ликовном конкурсу на тему: Одгој ситних 
животиња.  Честитамо ! 

 
 
 

XXIX. Nemzetközi kisállatkiállítás 
 
Iskolánk tanulója, Lipták Ramona (VIII/3), a 

XXIX. Nemzetközi kisállatkiállításon 2. helyezést ért 
el a képzőművészeti pályázaton. Gratulálunk! 

 
 
 
 

 
 
Сунчана јесен на Шупљаку 
 
Ученици школе организовали су програм за баке и 
деде поводом Сунчане јесени. 
 
Napsugaras ősz Ludason 
 
A ludasi Helyi Közösség szervezésén belül, a ludasi iskola tanulói, kedves műsorral ajándékozták 
meg nagyszüleiket és az időseket. 
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ДЕЦЕМБАР – DECEMBER 
 

Такмичење – рецитација 
 

У организацији Удружења просветних 
радника Мађара северне Бачке у суботу је, по 13. 
пут, организовано такмичење рецитатора. У 
такмичењу је учествовало тридесет ученика седмих 
и осмих разреда из Војводине као и из Сегедина. 
Нашу школу су представљале Бригита Хорват и 
Доминика Такач. Председник жирија била је 
уметница и историчар уметности из Будимпеште 
Јудит Хавас. Ово такмичење је била добра прилика 
да се душа продуби у мислима. Нашим ученицима 
захваљујемо што су одвојили своје време да се 

добро припреме и искрено се надамо да ће та њихова љубав према песмама истрајати и 
у средњој школи. 
 

Himnusz és Szózat szavalóverseny 
 
Immár 13. alkalommal rendezte meg szombaton 

az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete a 
Himnusz és Szózat szavalóversenyt Szabadkán. 
Harminc hetedikes és nyolcadikos magyar diák vállalta 
a megmérettetést, nemcsak vajdaságiak, hanem 
Szegedről is érkeztek versenyzők. Iskolánkból Horvát 
Brigitta a Himnuszt Takács Dominika a Szózatot 
szavalta. 
 

          A zsűri elnöke Havas Judit budapesti előadóművész, irodalomtörténész, Némedi Imre és 
Ágoston Pribilla Valéria, a szabadkai Városi Könyvtár igazgatóhelyettese voltak. Úgy érezhettük, 
hogy ez a szavalóverseny jó alkalom arra, hogy a két költőnagyság – Kölcsey és Vörösmarty – 
gondolataiban megmerítkezhet a lélek. Tanulóinknak köszönjök, hogy ídőt szántak a 
felkészülésre és reméljük, hogy a középiskolában is megmarad a versek iránti szeretetük! 

 
 
Математичко такмичење "Фекете Михаљ", Сента 

 
Математичко такмичење "Фекете Михаљ" у 

Сенти је одржано 01.12.2012. године у гимназији за 
талентоване ученике Бољаи. Из наше школе на 
такмичењу је учествовало пет ученика. 

Резултати: 
Салаји Наталија (VIII 3) 2. место,  
Корхец Река (VIII 3) 2. место, 
Ердељи Валентина (VIII 3) похвала и  
Шереш Винце (VIII 3) похвала. 
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X. Fekete Mihály Emlékverseny, Zenta 
 
A X. Fekete Mihály Emlékverseny döntőjére két 

levelezőforduló után került sor a Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnáziumban Zentán 2012.12.01-
én. A versenyen iskolánkat öt tanuló képviselte. 

Eredmények: 
Szalaji Natália (VIII 3) 2. helyezés,  
Korhecz Réka (VIII 3) 2. helyezés, 
Erdélyi Valentina (VIII 3) dicséret és  
Sörös Vince (VIII 3) dicséret. 

 
 
 
Први час ликовне културе може бити интересантан 

 
Ученици II 4 одељења су заједно са својим 

родитељима, на часу ликовне културе, учествовали 
у изради зидних плаката. Тема је наравно била 
везана за зиму и долазеће празнике. 

 
 
 
 
                                                                          
 

 
A képzőművészeti órák is lehetnek vidámak 
 
A II/4 osztály tanulói a szülők 

közreműködésével téli képeket készítettek. Az 
alkotások mindeniknek tetszettek. 

 
 
 
Медењаци 
 

На часу Народне традиције ученици II 3 и 
II 4 одељења пекли су медењаке. 
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Mézeskalácssütés 
 
Hagyományápolás órán a II/3 és II/4 osztály 

tanulói mézeskalácsot sütöttek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Микулаш куп 

 
Одбојкашка екипа основне школе „Мирослав 

Антић“ још једном је учествовала на одбојкашком 
турниру у мађарском граду Дебрецену. Ово је 11. 
турнир у организацији одбојкашког клуба Еотвос 
дсе у оквиру некада нам братске школе, а ми се на 
овом турниру такмичимо од 2007. године. Од када 
учествујемо на овом турниру нисмо остварили 
пласман у прва три места, али смо ове године ипак 
успели да освојимо 3. место у веома јакој 
конкуренцији. Турнир је био интернационалног 

карактера,а учешће је узело 9 екипа из Мађарске, Србије, Пољске и Румуније.  
 
За екипу су играле: Александра Ђорђевић, Даниела Визин, Мила Грба, Сања 

Кричковић, Нина Тонковић, Клаудиа Салма и Софија Ардаловић. Цурама све честитке на 
освојеним бронзаним медаљама ! 

 
Mikulás kupa 
 
Iskolánk röplabda csapata 2007 óta részt vesz 

Debrecenben az Eötvös röplabda klub szervezésében 
megrendezésre kerülő selejtezőn. Amióta indulunk 
ezen a versenyen nem sikerült az első három helyezett 
közé bejutni, az idén pedig 3. helyezettek lettünk egy 
nagyon erős mezőnyben. A selejtező nemzetközi 
jellegű volt és 9 csapat vett részt Magyarországról, 
Szerbiából, Lengyelországról és Romániából.  

Csapatunkban játszottak: Đorđević Aleksandra, 
Vizin Daniela, Grba Mila, Kričković Sanja, Tonković Nina, Salma Klaudia és Ardalović Sofija. 
Gratulálunk a lányoknak a megszerzett bronzérmek mellé! 
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Поклон за школску библиотеку 
 
Да нас не заборављају наши ученици и када 

заврше своје осмогодишње школовање сведочи 
пример нашег бившег ученика, Дарка Човића, који 
нам је поклонио 28 књига, углавном намењених за 
школску лектиру. Дарко, хвала ти на овом лепом 
поклону и надамо се да ће и други наши ученици 
следити твој пример. 

 
 
 

 
 

Ajándék az iskola könyvtárának 
 
Hogy diákjaink a nyolc éves iskoláztatás 

befejezte után sem feledkeznek meg rólunk, bizonyítja 
volt tanulónk Čović Darko példája, aki iskolánk 
könyvtárának 28 könyvet, főleg házi olvasmányt 
ajándékozott. Darko, köszönjük a szép ajándékot és 
reméljük, hogy tanulóink követni fogják a példádat. 

 
 

 
 
 
 

Захвалница од карате клуба Палић 
 

За несебичну помоћ и допринос развоју 
карате спорта у Суботици и пруженој подршци 
развоју Карате клуба Палић, председник клуба 
доделио је нашој школи захвалницу. Надамо се да 
ће се та сарадна и даље наставити, пре свега за 
добробит наше деце. 
 
 
Köszönőlevél a Palicsi Karate Klub részéről 
 

A klub elnöke iskolánknak köszönőlevelet nyújtott át az önzetlen segítségért, a karate sport 
támogatásáért Szabadkán és Palicson. Reméljük ez az együttműködés folytatódni fog, főként 
gyermekeink javára. 
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Посета Црвеном Крсту 
 

Ентузијасти VI 1 одељења су у време празника 
и даривања посетили организацију Црвеног крста у 
Суботици и уручили скромне поклоне. У разговору 
са потпредседницом градске отрганизације 
Црвеног Крста у Суботици, госпођицом Дијаном 
Габрић, којој се овом приликом и захваљујемо, 
добили смо бољи увид у широку палету деловања 
Црвеног крста. Сазнали смо да у сарадњи са 
Центром за социјални рад и хуманитарном 
организацијом ЦАРИТАС обезбеђује топли оброк за 

1100 корисника.  
Током прошлогодишње сурове зиме, активисти Црвеног крста су обилазили терен и 

збрињавали угрожена лица. У току године два пута организују акцију добровољног 
давања крви. Сходно опасностима савременог друштва, а у циљу превенције, организују 
бројна предавања на тему трговине људима. Организација Црвеног крста у Суботици 
постоји од 1876. године, а судећи по активном подмлатку и солидарности грађана 
будућност им је загарантована. 

 
 
A Vöröskereszt meglátogatása 

 
A VI/1 osztály lelkes tanulói az ünnepek és ajándékozások idején 

meglátogatták a szabadkai Vöröskereszt szervezetét és szerény 
ajándékokat nyújtottak át. Gabrić Dijana a városi Vöröskereszt alelnöke 
ismertette a Vöröskereszt tevékenységeit. Megtudtuk, hogy a CARITAS 
szociális és humanitárius munka központ 1100 személynek biztosít 
meleg ételt.  

A Vöröskereszt aktivistái a tavalyi kegyetlen télen járták a terepet 
és gondoskodtak a veszélyeztetett személyekről. Az idén két 
alkalommal szerveztek önkéntes véradást. Annak szándékával, hogy 
megelőzzék a korszerű társadalom egyik veszélyét, az 

emberkereskedelmet, számos előadást szerveznek ennek a témának keretein belül. A szabadkai 
Vöröskereszt 1876 óta létezik és az új tagoknak, valamint a lakosok támogatásának 
köszönhetően biztosítva van a jövőjük. Köszönjük Gabrić Dijanának az információkat és, hogy a 
rendelkezésünkre állt. 
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Празници 
 

Ученици I 1, 1 2, II 1 и II 2 одељења су ове 
недеље направили предивне честитке, украсе и 
анђеле на часу мађарског језика. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ünnepre készülve 
 

Iskolánk 1/1, 1/2, 2/1 és 2/2 tanulói ezen a 
héten gyönyörű angyalkákat, díszeket és karácsonyi 
üdvözlőlapokat készítettek, valamint verset tanultak a 
hóemberről. 
 

 
Божићни програм 
 

У петак, 21.12.2012. у нашој школи су ученици који 
похађају веронауку обележили Божић свечаним 
програмом. 
Учеснике је припремила Габријела Милодановић. 
 
 
 
 
 
 

 
Karácsonyi előadás 
 

Pénteken, 2012.12.21-én iskolánk 
hitoktatásra járó tanulói tartalmas műsort adtak elő 
a karácsonyi ünnepek alkalmából. A résztvevőket 
Milodanović Gabrijela készítette fel. 
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ЈАНУАР – JANUÁR 
 
Школска слава 
 

Свечаним светосавским 
програмом, облежена је 
школска слава СВЕТИ САВА. 
Након светосавске поруке, 
коју је присутним ученицима и 
наставницима упутио отац 
Душан, уследило је 
традиционално ломљењем 
славског колача. Потом су 
ученици наше школе извели 
пригодан програм. 
 
 
 

Szent Száva ünnepség 
 

Ünnepélyes műsorral 
emlékeztünk meg a Szent 
Száva iskolaünnepről. Dušan 
atya felelevenítette tanulóink 
és tanáraink számára Szent 
Száva egyes intelmeit, majd a 
hagyományos szent kenyér 
törése következett. Ezután 

iskolánk tanulói alkalomhoz illő műsort adtak elő. 
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ФЕБРУАР – FEBRUÁR 
 

Математичко такмичење "Bátaszéki", Нови Сад 
 
У организацији Методичког центра 

из Новог Сада, 2. фебруара је одржано 
математичко такмичење "Bátaszéki" у ОШ 
"Петефи Шандор" у Новом Саду. Из наше 
школе у други круг такмичења су се 
пласирали: Виола Корхец, Роланд Ринд, 
Емеше Богнар, Синтија Божо, Марк 
Међеши, Наталиа Салаји и Река Корхец. 
На такмичењу је присуствовало 43 
ученика са територије Војводине. Наши 

ученици су постигли лепе резултате: Емеше Богнар (IV 3) - 2. место, Наталиа Салаји (VIII 3) 
- 2. место и Река Корхец (VIII 3) - 1. место. Честитамо ! 
 
Bátaszéki Matematikaverseny, Újvidék 

 
Február 2-án délelőtt tartották meg 

a XXIV. Bátaszéki Matematikaverseny 
vajdasági elődöntőjét az újvidéki Petőfi 
Sándor Általános Iskolában, az újvidéki 
Módszertani Központ szervezésében. Az 
iskolánkat hét tanuló képviselte az 
újvidéki elődöntőn: Korhecz Viola, Rind 
Roland, Bognár Emese, Bózsó Szintia, 
Meggyesi Márk, Szalaji Natália és Korhecz 
Réka. 

A versenyen 43 tanuló vehetett részt Vajdaság egész területéről. A palicsi diákok szép 
eredményeket értek el: Bognár Emese (IV/3) - 2. helyezés, Szalaji Natália (VIII/3) -2. helyezés és 
Korhecz Réka (VIII/3) - 1. helyezés. Réka márciusban Bátaszéken fogja képviselni iskolánkat a 
verseny döntőjében. Gratulálunk! 
 
 
Математичко такмичење "Curie", Сента 
 

Математичко такмичење "Curie", 
одржано је 08.02.2013. године у 
гимназији за талентоване ученике 
Бољаи, у Сенти. Из наше школе на 
такмичењу је учествовало два ученика: 
Роланд Ринд (III 3) и Марк Међеши  
(V 4), који је освојио 2. место. 
Честитамо ! 
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Curie Matematika Emlékverseny –  
Területi döntő, Zenta 
 

2013. február 8-án tartották meg a Curie 
Matematika Emlékverseny vajdasági területi döntőjét 
Zentán. A versenyt a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium szervezte. A versenyen iskolánkat két 
tanuló képviselte: Rind Roland (III/3) és Meggyesi Márk 
(V/4), aki az előkelő 2. helyet szerezte meg. 
Gratulálunk! 

 
Час француског за родитеље 

           Ученици VI 2 разреда су кратким програмом 
обележили крај првог полугодишта 20. децембра 
2012. године. На приредби су показали својим 
родитељима како глуме, рецитују и певају на 
француском језику. 

 
Franciaóra a szülők számára 
 

A VI/2 osztály tanulói 2012. dec. 20-án rövid 
műsort adtak elő. Megmutatták szüleiknek, hogyan 
szavalnak, énekelnek, színészkednek francia nyelven. 

 
Маскенбал на Шупљаку 

 
Ученици школе и деца предшколске установе 

организовали су маскембал поводом опроштаја 
зиме и радости због доласка пролеће. Запалили су 
Кисе лутку која симболизује зиму. 
 
 
 
 
 
 

 
Farsangi télűző mulatság Ludason 
 

A ludasi iskola tanulói és az óvodások farsangi 
télűző mulatságot rendeztek. A felvonulás keretén 
belül elégették a telet jelképező Kisze bábút. 
 
 
 
ЗОО педагогија 
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Ученици III 1 и III 2 одељења су са 

учитељицама Лауром Антељ и Бернадетом Дулаћ  
имали час Зоо педагогије у ЗОО врту. На часу смо се 
упознали са врло интересантном животињом,  
корњачом. Ученици су сазнали поједине необичне 
детаље и посматрали унутрашњу структуру 
поменуте животиње. Час је био веома занимљив. 
 

 
       

 
           Zoopedagógia 
 

Antelj Laura és Dulać Bernadett a III/1 és III/2 
tagozat diákjainak az állatkertben zoopedagógiai órát 
tartottak, ahol a teknősbékákkal ismerkedtek meg. A 
tanulók hasznos tudnivalókat hallhattak teknősökről és 
a testfelépítésüket is tanulmányozták. Az óra nagyon 
érdekes és tanulságos volt. 
 
 

 
 
 
 
Мали орнитолози 

 
Група ученика је 17. фебруара боравила на 

Палићу, на јасеновој површини где су прстеновали 
птице. Прстеновано је укупно 49 птица. 
 
 
 
 
 
 

Fiatal madarászok 
 

Február 17-én néhány lelkes diákkal 
madárgyűrűzésen vettünk részt. 49 madarat kék- és 
széncinegét gyűrűztünk meg pár óra alatt a palicsi 
kőrisfás területen. 
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Поклон књига 
 

Додела књиге Мали Принц, 
првацима палићке основне школе, 
кроз акцију Милинко Вам дарује, 
уручено је 82 књиге палићким 
првацима и 6 књига првацима школе 
на Шупљаку. Додели су присуствовали: 
директорица школе Ержебет Којић 
Чакањ, председник савета родитеља 
Ариела Звеканов, као и учитељице 
свих првих разреда. Овом приликом 

желимо да се захвалимо, у име школе и првака, господину Милинку на поклон књигама. 
 
 
Ajándék könyvek 
 

A Milinko ajándékozza nektek nevű 
akció keretein belül a palicsi és ludasi első 
osztályosoknak 88 A kis herceg című 
könyv lett ajándékozva. Az átadásnál 
jelen voltak: Kojić Csákány Erzsébet az 
iskola igazgatónője, Zvekanov Ariella a 
Szülői Tanács elnöke és az első osztályos 
tanítónők. Ez úton szeretnénk Milinko 
úrnak az ajándékozott könyvekért az 
iskola és az elsősök nevében köszönetet 
mondani. 

 
 
 
Маскенбал 
 

Ученици I 3 разреда одржали су маскембал 
поводом опроштаја од зиме. Радујмо се 
пролећу! 

 
Maszkabál 
 
Az I/3 osztály tanulói télbúcsúztató, farsangi 

mulatságot rendeztek. Várjuk a tavaszt! 
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Ученички радови 
 

Ученици I 1, I 2, II 1 и II 2 разреда су овог 
месеца направили предивне честитке, украсе, 
маске и цвеће на часовима мађарског језика. 
Такође, научили смо и пуно песмица. 
 
Tanulóink munkái 
 

Iskolánk I/1, I/2, II/1 és II/2 osztályos tanulói 
ebben a hónapban is nagyon ügyesek voltak. Új 
verseket tanultunk és álarcokat, ablakdíszeket, 
képeslapokat, virágokat készítettünk és sógyurmával is 

dolgoztunk. Nézzétek meg a szép képeket! 
 
 
Такмичење из правописа - Шимоњи Жигмонд 
 

Такмичење из правописа - Шимоњи Жигмонд 
одржано је 23.02.2013. године. Ученица VIII 3 
одељења, Наталиа Салаји, са 87 бодова освојила је 
2.место и пласирала се даље. 

Рамона Липтак са 81,5 бодова заузела је 4. 
место. Ученици VI razreda Тамаш Капоста са 78 
бодова заузео је 6. место, а Доминик Хусар са 72 
бода пласирао се на 9. место. Честитамо ! 

 
 
 
 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
 
Iskoláink tanulói 2013.02.23-án a XVI. Kárpát-

medencei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen 
szép eredményeket értek el. A nyolcadikosok között 
Szalaji Natália 87 ponttal II. helyezett és ezzel 
továbbjutott az újvidéki Körzeti versenyre. Lipták 
Ramona 81,5 ponttal IV. helyezett. A hatodikosok 
közül Káposzta Tamás 78 ponttal VI. és Huszár Dominik 
72 ponttal IX. helyezett. Szívből gratulálunk ezekhez a 

szép eredményekhez, ezen a nehéz versenyen! 
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IX. Међународно такмичење младих информатичара 
 

Давид Нађ Канас, ученик VIII 3, освојио је 1. место на  
IX Међународном такмичењу младих информатичара "Неуман 
Јанош" у Сенти, дана 23.02.2013.године. Овим је стекао услов за 
даље такмичење, које ће се одржати 21-23. марта 2013. године 
у Сексарду (Мађарска). Такмичио се у категорији "рачунарске 
графике", а радове је правио у Цорел-у. 

 
Fiatal informatikusok IX. nemzetközi vetélkedője 
 
2013.02.23-án Zentán, a Neumann János nevű fiatal 

informatikusok IX. nemzetközi vetélkedőjén Nagy Kanász Dávid, a 
VIII/3 osztály tanulója I. helyezést ért el. Ezzel teljesítette a további versenyzés feltételét, 
melyre 2013. márc. 21-23. kerül sor Szekszárdon (Magyarország). Ő a számítógépes grafika 
kategóriájában versenyzett és munkáit Corel-ban készítette. 

 
 
 
 
Еко цвет 

 
Приближава се празник Дан жена и често 

размишљамо како да обрадујемо маме, баке или 
сестре. Ученици II 2 одељења су од најлон кеса и 
мало жице успели да ураде еколошки цвет који 
поред тога што улепшава простор учионице, 
упозорава да мање загађујемо околину и да 
можемо рециклирати, а на тај начин кроз игру 
направити неки нови предмет који нам може 
улепшати простор. 

 
 
 

Öko-virág 
 
Közeleg a nőnap ünnepe és gyakran 

elgondolkozunk azon, hogyan örvendeztessük meg az 
anyukákat, nagymamákat és húgainkat, nővéreinket. A 
II/2 tagozat tanulói műanyag zacskókból és huzalból 
ökológiai virágot készítettek amely amellett, hogy az 
osztályt díszíti, felhívja a figyelmünket arra, hogy 
kevésbé szennyezzük környezetünket, hogy 
újrahasznosíthatunk és ezúton készíthetünk egy új 
tárgyat is. 
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Позоришна представа 
 

Са ученицима наше школе посетили смо 
суботичко Народно позориште где смо одгледали 
представу "Магнаш Мишка" која нас је музиком, 
плесом и костимима вратила у прошли век. 

 
Színházlátogatás 
 
Az iskolánkból a Mágnás Miska című előadást 

2013.02.28-án negyvenkét tanuló láthatta a szabadkai 
színházban. A darab zenéje, tánca és jelmezei 
visszaröpítettek bennünket a múlt századba. 
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МАРТ – MÁRCIUS 
 
Градско такмичење из мађарског језика 

 
Такмичење је одржано у Чантавиру, 

01.03.2012.  
Пети разред: Харгита Рока 3. и Синтиа Божо  
4. место. 
Шести разред: Адам Салма 4. и Тамара Пушкаш  
6. место. 
Осми разред: Река Корхец 1. Рамона Липтак и 
Наталиа Салаји 3. место. 
 
Честитамо ! 

 
 

Községi anyanyelvi verseny 
 
Az ötödikesek közül Róka Hargita 3. és Bozsó 

Szintia 4. helyezettek lettek. 
A hatodikosok mezőnyében Szalma Ádám 4. és Puskás 
Tamara 6. helyen végeztek. 
A nyolcadikosok közül Korhecz Réka 1. Lipták Ramona 
és Szalaji Natália pedig azonos pontszámmal 3. 
helyezettek lettek. Köszönjük, hogy szorgalmukkal és 
kitartó munkájukkal dicsőítették iskolánk hírnevét. 

 
 
 
Општинско такмичење из српског језика 
 
                                             На општинском такмичењу из српског језика и језичке 

културе које је одржано 3.3.2013. године у ОШ ,,Свети Сава", 
ученица V 2 одељења, Маја Шутиев, освојила је друго место и 
тако се пласирала на окружно такмичење које ће се одржати 
13.4.2013. године. Честитамо ! 

 
Községi verseny szerb nyelvből 
 
A szerb nyelv és nyelvkultúra Községi versenyén, melyet 

2013.3.3-án tartottak meg a Szent Száva Általános Iskolában  
Šutiev Maja V/2 osztályos tanuló második helyezést ért el és így 

továbbjutott a Körzeti versenyre, melyet 2013. 4. 13-án tartanak. 
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Градско такмичење из математике 
 

Градско такмичење из математике је 
одржано у ОШ "Мајшански пут" 02.03.2013. године, 
где су наши млади математичари остварили лепе 
резултате: 
- Роланд Ринд (III 3) - 1. награда, 
- Реka Чикош (IV 3) - 1. награда, 
- Николина Ђорђевић (IV 2) - 2. награда, 
- Илија Гвозденовић (IV 1) - 2. награда, 
- Марк Међеши (V 4) - 3. награда, 
- Река Корхец (VIII 3) - 3. награда, 
- Емеше Богнар (IV 3) – похвала, 
- Синтиа Божо (V 4) – похвала, 
- Себастијан Нађ (V 3) – похвала, 
- Наталиа Салаји (VIII 3) - похвала. 
 

Városi matematika verseny 
 
A városi matematika versenyt 2013.03.02-án 

rendezték meg a Majsai úti Általános Iskolában. 
Iskolánk kis matematikusai nagyon szép eredménnyel 
tértek haza: 
- Rind Roland (III 3) - 1. helyezés, 
- Čikoš Reka (IV 3) - 1. helyezés, 
- Đorđević Nikolina (IV 2) - 2. helyezés, 
- Gvozdenović Ilija (IV 1) - 2. helyezés, 
- Međeši Mark (V 4) - 3. helyezés, 
- Korhec Reka (VIII 3) - 3. helyezés, 
- Bognar Emeše (IV 3) – dicséret, 
- Božo Sintia (V 4) – dicséret, 
- Nađ Sebastijan (V 3) – dicséret, 
- Salaji Natalia (VIII 3) – dicséret. 

 
Општинска смотра рецитатора 

У петак, 1. марта 2013. године , у Градској 
библиотеци у Суботици, одржана је Општинска 
смотра рецитатора. Ученице, Ђорђевић Николина 
из IV 2 и Њерш Б. Рамона из II 2, представљале су 
ниже разреде наше школе. 

 
Községi szavalóverseny 
 
Péteken, 2013. márc. 1-jén a Városi könyvtárban 

megtartották a Községi szavalóversenyt. Iskolánk alsós 
tagozatait Đorđević Nikolina IV/2 és Nyers Bakó Ramóna II/2 osztályos tanulók képviselték. 

Поход на Гучево 
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У оквиру тродневног излета педесет и два 

ученика наше школе боравило је на овој дивној 
подрињској планини. Смештени смо били у 
прекрасном планинском дому (хотелу) окруженом 
боровом шумом. 

У оквиру акције посетили смо ТРШИЋ 
(меморијални комплекс посвећен ВУКУ КАРАЏИЋУ), 
као и БАЊУ КОВИЉАЧУ. За време акције испењан је 
највиши врх ГУЧЕВА, а обишли смо и споменик 
ЈУНАЦИМА Првог светског рата у непосредној 

близини. Боравили смо и на ИРИШКОМ ВЕНЦУ, а посетили смо и манастир НОВО ХОПОВО 
на ФРУШКОЈ ГОРИ. Пратиоци групе били су наставници Петровић Мирослав и Кривошија 
Феликс. 

 
Látogatás Gučevon 
 
Háromnapos kirándulás keretein belül iskolánk 

ötvenkét tanulója a gyönyörű podrinjei hegységen 
tartózkodott. Egy fenyőerdővel körülvett hegyvidéki 
otthonban lettek elszállásolva. A túra keretein belül 
meglátogattuk Tršićet és Banja Koviljačat. Megmásztuk 
Gučevo legmagasabb csúcsát, és megtekintettük a 
közvetlen közelben lévő, első világháború hőseinek 
emlékművét. Iriški Venacot is meglátogattuk és a Fruška 

goran lévő Novo Hopovo kolostort. A csoportot Petrović Miroslav és Krivošija Félix kísérték. 
 
 
Градско такмичење из римокатоличког веронаука 
 

Ове године, по први пут, ученици наше школе 
учествовали су на такмичењу из римокатоличког 
веронаука. Такмичење се одржало у организацији 
Жупе Свете Терезије (Катедрала) Суботичке 
бискупије, за вероученике узраста четвртог, петог, 
шестог и седмог разреда, који похађају 
римокатолички веронаук, за сада, на мађарском 
наставном језику, у основним школама на 
територији града Суботице. 

 
Наша школа је на такмичењу учествовала са 3 

екипе, а крајњи пласман је био: освојена два трећа места и једно друго место. Честитамо ! 
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Városi verseny római katolikus hitoktatásból 
 
Idén, első alkalommal vettek részt iskolánk 

tanulói a római katolikus hitoktatás versenyén. A 
versenyt a Szent Teréz plébánia szervezte a Szabadka 
város területén lévő iskolák hitoktatásra járói között. 
rendezvény fő védnöke a Szabadkai püspökség, dr. 
Pénzes Iván vezetésével, a támogatók pedig az egyes 
plébániákhoz tartozó hitoktatók, valamint a Magyar 
Nemzeti Tanács, amely a Szabadkán kívül lakó tanulók 

utazását biztosította.  
A Miroslav Antić Általános Iskola 3 csapattal vett részt a megmérettetésen.  

2013. II. 23-án 5 hatodikos tanulóból álló csapattal és 2013. III. 9-én 4 ötödikes, valamint 5 
hetedikes tanulóból álló csapattal. A hatodikos csapatban: Puskás Tamara VI/3, Huszár Dominik 
VI/4, Kőműves Erik VI/4, Mészáros Kis Tamás VI/4 és Süge Ákos VI/4 osztályos tanulók vettek 
részt. A csapat negyedik helyezett lett (csak 0,5 pont hiányzott a harmadik helyezéshez). Az 
ötödikes csapatot a következő tanulók alkották: Takács Lénárd V/3, Aladzsity Máté V/4, Pesti 
Emese V/4, Takács Mátyás V/4. A csapat második helyezést ért el. A hetedikes csapatot: Bíró 
Valentina VII/3, Nyers Bakó Andrea VII/3, Koszorús Mónika VII/4, Pölhe Tamás VII/4 és Rakonca 
Anita VII/4 képezték. Harmadik helyezést értek el.  

 
 
 
Градско такмичење из француског језика 
 
 

У недељу, 10.03.2013. године у ОШ „Јован Микић“ 
одржано је такмичење из француског језика на којем су 
учествовали наши ученици. Ученици су остварили 
запажене резултате: Наталиа Салаји из VIII 3 одељења је 
освојила 1. место, Бригита Хорват VIII 3 заузела је 2. место, 
док је Рита Пеић из VIII 4 одељења освојила 4. место. 

 
Városi verseny francia nyelvből 
 
Vasárnap, 2013. 03. 10-én a Jovan Mikić Általános 

Iskolában iskolánk tanulói részt vettek a Városi francia 
nyelvversenyen. Diákjaink figyelemre méltó eredményt értek 
el: Szalai Natália VIII/3 osztályos tanuló 1., Horvát Brigitta a 
VIII/3 osztályból 2., míg Peić Rita VIII/4 a 4. helyezett lett. 

 
 
 
 
 
 
 



Летопис Évkönyv  
2012/13. 

 
- 57 - 

Засадимо цвеће 
 
Практичним радом, ученици II 2 одељења, су 

на часу из предмета Свет око нас, имали прилику 
да засаде цвеће и на тај начин примене научено о 
"Живој и неживој природи". Други део часа су 
провели истражујући промене у природи које 
наговештавају долазак пролећа. 

 
 
 
 
 
 
Ültessünk virágot 
 

A II/2 osztály tanulói virágot ültettek, és így gyakorlati 
munkán keresztül alkalmazhatták amit tanultak az élő és 
élettelen természetről. Az óra második részét a természetben 
töltötték, azon változásokat vizsgálva, melyek a tavasz 
közeledtét jelzik. 

 
 
 

Дан школе 
 

Наша школа је обележила Дан школе. Гости 
су нам били ученици средње музичке школе који су 
својом сјајном изведбом извели познате нумере из 
антологијских филмова.  

 
Након занимљивог музичког дела програма 

представили су нам се чланови групе Егрета. Групу 
чине Шандор Лукач, Атила Лукач и Жолт Лукач. Сва 
тројица су професионални фотографи и љубитељи 
природе. Циљ ове групе јесте промицање 
фотографије природе, презентације и заштита 
природних богатстава Војводине - Србије. 

Чланови групе су представили своју групу и 
свој рад, а затим су нам приказали и свој филм о 
Делиблатској пешчари. 
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Iskolanap 
 
Iskolánk megünnepelte az iskolanapot. 

Vendégeink a zenei középiskola diákjai voltak, akik 
kiváló előadásukban filmzenéket elevenítettek fel.  

 
 
A műsor zenei része után bemutatkoztak az 

Egretta csoport tagjai, melyet Lukács Sándor, Lukács 
Attila és Lukács Zsolt alkotnak. Mindhárman hivatásos 
fényképészek és természetkedvelők. A csoport célja a 
természet fotók népszerűsítése, valamint Szerbia és 
azon belül Vajdaság természeti kincseinek bemutatása 
és védelme.  

 
 
A tanulók megtekinthették a Delibláti 

homokpusztáról készített filmjüket, amely egy rangos 
versenyen a zsüri különdíjában részesült. 

 
 

 
 
Свечана додела диплома са градског такмичења из математике 
 

 Најбољим суботичким математичарима, 
ученицима основних и средњих школа,  
14. марта, у Великој већници Градске куће 
представници градске управе доделили су 
награде за остварене успехе на такмичењима 
из математике. Више од 200 ученика показало 
је изузетне резултате на градском такмичењу 
из математике. Уручивање награда је 
уприличено поводом Међународног дана Пи. 

 
 
 
A városi matematikaverseny ünnepélyes díjkiosztója 
 
Március 14-én a legtehetségesebb szabadkai kis matematikusok, közép és általános 

iskolások, átvehették a megérdemelt okleveleiket a Városháza Dísztermében. A városi 
matematika versenyen mintegy 200 tanuló ért el kiváló eredményt. Iskolánkból tíz tanuló 
kapott meghívást a díjkiosztó ünnepségre, melyen a nemzetközi Pi napról is megemlékeztek. 
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Позоришна представа 

 
У уторак 12. марта, ученици петих 

и шестих разреда погледали су у 
Непкеру позоришну представу МАЛИ 
ПРИНЦ гостујућег позоришта из 
Будимпеште. 
Интересантна представа, музички 
обојена, измамила је аплаузе 
задовољне деце. 

 

Színházi előadás 
 
Kedden, március 12-én iskolánk 

ötödikes és hatodikos tanulói színházi 
előadást néztek a Népkörben. 
A KIS HERCEG című előadást láthatták a 
budapesti színház előadásában. A 
dalokkal átszőtt megjelenítés 
feledhetetlen élményt nyújtott számukra, 
melyet tapsviharral viszonoztak. 

 
 
I војвођански Дан талената 

 
По први пут од ове године организован је војвођански 

Дан талената. Награду Мали таленат освојиле су наше 
ученице из VIII 3 одељења Рамона Липтак из ликовне културе 
и Река Корхец из математике. Честитамо ! 

 
 
 
 
 
 

 
I. Vajdasági Tehetségnap gáláján 
 
Az I. Vajdasági Tehetségnap gáláján, melyet 

2013. március 8-án tartottak Szabadkán, Lipták 
Ramona képzőművészetből és Korhecz Réka 
matematikából Kistehetség Díj-ban részesült. 
Mindketten a 8/3 osztály tanulói. Gratulálunk! 
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Свечана додела диплома са математичког такмичења “Зринyи Илона” 

 
Свечана додела диплома са математичког 

такмичења “Зринyи Илона” је одржана 20.03.2013, 
у Сенти у гимназији “Болyаи”. 
 
Појединачна категорија: 
Чикош Река – IV/3 – 1. место 
Међеши Марк – V/4 – 2. место 
 
 

 
Екипно: 

IV разред (Река Чикош, Емеше Богнар, Варга Б. 
Богларка) – 1. место, 
V разред (Марк Међеси, Синтиа Божо, 
Себастиан Нађ) - 2. место, 
VIII разред (Наталиа Салаји, Река Корхец, Винце 
Шереш) - 1. место. 

 
 
 

A Zrinyi Ilona Matematikaverseny ünnepélyes díjkiosztója 
 

A Zrinyi Ilona Matematikaverseny ünnepélyes 
díjkiosztójára 2013. március 20-án került sor Zentán, a 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. 
 
Egyéni eredmények: 
Csikós Réka – IV/3 – 1. helyezés 
Meggyesi Márk – V/4 – 2. helyezés 
 
Csapat eredmények: 
IV. osztály (Csikós Réka, Bognár Emese, B. Varga 
Boglárka) – 1. helyezés, 

V. osztály (Meggyesi Márk, Bozsó Szintia, Nagy Szebasztián) - 2. helyezés, 
VIII. osztály (Szalaji Natália, Korhecz Réka, Sörös Vince) - 1. helyezés. 
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Кенгур без граница 
 
На најмасовнијем математичком такмичењу 

"Кенгур без граница" које организује Друштво 
математичара Србије, а са одобрењем 
Међународне асоцијације "Кенгур без граница" са 
центром у Паризу,  

у нашој школи је учешће узело 120 ученика. 
Надамо се лепим резултатима. 

 
 
Kenguru határok nélkül 
 
A Kenguru határok nélkül nevű legtömegesebb 

matematikai versenyen, melyet a Szerbiai 
Matematikusok egyesülete szervez a párizsi székhelyű 
Nemzetközi Kenguru határok nélkül nevű szervezet 
keretein belül, iskolánkból 120 tanuló vett részt. 
Reménykedünk a szép eredményekben! 

 
 

Предавање Црвеног крста-Трговина људима 
 

У организацији Црвеног крста, у оквиру 
Програма превенције трговине људима, сарадници 
Црвеног крста Вилмош Крижан и Теодора Велез из 
Аде, су у нашој школи у оквиру САВЕЗА УДРУЖЕЊА 
ВЕЛИКИХ ПОРОДИЦА ВОЈВОДИНЕ, одржали 
предавање како би се ученици упознали са овим, 
веома озбиљним, проблемом данашњег времена. 
Опасност да скоро свако може постати жртва, али и 
чињеница да скоро свако може да допринесе 
превенцији овог озбиљног друштвеног зла, 
определила је да најважнији начин деловања 

Црвеног крста буде превенција. Наши ученици су показали заинтересованост за овај 
актуелни проблем. 
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A Vöröskereszt előadása: Emberkereskedelem 
 

A Vöröskereszt szervezésében az 
emberkereskedelem megelőzése programjának 
keretein belül, iskolánkba látogattak Krizsán Vilmos és 
Velez Teodóra Adáról a Vöröskereszt szervezésében a 
Vajdasági Nagycsaládosok Szövetsége keretein belül és 
előadást tartottak, hogy diákjaink megismerjék 
korunknak e nagyon komoly, időszerű problémáját. 
A veszély, hogy áldozattá válhat mindenkit fenyeget, a 
tény pedig, hogy mindenki tehet valamit e komoly 
társadalmi probléma ellen, arra a határozatra juttatta 
a Vöröskeresztet, hogy a ráhatásának legfontosabb 

módja a megelőzés legyen. Diákjaink nagy érdeklődést mutattak ezen időszerű probléma iránt. 
 
 
Лауреат за Николу Спасојевића 

 
На 10. Међународном такмичењу ДАВОРИН ЈЕНКО, наш 

ученик Никола Спасојевић, а иначе ученик Музичке школе у 
Суботици, у А категорији, дисциплина-саксофон освојио је лауреат. 
Честитамо Николи на овако великом успеху ! 

 
A díjnyertes Spasojević Nikola 
 
A Davorin Jenko 10. Nemzetközi versenyen, diákunk Spasojević 

Nikola aki a Szabadkai Zeneiskola tanulója az A kategóriában 
szaxofonon díjat nyert. Gratulálunk Nikolának e szép sikerhez! 

 
 
Окружно такмичење из мађарског језика 
 

Ученици наше школе су на окружном 
такмичењу одржаном 22.03.2013. године из 
мађарског језика постигли запажене резултате: 
 
V разред: Харгита Рока 4. место 
VIII разред: Река Корхецз 2. место 
Рамона Липтак 3. место 
Наталиа Салаји 3. место 
 
Државно такмичење одржаће се 19. маја.  
За постигнуте резултате честитамо и желимо пуно 

успеха у припреми за завршно републичко такмичење. 
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Körzeti magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny 
 

Iskolánk tanulói 2013.03.22-én a szabadkai 
Széchenyi István Általános Iskolában rendezték meg a 
Körzeti magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyt, 
melyen iskolánk tanulói remekül szerepeltek. 
V. osztály: Róka Hargita 4. helyezett 
VIII. osztály: Korhecz Réka 2. helyezett 
Lipták Ramona 3. helyezett 
Salaji Natalia 3. helyezett. 
Az Országos versenyre május 19-én kerül sor. Az elért 
eredményekhez szívből gratulálunk, a további   

                                                                         felkészüléshez pedig eredményes, jó munkát kívánunk. 
 
 
 
 
 
 
Акција прикупљања истрошених батерија 

 
У суботу, 23. марта, ученици наше школе 

учествовали су у акцији прикупљања и селектовања 
батерија. Школа је прикупила укупно 108,9 кг. 
истрошених батерија. 1 кг. бачених батерија 
загађује 8000 л. воде, тако да је овом еколошком 
акцијом сачувано 871.200 литара чисте воде. 

 
 
 
 

 
 
 

Akció: hulladék elemek gyűjtése 
  
Szombaton, március 23-án, iskolánk tanulói 

környezetvédő akción vettek részt. Elemeket 
szelektáltak. Az iskola összesen 108,9 kg elemet 
gyűjtött. 1 kg eldobott akkumulátor 8000 liter vizet 
szennyez be. így 871.200 liter vizet sikerült megóvni. 
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Зимске радости 
На ликовни конкурс под називом "Зимске 

радости" ученици II 4 одељења послали су 10 
радова. Девет ученика је добило дипломе, док је 
ликовни рад Николет Берењи освојио прво место. 

 
Téli élményeim 
 
"Téli élményeim" című rajzpályázatra a II/4 

osztály tanulói 10 alkotást küldtek el. Kilenc tanuló 
oklevelet kapott, míg Berényi Nikolett rajza 1. díjat 
nyert. 

 
 
Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања 

 
Ученици шестог разреда, Вања Звеканов и Петар Рогић, 

заузели су друго и треће место у такмичењу ауто-модела и 
пласирали се на окружно такмичење које ће се одржати 21. априла. 
Честитке на резултатима ! 

 
Községi verseny műszaki oktatásból és informatikából 
 
Zvekanov Vanja és Rogić Petar hatodik osztályos tanulók második 

és harmadik helyezettek lettek az autó-modellezés 
versenykategóriájában és bejutottak a Körzeti versenyre, melyet április 

21-én tartanak. Gratulálunk a szép eredményekhez ! 
 
 
 
Снешко Белић 27. марта у школском дворишту  

 
Hóember március 27-én az iskolaudvaron 
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Фарбање ускршњих јаја 
 

На часу народне традиције ученици II 3 и II 4 одељења фарбали су ускршња јаја. 
 
Húsvéti tojások festése 

Hagyományápolás órán, a II/3 és II/4 osztály tanulói húsvéti tojásokat festettek. 

Срећан Ускрс ! 
 

Ученици су на Шупљаку поводом Ускрса 
направили  предивне украсе и јаје на часу ликовне 
културе. 

 
 
Kellemes húsvéti ünnepeket ! 
 
A Ludasi iskola tanulói képzőművészeti órán szép 

húsvéti díszeket és tojásokat készítettek. 
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АПРИЛ – ÁPRILIS 
 
Математичко такмичење "Бониферт Домонкош", Сегедин 
 

Финале математичког такмичења "Бониферт 
Домонкош" одржано је 05.04.2013. године у 
Сегедину. Нашу школу су представљале ученице 
Богларка Б. Варга из IV 4 и Синтиа Божо из V 4 
одељења. 
 
Bonifert Domonkos matematikaverseny, Szeged 
 
A Bonifert Domonkos matematikaverseny döntőjére 
2013.04.05-én került sor Szegeden az Arany János 

Általános Iskolában. Iskolánkat B. Varga Boglárka IV/4 és Bózsó Szintia V/4 osztályos tanulók 
képviselték. 
 
 
 
Крв живот значи 

 
На конкурсу учествују ученици: Ивона Лудаић (I 1), 

Богдан Гвозденовић (II 2), Теодор Радуловић (II 2), Нађа 
Јотановић (II 2), Марин Дулић (II 2), Јелена Крагуљац (II 2), 
Николет Берењи (II 4), Афродита Берберовић (IV 2) и 
Вукашин Перовић (IV2) . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A vér életet jelent 
 
A pályázaton a következő tanulók vettek részt: Ludaić Ivona (I 1), Gvozdenović Bogdan (II 

2), Radulović Teodor (II 2), Jotanović Nađa (II 2), Dulić Marin (II 2), Kraguljac Jelena (II 2), 
Berényi Nikolett (II 4), Berberović Afrodita (IV 2) és Perović Vukašin (IV 2) . 
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Сусрет са песникињом 

 
Ових дана наша школа је угостила песникињу 

Едит Валкович. Ученици су са песникињом 
разговоарали колико је данас важна књига и поред 
тога што смо окружени рачунарском техником. 
Ученици нижих разреда су са пажњом пратили и 
учествовали у разговору на тему празника и 
народне традиције. 
 
 
 
          Találkozás Valkovics Edit költőnővel 
 

Nemrégiben iskolánk vendége volt Valkovics Edit 
költőnő. Az író-olvasó találkozón a verseskötetek 
bemutatásán kívül szó esett a könyv és az olvasás 
jelentőségéről napjaink számítógépes világa mellett. 
Iskolánk alsós diákjai nagy figyelemmel hallgatták 
ünnepeinkről és a hagyományápolásról szóló 
beszélgetést is. 

 
 

 
Додела награда младим математичарима 

 
У Великој већници Градске куће, 

ученицима основних школа, додељене су 
дипломе и похвале за резултате постигнуте 
на окружном такмичењу из математике, које 
је одржано 6. априла у ОШ "Кизур Иштван". 
Поред диплома, ученицима су додељене и 
пригодне награде. Из наше школе на 
окружном такмичењу је учествовало девет 
ученика.  

 
 

Награде су примили: 
- Наталиа Салаји (VIII 3) - II награда, 
- Илија Гвозденовић (IV 1) - похвала, 
- Река Чикош (IV 3) - похвала, 
- Емеше Богнар (IV 3) - похвала, 
- Река Корхец (VIII 3) - похвала. 
 

Честитамо ! 
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A körzeti matematikaverseny ünnepélyes 

díjkiosztója 
 
Április 11-én a szabadkai Városháza 

Dísztermében ünnepélyes keretek között vehették át 
megérdemelt okleveleiket és dicséreteiket azok az 
általános iskolások, akik az április 6-án megtartott 
körzeti versenyen jól szerepeltek. A körzeti verseny 
házigazdája a Kizur István Általános Iskola volt. 
Iskolánkból ezen a versenyen kilencen vettek részt.  

 
Jutalomban a következő tanulók részesültek: 

- Szalaji Natália (VIII/3) - II. díj, 
- Ilija Gvozdenović (IV/1) - dicséret, 
- Csikós Réka (IV/3) - dicséret, 
- Bognár Emese (IV/3) - dicséret, 
- Korhecz Réka (VIII/3) - dicséret. 
                                                             Gratulálunk! 

 
 
Градско такмичење из биологије 

 
На градском такмичењу из биологије, 

одржаном 03.03.2013. године, ученици наше школе 
постигли су завидан успех и нашој школи донели 
чак 9 диплома !  

Награђени ученици су: 
Маја Шутијев, ученица V 2 одељења, 3. место 
Адам Хусар, ученик V 3 одељења, 3.место 
Харгита Рока, ученица V 3 одељења, 3.место 
Вања Звеканов, ученик VI 1 одељења, 3.место 
Милан Мађаревић, ученик VI 2 одељења, 3.место 

Ерик Кемивеш, ученик VI 4 одељења, 3.место 
Доминик Хусар, ученик VI 4 одељења, 3.место 
Александра Гојковић, ученица VIII 1 одељења, 2. место (пласирала се на окружно 
такмичење) и 
Рахела Месарош, ученица VIII 1 одељења, 2. место (пласирала се на окружно такмичење) 
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     Városi biológia verseny 

 
A Községi versenyen biológiából, melyet 

2013.03.03-án tartottak, iskolánk tanulói irígylésre 
méltó eredményt értek el és iskolánknak 9 diplomát 
szereztek. 

A megjutalmazott tanulók: 
Šutijev Maja V/2 osztály, 3. helyezés 
Huszár Ádám V/3 osztály, 3. helyezés 
Róka Hargita V/3 osztály, 3. helyezés 
Zvekanov Vanja VI/1 osztály 3. helyezés 

Mađarević Milan VI/2 osztály 3. helyezés 
Kőműves Erik VI/4 osztály 3. helyezés 
Huszár Dominik VI/4osztály 3. helyezés. 
A Körzeti versenyre továbbjutott Gojković Aleksandra VIII/1 osztályból 2. helyezett és Mesaroš 
Rahela a VIII/1 osztályból 2. helyezett tanulók. 

 
 
 

Клуб читалаца 
 

Клуб чиаталаца, у оквиру библиотечке 
секције, израдио је зидне новине које садржи 
биографије, стваралаштва и најпознатије бајке: 
браће Грим, Андерсена, Ла Фонтена. Овом 
креативном стваралаштву допринеле су вредне 
руке наших ученика: Иване Звекић IV 1, Иве 
Зубелић IV 1, Иве Џаковић IV 1, Изабеле Сич III 4, 
Евелина Сич III 4, Кинге Шереш III 4, Маје 
Милентијевић III 3  и Виоле Сабо III 3. 
 
 

Olvasói szakkör 
 

Iskolánk kis olvasói csoportfoglalkozáson 
faliújságot szerkesztettek. Imert meseírók: Grimm 
testvérek, Andersen, La Fontaine életéről, 
tevékenységükről és legismertebb meséikről 
készítettek összeállítást Szűcs Izabell III/4, Szűcs Evelin 
III/4, Sörös Kinga III/4, Milentijević Maja III/3, Szabó 
Viola III/3, Zvekić Ivana IV/1, Zubelić Iva IV/1 és 
Džaković Iva IV/1. 
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Цветови 
Ученици I 4 одељења од пет амбалаже 

израђивали су цветове поводом еколошке емисије 
ПИТАМ СЕ ПИТАМ. 

 
 
Virágok 

Az I/4 tanulói műanyag flakonokból tavaszi virágokat 
készítettek a környezetvédelmi műsor alkalmából. 

 
 

 
 
Еколошки плакати 
 

Ученици II 4 одељења су израдили плакате на 
тему екологије. 

 
Környezetvédelmi plakátok 
 
A II/4 osztály tanulói környezetvédelmi 

plakátokat készítettek. 
 
 
 

 
Градско такмичење из историје 
 

На градском такмичењу из историје, одржаном 
у ОШ „Соња Маринковић", наши ученици су 
остварили запажене резултате. Ученик из VIII 1 
одељења, Андреј Кнежевић, освојио је 2. место. 
Ментор: Милена Савовић. Ученица Харгита Рока из  
V 3 одељења освојила је 3. место. Ментор: Габриела 
Каписта. 
Честитамо ученицима на оствареном успеху ! 

 
Községi verseny történelemből 
 

2013.03.23-án tartották meg a községi történelemversenyt. A verseny házigazdája a 
szabadkai Sonja Marinković Általános Iskola volt. Iskolánk tanulói jól szerepeltek. Az elért 
eredményekhez gratulálunk. 
Róka Hargita (V/3) -3. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Kápiszta Gabriella 
 
Knežević Andrej (VIII/1) -2. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Savović Milena. 
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Сачувај природу ! 
 

На часовима ликовне културе, ученици III 3 
одељења, израђивали су плакате од материјала за 
рециклажу. Од пластелина у боји обликовали су 
фигуре животиња и биљака на папиру. На овај 
начин, ученици су желели упутити поруку својим 
вршњацима о значају очувања природе. 
 
 
 
 

 
Óvd a természetet ! 
 

Képzőművészet órán a III/3 osztály 
tanulói műanyag és más hulladékanyagokból 
plakátot készítettek. Színes gyurmából 
állatfigurákat és növényeket formáztak a  
rajzlapokra. Munkáikkal próbálják felhívni 
társaik figyelmét a természetvédelem  
fontosságára. 
 

 
 

Питам се питам 
 

Данас нас је посетила екипа Радио Телевизије 
Војводине како би снимила дечију еколошку 
емисију ПИТАМ СЕ ПИТАМ, која ће бити емитована 
25. маја од 10.30 сати на другом програму РТВ-а.  
Тим поводом, ученици наше школе су приказали 
шта све знају и умеју из екологије и колико им је 
екологија блиска у свакодневном животу. 
 
Iskolánkat meglátogatta az RTV 
 

Ma meglátogatott bennünket a Vajdasági Rádió 
és Televízió, hogy gyermek környezetvédelmi műsort 
készítsen, amely május 25-én 10.30 órától lesz 
közvetítve az RTV 2-n. Ebből az alkalomból iskolánk 
tanulói bemutatták mi mindent tudnak az  
ökológiáról és, hogy a környezetvédelem mennyire 
közel áll hozzájuk a hétköznapi életben. 
Ne felejtsétek el, május 25-én szombat az RTV 2-n 
megnézni az iskolánkról készített összeállítást. 
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Орнитолози код Лудошког језера 
 

 Орнитолози су 18. априла, прстеновали 
птице на Лудошком језеру алуминијумским 
прстеном. Овај догађај снимила је Радио 
Телевизија Војводине. Након тога птица је пуштена. 
 
 
 
 
 
 

 
Madárgyűrűzés a ludasi tónál 

 
Április 18-án madarászok jártak a ludasi 

tónál. A nádi tücsök madarat aluminium gyűrűvel 
jelölték meg. Erről felvételt készített a Vajdasági 
televízió. A diákok is figyelemmel kisérték az 
eseményt. A rovarevő madarat ezután szabadon engedték. 
 
 

Роде су нам поново дошле 
 

Некако је постало правило да нам сваке 
године у ово доба године дођу две роде. Да ли су 
то баш увек исте две роде, нисмо сигурни. Задрже 
се ту дан-два, па одлете у правцу Палићког језера. У 
сваком случају, у једно смо сигурни, родино 
клепетање кљуном одаје ове две роде да се ради о 
заљубљеном пару. Заиста диван призор. 
 
 
 

 
 

Megjöttek a gólyák 
 

Minden évben ez idő tájt iskolánkban megjelenik 
két gólya. Nem vagyunk benne biztosak, hogy 
ugyanarról a két gólyáról van-e szó. Itt tartózkodnak 
pár napig, majd elrepülnek a Palicsi-tó irányába. 
Azonban egyben bizonyosak vagyunk: a gólya 
kelepelése egy szerelmes párról tanúskodik. Szép 
látvány. 
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Такмичење из правописа 
 
У Новом Саду је одржано такмичење из 

правописа Симоњи Жигмонд. 
Салаји Наталија (VIII/3) освојила је 3. место ! 
                                                                                 
Честитамо ! 

 
A XVI. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 
 
Iskoláink nyolcadikos tanulója Szalaji Natália 

2013.04.20-án a XVI. Kárpát-medencei Simonyi 
Zsigmond helyesírási versenyen harmadik helyezést ért 
el. 
A budapesti verseny határon túli fordulója az újvidéki 
Petőfi Sándor Általános Iskolában került 
megrendezésre. 
Szívből gratulálunk ehhez a szép eredményhez, ezen a 
nehéz versenyen! 

 
 

 
 
 
Обновљене школске клупе 

 
Помоћно особље наше школе се свакодневно 

труди да нам школа увек блиста и буде чиста. 
Међутим, овог пута, захваљујући иницијативи наше 
тетка Еве, кабинети 2 и 3 су добили још лепши сјај 
јер је наша тетка Ева офарбала све клупе у ова два 
кабинета. 
           Хвала Вам тетка Ева на несебичном труду ! 
 
 
 

 
Megújult iskolapadok 
 

Iskolánk naponta törekszik iskolánkat tisztaságban tartani. Ezúttal Éva néni 
kezdeményezésének köszönhetően, padjaink a 2-es és 3-as tantermekben még fényesebbek 
lettek, mert Éva néni e két tanteremben befestette őket. Köszönjük Éva néninek az önzetlen 
fáradozást! 
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Рециклажа 
 

    Поводом 22. априла, Дана планете Земље, 
ученици наше школе, у конкуренцији 10 суботичких 
школа, освојили су 1. место у такмичењу "Шта знаш 
о рециклажи". Честитамо ! 
 

Újrahasznosítás 
 

Április 22-én A föld napján ünnepélye 
díjátadáson vettünk részt. 10 Szabadkai iskola vett 
részt az elemek gyűjtésében és szétválgatásában. A mi 
iskolánk első helyet érdemelt ki ebben a versenyben.  

Gratulálunk! 
 
 
 

Радна акција 
 

Ученици шестих разреда искористили су 
сунчани пролећни дан у уређивању парка око 
Палићког језера.  

О доброј и радној атмосфери сведоче 
приложене слике. 

Tegyük szebbé környezetünket ! 
 

Ma a hatodikosok tisztították a palicsi parkot. A 
jó hangulatról és a munkatempóról a képek 
tanúskodnak.  
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Успех на окружном такмичењу из хемије 

 
Окружно такмичње из хемије је одржано у 

Апатину у ОШ "Жарко Зрењанин" 07. априла 2013. 
године. Дочек је био веома леп, као и сама 
организација. После распореда ученика у 
просторијама, деца су решила тест за 120 минута, 
након тога су били прозвани на практичан рад 
(прва четири ученика).  

На окружно такмичење из хемије се 
пласирала само ученица осмог разреда Александра 
Гојковић, која је освојила 3. mesto (освојила је 74 

бода: тест + практични део). Сам тест је био веома лукаво конструисан, било је доста 
теорије са замкама и свегa четири рачунска задатака. На крају крајева, ми смо веома 
поносни на нашу Александру. 

 
Eredmény a kémia Körzeti versenyen 
 
A Körzeti verseny kémiából 2013. ápr.7-én lett megtartva az apatini Žarko Zrenjanin 

Általános Iskolában. A fogadtatás nagyon szép volt, csakúgy mint a szervezés. A tanulók 120 
perc alatt oldották meg a tesztet, majd ( az első négy 
tanuló) gyakorlati munkát hajtott végre. 

A Körzeti versenyre csak Gojković Aleksandra, 
nyolcadik osztályos tanuló jutott be, aki 3. helyezést 
ért el (74 pontot ért el a teszten és a gyakorlati részből 
összesítve). Maga a teszt ravaszul volt megalkotva, sok 
elmélettel és csapdákkal, valamint csak négy számítási 
feladattal. 
 
Mi nagyon büszkék vagyunk Aleksandrára! 

 
Пролеће у ЗОО врту 

 
Ученици II 1 и II 2 одељења, часове  

ЗОО ПЕДАГОГИЈЕ, одржали су данас у ЗОО врту. 
Уочавали су промене на биљкама и животињама, а 
део времена провели су у игри по сунчаном и 
цвркутом птица улепшаном пролећном дану. 
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           Tavasz az állatkertben 
 

A II/1 és II/2 tagozatok Zoopedagógiai órát 
tartottak az állatkertben. Megfigyelték a növényeken 
és állatokon végbemenő változásokat, és idejük egy 
részét játékkal töltötték a ragyogó tavaszi 
napsütésben. 
 
 

 
 

 
Посета библиотеци 

 
Ученици наше школе посетили су библиотеку 

на Палићу. Библиотекарка, Ева Келч, показала је 
ученицима библиотеку и изложбу сликара Иштвана 
Терека. 
 
 
 
Könyvtárlátogatás 
 

A palicsi Miroslav Antić Általános Iskola 
történelmet kedvelő diákjai történelemtanárnőjükkel 
Kápiszta Gabriellával ellátogattak a palicsi könyvtárba. 
Kelcs Éva könyvtáros megmutatta a könyvtári 
rendszert, tájékoztatta a tanulókat a könyvek 
kölcsönzésének módjáról és szabályairól. A 
könyvtárban a tanulók megtekintették Török István 
kiállított munkáit. 

 
 
 

 
 
Градско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ 

 
У нашој школи је у суботу, 27.04.2013. године, 

одржано градско такмичење „ШТА ЗНАШ О 
САОБРАЋАЈУ“ на којем је учешће узело 14 основних 
школа са 104 такмичара. По завршетку такмичења 
уручене су медаље и дипломе за најбоље 
појединце и екипе. 
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Mit tudsz a közlekedésről?- városi verseny 
 
2013. 04. 27-én iskolánkban megtartották a Mit 

tudsz a közlekedésről? nevű városi versenyt, melyen 
14 általános iskola vett részt 104 versenyzővel. A 
verseny végeztével a legjobb tanulóknak és 
csapatoknak érmet és diplomát nyújtottak át. 

 
 
 

 
 
 
Сакупљање ПЕТ амбалаже 
 

У акцији сакупљања ПЕТ амбалаже, одазвао 
се неочекивано велики број ученика и наставника. 
Највише ПЕТ амбалаже сакупили су ученици IV 1 
одељења 315 кг, затим следе: IV 4 са 213 кг, V 3 са 
147 кг, III 1 са 130 кг, VI са 4 126 кг, III 3 са 74 кг, VI 3 
са 59 кг. и I 4 које је сакупило 55 кг. Укупно је 
сакупљено 1119 кг. ПЕТ амбалаже. 

Честитамо свим ученицима и наставницима 
на сјајним резултатима и доброј атмосфери која је 
трајала током ове акције. 

 
 
 

PET műanyag gyűjtés 
 
A PET műanyag gyűjtési akcióban váratlanul 

nagy számú tanuló és tanár vett részt. A legtöbb PET 
műanyagot a IV/1 osztály tanulói gyűjtötték 315 kg-ot, 
utánuk következnek: IV/4 213 kg, V/3 147 kg, III/1 130 
kg, VI/4 126 kg, III/3 74 kg, VI/3 59 kg és I/4 55 kg. 
Összesen 1119 kg műanyagot gyűjtöttünk össze.  

Gratulálunk minden tanulónak és tanárnak a 
szép eredményhez és az akció alatt uralkodó jó 
hangulathoz. 
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Окружно такмичење из српског језика и језичке културе 

 
Ученица Маја Шутиев је на Окружном такмичењу из српског 

језика и језичке културе освојила 1. место. Такмичење је трајало  
10-12 часова и одржано је у просторијама ОШ ,,Иван Горан 
Ковачић". Тест је био много тежи од оног на Општинском 
такмичењу. Овој девојчици то није представљало велику муку. 
Видите је како са пуно самопоуздања и знања, поносно стоји 
држећи своју диплому. 
 
Körzeti verseny szerb nyelvből és nyelvművelésből 
 

Šutiev Maja tanuló a szerb nyelvből és nyelvművelésből szervezett Körzeti versenyen I. 
helyezett lett. A verseny 10-12-óráig tartott az Ivan Goran Kovačić Ált. Iskolában. A teszt sokkal 
nehezebb volt, mint a Községi versenyen. Ennek a leánynak ez nem jelentett nehézséget. A 
fényképen látható ahogy büszkén tartja diplomáját. Az ő büszke felkészítője Katančić Gordana 
tanárnő. 
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МАЈ – MÁJUS 
 

7. Међународно такмичење у стваралаштву деце 
и омладине-Увек зелено, увек плаво,  
Торуњ 2013-Пољска 

 
 
 

„Mindig zöld , mindig kék” 17. Nemzetközi 
gyermek és ifjúsági verseny  
Lengyelország – Torun, 2013 

 
 
 
 
 
Окружно такмичење из историје 
 

На окружном такмичењу из историје, 
одржаном 20.04.2013. године, у ОШ „Иван 
Горан Ковачић", наша ученица V 3 одељења, 
Харгита Рока, остварила је одличан резултат, 
освојивши 3. место. За овај запажен успех 
заслужна је и наставница историје, Габриела 
Каписта, која се заједно са Харгитом вредно 
припремала. 

 
Körzeti történelemverseny 
 

A körzeti versenyt történelemből 2013.04.20-án tartották meg. A verseny színhelye a 
szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola volt. 
 
Róka Hargita (V/3) -3. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Kápiszta Gabriella. 
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Градско такмичење из греографије 

 
На градском такмичењу из географије, ученици VIII 2 

одељења, Милица Лазаревић и Марко Вујевић, освојили су 
треће место. Ученике је припремао наставник Феликс 
Кривошија. 
 
Честитамо ученицима на постигнутом резултату. 

 
 
Városi verseny földrajzból 
 

A városi földrajzversenyen a VIII/2 osztályból Lazarević Milica és Vujević Marko harmadik 
helyezést értek el. A felkészítőjük Krivošija Félix tanár úr volt. 
 
Gratulálunk a tanulóknak az elért eredményhez! 

 
 
Пробно тестирање 

Данас је обављено пробно тестирање за 88 
ученика 8-их разреда. Тестирање је прошло у 
најбољем реду, а ово је уједно био и тест знања за 
завршни испит који ће се обавити 17. и 18. јуна. 

 
Próba teszt 
 
Ma iskolánk 88 nyolcadikos tanulója megírta a 

próba tesztet anyanyelvből és matematikából. A teszt 
megírása a legnagyobb rendben zajlott és ez egyben a 
záróvizsga tudástesztje is volt, melyre június 17-én és  

                                                                        18-án fog sor kerülni. 
 
 
 
XII  АМВ 
 

Више од 500 ученика учествовало је на XII 
Општем уметничком квизу у разним категоријама: 
писање, поезија, ликовно стваралаштво, драмско 
извођење, соло певање, рецитовање, проза, 
беседништво. 

Нашу школу је представљао ученик II 1 
одељења, Иван Њерш Бако, који је говорио стихове 
на мађарском као нематерњем језику. 
У категориј ликовне уметности наступиле су 
Елеонора Берењи и Бригита Хорват, ученице осмог   
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                                                                        разреда. 
Есеј су написали написали Синтиа Божо, 

ученица петог разреда и Тамара Хармат, ученица 
осмог разреда. У драмској категорији наступали су: 
Ана Бите, Река Корхец, Виола Ковач, Рита Пеић, 
Река Селеш, Оршоља Вечи и Жофиа Арнолд. 
Захваљујемо се на труду и издвојеном времену ! 

 
 
XII. ÁMV 
 
Több mint 500 tanuló vett részt a XII. Általános 

Iskolások Művészeti Vetélkedőjén. Fogalmazás, 
versírás, képzőművészet, színjátszás, szólóének, 
versmondás, prózamondás, szép beszéd és általános 
műveltség kategóriában.  

Iskolánkat képviselték: Nyers Bakó Iván 2. 
osztályos - versmondás a magyar nyelvet 
környezetnyelvként beszélők kategóriában. Berényi 
Eleonóra 6.osztályos és Horvát Brigitta 8. osztályos - 
képzőművészetből. Fogalmazást írtak: Bozsó Szintia 
5.osztályos (III.helyezés) és Harmat Tamara 8. 

osztályos. Színjátszóink: Bite Anna, Korhecz Réka, Kovács Viola, Peity Rita, Szeles Réka, Vécsi 
Orsolya és Arnold Zsófia.  Köszönjük a lelkes munkát és a felkészülésre szánt időt! 
 

 
 
Уметничко такмичење основних школа 
 

По дванаести пут одржано је уметничко такмичење 
основних школа. Такмичење је одржано 12.05.2013. у Основној 
школи "Мајшански пут". Ученица V 4 одељења, Синтиа Божо, 
освојила је 3. место у писању састава есејског типа. Честитамо ! 

 
Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője 
 
Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője A Majsai Úti 

Általános Iskolában május 12-én 580 tanuló méretette meg magát 
különböző művészeti ágakban. Bózsó Szintia (5/4) ötödikes  

                                            tanuló 3. helyezést ért el fogalmazásírás kategóriában. Gratulálunk a  
                                            tanulónak. 
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Републичко такмичење из мађарског језика 
 

На Републичком такмичењу из мађарског 
језика ученице осмог разреда постигле су одличне 
резултате: 
 
Река Корхец 1. место (20/19,5 бодова) 
Рамона Липтак 2. место (20/19 бодова) 
Наталиа Салаји 7. место (20/16,8 бодова) 
Честитамо !!! 

Ученице је припремала наставница Илдико 
Арнолд. 

 
 
Köztársasági anyanyelvi- és nyelvhelyességi verseny 

 
Iskolánk tanulói 2013.05.17-én a Köztársasági 

magyar nyelvi- és nyelvhelyességi versenyen remekül 
szerepeltek. 
8. osztály: Korhecz Réka 1. helyezett (20/19,50 pont) 
Lipták Ramona 2. helyezett (20/19 pont) 
Salaji Natalia 7. helyezett. (20/16,80 pont) 
Szívből gratulálunk! 
Felkészítő tanáruk: Arnold Ildikó. 

 
 

 
 
Лига су шампиона 

 
Ученици Основне школе „Мирослав Антић“ учествовали су на школском такмичењу 

у малом фудбалу под називом "Лига Су Шампиона". Такмичење се одиграло у два 
термина, кроз квалификације и финални турнир. Екипа је у 
финалу изгубила од домаћина и тиме заузела 2. место.  

Дечацима све честитке !!! За екипу су играли: Адам 
Хусар, Алекс Буш, Тамаш Капоста, Доминик Хусар, Вања 
Звеканов, Адам Салма и Габор Губи. 
 

Szabadkai kisfoci liga 
 

A Miroslav Antić Általános Iskola tanulói szerepeltek a 
kisfoci versenyen, melynek elnevezése Szabadkai kisfoci torna. A 
versenyt két időpontban tartották az első és egy végső selejtező 
formájában. A csapat a végső játékban veszített a házigazdáktól 
és így 2. helyezett lett. 

Gratulálunk a fiúknak! A csapat tagjai: Huszár Ádám, Bús 
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Aleksz, Káposzta Tamás, Huszár Dominik, Zvekanov Vanja, Szalma Ádám és Gubi Gábor. 
Тоде и Арса 

 
Данас су нас, својим гостовањем, 

почаствовали сјајни Тоде Николетић и Арса с 
Марса. Издвојили су део свог времена и нашим 
ђацима приуштили дивне тренутке. Осим што су им 
даровали ведре стихове, примерене њиховом 
узрасту, Тоде и Арса су им омогућили смех до суза. 
Сјајни аниматори, другари и велика деца. Бане ће, 
сигурно, са поносом чувати оловку коју је добио за 
свој "наступ"!  

Заиста је било задовољство дружити се са 
њима. 

 
Tode és Arsa 
 
Nikoletić Tode és Arsa a Marsról ma 

látogatásukkal megtiszteltek bennünket. A ránk 
fordított idejükben diákjainknak gyönyörű pillanatokat 
biztosítottak. A vidám versekkel, melyek e 
korosztályhoz mértek voltak Tode és Arsa könnyező 
nevetést tettek lehetővé. Kitűnő lelkesítők, barátok és 

nagy gyerekek. Bane biztosan büszkén fogja őrizni ceruzáját, melyet ,,szerepléséért" kapott. 
Igazán élmény volt velük barátkozni. 
 
 
 
Лига су шампиона 
 

Школско такмичење у одбојци, под називом 
"Лига Су Шампиона", одржано је 21.05.2013. год.  
 ОШ "Мирослав Антић" са Палића је, такође, 
учествовала на овом турниру. У својој групи 
девојчице су заузеле 3. место. Девојкама све 
честитке !  

За екипу су играле: Маша Пилиповић, 
Александра Граховац, Мануела Војнић, Барбара 
Батинић, Јелена Анастасова, Леа Шерег, Сташа 
Грба, Дуња Мађаревић, Јана Билбија, Николина 
Ђорђевић, Дуња Сили, Миљана Гуњача и Марта   

                                                                         Мандић. 
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Szabadkai röplabda liga 
 
2013.05.21-én tartották meg a röplabda 

iskolaversenyt Szabadkai röplabda torna név alatt. A 
palicsi Miroslav Antić Általános Iskola is részese volt 
ennek a selejetezőnek. A saját csoportjukban a lányok 
3. helyezettek lettek. Gratulálunk a lányoknak! A 
csapat játékosai: Pilipović Maša, Grahovac Aleksandra, 
Vojnić Manuela, Batinić Barbara, Anastasova Jelena, 
Šereg Lea, Grba Staša, Mađarević Dunja, Bilbija Jana, 
Đorđević Nikolina, Sili Dunja, Gunjača Miljana és  

                                                                        Mandić Marta. 
 
 
Републичко такмичење из биологије 

 
На Републичком такмичењу из биологије 

постигнути су сјајни резултати. Ученица VIII 1 
одељења, Александра Гојковић, од могућих 100 
освојила је 92 бода, а Рахела Месарош 83 бода. 
Честитамо Александри и Рахели на овим 
резултатима уз све похвале наставници Јелени 
Анђелковић која их је стрпљиво припремала. 

 
 
Köztársasági verseny biológiából 

 
A Biológia köztársasági versenyen kiváló eredmények születtek. Gojković Aleksandra 

VIII/1 osztályos tanuló a lehető 100 pontból 92-őt valósított meg, Mesaroš Rahela pedig 83-at. 
Gratulálunk Aleksandrának és Rahelának a szép eredményekhez és dicséretünket fejezzük ki 
Anđelović Jelena tanárnőnek, aki legjobb tudása szerint készítette fel őket. 

 
 
 
 

Први час тениса 
 

Прваци (I 1 и I 2) су били у посети Тенис клубу "Палић 1878". 
 

Első tenisz óra 
 
Az elsősök ( I/1 és I/2) látogatóban voltak a Palics 1878 Tenisz 

klubban. 
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Посета изложбе Модерна галерија у Ликовном Сусрету 

 
Ученици ОШ "Мирослав Антић" су 23.05.2013. 

године посетили изложбу Модерна галерија у 
Ликовним Сусрету. Мирослав Јованчић упознао је 
ученике са изложбом.   

 
 
 
 
 
 
 
Látogatás a szabadkai Képzőművészeti 

Találkozóba 
 
2013.05.23-án a palicsi Miroslav Antić Általános 

Iskola diákjainak egy kis csoportja. Miroslav Jovančić 
fogadta a tanulókat és bemutatta a kiállított képeket.  
 

 
 
 

 
 

Хумани чин наших осмака 
 
Данас је сваки хумани гест вест сама по себи, 

па је утолико занимљивија одлука ученика 
одељења VIII 1 основне школе “Мирослав Антић” 
са Палића да се у име хуманости одрекну фетиша 
свих матурских вечери – свечаних хаљина и одела. 
Они су тај новац поклонили дечаку оболелом од 
тешке Патенове болести. 

 
 
Nyolcadikosaink humánus tette 

 
Ma minden humánus gesztus már önmagában véve hír, és ezért is érdekes a palicsi 

Miroslav Antić Általános Iskola VIII/1 tagozat tanulóinak döntése, mely szerint a humanitás 
érdekében lemondanak az érettségi ünnepélyes ruháiról. Ők ezt a pénzt egy súlyos Paten 
betegségben szenvedő fiúnak ajándékozták.  
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III. СУ ТЕАМ Олимпијске игре 
 

У суботу, 25. V 2013. године, одржане су  
III СУ ТЕАМ Олимпијске игре. Основна школа 
„Мирослав Антић“ са Палића учествовала је са две 
екипе. 
I ЕКИПА- ученици II 2 разреда са учитејицом 
Дијаном Стевановић  
II EKIPA- ученици II 4 разреда са учитељицом 
Јадранком Мандић 
 
Обе екипе су добиле бронзане медаље и лепо су се 
провеле. 

 
III. SU TEAM Olimpiai játékok 
 
2013. 05. 25-én, szombaton megtartották a  

III. SU TEAM Olimpiai játékokat. A palicsi Miroslav 
Antić Általános Iskola két csapattal vett részt. 
 
I. CSAPAT- a II/2 osztály tanulói Stevanović Dijana 
tanító nénivel 
II. CSAPAT- a II/4 osztály tanulói Mandić Jadranka 
tanító nénivel 

Mindkét csapat bronz érmet szerzett és jól szórakozott. 
 
 
 
Завршетак веронаучне и школске године 

 
Ученици наше школе који похађају католички 

веронаук, дана 25. маја 2013. учествовали су на 
светој миси у катедрали - стоној базилици "Света 
Терезија" у Суботици, поводом завршетка 
веронаучне, а ускоро и школске године. Била је то 
прилика за заједничку захвалност за дарове Божје 
којима нас је и ове школске године обдарио, за 
родитеље, наставнике, учитеље и све људе добре 
воље који су дали све од себе како би  наша деца 
напредовала како физички, тако и духовно. Сада 

већ у традиционалној захвалности, учествовала су деца из 15 основних и средњих школа 
из Суботице и околних места. На крају сусрета, уз корисне савете за заслужени летњи 
одмор, деца су за успомену добила спомен сличицу са натписом "Те Теум". 
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Szent mise a Szent Teréz katedrálisban 
 
Iskolánk hittanos tanulói 2013. május 25-én a 

szabadkai Szent Teréz székesegyházban részt vettek 
azon a közös hálaadó szentmisén, amelyet minden 
évben a hittani és az iskolai tanév befejezése 
alkalmából mutatnak be. Az immár hagyománnyá váló 
hálaadás jó alkalomnak bizonyul, hogy a Jóistennek a 
tanév folyamán kapott ajándékokért köszönetet 
mondjunk: a szülőkért, a tanárokért, a tanitókért és 
minden jóakarartú emberért, akik a diákok testi és lelki 

fejlődését segítették. A diákmisén 15 szabadkai és környékbeli általános és középiskola 
hittanosai vettek részt. A találkozó végén - a megérdemelt nyári szünidőre vonatkozó hasznos 
tanácsok mellé - tanulóink "Te Deum" feliratú könyvjelzőt kaptak emlékbe. 

 
 
Радионица за родитеље 

 
Родитељи и ученици одељења II 1 заједнички су учествовали 

у радионици под називом ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА. Били су 
одушевљени. Договорили смо се да, следеће године, на исти начин 
одрадимо и права и обавезе наставника и родитеља. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műhelymunka szülők részére 
 
A II/1 tagozatra járó tanulók és szüleik közösen vettek részt a TANULÓK JOGAI ÉS 

KÖTELESSÉGEI nevű műhelymunkában ahol a résztvevők el voltak ragadtatva a munkától. 
Megbeszéltük, hogy a következő iskolaévben azonos módon feldolgozzuk a tanárok és a szülők 
jogai és kötelességei témákat is. 
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Светски дан без дуванског дима 
 
Представници Завода за јавно здравље 

Суботица у ОШ “Мирослав Антић” на Палићу, 
одржали су едукативну радионицу ученицима 
седмих разред поводом светског Дана без 
дуванског дима који се обележава широм света под 
мотом „Да ли сте изманипулисани? Ослободите 
се!“.   

 
 
 

 
Тема радионице била је: “Реклама као вид 

комуникације”, а циљ је био да се деца упознају 
са појмом рекламе, као и да науче на који начин 
да се критички односе према њој, те да је 
анализирају и да буду у стању да донесу одлуку о 
томе шта је права информација за њих.  

 
 
 
 

Dohányfüstmentes világnap 
 
A Szabadkai Közegészségügyi Intézet a palicsi 

Miroslav Antić Általános Iskolában a hetedik osztályos 
tanulóknak oktató jellegű műhelymunkát tartott a 
Dohányfüstmentes világnap kapcsán melyről az egész 
világon megemlékeznek Manipulálva van-e? 
Szabaduljon meg ettől! jelmondat alatt. A 
műhelymunka témája a Reklám, mint kommunikációs 
forma volt. A cél pedig az, hogy a gyerekek 
megismerjék a reklám fogalmát, hogy megtanuljanak 

kritikusan viszonyulni hozzá, hogy ellenezzék azt és, hogy tudjanak döntést hozni afelől mi a 
számukra jelentős információ.  
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ЈУНИ – JÚNIUS 
 

Купајмо се безбедно 
 

Приближава се сезона купања на базенима, 
језерима, рекама и морима. Све те веселе тренутке, 
током летњег распуста, могу пратити и опасности 
на које морамо у сваком тренутку бити спремни и 
адекватно одреаговати. Тим поводом данас нас је 
посетио представник Црвеног крста, господин 
Рудолф Ренчењи, који је нашим ученицима одржао 
предавање и демонстрирао указивање прве 
помоћи. Ученици су били веома заинтересовани, па 
су и сами испробали на лутки симулацију давања   

                                                                         вештачког дисања. 
 
 

 
Fürdőzzünk biztonságosan 
 
Közeleg a fürdőzés idénye a medencéken, 

tavakon, folyókon és tengeren. A nyári szünidő e 
vidám perceit veszélyek kisérhetik, melyekre minden 
pillanatban készen kell állnunk, hogy megfelelő módon 
reagáljunk. 
Ez ügyben látogatott meg ma bennünket Rencsényi 
Rudolf úr, a Vöröskereszt képviselője, aki tanulóinknak 
előadást tartott és bemutatta az elsősegélynyújtás 

módját. A tanulók nagy érdeklődéssel kisérték az előadást majd maguk is kipróbálták babán a 
mesterséges újraélesztés szimulációját. 

 
 
 
Бечеј 

 
 
Ученици I 1, I 5, II 4 и IV 2 разреда су били на 

једнодневној екскурзији у Бечеју. 
 
Becse 
 
Az I/1, I/5, II/4 és a IV/2 osztály tanulói egynapos 

kiránduláson vettek részt Becsén. Megtekintették a 
városközpontot és a Fantast kastélyt. 
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Лудаш 
 

Ученици VI 4 одељења провели су један дан 
на обали Лудашког језера, а лепо време 
искористили су за различите активности. 

 
Ludasi kirándulás 

 
A 6/4 osztály egy 

tartalmas napot töltött a 
Ludasi-tó partján. A szülőknek 
köszönjük az együttműködést 
és a segítséget. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Опроштајно осмака 

 
Последњим часом са својим одељенским 

старешинама, ученици осмих разреда су и 
званично завршили наставну годину након 
осмогодишњег школовања.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Традиционално, опроштајна приредба, 
настављена је на Летњој позорници уз 
пригодан програм ученика наше школе.  
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И ове године, као и ранијих, ученицима који 

су показали посебно залагање, уручене су посебне 
дипломе, а 13 ученика се окитило Вуковим 
дипломама. Међу њима ћемо издвојити најбоље 
међу најбољима, а то су две ученице које су понеле 
ласкаву титулу УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ-Александра 
Гојковић из одељења VIII 1 и Река Корхец из VIII 3 
одељења.  

 
 

Честитамо свим нашим ученицима на 
успешно завршеном осмогодишњем школовању и 
желимо им пуно среће у свом даљем школовању. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A nyolcadikosok búcsúztatója 
 
A nyolcadik osztályos tanulók egy az 

osztályfőnökükkel tartott utolsó órával hivatalosan is 
befejezték a nyolcéves iskoláztatást.  
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A búcsúztató hagyományosan a Nyári színpadon 
folytatódott iskolánk tanulóinak alkalmi műsorával. Az 
idén is akik kivételes szorgalommal dolgoztak és 
versenyeken vettek részt külön diplomát kaptak, 13 
tanuló pedig Vuk-diplomát. 
Közülük kiemeljük a legjobbak legjobbjait, akik 
elnyerték az évfolyam tanulója titulust-Gojković 
Aleksandra VIII/1 és Korhecz Réka VIII/3 osztályos 
diákok.  

 
Gratulálunk tanulóinknak a nyolcéves 

iskoláztatás sikeres befejeztéhez és sok sikert kívánunk 
a további iskoláztatás során. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Спортски дан на Шупљаку 
 

Крај школске године је и на Шупљаку 
обележен спортским даном. 

Ученици III 5 одељења су инспирисани 
градивом из уџбеника енглеског језика 
предложили да организујемо весело спортско 
такмичење по узору на енглеске школе. Тако су се 
ђаци свих нижих разреда такмичили у четири 
дисциплине: трка куваних јаја, тронога трка, трка 
колица-таличка и трка у џаковима. 

Да остане све у духу енглеске традиције, 
након такмичења, деца су се почастила енглеским чајем и кексом. 

 
 
Sportnap Ludason 
 
A tanév végét Ludason is sportnappal 

ünnepeltük meg. A III/5 tanulói az angol nyelv tanulása 
közben kedvet kaptak rá, hogy olyan vidám 
sportversenyt szervezzünk, amilyent az angol diákok. 
Az alsósok a következő sportokban versenyeztek: a 
főtt tojások versenye, a futás három lábon, a 
talicskázás (futás) és a zsákban futás.  

Az angol hagyományokhoz híven, a verseny után 
a gyerekek angol teával és keksszel frissültek fel. 
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Завршни испит 
 

Данас и сутра 88 ученика (37 на српском и 51 
на мађарском језику) наше школе, полажу завршни 
испит из матерњег језика и математике.  
Свим нашим осмацима желимо пуно успеха ! 

 
Záróvizsga 
 
Ma és holnap iskolánk 88 tanulója (37 szerb 

nyelven és 51 magyar nyelven) záróvizsgát tesz 
anyanyelvből és matematikából. 
Sok sikert kívánunk nyolcadikos diákjainknak! 

 
 
 
Сретан летњи распуст ! 
 

У уторак, 11.06.2013. године, са почетком у 
16 часова, одржана је завршна приредба у 
шупљачкој школи. Ученици су припремили 
пригодан програм за родитеље и остале госте. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                               

          Kellemes nyári szünidőt! 
  
Kedden 2013.06.11-én 16 órai kezdettel a 

ludasi iskola tanulói évzáró műsorral kedveskedtek a 
szülőknek és a vendégeknek. 
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Нови Сад - излет 
 
Ученици шестих и седмих разреда 

организовано су обишли Нови Сад. Посетили смо 
родну кућу Јована Јовановића Змаја, затим смо 
обишли планетаријум који је све ученике очарао 
посматрајући звезде и планете како се крећу. Затим 
смо посетили самостан Раваница, који је изграђен 
1566. године и обишли смо спомен парк из II 
светског рата на Фрушкој гори.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поред свих лепих ствари које смо видели и у којима смо уживали, најлепше од 
свега је било дружење свих учесника излета. Одлична атмсосфера на овом једнодневном 
излету може да се види и у приложеним фотографијама. 

 
 

Újvidéki kirándulás 
 
Iskolánk hatodikos és hetedikes tanulói 

Újvidékre látogattak. Megtekinthettük Jovan Jovanović 
Zmaj szülőházát, a Planetáriumot, melyben varázslatos 
előadáson követhettük a csillagok és a bolygók 
mozgását. Ezt követően ellátogattunk a Ravanica 
kolostorba, mely 1566-ban épült és körsétát tettünk 
egy második világháborús emlékműnél a Fruška gorán. 
A jó hangulatról a képek tanuskodnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Летопис Évkönyv  
2012/13. 

 
- 95 - 

 
ТАКМИЧЕЊА  У  ОРГАНИЗАЦИЈИ  МИНИСТАРСТВА  ПРОСВЕТЕ 

 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUMI VERSENYEK 

 

Назив такмичења 
- 

A verseny neve 

Датум 
такмичења 

- 
A verseny 
időpontja 

Ментор 
- 

Mentor 

Име ученика 
- 

A tanuló neve 

Освојено 
место 

- 
Elért  

helyezés 
 

Градско такмичење 
из српског језика 

(пријављено 4 
ученика) 

03.03.2013.  Гордана Катанчић 

 
Маја Шутиев V 2 

2. 

Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 

02.03.2013.  Рита Н. Балинт 

 
Роланд Ринд III 3 

1. 

Градско такмичење 
из математике  
(пријављено 24 

ученика) 

02.03.2013.  Илона Шрам 

 
Река Чикош IV 3 

1. 

Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 02.03.2013.  Смиљка Алексић 

 
Николина Ђорђевић IV 2 

2. 

Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 02.03.2013.  Јасмина Кочевски 

 
Илија Гвозденовић IV 1 

2. 
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Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 

02.03.2013.  Илона Шрам 

 
Емеше Богнар IV 3 

Похвала 
Dicséret 

Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 

02.03.2013.  Габриела Тот 

 
Марк Међеши V 4 

3. 

Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 

02.03.2013.  Габриела Тот 

 
Синтиа Божо V 4 

Похвала 
Dicséret 

Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 

02.03.2013.  Игор Багањ 

 
Себастијан Нађ V 3 

Похвала 
Dicséret 

Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 

02.03.2013.  Габриела Тот 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ - A 
ÉVFOLYAM TANULÓJA 

3. 

Градско такмичење 
из математике 
(пријављено 24 

ученика) 

02.03.2013.  Габриела Тот 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

Похвала 
Dicséret 
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Градско такмичење 
из мађарског језика 

(пријављено 7 
ученика) 

01.03.2013.  Ержебет Куктин 

 
Харгита Рока V 3 

3. 

Градско такмичење 
из мађарског језика 

(пријављено 7 
ученика) 

01.03.2013.  Илдико Арнолд 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ –  
A ÉVFOLYAM TANULÓJA 

1. 

Градско такмичење 
из мађарског језика 

(пријављено 7 
ученика) 

01.03.2013.  Илдико Арнолд 

 
Рамона Липтак VIII 3 

3. 

Градско такмичење 
из мађарског језика 

(пријављено 7 
ученика) 

01.03.2013.  Илдико Арнолд 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

3. 

Градско такмичење 
из хемије 

(пријављено 6 
ученика) 

10.03.2013.  Јацинта Перна 

 
Александра Гојковић  

VIII 1 – УЧЕНИК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ 

1. 

Окружно такмичење 
из мађарског језика 

22.03.2013.  Илдико Арнолд 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ –  
A ÉVFOLYAM TANULÓJA 

2. 
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Окружно такмичење 
из мађарског језика  

22.03.2013.  Илдико Арнолд 

 
Рамона Липтак VIII 3 

3. 

Окружно такмичење 
из мађарског језика 

22.03.2013.  Илдико Арнолд 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

3. 

Градско такмичење 
из техничког и 

информатичког 
образовања 

24.03.2013.  Младинко Ђукић 

 
Вања Звеканов VI 1 

2. 

Градско такмичење 
из техничког и 

информатичког 
образовања 

24.03.2013.  Младинко Ђукић 

 
Петар Рогић VI 2 

3. 

Окружно такмичење 
из математике 

06.04.2013.  Јасмина Кочевски 

 
Илија Гвозденовић IV 1 

Похвала 
Dicséret 

Окружно такмичење 
из математике 06.04.2013.  Илона Шрам 

 
Река Чикош IV 3 

 

Похвала 
Dicséret 
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Окружно такмичење 
из математике 06.04.2013.  Илона Шрам 

 
Емеше Богнар IV 3 

Похвала 
Dicséret 

Окружно такмичење 
из математике 06.04.2013.  Габриела Тот 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

2. 

Окружно такмичење 
из математике 06.04.2013.  Габриела Тот 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ –  
A ÉVFOLYAM TANULÓJA 

Похвала 
Dicséret 

Окружно такмичење 
из хемије 

06.04.2013.  Јацинта Перна 

 
Александра Гојковић  

VIII 1 – УЧЕНИК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ 

3. 

Градско такмичење 
из биологије 

(пријављено 9 
ученика) 

03.03.2013.  
Јелена 

Анђелковић 
 

Александра Гојковић  
VIII 1 – УЧЕНИК 

ГЕНЕРАЦИЈЕ 

2. 

Градско такмичење 
из биологије 

(пријављено 9 
ученика)) 

03.03.2013.  
Јелена 

Анђелковић 

 
Рахела Месарош VIII 1 

2. 
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Градско такмичење 
из историје 

(пријављено 2+3 
ученика) 

23.03.2013.  Габриела Каписта 

 
Харгита Рока V 3 

3. 

Градско такмичење 
из историје 

(пријављено 2+3 
ученика) 

23.03.2013.  Милена Савовић 

 
Андреј Кнежевић VIII 1 

2. 

Градско такмичење 
из географије 
(пријављено 2 

ученика) 

24.03.2013.  Феликс Кривошија 

 
Милица Лазаревић VIII 2 

3. 

Градско такмичење 
из географије 
(пријављено 2 

ученика) 

24.03.2013.  Феликс Кривошија 

 
Марко Вујевић VIII 2 

3. 

Републичко 
такмичење из 

биологије 
18.05.2013.  

Јелена 
Анђелковић 

 
Александра Гојковић  

VIII 1 – УЧЕНИК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ 

92 boda 

Републичко 
такмичење из 

биологије 
18.05.2013.  

Јелена 
Анђелковић 

 
Рахела Месарош VIII 1 

83 boda 
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Републичко 
такмичење из 

мађарског језика 
17.05.2013.  Илдико Арнолд 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ –  
A ÉVFOLYAM TANULÓJA 

1. 

Републичко 
такмичење из 

мађарског језика 
17.05.2013.  Илдико Арнолд 

 
Рамона Липтак VIII 3 

2. 

Републичко 
такмичење из 

мађарског језика 
17.05.2013.  Илдико Арнолд 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

7. 

Мали фудбал 21.03.2013.  Златко Еветовић 

 
Никола Гаџур VIII 3 

2. 

Мали фудбал 21.03.2013.  Златко Еветовић 

 
Виктор Селеши VIII 4 

2. 

Мали фудбал 21.03.2013.  Златко Еветовић 

 
Роланд Сабо VIII 4 

2. 
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ОСТАЛА  ТАКМИЧЕЊА 
EGYÉB  VERSENYEK 

 

Назив такмичења 
- 

A verseny neve 

Датум 
такмичења 

- 
A verseny 
időpontja 

Ментор 
- 

Mentor 

Име ученика 
- 

A tanuló neve 

Освојено 
место 

- 
Elért  

helyezés 
 

Такмичење 
Tantárgyháló 2012 

13.10.2012.  Ержебет  Куктин 

 
Каролина Хорват VII 3 

2. 

Такмичење 
Tantárgyháló 2012 

13.10.2012.  Ержебет  Куктин 

 
Жофиа  Толнаи VII 3 

2. 

X Фекете Михаљ 
математичко 

такмичење - Сента 
(пријављено 6 

ученика) 

01.12.2012.  Габриела Тот 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

2. 

X Фекете Михаљ 
математичко 

такмичење - Сента 
(пријављено 6 

ученика) 

01.12.2012.  Габриела Тот 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ–  
A ÉVFOLYAM TANULÓJA 

2. 

X Фекете Михаљ 
математичко 

такмичење - Сента 
(пријављено 6 

ученика) 

01.12.2012.  Габриела Тот 

 
Валентина Ердељи VIII 3 

Похвала 
Dicséret 
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X Фекете Михаљ 
математичко 

такмичење - Сента  
(пријављено 6 

ученика) 

01.12.2012.  Габриела Тот 

 
Винце Шереш VIII 3 

Похвала 
Dicséret 

XXIV Математичко 
такмичење  

(пријављено 7 
ученика) 

02.02.2013.  Илона Шрам 

 
Емеше Богнар IV 3 

2. 

XXIV Математичко 
такмичење  

(пријављено 7 
ученика) 

02.02.2013.  Габриела Тот 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

2. 

XXIV Математичко 
такмичење  

(пријављено 7 
ученика) 

02.02.2013.  Габриела Тот 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ - A 
ÉVFOLYAM TANULÓJA 

1. 

Математичко 
такмичење 

(пријављено 2 
ученика) 

 
 

08.02.2013.  Габриела Тот 

 
Марк Међеши V 4 

2. 

Такмичење из 
правописа –  
ШИМОЊИ 
ЖИГМОНД 

23.02.2013.  Илдико Арнолд 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

2. 
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IX. Међународном 
такмичењу младих 

информатичара  
23.02.2013.  Роберт  Пап 

 
Давид Нађ Канас  

VIII 3 

1. 

Математичко 
такмичење  

ЗРИЊИ ИЛОНА 
(пријављено 39 

ученика) 

18.02.2013.  Илона Шрам 

 
Река Чикош IV 3 

1. 

Математичко 
такмичење  

ЗРИЊИ ИЛОНА 
(пријављено 39 

ученика) 

18.02.2013.  Габриела Тот 

 
Марк Међеши V 4 

2. 

Уметничко 
такмичење основних 

школа 
11.05.2013.  Ержебет Куктин 

 
Синтиа Божо V 4 

3. 

Кенгур без граница 
2013. Резултати 

21.03.2013.  Илона Шрам 

 
Река Чикош IV 3 

Похвала 
Dicséret 

Кенгур без граница 
2013. 

21.03.2013.  Габриела Тот 

 
Марк Међеши V 4 

Похвала 
Dicséret 
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Кенгур без граница 
2013. 

21.03.2013.  Габриела Тот 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ - A 
ÉVFOLYAM TANULÓJA 

Похвала 
Dicséret 

Кенгур без граница 
2013. 

21.03.2013.  Габриела Тот 

 
Наталиа Салаји VIII 3 

Похвала 
Dicséret 

Су ЛИГА шампиона 
под 

покровитељством 
Школски Савез града 

Суботице 

24.05.2013.  Златко Еветовић 

 
Габор Губи VI 3 

2. 

Су ЛИГА шампиона 
под 

покровитељством 
Школски Савез града 

Суботице 

24.05.2013.  Златко Еветовић 

 
Алекс Буш VI 3 

2. 

Су ЛИГА шампиона 
под 

покровитељством 
Школски Савез града 

Суботице 

24.05.2013.  Златко Еветовић 

 
Тамаш Капоста VI 3 

2. 

Су ЛИГА шампиона 
под 

покровитељством 
Школски Савез града 

Суботице 

24.05.2013.  Златко Еветовић 

 
Адам Салма VI 3 

2. 
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Су ЛИГА шампиона 
под 

покровитељством 
Школски Савез града 

Суботице 

24.05.2013.  Златко Еветовић 

 
Доминик Хусар VI 4 

 

2. 

Су ЛИГА шампиона 
под 

покровитељством 
Школски Савез града 

Суботице 

24.05.2013.  Матија Нађ Олајош 

 
Александар Марјановић 

VI 2  

2. 

Су ЛИГА шампиона 
под 

покровитељством 
Школски Савез града 

Суботице 

24.05.2013.  
Мирослав 
Петровић 

 
Вања Звеканов  VI 1 

2. 

Су ЛИГА шампиона 
под 

покровитељством 
Школски Савез града 

Суботице 

24.05.2013.  
Мирослав 
Петровић 

 
Адам Хусар V 3 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Летопис Évkönyv  
2012/13. 

 
- 107 - 

Вукове и посебне дипломе  
Vuk és külön diplomák  

 
 

 Датум 
- 

A verseny 
időpontja 

Разред 
- 

Tagozat 

Име и презиме  
- 

Vezetek neve és neve 

Вукова 
диплома 

- 
Vuk diploma 

Посебна диплома 
- 

Külön diploma 

1 05.06.2013. VIII 1 

 
Александра Гојковић VIII 1 

– УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

да 

1. Српски језик                               
2. Историја                               
3. Биологија                               
4. Хемија                                

2 05.06.2013. VIII 1 

 
Андреј Кнежевић  

не 

1. Историја                               

3 05.06.2013. VIII 1 

 
Рахела Месарош  

не 

1. Биологија                               
2. Техничко и   
    информатичко   
    образовање                               

4 05.06.2013. VIII 1 

 
Ненад Милић 

не 

1. Физичко васпитање                       

5 05.06.2013. VIII 1 

 
Нина Митровић 

 

не 

1. Ликовна култура                               
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6 05.06.2013. VIII 1 

 
Нина Орловић 

да 

1. Ликовна култура                               
2. Физика                                
3. Математика                               
4. Хемија                                

7 05.06.2013. VIII 2 

 
Вита Миковић  

да 

1. Енглески језик                               
2. Ликовна култура                               

8 05.06.2013. VIII 2 

 
Марко Вујевић  

да 

1. Географија              

9 05.06.2013. VIII 2 

 
Тамара Гуњача 

не 

1. Музичка култура                               

10 05.06.2013. VIII 2 

 
Милица Лазаревић VIII 2 

да 

1. Музичка култура                               
2. Географија              

11 05.06.2013. VIII 3 

 
Доминика Такач 

 

не 

1. Мађарски језик                               
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12 05.06.2013. VIII 3 

 
Никола Гаџур 

 
 

не 

1. Физичко васпитање                               

13 05.06.2013. VIII 3 

 
Тамара Хармат  

не 

1. Ликовна култура                               
2. Биологија                         

14 05.06.2013. VIII 3 

 
Бригита Хорват  

да 

1. Ликовна култура                               

15 05.06.2013. VIII 3 

 
Река Корхец VIII 3 - 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ -  
A ÉVFOLYAM TANULÓJA 

да 

1. Мађарски језик                   
2. Математика                               

16 05.06.2013. VIII 3 

 
Рамона Липтак  

да 

1. Мађарски језик                               
2. Ликовна култура                               

17 05.06.2013. VIII 3 

 
Винце Шереш  

да 

1. Историја                               



Летопис Évkönyv  
2012/13. 

 
- 110 - 

18 05.06.2013. VIII 3 

 
Давид Нађ Канас  

не 

1. Техничко и   
    информатичко   
    образовање                               
2. Информатика                               

19 05.06.2013. VIII 3 

 
Наталиа Салаји  

да 

1. Мађарски језик                               
2. Историја                               
3. Математика                               

20 05.06.2013. VIII 3 

 
Река Селеш  

да 

1. Мађарски језик                               

21 05.06.2013. VIII 4 

 
Оршоља Вечи  

да 

1. Ликовна култура                               

22 05.06.2013. VIII 4 

 
Роланд Сабо  

не 

1. Физичко васпитање                               

23 05.06.2013. VIII 4 

 
Виктор Селеши  

 
 

не 

1. Физичко васпитање                               
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24 05.06.2013. VIII 4 

 
Виола Ковач  

 

не 

1. Ликовна култура                               

25 05.06.2013. VIII 4 

 
Рита Пеић  

да 

1. Музичка култура                               

   УКУПНО: 13 40 
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http://www.skopalic.edu.rs/index.php 
Палић, септембар 2013. 
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ДДииззаајјнн  ннаассллооввннее  ссттррааннее::  ЕЕррввиинн  ККаањњоо,,  ннаассттааввнниикк  ллииккооввннее  ккууллттууррее  

 
 
 
 
 

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


