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Наша школа у школској 2015/16. години
УЧЕНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ
35 одељења (32 у централној школи и 3 одељења
у издвојеном одељењу на Шупљаку)
16 одељења на српском језику и
19 одељења на мађарском наставном језику.
На почетку школске године нашу школу похађа
укупно 639 ученика
(290 ученика на српском наставном језику и
349 ученика на мађарском наставном језику)
82 запослених, од тога:
62 наставника и
20 запослених као ваннаставно особље

Iskolánk a 2015/16-os tanévben
TANULÓK ÉS DOLGOZÓK
35 tagozat (32 a központi iskolában, 3 a ludasi
kihelyezett tagozaton)
16 tagozat szerb nyelven és 19 magyar nyelven
Összesen 639 tanuló (349 tanuló Magyar nyelven
tanul és 290 tanuló Szerb nyelven)
82 dolgozó, ebből:
62 tanár és
20 dolgozó, akik nem tanítanak
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Структура ученика на почетку школске 2015/16. годинe
Tanulói csoportok összetétele a 2015/16-os tanévben

Бројно стање ученика на почетку школске године
Tanulók létszáma az iskolaév kezdetén

Наставни
Језик
Српски
Језик
Мађарски
језик

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Сума

32

32

43

34

35

37

39

38

290

43

32

38

45

41

41

48

43

331

Укупно

75

64

81

79

76

78

87

81

621

Српски језик

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Мађарски
језик

2

2

2

2

2

2

2

2

16

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Број
ученика

Број
одељења

Укупно одељења

Издвојено одељење на Шупљаку (од I – IV разреда )
I
0
0

Број ученика
Број одељења

II
5
1

III
7
1

IV
6
1

Свега
18
3

Збирна табела
Разред
Укупно
ученика
Укупно
одељења

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Свега

75

69

88

85

76

78

87

81

639

4

5

5

5

4

4

4

4

35
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Полна структура ученика на почетку школске године
Tanulói csoportok nemek szerinti összetétele a tanév kezdetén
Нижа одељења

Мушко
укупно
Женско
Укупно

I

II

III

IV

Укупно

21+22+0
43
11 +21 + 0
32

18+18+3
38
14+14+2
30

22+25+3
50
21+13+4
38

17+25+0
42
17+20+6
43

78+90+6
174
63+68+12
143

V

VI

VII

VIII

Укупно

17+19
36
18+22
40

23+13
36
14+28
42

20+29
49
19+19
38

19+23
42
19+20
39

79+84
163
70+89
159

Виша одељења

Мушко
укупно
Женско
Укупно
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Структура запослених у школској 2015/16. години
Alkalmazottak a 2015/16-os tanévben
УПРАВА ШКОЛЕ - VEZETŐSÉG

Габриела Тот
Директор школе

Горан Мајнарић
Секретар школе

Tóth Gabriella
Igazgató

Majnarić Goran
Titkár

СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ - SZAKSZOLGÁLAT

Светлана Беланчић
Школски психолог

Мирјана Пајић
Школски педагог

Belančić Svetlana
Iskolai pszichológus

Pajić Mirjana
Pedagógus

БИБЛИОТЕКА - KÖNYVTÁR
Александар Давид
Библиотекар

Жужана Балаж Месарош
Медијатекар

David Aleksandar
Könyvtáros

Balázs Mészáros Zsuzsanna
Médiatáros

ДНЕВНИ БОРАВАК - NAPKÖZI

Вера Сремац
учитељица

Тимеа Шлавик
учитељица

Sremac Vera
tanítónő

Slávik Tímea
tanítónő

-6-

Летопис
Évkönyv
2015/16.

УЧИТЕЉИ - TANÍTÓK
I Разред – I. osztály

Дијана Стевановић
учитељица у
одељењу I 1

Весна Грбић
учитељица у
одељењу I 2

Stevanović Dijana
tanító IV/2 osztály

Grbić Vesna
tanító I/2 osztály

Сузана Киш
учитељица у
одељењу I 3

Јадранка Мандић
учитељица у
одељењу I 4

Kiss Szuzanna
tanító I/3 osztály

Mandić Jadranka
tanító I/4 osztály

II Разред – II. osztály

Лаура Антељ
учитељица у
одељењу II 1

Бернадета Дулаћ
учитељица у
одељењу II 2

Antelj Laura
tanító II/1 osztály

Dulać Bernadeta
tanító II/2 osztály
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Рита Балинт
учитељица у
одељењу II 3

Ержебет Теркељ
учитељица у
одељењу II 4

Bálint Rita
tanító II/3 osztály

Törköly Erzsébet
tanító II/4 osztály

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

III Разред – III. osztály

Јасмина Кочевски
учитељица у
одељењу III 1

Смиљка Алексић Саулић
учитељица у
одељењу III 2

Kočevski Jasmina
tanító III/1 osztály

Aleksić Saulić Smiljka
tanító III/2 osztály

Илона Шрам
учитељица у
одељењу III 3

Жужана Зец
учитељица у
одељењу III 4

Sram Ilona
tanító III/3 osztály

Zec Zsuzsanna
tanító III/4 osztály
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Кристиана Боснаи
учитељица у
одељењу III 5
Bosznai Krisztiana
tanító III/5 osztály

IV Разред – IV. osztály

Олга Тешић
учитељица
у одељењу IV 1

Данијела Меанџија
учитељица у
одељењу VI 2

Tešić Olga
tanító IV/1 osztály

Meandžija Danijela
tanító VI/2 osztály

Харгита Липтак
учитељица
у одељењу IV 3

Елеонора Старек
учитељица у
одељењу IV 4

Lipták Hargita
tanító IV/3 osztály

Starek Eleonóra
tanító IV/4 osztály

Јулиjана Кубичковић
учитељица
у одељењу IV 5
Kubičković Julijana
tanító IV/5 osztály
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Н АСТАВНИЦИ - TANÁROK
Настава српског језика - Szerb nyelv tanítása

Гордана Катанчић

Весна Падежанин

Katančić Gordana

Padežanin Vesna

Александра Леринц
српски језик као
нематерњи у нижим
одељењима

Маја Рудић Вранић
одељенски старешина у
VI 2 одељењу

Lerinc Aleksandra
A tanár az alsó
tagozatokon ad elő szerb
nyelvet

Rudić Vranić Maja
osztályfőnök VI/2

Жужана Балаж
Месарош
српски језик као
нематерњи у нижим
одељењима
Balázs Mészáros
Zsuzsanna
A tanár az alsó
tagozatokon ad elő szerb
nyelvet

- 10 -

Летопис
Évkönyv
2015/16.

Настава мађарског језика - Magyar nyelv és irodalom tanítása

Ержебет Куктин
одељенски старешина у
VIII 4 одељењу

Илдико Арнолд
одељенски старешина у
V 3 одељењу

Kuktin Erzsébet
osztályfőnök VIII/4

Arnold Ildikó
osztályfőnök V/3

Настава енглеског језика - Angol nyelv tanítása

Хајналка Милер-Вереш
одељенски старешина у
VI 3 одељењу

Драгана Шкрбић
одељенски старешина у
VI 1 одељењу

Müller-Vörös Hajnalka
osztályfőnök VI/3

Škrbić Dragana
osztályfőnök VI/1

Марта Кеменци
Вершеги (на замени до
повратка колегинице
Соње Стојић са
породиљског одсуства)
Kéménczy Versegi Márta
(helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt)

Настава француског језика - Francia nyelv tanítása

Беатрис Саболчки
одељенски старешина у
VIII 3 одељењу

Лидија Шимон
Šimon Lidija

Szabolcski Beatrice
osztályfőnök VIII/3
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Настава ликовне културе - Képzőművészeti kultúra tanítása

Милан Марковић

Ервин Кањо

Marković Milan

Kanyó Ervin

Настава музичке културе - Zenekultúra tanítása

Меланија Јакшић
одељенски старешина у
V 1 одељењу

Анита Мрђанов

Jakšić Melanija
osztályfőnök V/1

Mrđanov Anita

Настава историје - Történelem tanítása

Милена Савовић
одељенски старешина у
VIII 2 одељењу

Габриела Каписта
одељенски старешина у
VII 4 одељењу

Savović Milena
osztályfőnök VIII/2

Kápiszta Gabriella
osztályfőnök VII/4

Настава географије - Földrajz tanítása

Феликс Кривошија
одељенски старешина у
VI 4 одељењу

Вера Марковић
одељенски старешина у
VII 2 одељењу

Krivošija Feliks
osztályfőnök VI/4

Marković Vera
osztályfőnök VII/2
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Настава физике - Fizika tanítása

Алан Павлуковић

Жомбор Рожа

Pavluković Alan

Rózsa Zsombor

Александар Балтес
Baltes Aleksandar

Настава математике - Matematika tanítása

Мира Мијић
одељенски старешина у
VII 1 одељењу

Кристина Барна
Barna Krisztina

Mijić Mira
osztályfőnök VII/1

Жомбор Рожа

Флора Вереш

Rózsa Zsombor

Vörös Flóra
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Настава биологије - Biológia tanítása

Марта Шереш
одељенски старешина у
VII 3 одељењу

Тимеа Егеди
одељенски старешина у
V 2 одељењу
(на замени је до повратка
наставнице са породиљског
одсуства)

Sörös Márta
osztályfőnök VII/3

Egedi Tímea
osztályfőnök V/2
(helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt)

Настава хемије - Kémia tanítása

Јацинта Перна
Perna Jácinta

Настава информатике и техничког образовања
Műszaki és informatikai ismeretek tanítása

Младинко Ђукић
одељенски старешина у
VIII 1 одељењу

Жолт Убори
одељенски старешина у
V 4 одељењу

Đukić Mladinko
osztályfőnök VIII/1

Ubori Zsolt
osztályfőnök V/4
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Настава физичке културе - Testnevelés tanítása

Златко Еветовић

Мирослав Петровић

Evetović Zlatko

Petrović Miroslav

Матија Нађ Олајош
Nađ Olajoš Matija

Настава информатике и рачунарства – Informatika és számítástechnika tanítása

Младинко Ђукић
одељенски старешина у
VIII 1 одељењу

Жолт Убори
одељенски старешина у
V 4 одељењу

Đukić Mladinko
osztályfőnök VIII/1

Ubori Zsolt
osztályfőnök V/4

Верска настава - Hitoktatás

Ненад Плавшић

Јожеф Колесар

Plavšić Nenad

Koleszár József
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Лариса Кемивеш
Kőműves Larissza

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

Катарина Кнежевић
руководилац
рачуноводства

Гордана Колар
рачуновођа
Kolar Gordana
könyvelő

Knežević Katarina
könyvelőségi vezető

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

Габор Бешењеи, домар
Bessenyei Gábor, házmester

Мирјана Неорчић, сервирка
Neorčić Mirjana, felszolgáló

Лариса Замборски, спремачица
Zamborszki Larissza, takarítónő

Ева Катона, спремачица
Katona Éva, takarítónő

Хеди Шерег, спремачица
Šereg Hedi, takarítónő

Андреа Салма, спремачица
Szalma Andrea, takarítónő

Адријана Жигић, спремачица
Žigić Adrijana, takarítónő

Ерика Шимон, спремачица
Simon Erika, takarítónő

Един Читаку, спремач
Čitaku Edin, takarító

Магдолна Енги, спремачица
Engi Magdolna, takarítónő

Драгица Кораћ, спремачица
Korać Dragica, takarítónő
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Kолеге које смо испратили у пензију у школској 2015/16. години
Munkatársak, akik a 2015/16-os tanévben mentek nyugdíjba

Јелица Катанчић
руководилац рачуноводства
Katančić Jelica
könyvelőségi vezető
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22.08.2015. - Летњи позоришни комад - 25.08.2015.
Наши ученици (VII/3, VIII/3, VIII/4) су одгледали рок
оперу о Краљу Стевану. Мате Алаџич (VIII/4) је био
један од учесника у позоришној представи.

Rockoperát láttunk augusztus 22-én - 2015.08.25.
Kárpát-medencei – székely, csángó, vajdasági, kárpátaljai
és anyaországi – magyar árvák és nehéz sorsú fiatalok
előadásában nézték meg iskolánk tanulói (VII/3, VIII/3,
VIII/4) Szörényi-Bródy: István, a király c. rockoperáját
Csantavéren. A darabban fellépett iskolánk tanulója:
Aladzsity Máté (VIII/4). Az előadás célja az volt, hogy a
társadalom peremére szorult fiatalok is megmutathassák a
bennük rejlő tehetséget nagyközönség előtt, és egy életre
szóló élménnyel gazdagodjanak.

Специјална награда на „Интеретно фестивалу“ - 26.08.2015.
Ученица наше школе, Николета Берењи (IV/4), је на "Регионалном
Дечијем Фестивалу Народног Плеса - Интеретно фестивал Суботица
2015." добила специјалну диплому. Честитамо!

Különdíj az Interetno fesztiválról - 2015.08.26.
Iskolánk tanulója, Berényi Nikoletta (IV/4 osztály) a
Regionális Gyermek Néptánc Fesztiválon - Interetno
Fesztivál, Szabadka 2015. különdíjban részesült.
Gratulálunk!
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Пријем првака - 01.09.2015.

Од ове школске године у нашу школу је кренуло 75 првачића. Свечани пријем првака
одржан је у аули школе у присуству родитеља и ученика, а директорица школе, Габриела
Тот, свим првацима је пожелела успешно школовање.
Одељене I/1 од ове школске године водиће учитељица Дијана Стевановић, одељење I/2 учитељица Весна Грбић, одељења I/3 - учитељица Сузана Киш и у одељењу I/4 учитељица
ће бити Јадранка Мандић.
Az elsősök fogadása - 2015.09.01.
Ez évtől 75 kis elsős indul iskolánkba. Ünnepélyes fogadásukra a zsibongóban került sor, ahol
igazgatónőnk Tóth Gabriella sok sikert kivánt iskoláztatásukhoz.
Az I/1 tagozatot Stevanović Dijana, az I/2 tagozatot Grbić Vesna, az I/3 osztályt Kiss Szuzanna, az
I/4-et pedig Mandić Jadranka tanítónők fogják vezetni.

Игром и смехом кроз МАТЕМАТИЧКИ свет - 09.09.2015.

У нашој школи је у периоду од 24. до 26. августа 2015.
године одржан математички камп под називом "Игром и
смехом кроз математички свет" који је подржан и одобрен од
стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице.
Учесници програма су били наши ученици од III до VIII
разреда.
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Játékosan és vidáman a MATEMATIKA világában - 2015.09.09.
Iskolánkban 2015. augusztus 24. és 26. között matematikai tábort
szerveztünk "Játékosan és vidáman a matematika világában"
elnevezéssel. A háromnapos tábor a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti
Közösségi Titkárság támogatásával valósult meg. A tábor
résztvevői iskolánk III - VIII osztályos tanulói voltak.

Света миса у поводу почетка нове школске и вјеронаучне године - 14.09.2015.
Ученици наше школе, који похађају католичку веронауку, 12.09.2015. године у катедрали
присуствовали су заједничкој свечаној светој миси ученика основних и средњих школа
града Суботице, у поводу почетка нове школске године.

Tanévkezdő szentmise a székesegyházban - 2015.09.14.
Iskolánk hittanosai 2015. szeptember 12-én a székesegyházban részt vettek a szabadkai és
környékbeli általános és középiskolás diákok ünnepélyes, közös tanévkezdő szentmiséjén.
Наша Нина - 16.09.2015.
Ученица IV/2 одељења, Нина Фирстнер, је и преко летњег распуста била вредна! То
доказују три добијене дипломе са међународних ликовних конкурса.

A mi Ninánk - 2015.09.16.
Fürstner Nina, a IV/2 tagozat tanulója szorgalmas volt a nyári szünidő ideje alatt is. Ezt három
kiérdemelt oklevél bizonyítja, melyeket nemzetközi képzőművészeti pályázatokon kapott.
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Дан шаха - 02.10.2015.
Најуспешнији шахисти Шах клуба из Врбаса били су гости наше школе. Том приликом је
одржан пријатељски турнир са шахистима наше школе. Марко Купусовић, истакнути
шахиста екипе из Врбаса и првак у вршњачком такмичењу у Војводини је са ученицима
наше школе одиграо симултанку.

Sakk-nap - 2015.10.02.
Vendégeink voltak a Verbászi sakk klub legeredményesebb sakkozói és felkészülési barátságos
mérkőzést játszottak iskolánk sakkozóival. Majd Marko Kupusović a verbászi csapat kiválósága,
aki Vajdaság korosztályos bajnoka, szimultán sakkot játszott iskolánk tanulóival.
Шаховско првенство основних школа Суботице 2015. - 03.10.2015.
На екипном и појединачном Шаховском првенству основних школа Суботице 2015. године,
које организује Секретаријат за омладину и спорт града Суботице, Секретаријат за школство
града Суботице и Шаховски клуб "Спартак" из Суботице учествовало је 65 ученика.
Резиме такмичења су освојене 2 златне, 2 сребрне и 1 бронзана медаља и чињеница да наше
девојчице и даље играју најквалитетнији шах у нашем граду.

A szabadkai általános iskolák egyéni és csapat sakkversenye 2015 - 2015.10.03.
65 tanuló vett részt az ált. iskolások csapat- és egyéni Szabadkán szervezett 2015-ös versenyén,
melyet a Szabadka ifjúsági és sport titkársága, Szabadka oktatásügyi titkársága és a szabadkai
Spartak Sakk-klub szervezett. Összefoglalva a verseny eredményét sikerünk 2 arany, 2 ezüst és egy
bronzérem és az a tény, hogy városunkban lányaink a legjobb sakkjátékosok közt vannak.
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Дечја недеља у Золошком врту - 05.10.2015.
Одељење IV/2 је провело време у предивном амбијенту Золошког врта дружећи се, играјући
се и посматрајући животиње.

Gyermekhét az állatkertben - 2015.10.05.
A IV/2 osztálynak kellmes időtöltésben volt része, míg az állatkert környezetében tett séta
folyamán barátkoztak, játszottak és megfigyelték az állatokat.
Дечија недеља - 08.10.2015.
У среду 07.10.2015. год. ученици наше школе су са
наставницом Габриелом Капистом, поводом Дечије недеље,
шетали у парку на Палићу. Посетили су и библиотеку.
Библиотекарка, Ева Келч, показала је ученицима
библиотеку. Ученици су посетили изложбу слика–радова
учесника уметничке колоније Бачке у изложбеном простору
палићке библиотеке.

Gyermekhét - 2015.10.08.
Szerdán, 2015. október 7-én a Gyermekhét alkalmából iskolánk
tanulói történelemtanárnőjük, Kápiszta Gabriella vezetésével
kirándultak Palicsra. Először sétáltak a parkban, majd
ellátogattak a könyvtárba. Kelcs Éva palicsi könyvtáros
megmutatta a könyvtárat a diákoknak és előadást tartott. A
tanulók megtekintették a könyvtár kiállítótermében a „ Bácskai
művésztelep” kiállított munkáit. A kiállításon mélykúti és palicsi
témájú festményeket láthattak a tanulók.

- 22 -

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Дечија недеља - 12.10.2015.
Поводом Дечије недеље ученици IV/4 разреда су учествовали на разним активностима.
Правили су од природних материјала интересантне фигуре и играчке. Посетили су зоолошки
врт са ученицима IV/3 и III/4 разреда и слушали предавање о слону којег су и нахранили.
Рекреирали су се у Тениском клубу на Палићу са ученицима IV/3 разреда и упознали су се
са овим спортом.

Gyermekhét - 2015.10.12.
A gyermekhét alkalmából a IV/4 osztály tanulói különféle aktivitásokban vettek részt. Természetes
anyagokból érdekes figurákat, valamint játékokat készítettek. Meglátogatták az állatkertet a IV/3 és
a III/4 osztály tanulóival. Előadást hallgattak meg az elefántról, akit utána meg is etettek.
Kellemesen töltötték az időt rekreálással a palicsi Tenisz klubban a VI/3 osztály tanulóival együtt.
Megismerkedtek ezzel a sportággal.
IV/2 и Дечија недеља - 13.10.2015.
У Дечијој недељи одељење IV/2 је уживало ! Имали смо
интересантне дане: Дан јабука, Дан чоколаде и плишаних
играчака, чајанку и Дан филма. Прославили смо и Дан
ослобођења од фашизма на споменику Жубор живота.

IV/2 a Gyermekhéten - 2015.10.13.
A Gyermekhét folyamán a IV/2 tagozatnak sok örömben és érdekes napi programokban volt része:
az alma-nap, csokoládé-nap, plüssfigura-nap, teadélután és a film-nap programjai érdekes időtöltést
képeztek tanulóink számára. Megemlékeztünk a fasizmus elleni felszabadulás napjáról is az Élet
forrása nevű emlékműnél.
Постајемо велики - 13.10.2015.
Наставница музичке културе, Меланија Јакшић, одржала је час у IV/2
одељењу на којем смо сви уживали.
Felsősök leszünk - 2015.10.13.
Jakšić Melanija zenetanárnő, mindannyiunk örömére órát tartott a IV/2
tagozatban.
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Окусили смо како је бити у вишим разредима - 15.10.2015.
Ове недеље предметни наставници историје, математике и француског језика одржали су
час у IV/3 одељењу. Ученици су се упознали са наставницима и занимљиивм предметима
које они предају.

Belekóstoltunk a felsősök életébe - 2015.10.15.
A héten történelem, matematika és francia órán vettek részt a IV/3 osztály tanulói.Megismerkedtek
a leendő tanárokkal és az érdekes tananyaggal.
Дечија недеља у IV/3 одељењу - 15.10.2015.
Поводом Дечије недеље ученици IV/3 одељења су од природних материјала израдили лепе и
занимљиве слике.

Gyermekhét - 2015.10.15.
A gyermekhét alkalmából a IV/3 osztály tanulói érdekes termésfigurákat és szép magvakból
készült képeket készítettek.
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Ромео и Јулија - 14.10.2015.
У организацији родитеља VIII/4 разреда одгледали смо позоришни комад Шекспира у
Будимпешти.

Rómeó és Júlia, Budapest - 2015.10.14.
A szülők szervezésében megcsodálhattuk Shakespeare örökérvényű darabját a szerelemről,
hűségről, a gyűlöletről és a szülői szűklátókörűségről.
Спретне руке - 19.10.2015.
Ученици III/4 одељења су на часу ликовне културе израдили играчке на традиционалан
начин. Тимеа Мартон, предавач старих заната, "надгледала" је рад. Ученицима су помагали
и родитељи Андреа Чупак и Анабела Бриндза. Палићко удружење ММЕ је обезбедило
потребне варјаче за рад. Добро смо се осећали и са ручно израђеним играчкама смо
задовољни отишли кући. Хвала на сарадњи!

Ügyeskedtünk - 2015.10.19.
A III/4 osztály tanulói érdekes játékokat készítettek rajzórán. A fakanálbabák elkészítését Márton
Tímea, régi mesterségek oktatója "felügyelte". A tevékenységben a tanulók segítségére voltak
Csupák Andrea és Brindza Annabella szülők is. A palicsi ME biztosította a fakanalakat. Jól éreztük
magunkat, és saját készítésű játékkal mentünk haza. Köszönjük!
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Цер-Гучево-Тршић - 20.10.2015.
Ученици VII/1, VII/2 и VII/4 одељења ОШ „Мирослав
Антић” Палић били су 17. и 18. октобра 2015. год, у
организацији планинарског клуба „Спартак”, на
стручној екскурзији Цер-Гучево-Тршић. Обишли су
споменик и музеј јунацима церске битке у Првом
светском рату. Посетили су Тршић. Језички
реформатор, Вук Стефановић Караџић, рођен је у
Тршићу. Поред Вукове родне куће налази се и етно
село. Другог дана пешачили су до Споменкостурнице, која је подигнута у част погинулим
српским војницима у Првом светском рату на Гучеву.
Cer-Gučevo-Tršić - 2015.10.20.
Iskolánk tanulóinak egy csoportja (VII/4, VII/1, VII/2)
tanáraikkal együtt részt vettek 2015. október 17-én és 18án Cer-Gučevo-Tršić hegymászótúrán. Megtekintették az
első világháború idején lejátszódott ceri csata
emlékhelyét és a múzeumot. Tršićen Vuk Stevanović
Karadžić szülőfalujában, megnézték szülőházát és az
etnoparkot. Részt vettek a hegymászótúrán a Gučevo
hegycsúcsig. Itt megtekintették az első világháborús
hősök emlékművét is. Hazafelé egy rövid pihenőt
tartottak Banja Koviljačan.

Занимљиви часови - 20.10.2015.
У IV/2 одељењу часове су одржали наставници Феликс Кривошија, Милена Савовић,
Гордана Катанчић и Милан Марковић. Часови су били интересанти и уживали смо стичући
нова знања.

Érdekes órák - 2015.10.20.
Krivošija Feliks, Savović Milena, Katančić Gordana és Marković Milan tanárok órákat tartottak a
IV/2 tagozatban. Az órák érdekesek voltak, melyek során új tudással gazdagodtunk.
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Такмичење из народних бајки - 20.10.2015.
Ученици петих разреда наше школе су 20.10.2015. године
учествовали на такмичењу рецитовања мађарских народних бајки
које је одржано у читаоници суботичке Градске библиотеке. Од 36
такмичара Ноеми Салаи освојила је прво место, Река Рока треће
место и Жофиа Б.Варга је добила посебну награду. Такође и Река
Гуљаш Олдал и Емеше Кемивеш су се истакле у свом наступу.
Захваљујем се ученицама на истрајности у свом раду.

Népmesemondó verseny - 2015.10.20.

Iskolánk ötödikes tanulói 2015.10.20-án magyar népmesemondó versenyen vettek részt a
szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében. A harminchat versenyzőből a felsősök kategóriájában
Szalai Noémi 1., Róka Réka 3. helyezett B.Varga Zsófia pedig különdíjas lett! Gulyás Oldal Réka,
és Kőműves Emese is nagyon ügyesen mesélt. Köszönöm a lányoknak az áldozatos munkát.
Фудбал - 21.10.2015.
21.10.2015. године одржано је општинско првенство у фудбалу. Прву утакмицу наша екипа
играла је против ОШ ''Иван Горан Ковачић'' и на жалост изгубила резултатом 3:5, док су
дечаци у другој утакмици били бољи од екипе из ОШ ''Петефи Шандор'' и изборили 3. место
у групи. Коначан поредак екипа: 1. ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир 2., ОШ "Иван Горан
Ковачић" Суботица, 3. ОШ "Мирослав Антић" Палић, 4. ОШ "Петефи Шандор" Хајдуково.
Екипама и дечацима све честитке!
Labdarúgás - 2015.10.21.
2015. 10. 21-én került sor a községi labdarúgó bajnokságra. Az első fordulót csapatunk az Ivan
Goran Kovačić iskola ellen játszotta és sajnos veszített 3:5 eredménnyel, míg a fiúk a második
mérkőzésen jobbak voltak a Petőfi Sándor ÁI csapatánál és ezáltal kivívták a csoporton belüli
harmadik helyezést.
A mérkőzések alapján a következő rangsor alakult ki:
1. Hunyadi János ÁI - Csantavér
2. Ivan Goran Kovačić ÁI - Szabadka
3. Miroslav Antić ÁI - Palics
4. Petőfi Sándor ÁI - Hajdújárás
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Шаховски спектакл - 21.10.2015.
Наша школа је била домаћин шаховског спектакла, који је био организован у склопу
глобалног шаховског фестивала (1000 лица шаха) у организацији најбоље шахисткиње у
историји шаха Јудите Полгар. Ова манифестације се одвијала на четири континента, у 7
земаља и 10 великих светских градова. Шаховски спектакл је на свету прво одржано
такмичење ове врсте и представља занимљив спој шаха и некадашње европске ТВ игре
"Игре без граница". Идеја новог шаховско-такмичарског жанра потиче од Жомбора Роже.

Sakktivity - 2015.10.21.
Iskolánk volt a házigazdája a világ első sakkos akadályversenyének, amely Rózsa Zsombor ötlete
nyomán, Polgár Judit által szervezett Világsakkfesztivál keretén belül lett megszervezve. Ez a
rendezvény négy kontinensen, hét országban és tíz világvárosban zajlott egyszerre.
www.globalchessfestival.com
Причање народних бајки - 26.10.2015.
Хајналка Блесић, ученица I/3 разреда, учествовала је на такмичењу Причање народних
бајки. Добила је похвалу.

Népmesemondó verseny - 2015.10.26.
Bleszity Hajnalka I/3 osztályos tanuló, részt vett a SMILE - Szabadkai Nagycsaládos Egyesület
által megszervezett III. Népmesemondó Versenyen. Az Okos lány című népmese elmondásáért
dicséretben részesült.

- 28 -

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Градски Музеј Суботица - 30.10.2015.
Ученици наше школе посетили су музеј у Суботици 30.10.2015. године у пратњи наставнице
Габриеле Каписте. Погледали су следећу изложбу: Мијо Мандић (1857-1945), почасни
грађанин Суботице.

Városi Múzeum Szabadka - 2015.10.30.
Iskolánk tanulóinak történelemi emeltszíntű csoportja tanárnőjükkel Kápiszta Gabriellával
2015.10.30-án ellátogattak a szabadkai múzeumba. Itt megtekintették Mándich Mihály nevű
tárlatot. Mándich Mihály (1857-1945) Szabadka Város díszpolgára. Jelentős szabadkai polgár
tanító, újságíró, író, kultúrmunkás, a Neven című lap szerkesztője volt.
Излет на Засавицу - 02.11.2015.
Засавица се налази јужно од Сремске Митровице у
Мачви. Ово посебно место где нам је водич био
Марко Цвијановић, по занимању еколог, је недирнута
природа и познато место по својеврсној и
јединственој природи.

Zasavicai kirándulás - 2015.11.02.
Zasavica Sremska Mitrovicától délre – a Száván átkelve,
Mačvanska Mitrovicán túl – mintegy 20 kilométerre terül
el. Ezen a különleges, mocsaras helyen hajókázva
Cvijanović Marko ökológus széleskörűen tájékoztat a
vidék érintetlennek tűnő természetrajzáról.
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Терапија уз помоћ бајке - 02.11.2015.
Имали смо прилику да једно поподне проведемо у
друштву Илдике Болдижар-терапеута, бајком из
Мађарске. Ученици су упознали својства бајке која су
важна из аспекта развоја личности, као и о њеним
позитивним улогама.

Meseterápia Boldizsár Ildikóval - 2015.11.02.
Körünkben köszönthettük Boldizsár Ildikó magyarországi meseterapeutát, aki a népmese
jellemformáló és a gyermeki pszichére pozitívan ható szerepéről beszélt. A zsúfolásig megtelt
teremben gyermekek, szülők és pedagógusok egyaránt élvezettel hallgatták a tanulságos,
élménydús és színvonalas előadást.
Гемификација у настави - 04.11.2015.
Гемификација је произвела револуцију у образовању. Кључна
стратегија је тежња ка остварењима задатака, искориштавање осећаја
успеха у циљу повећања мотивације. Ова техника се примењује
првенствено у обради домаће лектире.

Gamification (játékosítás) az oktatásban - 2015.11.04.
A Gamification (játékosítás, játékossá tétel) a forradalmasította az oktatást. Kulcsstratégiája a
feladatok megvalósítása utáni jutalmak utáni vágy, sikerélmény kihasználása, ezzel a motiváció
növelése. Offline és virtuális térben is kiválóan működik. Elsősorban a házi olvasmányok
feldolgozásában próbálkoztam a technikával. Sőt, az eredményekről be is számoltam.
Сунчана јесен живота на Шупљаку - 09.11.2015.

Napsugaras ősz Ludason - 2015.11.09.
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Пливање - 10.11.2015.
Одржано је општинско и окружно првенство у пливању дана 10.11. на базену у Спортскорекреативном центру на Прозивци у Суботици. На такмичењу су учествовале све општинске
школе. Нашу школу је представљало пет ученика: Станковић Стефан и Ковачевић Илија (III
разред), Хорвацки Давид (VI разред), Шантавец Диана и Лазаревић Никола (VIII разред). На
међуокружно такмичење пласирала се Шантавац Диана освојивши II место у дисциплини 50
м краул. Диани честитке, а осталим пливачима више среће следеће године.

Úszás - 2015.11.10.
Nemrégiben, 11.10-én került megrendezésre Szabadkán a prozivkai medencén a községi és körzeti
sport- és rekreációs verseny, melyen minden iskola részt vett községünkből. A palicsiakat öt tanuló
képviselte: Stanković Stefan és Kovačević Ilija (III osztályos tanulók), Horvacki David
(VI osztályos tanuló) valamint Šantavec Diana és Kovačević Nikola (VIII osztályos tanulók). A
körzetek közti versenyen Šantavec Diana második helyezést ért el 50m-en. Dianának gratulálunk a
többi úszónak pedig még több sikert jövőre.
Поход на Рајац - 12.11.2015.
Протеклог викенда ученици осмих
разреда наше школе били су на
планинарском походу на Рајац. Том
приликом посетили су Опленац и
упознали се са значајним догађајима, који
су везани за владарску породицу
Карађорђевић. Проширили су знања из
националне историје деветнаестог и
двадесетог века. Рисовачка Пећина је
изазвала интересовање ученика и уз
пратњу стручног водича сазнали су доста
детаља из живота палеолитског човека. Лепо време, добро осмишљен програм, који је
реализован, сјајно дружење и обиље фотографија биће успомена на ово заједничко путовање
малих матураната.

- 31 -

Летопис
Évkönyv
2015/16.

Rajaci látogatás - 2015.11.12.
Az elmúlt hétvégén iskolánk nyolcadikos tanulói ellátogattak Rajacra és Oplenacra, ahol a
Karađorđević uralkodói családhoz fűződően szerezhettek ismereteket. A XIX. és XX. sz. nemzeti
történelméről szóló tudásukat bővíthették így ki. Majd a Risovacon található cseppkőbarlangot is
megtekinthették , amit nagy érdeklődéssel fogadtak és ahol a vezető érdekes előadást tartott a
paleolitikumban élő ember életmódjáról. A szép idő és a jól megtervezett program maradandó
emlék a kisérettségizők számára.
Еколошка секција - 17.11.2015.
Ученици наше школе су учествовали у програму храњења птица. У недељу послеподне смо
поставили кућице за птице у Палићком парку. Након што смо напунили семенкама
хранилицу, поставили смо информациону таблу.

Környezetvédelmi szakkör - 2015.11.17.
Tanulóinkkal madáretetésen vettünk részt. Vasárnap délután madárházakat helyeztünk ki a palicsi
parkban. Az etetőket magokkal töltöttük meg, majd egy tájékoztató táblát állítottunk fel a sétány
mellett.
Одбојка - 18.11.2015.
Данас 18.11.2015. године одржано је општинско такмичење у одбојци за девојчице (групна
фаза). Наша школа играла је у ОШ "Кизур Иштван" са домаћином и са ОШ "10. Октобар".
Девојчице су заузеле 1. место у групи победивши домаћина резултатом 1: 3, као и школу
"10. Октобар" са 2:0. За екипу су играле Барбара Батинић - капитен екипе, Леа Џаковић,
Маја Шутиев, Дуња Сили, Сара Сувајац, Марта Мандић, Анђела Гомбкете, Ива Џаковић,
Николина Ђорђевић, Бјанка Батинић и Тара Буквић. Финале општинског такмичења
одржаће се у ОШ "Иван Милутиновић" у понедељак 23.11.2015. године. Девојчице све
честитке!
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Röplabda - 2015.11.18.
Ma, 2015.11.18-án került sor a lányok számára rendezett röplabda versenyre, melyen iskolánk a
Kizúr István Ált. Isk-val és a házigazda Október 10 iskolával játszott. A lányok 1. helyezést értek
el ahol a házigazda ellen 1: 3 arányban nyertek, az Október 10 iskolával pedig 2:0 játszottak. A
csapatban a következő tanulók játszottak: Batinić Barbara csapatkapitány, Džaković Lea, Šutiev
Maja, Sili Dunja, Suvajac Sara, Mandić Marta, Gombkete Anđela, Džaković Iva, Đorđević
Nikolina, Batinić Bjanka és Bukvić Tara. A községi döntőre 2015.11.23-án fog sor kerülni az Ivan
Milutinović Ált. Isk-ban. Gratulálunk a lányoknak!
Угледни час из историје и шаха - 19.11.2015.
Данас смо имали прилику да присуствујемо веома успешном угледном часу, који је у
одељењу V/4 одржала наставница историје Габриела Каписта и наставник шаха, као
изборног предмета, Жомбор Рожа. Тема часа је била утврђивање градива из културе народа
старог истока. Након што су ученици укратко поновили градиво уследио је занимљив квиз
где су ученици показали знање из ове области. У другом делу часа ученици су, уз помоћ
наставника шаха, научили једну од најпознатијих друштвених игара Старог Египта, која се
зове сенет. Час је испунио сва очекивања, ученици су били веома активни, а наставници
креативни и интересантни.
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Bemutató óra - 2015.11.19.
Ma lehetőségünk nyílt arra, hogy részt vegyünk egy sikeres órán az V/4 tagozatban, melyet
Kapiszta Gabriella és sakktanárunk Rózsa Zsombor tartottak. Az óra témája az ókori kelet
népeinek kultúrájára vonatkozó tananyag megerősítése volt. Miután a tanulók rőviden átismételték
a tananyagot, egy érdekes kvíz következett, ahol megmutathatták tudásukat ezen témakörre
vonatkozóan. Az óra második felében a sakktanár segítségére támaszkodva tanulóink egy ÓEgyiptomi társasjátékot tanultak, melynek szenet a neve. Az óra minden elvárásnak megfelelt, a
tanulók aktívak voltak, a tanárok pedig kreatívan és érdekesen adtak elő.
Такмичење рецитатора - 22.11.2015.
Дана 7. новембра је одржано такмичење рецитатора у Удварноку. На овом такмичењу
учествовао је ученик првог разреда, Омеровић Ивор. Он је одрецитовао песмицу Монике
Чик. Дан је протекао у дорброј атмосфери. Хвала организаторима!

V. Szűcs Imre Gyermekversmondó Vetélkedő - 2015.11.22.
November 7-én Udvarnokon megtartották az V. Szűcs Imre Gyermekversmondó Vetélkedőt.
Omerović Ivor, első osztályos tanuló, Csík Mónika Hibbant állatsoroló című versét szavalta.
A nap jó légkörben telt el. Köszönet a Szervezőknek!
Одбојка - 24.11.2015.
Дана 23.11.2015. године одиграно је финале општинског такмичења у одбојци за девојке у
ОШ "Иван Милутиновић" између првопласираних екипа по групама. Резултати по
утакмицама : ОШ „Матко Вуковић“ – ОШ „Мирослав Антић“ 2:0 / 25:18, 25:16 ОШ „Соња
Маринковић“ – ОШ „Јован Микић“ 2:0 / 25:9, 25:14 ОШ „Јован Микић“ – ОШ „Мирослав
Антић“ 2:1 / 13:25, 25:21, 15:11 ОШ „Соња Маринковић“ – ОШ „Матко Вуковић“ 2:1 / 15:25,
25:8, 15:9 Пласман: 1. ОШ „Соња Маринковић“ Суботица 2. ОШ „Матко Вуковић“
Суботица 3. ОШ „Јован Микић“ Суботица 4. ОШ „Мирослав Антић“ Палић
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Röplabda - 2015.11.24.
Az Ivan Milutinović Általános Iskolában 2015.11.23-án sor került a községi röplabdaverseny
döntőjére ahol a következő csoportok közti rangsor született:
Matko Vuković ÁI - Miroslav Antić ÁI 2:0/25:18,25:16
Sonja Marinković ÁI - Jovan Mikić ÁI 2:0/25:9,25:14
Jovan Mikić ÁI - Miroslav Antić ÁI 2:1/13:25,25:21,15:11
Sonja Marinković ÁI - Matko Vuković ÁI 2:1/15:25,25:8,15:9
Helyezettek:
1. Sonja Marinković ÁI Szabadka
2. Matko Vuković ÁI Szabadka
3. Jovan Mikić ÁI Szabadka
4. Miroslav Antić ÁI Palics
Песници гости школе - 30.11.2015.
Песници Наташа Швикарт из Марибора (Словенија) - председница удружења "МАУС" и
Валерио Орлић из Ријеке - почасни председник Хрватског Књижевног Друштва, посетили
су нашу школу и поклонили уз стихове и књиге. Ученици су поред прича и песама имали
прилику да и запевају песму на словеначком језику, али и да интерактивно учествују и
песмама поздраве госте.
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Költők voltak iskolánk vendégei - 2015.11.30.
Švikart Nataša Mariborból, Szlovéniából a Maus szövetség tagja és Orlić Valerio Rijekaból - A
Horvát irodalmi társaság tiszteletbeli elnöke, s mindketten költők, akik ellátogattak iskolánkba és
versek kiséretében könyveket ajándékoztak nekünk. Tanulóinknak a versek és mesék
meghallgatása mellett lehetőségük nyílt arra is, hogy egy szlovén nyelvű dalocskát is elsajátítsanak
és hálából versekkel üdvözölték vendégeinket.

Сунчана Јесен живота - 02.12.2015.
Првацима су у гостима биле њихове баке. Реч по реч и ево у одељењу I/1 још једне приче
нове... Баке су причале о школским данима, о домаћим задацима, кецељама и папучама, а
они су њима показали песмице нове, како се бројке нижу и словима реченице пишу.
Обећале су и следеће јесени да се позиву одазову, али и да ће деде да убеде, па да и они
поново седну у школске клупе...

Ősz ünnepség - 2015.12.02.
Az elsősök vendégül látták nagymamáikat, akik az iskoláséveikről, az akkori házi feladatokról,
kötényekről és papucsokról meséltek. A gyerekek pedig nekik új dalokat mutattak be. A
nagyszülők megigérték, hogy az elkövetkező ősszel folytatják iskolai barátkozásukat.
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Час у библиотеци Палић - 06.12.2015.
Библиотека Палић била је домаћин ученицима I/1 одељења, а библиотекарка Ева Келч, нас
је позвала да дођемо поново, јер смо и прошлог месеца били њени гости. Овом приликом
причали смо о Вуку Стефановићу Караџићу, писму ћирилици и након што смо научили сва
штампана слова АЗБУКЕ, читањем сликовница смо показали како знамо да читатамо.
Погледали смо и изложбу слика, која је настала на ликовној колонији Лудаш, али и
прегледали плакат са еколошким порукама, те фотографијама језера Палић и Лудаш.

Könyvtári óra - 2015.12.06.
A palicsi könyvtár volt a házigazdája annak az órának, melyen Kelcs Éva könyvtáros látta
vendégül az I/1 osztály tanulóit. Ezúttal Vuk Stefanović Karadžić-ról tanultunk, ahol említést
tettünk a ciril írásmódról. Azok után, hogy megtanultuk a betűket, ezt be is bizonyítottuk
képeskönyvek olvasásán keresztül. Megtekintettük a képkiállítást, az öko-üzeneteket tartalmazó
plakátot és a Palicsi- és Ludasi-tó ihlette fényképeket.
Микулаш Куп - 07.12.2015.
У Дебрецену је 04.12.2015. године одржан одбојкашки
турнир за девојчице узраста 2001. годиште и млађе.
На турниру је узело учешће укупно 9 екипа. Наша
школа се пласирала на 4. место.

Mikulás Kupa - 2015.12.07.
2015.12.04-én Debrecenben tartották meg a röplabda selejtezőt, ahol a 2001. korosztály
leányversenyzői vettek részt. A verseny végén 1:1 lett az eredmény a lengyel csapattal való játszma
végén és a rákövetkező két mérkőzés elmúltával 4. helyezést értünk el a Hunyadi János ÁI ellen.
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Математичко такмичење "Фекете Михаљ" - 08.12.2015.
Око 160 ученика основних и средњих школа учествовало је у финалу купа "Фекете Михаљ"
у Сенти одржаном у Бољаји гимназијии. На овом такмичењу нашу школу представљало је
четири ученика, који су постигли лепе резултате: Емеше Кемивеш V/3 – Похвала, Роланд
Ринд VI/3 – Похвала, Кинга Шереш VI/4 – Похвала, Емеше Богнар VII/3 – Похвала. У
оквиру математичког такмичења организовано је и шаховско такмичење на којем је Роланд
Ринд освојио друго место. Честитамо!

XIII. Fekete Mihály Emlékverseny - 2015.12.08.
Mintegy 160 általános és középiskolás diák vett részt a december 5-én Zentán megtartott Fekete
Mihály Emlékverseny döntőjén a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. Iskolánkat négy tanuló
képviselte ezen a versenyen, mindannyian dicséretre méltó eredményt értek el: Kőműves Emese
V/3 – Dicséret, Rind Roland VI/3 – Dicséret, Sörös Kinga VI/4 – Dicséret, Bognár Emese VII/3 –
Dicséret. Rind Roland a matematikaverseny kisérőrendezvényeként megszervezett sakkversenyen
2. helyezést ért el. Gratulálunk!
Награда на ликовном конкурсу - 08.12.2015.
Ученици III/4 одељења су послали своје ликовне радове на тему Суботица-мој град.
Анамарија Шлавик, Вираг Чисар, Патрик Леринц, Анита Конц, Река Арнолд и Оливер
Мартон су се посебно потрудили да уоче и препознају карактеристичне детаље грађевина
нашег града. Ученик Оливер Мартон је освојио награду на ликовном конкурсу, који је
организовао СУБНОР Субoтица. Честитамо!
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Képzőművészeti pályázat – 2015.12.08.
A III/4 osztály tanulói elküldték alkotásaikat a Szabadka az én városom cimü rajzpályázatra. Slávik
Annamária, Csiszár Virág, Lőrinc Patrik, Konc Anita, Arnold Réka és Márton Oliver igyekeztek
felfedezni és felismerni városunk épületeinek jellegzetességeit. Márton Oliver munkája díjat nyert
a szabadkai SUBNOR által meghirdetett pályázaton. Gratulálunk!
Све што желиш да знаш о пубертету - 11.12.2015.
У среду 09.12.2015. ученице шестог разреда присуствовале су предавању на којем су
информисане о физичким и емоционалним променама које се дешавају током пубертета.

Minden amit szeretnél tudni a kamaszkorról - 2015.12.11.
Szerdán, 2015.12.09-én a hatodik osztályos tanulók részt vettek azon az előadáson, ahol a
kamaszkorra jellemző testi és lelki változásokról tájékozódhattak
Несвакидашњи угледни час - 21.12.2015.
Колегиница Ержебет Куктин, заједно са својим ученицима VII/3 одељења, приредила нам је
један несвакидашњи час мађарског језика. Наставна јединица је била обрада школске
лектире на један сасвим иновативан начин уз помоћ паметних телефона. Уз помоћ
апликације, коју су ученици претходно инсталирали на своје паметне телефоне, ученици су
давали одговоре на постављена питања. Час је протекао у веома интересантној и динамичној
атмосфери. Користимо ову прилику да честитамо нашој колегиници на успешној
имплементацији савремених информатичких технологија у настави која, признаћемо, до
сада није виђена.

Okostelefon az oktatásban - 2015.12.21.
A mobiltechnológia alkalmazása az oktatásban nagy népszerűségnek örvend napjainkban. Számos
oktatási alkalmazás áll rendelkezésünkre, és ezzel élményszerűbbé tehetjük a tanulást. Az Egri
csillagok házi olvasmány játékos feldolgozására tettünk kísérletet. Sajnos a módszer hatékonysága
erősen ki van szolgáltatva az iskola informatikai infrastruktúrájának. Az intézmény wifijének el
kellene bírnia a tanulók által használt összes okostelefon csatlakozását. Reménykedünk, hogy
egyszer így lesz!
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Ручна радиност у школи на Шупљаку - 21.12.2015.
Ручна радиност у школи на Шупљаку

Kézműves foglalkozás Ludason - 2015.12.21.
Kézműves foglalkozás Ludason

Дружење са колегама-пензионерима - 22.12.2015.
У доброј атмосфери, присећајући се лепих тренутака проведених у нашој школи, наше
пензионисане колеге су провеле једно лепо вече у друштву својих колега. Надамо се да ће
оваквих сусрета бити и у будуће.
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Barátkozás a nyugdíjas kollégákkal - 2015.12.22.
Az iskolában töltött jó hangulatra visszaemlékezve telt a nyugdíjas kollégákkal való barátkozás.
Reméljük, hogy hasonló találkozásokra ezentúl is sor kerül.
На поклон две саднице - 23.12.2015.
У оквиру пројекта из области друштвеног и хуманитарног рада "Рука руци у Суботици" који
је реализован од стране ЕКУС центра "Мостови", наша школа је на поклон добила две
саднице. Ученици наше школе су искористили лепо зимско време и саднице су одмах нашле
своје место у школском дворишту.

Ajándék facsemeték - 2015.12.23.
A kéz a kézben című projektum társadalmi és humanitárius munka keretein belül, melyet a Hidak
EKUS központ valósított meg, iskolánk két facsemetét kapott. Tanulóink, udvarunkban rövidesen
helyet találtak nekik.
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Светосавски програм - 27.01.2016.
Свечаним програмом нашашкола је обележила школску славу Свети Сава. Уз пригодан
програм ученика наше школе, као и сваке године, отац Душан је одржао кратку беседу у
част и славу Светог Саве.

Szent Száva - 2016.01.27.
Szent Száva napja alkalmából iskolánk ünnepélyes műsort mutatott be, melyen tanulóink léptek fel
és mint minden évben Dušan atya rövid beszédet tartott Szent Szávára emlékezve.
Ликовни конкурс - 05.02.2016.
Ликовни рад ученице Лили Јурић из II/3 одељења је изабран за
насловну страну дечијих новина "Mézeskalács". Честитамо !
Радови ученика: Адриан Шереш, Анет Буш, Ана Богосављев,
Ивет Дудаш и Адама Б. Варга су такође обљављени на
страницама овог листа. Честитамо!

Rajzpályázat - 2016.02.05.
A Mézeskalács című gyermeklap februári számának címlapját Jurić
Lili II/3 osztályos tanuló rajza díszíti. Gratulálunk !
Sörös Adrián, Bús Anett, Bogosavljev Anna, Dudás Ivett, B.Varga
Ádám "Szeretet ", "Játékországban"és "Kedvenc játékom"témákra
készített munkái is megjelentek a gyermeklapban. Gratulálunk!
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Такмичење из математике - 06.02.2016.
У петак, 5. фебруара, одржано је регионално такмичење из математике "Curie" на ком је
учествовало троје наших ученика: Вираг Чисар (ученица III разреда), Емеше Кемивеш
(ученица V разреда) и Роланд Ринд (ученик VI разреда). Честитамо!

Curie Matematia Emlékverseny - 2016.02.06.
Pénteken (2015.02.05.) került megrendezésre a Curie Matematia Emlékverseny területi döntője,
melyen iskolánk három tanulója vett részt: Csiszár Virág harmadik osztályos, Kőműves Emese
ötödik osztályos és Rind Roland hatodik osztályos tanuló. Gratulálunk!
Математичари у Новом Саду - 08.02.2016.
Шесторо ученика наше школе је стекло право на учешће на међународном математичком
такмичењу "Батасеки". Нашу школу су представљали ученици: Вираг Чисар и Анита Конц
из III/4 одељења, Емеше Кемивеш и Рамона Фаркаш из V/3 одељења, Роланд Ринд из VI/3
одељења и Кинга Шереш из VI/4 одељења. На овом такмичењу друго место припало је
ученицама Вираг Чисар и Емеше Кемивеш. Честитамо !

Matematikusaink Újvidéken - 2016.02.08.
Iskolánkat hat tanuló képviselte az Újvidéken megrendezett Bátaszéki matematika versenyen.
Gratulálunk a résztvevőknek, Csiszár Virágnak és Konc Anitának a III/4, Kőműves Emesének és
Farkas Ramónának az V/3, Rind Rolandnak a VI/3, és Sörös Kingának а VI/4 osztályból.
Kőműves Emese és Csiszár Virág II. helyezést értek el. Gratulálunk!
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Маша Михајловић - ученица и песникиња - 17.02.2016.
На међународном песничком конкурсу поводом Валентинова учествовала је и Маша
Миленковић, ученица IV/2 одељења, а њена песма се нашла у истоименој књизи са још 200
песника света. Честитамо Маши и захваљујемо се Култури Снова из Загреба, на челу са
књижевником Здравком Одорчићем, што су препознали њен таленат и уврстили је као
најмлађег такмичара у књигу "Теби љубави за Валентиново".

Mihajlović Maša - diák és költő - 2016.02.17.
Bálint-napi pályázaton vett részt diáklányunk Maša Mihajlović a IV/2 tagozat tanulója, kinek a
költeménye még 200 másik költő versével együtt könyvben is megjelent ezen a nemzetközi költői
pályázaton. Mašanak gratulálunk a zágrábi Kultúra egyesületnek pedig Zdravko Orlićal együtt
köszönjük, hogy felismerték Maša tehetségét és mint legfiatalabb résztvevőt megjelentették az
említett könyvben.

Медени доручак - 17.02.2016.
У организацији Удружења пчелара "ПЧЕЛА" из Суботице, у нашој школи је одржана акција
под насловом "Медени доручак – Mézes reggeli". Циљ акције је да се деци укаже на потребу
доручка, пре свега на здраву исхрану и да се истакне важност и значај употребе меда у
исхрани.

Mézes reggeli - 2016.02.17.
A Pčela Szabadkai Méhészegyesület iskolánkban a Mézes reggeli – Medeni doručak elnevezéssel
bemutatót tartott, melynek célja az volt, hogy a diákok körében népszerűsítsék ezt a kiváló,
egészséges táplálékot. Az akció célul tűzte ki azt is, hogy felhívják a tanulók figyelmét a reggeli
jelentőségére és a méz, valamint az egészséges táplálkozás fontosságára.
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Маскенбал првака - 19.02.2016.
Ученици првих разреда наше школе опростили су се од зиме и поздравили долазак пролећа
маскенбалом. Креативним радом учитељица и ученика настали су ликови, које препознајемо
само у свету бајке и научне фантастике.

Az első osztályos tanulók elűzték a telet - 2016.02.19.
Iskolánk elsős diákjai maszkabállal búcsúztatták az idei telet és köszöntötték a tavaszt.
A kreatív munkával keletkezett jelemezek eljuttattak bennünket a mesék világába.

Математичко такмичење "Зрињи Илона" - 22.02.2016.
Ове године, 19. фебруара, одржано је математичко такмичење "Зрињи Илона" на којем је
учешће узело око 900 ученика из Војводине. Укупно, 41 наш ученик је решавао занимљиве
задатке.

XXVII. Zrínyi Ilona Matematika tesztverseny - 2016.02.22.
Ebben az évben február 19-én került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematika tesztverseny,
melyen mintegy 900 vajdasági tanuló vett részt. A palicsi iskolában összesen 41 tanuló
foglalkozott az érdekes feladatok megoldásával.
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Ликовни конкурс - 26.02.2016.
Ученица I/4 разреда Дорина Берењи је учествовала на ликовном конкурсу у Пољској. У
својој категорији освојила је друго место. Честитамо!

Rajzpályázat - 2016.02.26.
Az I/4 osztály tanulója Berényi Dorina egy lengyelországi
rajzpályázaton vett részt. Kategóriájában második helyezést ért el!
Gratulálunk neki!

Градско такмичење из математике - 27.02.2016.
Наша школа је и ове године била домаћин градског такмичења из математике на којем је
учествовало преко 400 ученика суботичких основних школа. У аули школе, директорка
Габриела Тот, упутила је поздравне речи добродошлице, након чега је Љубица Киселички,
председница такмичарске комисије за младе математичаре, поздравила све овогодишње
учеснике и њихове наставнике и упутила им речи подршке у раду. Небојша Гвозденовић,
председник Удружења математичара, свечано је отворио такмичење.
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Városi matematika verseny - 2016.02.27.
Iskolánk volt az idén is a házigazdája a városi matematikaversenynek, melyen több mint 400 tanuló
vett részt a szabadkai község iskoláiból.
Az iskola zsibongójában Tóth Gabriella igazgatónő üdvözlő szavai után Kiselički Ljubica a fiatal
matematikusok versenyének elnöke bátorító szavakkal üdvözölte az idei résztvevőket és tanáraikat,
Gvozdenović Nebojša a Matematikusok szövetségének elnöke megnyitotta ünnepélyesen a
versenyt.

Успех на такмичењу Марија Кири - 01.03.2016.
Успешно је завршено такмичење Марија Кири које је одржано 29. јануара у Хемијској
средњој школи у Суботици. Задаци на тесту су били тешки за наше ученике, обзиром да се
ради по другачијем програму од нашег. Упркос тој чињеници, ученик седмог разреда, Абел
Сагмаистер је постигао одлично друго место и пласирао се на завршно такмечење у
Солноку у Мађарској. Треће место је постигла и наша ученица осмог разреда Санела
Хорват. Солидан пласман су забележили ученици седмог разреда Богларка Варга и
Кристина Гера. Честитамо нашим ученицима на постигнутим резултатима.

Sikeresen lezajlott a Marie Curie emlékverseny kémiából - 2016.03.01.
Sikeresen zárult a Marie Curie kémia emlékverseny területi döntője 2016. február 29. a Vegyészeti
Középiskolában Szabadkán, legalább is a palicsiak számára. A tesztfeladatok nagyon nehezek
voltak, mondhatni nem reálisak vagy annak tűntek, mivel a vajdasági diákok teljesen más tanmenet
szerint dolgoznak. Ettől eltekintve Szagmaiszter Ábel II. helyezett lett a hetedikesek közöl,ezzel
továbbjutva a szolnoki döntőre, a nyolcadikosok közül pedig Horvát Sanela 3. helyezett lett a
palicsi iskolából. A versenyen részt vettek még a hetedikes B. Varga Boglárka és Gera Krisztina is,
ők a középmezőnybe fejezték be a versenyt. Minden résztvevő tanulónak gratulálunk!
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Додељене дипломе са градског такмичења из математике - 03.03.2016.
У Великој већници Градске куће одржано је
десето по реду свечано уручење диплома и
признања за најбоље математичаре. Дипломе
и признања младим математичарима уручили
су: Јене Маглаи, градоначелник Суботице,
Блашко Стантић, члан Градског већа задужен
за област образовања, Јасмина Стевановић,
секретар
Секретаријата
за
друштвене
делатности града Суботице, др Небојша
Гвозденовић,
председник
Друштва
математичара Суботице, Љубица Киселички,
председник Такмичарске комисије за младе математичаре и Габриела Тот, директор наше
школе. На градском такмичењу је учествовало преко 400 ученика суботичких основних
школа, од којих је награђено 156 ученика. Наредно, окружно такмичење одржаће се 19.
марта. Свим ученицима желимо пуно успеха !

A városi matematika verseny díjkiosztója - 2016.03.03.
A Városháza Nagytermében adták át azokat a díjakat, melyek a legjobb matematikusainkat illetik.
A diplomákat és a dicséreteket Szabadka polgármestere Maglai Jenő nyújtotta át, valamint Stantić
Blaško a Városi Tanács oktatási megbízottja, Stevanović Jasmina titkár, dr. Gvozdenović Nebojša
elnök, Kiselički Ljubica elnök és iskolánk igazgatónője Tóth Gabriella. A városi versenyen a
szabadkai általános iskolák több mint 400 tanulója vett részt. Közülük 156-an jutalomban
részesültek.
A körzeti versenyre március 19-én kerül sor. Sok sikert a versenyzőknek!
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Хармонија боја и форме – такмичење цртања мртве природе - 07.03.2016.
Ученици IV/4 одељења су учествовали на такмичењу цртања
мртве природе Хармонија боја и форме, коју је организовало
Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима. Од три
рада које смо послали на конкурс, Марк Горотва и његов цртеж
су се пласирали даље у други круг. У суботу, 5. марта је било
одржано такмичење у Суботици у Политехничкој школи. После
свечаног отварања ученици су почели рад. Марк Горотва је
освојио друго место у категорији III i IV разреда. Честитамо!

Színek és formák harmóniája – Csendéletfestő verseny - 2016.03.07.
A IV/4 osztály tanulói részt vettek a Színek és formák harmóniája csendéletfestő versenyen, melyet
a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács szervezett. Három beküldött munkánk közül Gorotva Márk
rajza jutott tovább a második furdulóba. Szombaton, március 5-én tartották meg a versenyt
Szabadkán a Politechnikai Iskolában. Az ünnepélyes megnyitó után a tanulók munkához láttak.
Nagy örömünkre Gorotva Márk alkotása második helyezést ért el a III és IV osztályosok
kategóriájában. Gratulálunk!
Додељене дипломе са такмичења из математике "Зрињи Илона" - 09.03.2016.
Одржано је математичко такмичење "Зрињи Илона" на којем је учествовало 900 ученика из
основних школа са територије Војводине. Интересантне математичке задатке решавао је 41
ученик наше школе. Из сваког одељења награђено је шест најуспешнијих ученика. Ученици,
подељени у четири старосне групе, постигли су следеће резултате: II разред: Акош Чисар
(II/4) треће место III разред: Вираг Чисар (III/4) шесто место V разред: Емеше Кемивеш
(V/4) прво место VII разред: Река Чикош (VII/3) друго место Емеше Кемивеш је захваљујући
постигнутом успеху добила позив за даље такмичење у Мађарској. Честитамо свим
ученицима на постигнутим резултатима!
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A Zrínyi Ilona Matematikaverseny díjkiosztója - 2016.03.09.
Ebben az évben február 19-én került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematika tesztverseny,
melyen mintegy 900 vajdasági tanuló vett részt. A palicsi iskolában összesen 41 tanuló
foglalkozott az érdekes feladatok megoldásával. Minden korosztályban díjazták a hat
legeredményesebb diákot. Iskolánk tanulói négy korosztályban is helyezést értek el:
II. osztály: Csiszár Ákos (II/4 osztály tanulója) harmadik helyezés
III.osztály: Csiszár Virág (III/4 osztály tanulója) hatodik helyezés
V. osztály: Kőműves Emese (V/4 osztály tanulója) első helyezés
VII. osztály: Csikós Réka (VII/3 osztály tanulója) második helyezés
Kőműves Emese ezzel a kiváló eredménnyel meghívást kapott a magyarországi döntőre.
Gratulálunk mindannyiuknak!
Такмичење из веронауке у Суботици - 12.03.2016.
Ученици наше школе су присуствовали на градском такмичењу из веронауке у Суботици.
Екипа петог разреда у саставу: Рамона Фаркаш (V/3), Емеше Кемивеш (V/3), Река Гуљаш
Олдал (V/4), Анастазија Ковач (V/4) и Ноеми Салаи (V/4) је освојила прво место. У
категорији четвртих разреда, Доминика Енги (IV/5), Виола Фејеш (IV/5), Сандра Гилице
(IV/5), Хенриета Гуљаш Олдал (IV/5) и Рамона Катона (IV/5) су се пласирале на друго
место. У конкуренцији шестих разреда Флора Фаркаш (VI/4), Река Губи (VI/4) и Жофиа
Макра (VI/4) су добиле похвалу. Честитамо!

Hittanverseny Szabadkán - 2016.03.12.
Iskolánk hittanosai részt vettek a Szabadkán tartott hittanversenyen. Az ötödik osztály
képviseletében Farkas Ramóna (V/3), Kőműves Emese (V/3), Gulyás Oldal Réka (V/4), Kovács
Anasztázia (V/4) és Szalai Noémi (V/4) első helyezést ért el. A negyedik osztályosok
kategóriájában Engi Dominika (IV/5), Fejős Viola (IV/5), Gilice Szandra (IV/5), Gulyás Oldal
Henrietta (IV/5) és Katona Ramóna csapata második helyet szerezte meg. Hatodik osztályosok
versenyében Farkas Flóra (VI/4), Gubi Réka (VI/4) és Makra Zsófia (VI/4) dícséretben részesült.
Gratulálunk nekik!
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Међународни еколошки пројекат - 13.03.2016.
Ученици петог и шестог разреда су марљиво радили на плакатима које смо изложили на пет
места. Посетили смо ЈП Палић-Лудаш, Градску библиотеку, СШ ,,Боса Милићевић",
Комуналну полицију, Тера керамику и Вила Анкор-у. Током изложбе су ученици излагали
своје радове и одговарали на постављена питања од стране публике. Наш рад је достављен
комисији, а у прилогу су слике које говоре више од речи.

Nemzetközi környezetvédelmi projektum - 2016.03.13.
Az ötödi és hatodik osztályos tanulók szorgalmasan dolgoztak azokon a plakátokon, melyeket öt
helyen állítottunk ki. Ellátogattunk a Palics-Ludas Közvállalatba, a Városi Könyvtárba, A Bosa
MIličević Közgazdasági Középiskolába, a Kommunális rendőrségre, a Terra keramika vállalatba és
a Vila Ankorába. A kiállítás során a tanulók bemutatták munkáikat és válaszoltak a közönség
kérdéseire.
Munkáinkat továbbítottuk a bíráló bizottságnak a képek pedig önmagukért beszélnek.
Општинско такмиченје у шаху - 13.03.2016.
На општинском Шаховском такмичењу основних школа наша школа је забележила
запажене резултате.
ПОЈЕДИНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ:
ДЕВОЈЧИЦЕ 1-2. разред: 2. место Богларка Корхец, 3-4. разред: дељено 3. место Анамариа
Шлавик, 5-6. разред: 1. место Петра Јујић, 2. место Евелин Сич, 7-8. разред: 3. место Ивана
Чуљак.
ДЕЧАЦИ 5-6. разред: 2. место Роланд Ринд
ЕКИПНИ РЕЗУЛТАТИ:
ДЕВОЈЧИЦЕ 1-8. разреда 1. место ОШ "Мирослав Антић" Палић (Евелин Сич, Петра Јујић)
ДЕЧАЦИ 1-8. разреда 2. место ОШ "Мирослав Антић" Палић (Роланд Ринд, Илија
Гвозденовић, Немања Остојић, Орловић Алекса)
Наша школа се показала као најуспешнија на овом такмичењу.
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KÖZSÉGI SAKKVERSENY - 2016.03.13.
Az általános iskolák községi sakkversenyén a mi iskolánk kimagasló eredményeket ért el.
Egyéni verseny
LEÁNYOK 1-2. osztály:
2. helyezés Korhecz Boglárka
LEÁNYOK 3-4. osztály:
megosztott 3. helyezés: Slávik Annamária
LEÁNYOK 5-6. osztály:
1. helyezés Jujic Petra
2. helyezés Szűcs Evelin
LEÁNYOK 7-8. osztály:
3. helyezés Čuljak Ivana
FIÚK 5-6. osztály:
2. helyezés Rind Roland
Csapatverseny
LEÁNYOK 1-8. osztály:
1. helyezés Miroslav Antić ÁI (Szűcs Evelin, Jujic Petra)
FIÚK 1-8. osztály:
2. helyezés Miroslav Antić ÁI (Rind Roland, Gvozdenović Ilija, Ostojić Nemanja, Orlović Aleksa)
Iskolánk az összesített eredmény alapján a legeredményesebb volt a versenyen.
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ДАН ШКОЛЕ - Квиз - 14.03.2016.
Ученици петих и шестих разреда имали су прилику да
учествују у игри интересантна мозгалица. Забавни
задаци које су ученици решавали омогућили су да се
дружимо, заједно решавамо проблеме и такмичимо
се. Од четири екипе прво место заузела је екипа из
VI/4 одељења у чијем саставу су били: Река Губи,
Давид Футо, Кинга Шереш, Виола Сабо и Мате
Галгоци. Честитамо!

Iskolanapi agymozgató - 2016.03.14.
Iskolanapi agymozgatón vettek részt az ötödikes és hatodikos tanulók. A játékos feladatok
lehetőséget kínáltak arra, hogy játszva tanuljunk, hogy együtt dolgozzunk és közösen hozzunk
döntéseket. A négy csapat közül első lette a VI/4 osztály csapata: Gubi Réka, Futó Dávid, Sörös
Kinga, Szabó Viola és Galgóci Máté. Gratulálunk!
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ДАН ШКОЛЕ – Хемијски експерименти - 15.03.2016.
Из многобројних активности које су одржане на Дан школе вреди издвојити и занимљиве
огледе које су нам приредили ученици Хемијско-технолошке школе Суботица. Наши
ученици су имали прилике да виде: златну кишу, хемијски семафор, топли коктел, шумеће
таблете од малине, ватрене мехуриће и још много интересантних огледа. Овом приликом
желимо да се захвалимо професорима и ученицима Хемијско-технолошке школе који су нам
увеличали Дан школе.

- 54 -

Летопис
Évkönyv
2015/16.

ISKOLANAP – kémiai kisérletek - 2016.03.15.
Az aktivitások sokaságából, melyek az iskolanap keretein belül kerültek megrendezésre, a
szabadkai Vegyészeti-Technológiai iskola által bemutatott érdekes kisérletek közül válogattunk.
Tanulóinknak alkalma nyílt megtekinteni az: arany esőt, kémiai szemafort, meleg koktélokat,
málna pezsgő tablettát, tűzhányót és még sok mást. Ezúton szertnénk megköszönni a Vegyészeti
középiskola tanárainak és tanulóinak a tarka kísérletbemutatót.
ДАН ШКОЛЕ - Игра Го - 15.03.2016.
За Дан школе била је организована презентација стратешке игре Го. Игра која је стара више
од 4000 година и потиче из Кине, била је представљена од стране Спартак Го Клуба и
ученика Основне школе "Кизур Иштван" из Суботице. На презентацији били су присутни и
еминентни гости из Го Савеза Србије, председник Мијодраг Станковић и Драган Дубаковић.
Ученицима и наставницима наше школе указала се прилика да се упознају са правилима и
лепотом ове стратешке игре. После детаљног објашњења правила, ученици и наставници и
сами су имали прилику да испробају ову игру. Сви заинтересовани су били изузетно
задовољни.

Go bemutató az iskolanapon - 2016.03.15.
Go bemutatót tartottak az iskolánkban a Spartacus Go Klub és a Kizur István Általános Iskola
tanulói. A bemutatón részt vett a Szerbiai Go Szövetség két jeles képviselője Mijodrag Stankovic
elnök és Dragan Dubakovic.
Iskolánk tanulói és tanárai számára lehetőség nyílt, hogy megismerjék ennek a több mint 4000 éves
kínai eredetű játéknak a rejtelmeit. A részletes szabályismertetést követően a gyerekek és a
pedagógusok kipróbálhatták magukat ebben a stratégiai játékban. Az egyórás foglalkozás nagy
sikert aratott az érdeklődők körében.
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ДАН ШКОЛЕ – КВИЗ - Француска култура - 16.03.2016.
Ученици наше школе и овом приликом су доказали да се и играјући може учити. Познавање
француске културе им је било на завидном нивоу. Поносни смо на њих!

ISKOLANAP - Tudásfelmérő Franciaországról - 2016.03.16.
Iskolánk tanulói ez alkalommal is bebizonyították hogy játszva is lehet tanulni. Franciaországról
tanúsított tudásuk magas szintű volt. Büszkék vagyunk rájuk.

Општинско такмичење из географије - 16.03.2016.
На општинском такмичењу из географије које је одржано
13.03.2016. године у ОШ "Иван Милутиновић" ученица VIII/1
одељења, Барбара Батинић, освојила је треће место.
Честитамо!
Községi földrajzverseny - 2016.03.16.
A községi földrajz versenyen, mely 2016.03.13-án, az Ivan Milutinović
Ált. Isk.-ban került megrendezésre, iskolánk tanulója Batinić Barbara
(VIII/1) harmadik helyezett lett.
Gratulálunk!
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ДАН ШКОЛЕ - Квиз на енглеском - 16.03.2016.
У оквиру Дана школе одржано је такмичење из енглеског језика. Ученици седмих и осмих
разреда показали су своје знање из области опште културе, у категоријама географије,
историје, музике, спорта, филмова... Веома смо поносни на све учеснике! Победници
такмичења су Ивана Чуљак (VII/1), Игор Ђурановић (VII/1), Алекса Павловић (VII/1),
Андреа Варга (VIII/4), Мануела Војнић (VIII/4) и Бенце Терењи (VIII/4).

ISKOLANAP - Angol nyelvű kvíz - 2016.03.16.
Az iskolanap alkalmából iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanulói angol nyelvű kvíz keretein
belül mutathatták meg, mit tudnak a brit kultúráról:töbek között földrajzi, művészeti, történelmi,
sport és filmes témákban vetélkedtek. Minden résztvevő csapat nagyon jól teljesített, és nagyon
büszkék vagyunk rájuk.
A győztes csapat tagjai:
Čuljak Ivana (VII/1)
Đuranović Igor (VII/1)
Pavlović Aleksa (VII/1)
Varga Andrea (VIII/4)
Vojnić Manuela (VIII/4)
Terényi Bence (VIII/4)
Цветић за Мику Антића - 16.03.2016.
Ученици I/1 одељења засадили су цветић код споменика нашег песника и на тај начин
обележили његов рођендан... Поред тога што је наше школско двориште богатије за једну
нову биљку, поновили смо и градиво из СВЕТА ОКО НАС, везу живе и нежвие природе.
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Egy szál virág Miroslav Antićért - 2016.03.16.
Az I/1 osztály tanulói egy szál virágot ültettek költőnk emlékművénél s ily módon emlékeztek
születésnapjának évfordulóján. Ez által iskolánk udvara is egy növénnyel gazdagodott. Egyúttal
Környezetünkből az élő és élettelen természet tananyagát is átismételtük.
Кенгур без граница – 2016 - 17.03.2016.
Друштво математичара Србије ове године је организовало такмичење са рекордним бројем –
32158 – пријављених ученика. Наша школа је и ове године узела учешће на овом масовном
такмичењу са укупно 146 пријављених ученика. Циљ такмичења је повећање интересовања
за математичке и природне науке, као и степен логичког и комбинаторног мишљења,
разумевања текстова и коришћења стеченог математичког знања. У оквиру такмичења
ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и
решавају исте задатке.

Kenguru határok nélkül – 2016 - 2016.03.17.
A Szerbiai Matematikusok szövetsége az idei évben rekordszámú benevezett tanuló (32158)
részvételével szervezte meg a Kenguru határok nélkül elnevezésű Nemzetközi
matematikaversenyt. Iskolánk az idén 146 bejelentett tanuló által vett részt e tömeges versenyen. A
verseny célja növelni az érdeklődést a matematika és egyáltalán a természettudományok iránt, a
logikus
és
kombinatorikai
gondolkodásmód
és
a
szövegértés
fejlesztése.
A verseny keretein belül a tanulók világszinten több mint 60 országon belül azonos időben azonos
problémákon gondolkodnak és azonos feladatokat oldanak meg.
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ДАН ШКОЛЕ - У здравом телу здрав дух - 18.03.2016.
Поводом Дана школе, ученици првог, другог и трећег разреда показали су колико су
спретни и окретни у штафетном такмичењу. Ово занимљиво такмичење водили су
наставници физичког васпитања. Екипе које су се такмичиле имале су велику подршку
својих другара. Ученици су на крају били пуни позитивних утисака и једном речју - добро
су се осећали.

ISKOLAI NAP - Ép testben ép lélek - 2016.03.18.
Az iskolanap alkalmából az első, második és harmadik osztályos tanulók megmutathatták
ügyessésüket, fürgeségüket hajlékonjságukat a stafétajátékok során. Iskolánk testnevelő tanárai
koordinálták a versenyt. A csapatok igyereztek minnél jobb eredményt produkálni, ehhez nagyban
hozzájárult tarsaik buzdító szurkolása is. A diákok sokat izgultak, nevettek egyszóval jól érezték
magukat.
Ускрс - 18.03.2016.
Поводом ускршњих празника ходник школе смо украсили ускршњим мотивима.

Húsvét a Ludasi iskolában - 2016.03.18.
A közelgő húsvét alkalmából az iskola folyosóját tavaszi és húsvéti motívumokkal díszítettük.
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Корелација три предмета - француски, биологија, ликовно - 18.03.2016.
Обрадивши тему "Заштита околине" ученици (VI/3 и VI/4) су показали како умеју да око
једне теме искористе знања из различитих предмета, а да при том усвајају и нова. Њихови
лепи радови су доказ тога !

Három tantárgy korrelációja - francia nyelv, biológia, képzőművészet - 2016.03.18.
A környezetvédelem témáját feldolgozva tanúlóink (VI/3 és VI/4) megmutatták miképpen lehet,
egy témán belül, több tantárgyból szerzett tudásukat alkalmazni és újakat szerezni. Szép rajzaikkal
bizonyitsák is!

Окружно такмичење из математике - 21.03.2016.
На окружном такмичењу из математике на којем су учествовали и наши ученици остварен је
следећи резултат:
Алекса Орловић (одељење IV/1) 2. место
Емеше Кемивеш (одељење V/3) Похвала
Петра Јујић (одељење VI/1) Похвала
Роланд Ринд (одељење VI 3) Похвала
Макра Жофиа (одељење VI/4) Похвала
Илија Гвозденовић (одељење VII/1) Похвала
Честитамо ученицима и наставницима који су их припремали!
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Körzeti matematika verseny - 2016.03.21.
A körzeti matematika versenyen, melyen iskolánk tanulói is részt vettek, a következő eredmények
születtek:
Orlović Aleksa (IV/1) 2. helyezés
Kőműves Emese (V/3) dicséret
Jujić Petra (VI/1) dicséret
Rind Roland (VI/3) dicséret
Makra Zsófia (VI/4) dicséret
Gvozdenović Ilija (VI/4) dicséret
Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő tanároknak.
4. Дан талентованих ученика - 21.03.2016.
Дана 18.03.2016. године Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима
организовало је у Великој већници Градске куће Дан талентованих ученика, с циљем да се
награде ученици који су већ постигли запажене резултате на различитим такмичењима и
манифестацијама. Награду Млади таленат у друштвено-језичкој категорији је добила и
Богнар Емеше - ученица VII/3 одељења. Честитамо!

IV. Vajdasági Tehetségnap - 2016.03.21.
A szabadkai városházán zajlott 2016. március 18-án a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács IV.
Vajdasági Tehetségnapja, amelyen sor került a legkiemelkedőbb tehetséges fiatalok díjazására.
Kistehetség díjban részesült társadalomtudomány kategóriában Bognár Emese (VII/3).
Gratulálunk!
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Такмичење из матерњег језика - 23.03.2016.
На општинском такмичењу из матерњег језика и правописа ученици наше школе постигли
су лепе резултате. Пети разред: 2. место - Жофиа Арнолд 17,60 бодова као и Жофиа Б. Варга
17,60 бодова, 3. место - Рамона Њерш Бако 17,20 бодова. Шести разред: 1. место - Лилиана
Боснаи са 19 бодова, Похвала - Роланд Ринд. Седми разерд: 2. место - Емеше Богнар са 19,15
бодова и 3. место - Богларка Б. Варга 17,80 бодова. Осми разред: Похвала - Харгита Рока.
Свима који су се пласирали на даље такмичење желимо пуно успеха.

Községi magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny - 2016.03.23.
A községi anyanyelvi és nyelvhelyességi versenyen iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket
értek el. Ötödik osztály: Arnold Zsófia 17,60 ponttal és B. Varga Zsófia 17,60 ponttal 2. hely,
Nyers Bakó Ramóna 17,20 ponttal 3. hely. Hatodik osztály: Bosznai Lilianna 19 ponttal 1.
helyezett, Rind Roland dicséretben részesül. Hetedik osztály: Bognár Emese 19,15 ponttal 2.
helyezett és B. Varga Boglárka 17,80 ponttal 3. helyezett. Nyolcadik osztály: Róka Hargita
dicséretben részesült. A továbbjutóknak szívből gratulálunk és további jó felkészülést kívánunk.
Час француског језика за четврте разреде - 23.03.2016.
На часовима упознавања са француским језиком, који су одржани у понедељак и уторак,
учествовала су деца четвртих разреда заједно са родитељима и њиховим учитељицама. Тема
часа је била екологија на француском. Час је протекао у веома живој атмосфери. Деца, а и
родитељи научили су нешто ново што се тиче француског језика, а и екологије.
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Franciaóra a negyedikeseknek - 2016.03.23.
A francia nyelvvel való ismerkedés órája, melyre hétfőn és kedden került sor és melyen a
negyedikes tanulók és szüleik vettek részt, a környezetvédelem jegyében zajlott. Az óra élénk
hangulatban telt, a gyerekek és a szülők pedig a környezetvédelemhez kapcsolódó újdonságokról
hallhattak a francia nyelv keretein belül. Réfléchies globalement, agis localement!

У сусрет празнику - 23.03.2016.
Ученици I/2 су заједно са члановима породице и учитељицом били веома креативни и уз
много труда, бојења и украшавања, уз музику и слаткише, направили су занимљиве
декорације за предстојеће празнике. Сви смо уживали.

Ünnep előtt - 2016.03.23.
Az I/2 tanulói a családtagokkal és a tanítónénivel nagyon kreatívak voltak és hangulatos zenés
időtöltés közben készített díszes tojások dekorációjával várják a közelgő ünnepeket.
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Ликовни конкурс - 24.03.2016.
На конкурс "Моја школа" ученици I/3 разреда послали су своје радове. Ивор Омеровић је
освојио I место, а Лара Божо је освојила II место. Честитамо им!

Rajzpályázat - 2016.03.24.
Az I/3 osztály tanulói részt vettek az Én iskolám rajzpályázaton. Omerović Ivor I. helyezést ért el,
Bózsó Lara pedig II. helyezést. Gratulálunk nekik!
Ликовни конкурс - 31.03.2016.
Берењи Дорина, ученица I/4 одељења, освојила је прво место на ликовном конкурсу
Удружења великих породица "Смиле" из Суботице. Тема је била маске. Честитамо!

Rajzpályázat - 2016.03.31.
Berényi Dorina, az I/4 osztály tanulója rajzával első helyezést ért el a szabadkai Smile
Nagycsaládosok Egyesületének rajzpályázatán. A téma a farsang volt. Gratulálunk!
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Уметничко такмичење за ученике основних школа
на мађарском наставном језику - AMV 2016 - 02.04.2016.
Ученици I/4 разреда су освојили треће место на AMV-у. Честитамо!

ÁMV 2016 - 2016.04.02.
Az I/4 osztály tanulói harmadik helyezést értek el az Általános Iskolák Művészeti Vetélkedőjén
színjátszás kategóriában. Köszönjük a szülők segítségét a jelmezek és a díszlet elkészítésében.
Gratulálunk!
Окружно такмичење из правописа мађарског језика - 05.04.2016.
На окружном такмичењу из правописа мађарског
језика ученици наше школе постигли су лепе
резултате. V разред: Рамона Њерш Бако, Жофиа
Б.Варга и Жофиа Арнолд-ученице су добиле похвалу;
VI разред: Лилиана Боснаи - 3.место; VII разред:
Богларка Б. Варга - 1.место и Емеше Богнар 2.место.
Ученицама које су се пласирале за даље такмичење
честитамо и желимо им пуно среће!

Körzeti anyanyelvi és nyelvhelyességi verseny - 2016.04.05.
A körzeti anyanyelvi és nyelvhelyességi versenyen iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket
értek el.
Ötödik osztály: Nyers Bakó Ramóna, B. Varga Zsófia és Arnold Zsófia dicséretben részesültek.
Hatodik osztály: Bosznai Lilianna 3. hely.
Hetedik osztály: B. Varga Boglárka 1. és Bognár Emese 2. helyezést értek el.
A továbbjutóknak szívből gratulálunk és további jó felkészülést kívánunk.
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Дани Костолањија - 05.04.2016.
У оквиру Дана Костолањија ученици наше школе су имали прилику да искусе бескрајне
чаролије читања, као и утицај читања на формирање карактера. Емеше Богнар,
Нора Богнар, Жофиа Шереш, Жигмонд Толнаи, сви ученици VII/3 одељења заузели су друго
место.

Kosztolányi-talány - 2016.04.05.
Az olvasás végtelen csodáját és a játék örök, jellemformáló szerepét tapasztalhattuk meg az idei
Kosztolányi Napok keretében szervezett irodalmi vetélkedőn. Nem hiába írta Kosztolányi: „ A
játék maga az élet” Bognár Emese, Bognár Nóra, Sörös Zsófia, Tolnai Zsigmond VII/3 csapata– II.
helyezést ért el.
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Наши успеси на ликовном конкурсу - 06.04.2016.
На ликовном конкурсу, наши ученици су постигли лепе резултате: Ивор Омеровић
(I/3 одељење) - 3. место, Ивет Дудаш (II/3 одељење) - 3. место, Роланд Дамјан (II/4 одељење)
- 2. место, Бенце Балинт (IV/3 одељење) - 1. место, Мате Месарош (IV/3 одељење) Посебна награда.

Sikereink a rajzpályázaton - 2016.04.06.
A Smiley nagycsaládosok Farsang című rajzpályázatán iskolánk tanulói szép eredményeket értek
el.
Omerović Ivor (I/3 osztály) 3. hely
Dudás Ivett (II/3 osztály) 3. hely
Damjan Roland (II/4 osztály) 2. hely
Bálint Bence (IV/3 osztály) 1. hely
Mészéros Máté (IV/3 osztály) különdíj
Поносни смо на њих - 06.04.2016.
Поносни смо на успешне ученике IV/3 одељења: Река Сарапка - ликовна култура; Тинде
Мартон - ликовна култура; Река Хорват - II место на школском такмичењу из писања састава;
Стела Пинтер - похвала за писања песме; Бенце Балинт I место на ликовном конкурсу; Мате Месарош - посебна
награда на ликовном конкурсу.

Akikre büszkék vagyunk - 2016.04.06.
Akikre büszkék vagyunk a IV/3 osztályban:
Szarapka Réka – rajzversenyen elért eredményére
Márton Tünde – rajzversenyen elért eredményére
Horvát Réka – II. helyezés iskolai fogalmazásversenyen
Pintér Sztella – dicséret versírásból
Bálint Bence – I. hely rajzversenyen
Mészáros Máté – különdíj rajzversenyen
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XV Уметничко такмичење основних школа - 06.04.2016.
Ученици IV/4 одељења су учествовали на XV Уметничком такмичењу основних школа.
Шара Ченге Мезеи је певала народне песме, Река Вереш је учествовала у ликовној
категорији, док се Патрициа Салаи опробала у писању састава. Патрициа Салаи је освојила
III место. Честитамо!

XV. Általános Iskolások Мűvészeti Vetélkedője - 2016.04.06.
A IV. osztály tanulói részt vettek a XV. Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjén. Mezei Sára
Csenge a szólóénekkel próbálkozott, Vörös Réka a képzőművészet kategóriában míg Szalai
Patrícia a fogalmazás kategóriában tette próbára tudását. Szalai Patrícia III. helyezést ért el.
Gratulálunk!
Oкружно такмичење у шаху - 11.04.2016.
Ученици наше школе и ове године су доминирали прво на општинском, а затим на
окружном такмичењу у шаху и у великом броју су стекли право да наступају на
републичком такмичењу у Београду.
ПОЈЕДИНАЧНО:
ДЕВОЈКЕ 1-2. разред 2. место Богларка Корхец, 5-6. разред 1. место Петра Јујић, 3. место
Евелин Сич
ДЕЧАЦИ 5-6. разред 2. место Роланд Ринд
ЕКИПНО:
ДЕВОЈКЕ 1-8. разред 1. место ОШ "Мирослав Антић" Палић (Петра Јујић, Евелин Сич,
Жофиа Б. Варга)
ДЕЧАЦИ 1-8. разред 1. место ОШ "Мирослав Антић" Палић (Роланд Ринд, Илија
Гвозденовић, Немања Остојић, Виктор Месарос, Војислав Станковић).
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Körzeti sakkverseny - 2016.04.11.
Iskolánk tanulói az idei tanévben is óriási sikert értek el a községi, majd a körzeti sakkversenyen és
így nagyszámban folytathatják a versenyzést a köztársasági sakkversenyen Belgrádban.
EGYÉNI:
1-2. osztály LEÁNYOK
2. hely Korhecz Boglárka
5-6. osztály LEÁNYOK
1. hely Jujić Petra
3. hely Szűcs Evelin
5-6. osztály FIÚK
2. hely Rind Roland
CSAPAT:
1-8. osztály LEÁNYOK
1. hely Miroslav Antić Palics
(Jujic Petra, Szűcs Evelin, B. Varga Zsófia)
1-8. osztály FIÚK
1. hely Miroslav Antić Palics
(Rind Roland, Gvozdenovic Ilija, Ostojic Nemanja, Mesaros Viktor, Stankovic Vojislav)
IV Карате куп SHINNENDA 2016. - 18.04.2016.
Ученик IV/3 одељења, Золтан Такач, је на IV
Међународном карате купу SHINNENDA 2016.
освојио две златне медаље. Честитамо!

IV Karate kup SHINNENDA 2016. - 2016.04.18
Takács Zoltán a IV/3 osztály tanulója két aranyérmet
szerzett a IV. Nemzetközi SHINNENDA 2016-os karate
kupán. Gratulálunk!

Карате куп SHINNENDA 2016. - 18.04.2016.
Ученик II/3 одељења, Атила Кесеги, је на
Међународном карате купу СХИННЕНДА 2016.
освојио треће место. Честитамо!
Karate kup SHINNENDA 2016. - 2016.04.18.
Kőszegi Attila a II/3 osztály tanulója harmadik helyet
szerzett a Nemzetközi SHINNENDA 2016-os karate
kupán. Gratulálunk!
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Правописно такмичење - 18.04.2016.
Правописно такмичење из мађарског језика: Емеше
Кемивеш 2. место.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny- 2016.04.18.
Ezen a nemzetközi megmérettetésen Emese 85 ponttal 2.
helyezést ért el.
Szívből gratulálunk a remek eredményhez!

Атлетика - 21.04.2016.
Данас 21.04.2016. године на градском стадиону је одржано општинско и окружно такмичење
у атлетици. Школу су представљали Мила Милентијевић на 600 м за девојчице, Чонгор
Клебечко на 800 м за дечаке, Нина Зубелић на 300 м за девојчице, Нора Богнар у скоку у вис
и Марки Давид, такође у скоку у вис. Милентијевић Мила заузела је I место у трчању на 600
м за девојчице и тиме стекла право наступа на међуокружно такмичење. Остали учесници
се, на жалост, нису пласирали. У сваком случају свима све честитке !!!

Atlétika - 2016.04.21.
Ma, 2016.04.21-én a városi stadionban került megrendezésre az idei községi- és körzeti
atlétikaverseny. Iskolánkat Milentijević Mila képviselte a lányok mezőnyében 600 m-en, Zubelić
Nina 300 m-en, Klebecskó Csongor 800 m-en, Bognár Nóra és Márki Dávid pedig magasugrásban.
Milentijević Mila I. helyezett lett 600 m-es futótávon és ezzel lehetősége nyílik a körzetek közti
versenyen való részvételre. A többi résztvevő sajnos nem jutott tovább. Ennek ellenére
mindannyiójuknak gratulálunk!
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Друго место из гимнастике - 26.04.2016.
Алекс Чупак, ученик I/4 одељења, освојио је друго
место на првом гимнастичком такмичењу. Честитамо!
Második helyezés szertornából - 2016.04.26.
Csupák Alex, az I/4 osztály tanulója első szertorna
versenyén II helyezést ért el. Gratulálunk!

Изненађење! - 27.04.2016.
Ученици нижих разреда, децембра прошле године,
уложили су пуно труда како би учествовали на
Божићном вашару. На крају се труд исплатио, јер смо
од прикупљених средстава купили пуно лопти. Сва
нижа одељена су дала свој допринос тако да је лопте
добио и продужени боравак. Захваљујемо се свима
који су нас подржали како би ова акција на крају и
успела!

Meglepetés! - 2016.04.27.
Iskolánk alsó osztályos tanulói múlt év decemberében nagy igyekezettel vettek részt a karácsonyi
vásár megszervezésében.Szorgalmuknak beérett a gyümölcse, ugyanis a befolyt összegből sok-sok
labdát vásárolhattunk. Minden alsó osztályos tagozat és a napköz is labdához jutott. Köszönjük
mindazon személyek, támogatását, akik hozzájárultak az akció sikeréhez!
Треће место на Окружном такмичењу - 27.04.2016.
Вивиен Чањи, ученица VIII/3 разреда, освојила је треће
место на Окружном такмичењу из српског као
нематерњег језика. Такмичење је било 8. априла 2016.
године у ОШ "Милош Црњански". Вивиен се ових дана
припрема за Републичко такмичење које ће се одржати
20. маја 2016. године. Честитам на постигнутом успеху!
III. helyezés a körzeti versenyen - 2016.04.27.
Csányi Vivien, a VIII/3 tanulója harmadik helyezett lett a Szerb, mint nem anyanyelv körzeti
versenyen. A versenyre 2016. április 8-án került sor a Miloš Crnjanski Általános Iskolában Vivien a
napokban a Köztársasági versenyre készül,
melyet 2016. május 20-án fognak tartani. Gratulálunk az elért eredményhez!
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Дан планете Земље - Програм заштите околине - 28.04.2016.
Ученици наше школе су поводом Дана планете Земље - светског Дана заштите околине
учествовали у програму електронске рециклаже. Од коришћених лампи за бицикле ученици
су израдили пуњач за батерије. Познато је да су пуњиве батерије еколошке, а можемо
слободно рећи да је овај вид заштите наше средине од загађења привукао пажњу наших
ученика.

Föld napja – környezetvédelmi program - 2016.04.28.
A Föld napja - környezetvédelmi világnap alkalmából elektronikus újrahasznosító programban
vettek részt iskolánk diákjai. Melyben a diákok kerékpár lámpában használható elemekhez
készítettek akku töltőt. Az újratölthető elemek hasznosságára és környezetünk védelmére hivta fel
a diákok figyelmét ez a program.
Квиз - екологија знања - 28.04.2016.
Три ученика осмих разреда узели су учешће
на еколошком такмичењу. Они су одржали
предавање о сивим воловима и птицама из
другог сектора Палићког језера где се налази
осматрачница; као и о биљкама које се налазе
у школском дворишту... Након такмичења,
ученици су ишли на излет стазом природе око
језера.

Ökotudat vetélkedő - 2016.04.28.
Április 27-én ökológiai versenyen vettünk részt, három nyolcadikos diákkal.
Előadást tartottak a Palicsi-tó partján lévő szürke marhákról, valamint a második szektornál lévő
madár- megfigyelőnél néhány madárról és az iskola udvar növényeiről is.
Verseny után kirándulásra mentek a vér-tó körüli tanösvényre melyen végigsétáltak.
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XXII Етнографско такмичење Лајош Калмањ - 28.04.2016.
Ученик VIII/4 одељења, Мате Алаџић, пласирао се на XXII
Етнографско такмичење "Лајош Калмањ":
- у категорији прикупљања народних бајки;
- у категорији уметничког препричавања.
Финале ће бити одржано 28. маја у Сенти. Посебно се
захваљујемо Културно-уметничком друштву "Лудаш", као и
Матиним родитељима.

XXII. Kálmány Lajos Verseny - 2016.04.28.
Aladzsity Máté VIII/4 osztályos tanuló bejutott a XXII. Kálmány Lajos Néprajzi Verseny
döntőjébe:
- népmesegyűjtő kategórában és
- előadóművészeti kategóriában. A döntő május 28-án lesz Zentán.
Külön köszönet a Ludasi Művelődési Egyesületnek és Aladzsity szülőknek.

Атлетика - 05.05.2016.
Данас 05.05.2016. на стадиону "Карађорђе" у Новом Саду одржано је међуокружно
такмичење у атлетици за ниже и више разреде, као и за средње школе. Нашу школу
представљала је Мила Милентијевић у дисциплини трчање на 600 м. Девојчице су биле
подељене у две групе, на А1 регион где је било осам девојчица и А2 регион где је било шест
девојчица. У врло јакој конкуренцији Мила је трчала у првој групи и освојила друго место.
На жалост, није успела да се пласира на Школску олимпијаду, обзиром да првопласирани из
сваке групе стиче право наступа у даљу фазу такмичења. Мили све честитке на ипак
оствареном завидном резултату!
Atlétika - 2016.05.05.
2016.05.05-én az újvidéki Karađorđe stadionban
tartották a körzetek közti atlétikaversenyt az
általános- és középiskolák részére. Iskolánkat
Milentijević Mila képviselte 600m-en. A lányok az
A1 csoportban 8-as, az A2 csoportban 6-os
létszámmal vettek részt a versenyen. Az erős
konkurencia ellenére Mila 1. helyezett lett futásban.
Sajnos nem jutott be az Iskolai olimpiára tekintettel,
hogy a verseny további folyamatába minden
csoportból az első jutott be.
Milának gratulálunk a figyelemreméltó eredményhez!
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Моја мама, суперхерој - 06.05.2016.
Ученици III/4 одељења су послали радове на ликовни конкурс у организацији КУД-а "Дожа
Ђерђ " из Бајмока. Рад Аните Конц и Вирага Чисара је награђен првим местом, а Анамариа
Шлавик је освојила II место. Тема се веома допала ученицима, па су на духовит и занимљив
начин представили своје маме. Честитамо!

Édesanyám, a szuperhős - 2016.05.06.
A bajmoki Dózsa György MMK által meghirdetett képzőművészeti pályázat témája nagyon tatszett
a III/4 osztály tanulóinak. Sok eredeti, ötletes rajzot készitettek, Édesanyám, a szuperhős témájú
pályázatra. Konc Anita és Csiszár Virág alkotását 1. dijjal, Slávik Annamária rajzát 2. dijjal
jutalmazták.
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Поход на Гучево - 08.05.2016.
Протекли викенд ученици шестих разреда посетли су планинарски дом на Гучеву где су
уживали у несвакидашњим активностима. Посетили смо спомен обележја јунацима палим у
Првом светском рату, затим Вукову родну кућу у Тршићу, а у повратку смо обишли и бању
Ковиљачу. Није изостала ни краћа планинарска шетња у природи. Пуни смо позитивних
утисака и једва чекамо наредну екскурзију да се дружимо, као и да нешто ново научимо.
Вође пута биле су одељењске старешине у поменутим одељењима: Хајналка Мулер Вереш,
Ковиљачу Феликс, Драгана Шкрбић и Маја Рудић Вранић.

Hegymászótúra Gučevora - 2016.05.08.
Az elmúlt hétvégén a hatodik osztályos tanulók ellátogattak Gučevora, ahol nemmindennapi
aktivitásokban volt részük. Meglátogatták az aelső világháború tiszteletére emelt emlékművet, Vuk
szülőházát Tršićben, Útban hazafelé pedig Banja Koviljačat. Nem maradt el a természetben tett
rövidebb séta sem. Pozitív benyomásokkal tértünk haza és máris várjuk a következő kirándulást, a
lehetőséget barátkozásunkhoz és ahhoz, hogy valami újat tanuljunk. Vezetőink az illető tagozatok
osztályfőnökei voltak: Vörös Müller Hajnalka, Krivosija Feliks, Dragana Škrbić és Maja Rudić
Vranić.

Међународно математичко такмичење "Бониферт Домонкош", Сегедин - 08.05.2016.
У ОШ „Арањ Јанош“ у петак, 6. маја, свечано су уручена признања најуспешнијим
ученицима са такмичења из математике „Бониферт Домонкош”. Поред диплома, ученицима
су додељене и пригодне награде. Из наше школе позивницу је добила ученица Кемивеш
Емеше (V/3). Емеше је освојила друго место. Честитамо!
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Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny, Szeged - 2016.05.08.
Több mint 800 diák részvételével zajlott le idén a Bonifert Matematikaverseny. A verseny
döntőjére iskolánk két tanulója is meghívást kapott, Kőműves Emese (V/3) és Csiszár Virág (III/4).
Pénteken, május 6-án délután a szegedi Arany János Általános Iskolában ünnepi műsorral
köszöntötték a legjobbakat. Iskolánkból a díjkiosztóra Kőműves Emese kapott meghívást. Juhász
Nándor, a verseny főszervezője ismertette az eredményeket. Emese 2. helyezést ért el. Gratulálunk!
Мобилни планетаријум на Палићу - 09.05.2016.
Мобилни планетаријум је савремено наставнопедагошко средство, које на веома ефектан начин
демонстрира изглед, кретање и основне елементе
небеске сфере, оријентацију у простору, координатне
системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба:
маглине, звездана јата и галаксије... Стручна предавања
воде искусни предавачи са дугогодишњим искуством у
области популаризације астрономије.

Utazó planetárium Palicson - 2016.05.09.
Az utazó planetárium egy korszerű taneszköz, mely élethűen
és nagyon élvezetes módon mutatja be a természet egyik
nagyszerű látványosságát, a gyönyörű csillagos égboltot, a
különböző csillagképeket, melyek a mai ember számára is
csodálatos szórakozást nyújtanak. Az előadásokat szerb és
magyar nyelven lelkes csillagászok mutatják be a gyerekek
számára.
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Етно певање - 10.05.2016.
АнаФогараши, ученица V/4 одељења, освојила је I место на
такмичењу из етно певања. Честитамо!

Szólj, síp, szólj! - 2016.05.10.
Fogarasi Anna, az V/4 osztály tanulója részt vett a Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete és az Újvidéki rádió XXXI. népzenei
vetélkedőjén. Népdal éneklés kategóriában I. helyezést ért el.
Gratulálunk neki!

Међународни фестивал дечијег стваралаштва - 10.05.2016.
Ученици I/4 одељења учествовали су на "Марковским
сусретима деце и песника" у Панонији. Драмска
представа је освојила награду за најбољу
костимографију. Лили Данка је освојила друго место
на Кловнијади, док је ученица Ана Фогараши
(ученица V/4 одељења) освојила прво место из етно
певања. Свима честитамо!

Markovnapi gyermekfesztivál - 2016.05.10.
Az I/4 osztály tanulói részt vettek egy nemzetközi gyermekfesztiválon Pannónián. A színjátszó
csoport jelmezeiért különdíjban részesült. Danka Lili a Bohóctalálkozón II. helyezést ért el,
Fogarasi Anna (az V/4 osztály tanulója) pedig népdal éneklés kategóriában I. helyezést ért el.
Mindanyiuknak gratulálunk!
Златна медаља у плесу - 12.05.2016.
Ученица I/1 одељења, Тијана Закић, на плесном
такмичењу у Загребу, освојила је златну
медаљу.

Táncversenyen szerzett aranyérem - 2016.05.12.
Zakić Tijana az I/1 tagozat tanulója aranyérmet
szerzett a Zágrábban tartott táncversenyen
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Марковдански сусрети у панонији - 13.05.2016.
Ученици школе учествовали су на 8. МАРКОВДАНСКИМ СУСРЕТИМА ДЕЦЕ И
ПЕСНИКА у Панонији и освојили неколико награда.
У категорији драматоломије освојене су награда за сценографију и костимографију коју су
освојиле представе "Миша страшни змај" и Сунчева разговоријада" у којима су глумили
ученици I/1, I/2, I/4 и IV/1. Маша Михајловић, ученица IV/2, освојила је ГРАН ПРИ
фестивала у категорији песниковања, те Маја Мукић I/1 награђена је похвалом и књигом где
су објављене песме. I и II место припало је ученицима наше школе у категорији писања
прича. Награде су добили Сара Дудаш IV/1 и Лука Параћ III/2. Одлични смо били у шаху,
као и у кловнијади, певању, те у потрази за благом. Захваљујемо се ученицима на одличном
успеху.

Markovdani napok Pannónián - 2016.05.13.
Iskolánk tanulói részt vettek a 8-dik, gyermekek- és költők részere tartott Markovdani napokon. A
színjátszó kategóriában a forgatókönyvért és a jelmezekért a Miša a rettenetes és a Nap
beszélgetése előadások nyertek díjat, melyekben az I/1, I/2, I/4 és IV/1 osztályok tanulói játszottak.
Maša Mihajlović a IV/2 tagozat tanulója a fesztivál keretein belül költészetből nyerte el a
KIEMELT ELSŐ díjat és Maja Mukić könyvjutalomban részesült a megjelent vers eredményeként.
Jutalomban részesültek Dudaš Sara és Parać Luka. Kitűnőek voltunk sakkban, bohóckodásban és
éneklésben. Köszönjük tanulóinknak a szép eredményeket.
Птице и дрво - 16.05.2016.
Поводом светског Дана дрва и птица, 10. маја су ученици III/4, IV/3 и IV/4 одељења
боравили на Шупљаку. У организацији Друштва заштите природе "РИПАРИА", деца су
посматрала и прстеновала птице и уз помоћ Оливие Ердељи су на дату тему пустовала. Сви
заједно смо провели један леп дан у природи.
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Madarkak és fák - 2016.05.16.
Május 10-én a madarak és fák világnapja alkalmából a III/4, IV/3 és IV/4 osztály tanulói Ludason
madárgyűrűzésen vettek részt a Riparia Természetbarát Egyesület szervezésében, valamint Erdélyi
Olívia kézműves vezetésével szép témába vágó nemezelt munkákat készítettek. Szép napot
töltöttünk együtt !
Такмичење из хемије - 17.05.2016.
Наши ученици су учествовали на градском
такмичењу из хемије у ОШ "Матко Вуковић".
Ученица VII/3 одељења, Емеше Богнар, заузела
је треће место, а Жофиа Шереш четврто место.
Kémiaverseny - 2016.05.17
Március ötödikén részt vettunk a városi
kémiaversenyen, a "Matko Vuković" általános
iskolában, a hetedikes tanulók a VII/3 osztályból
Bognár Emese III helyezést, Sörös Zsófia IV
helyetést
értek
el.
Bognár Emese részt vett a körzeti vegytanversenyen
amit a "Lazar Nešić" vegyésleti szakközépiskolában
tartottak.
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У природи о природи - 20.05.2016.
На обали Лудошког језера налази се наша школа у којој бораве забавиштанци и ученици
нижих разреда који ту похађају наставу и проводе своје слободно време у изузетно лепом и
дружељубивом окружењу. С обзиром
да је језеро са својом околином
заштићени парк природе и деца
одрастају у том духу, а често им се
држе и предавања на тему о заштити
природе у којој бораве. Од ране
младости окружени трском, које овде
има у изобиљу, деца са лакоћом
израђују
тршчану
дуваљкукоја
производи јединствен звук и за децу
то представља посебан ужитак.

Nádsípot fújtam - 2016.05.20.
A Ludasi-tó partján helyezkedik el az iskola, mely ovisknak és alsós diákoknak ad otthont. A
gyerekek, akik ide járnak különösen szép és barátságos környezetben töltik szabad idejüket.
Mivel a tó és környéke a nádassal, védett övezet, a környezetvédelem szellemiségében
nevelkednek, ahol gyakoriak a témához kapcsolódó oktató jellegű foglalkozások is. Akik itt
növekednek könnyedén rögtönöznek nádsípot, a hattyúk közeli megismerése pedig külön élmény
számunkra.
Érdeklődve követjük a hattyúfiókákat fészekhagyó körútjukon és örömmel vesszük közeli
körútjukat.
Мој музеј, мој град - 20.05.2016.
Вираг Чисар, ученица III/4 разреда, послала је
свој рад на ликовни конкурс под називом
"Мој музеј, мој град". Освојила је прву
награду. Честитамо!

Az én múzeumom, az én városom - 2016.05.20.
Csiszár Virág, a III/4 osztály tanulója elküldte képzőművészeti alkotását a Szabadkai Városi
Múzeum által meghirdetett pályázatra. Rajzáért első díjat, oklevelet és jutalomajándékot kapott.
Gratulálunk!
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Злато за Петру - 24.05.2016.
У периоду од 16. априла до 10.маја 2016. на првим регатама (тркама за једрилице) у овој
такмичарској сезони, ученица V/1 разреда и чланица Једриличарског клуба „РЕФУЛ“ са
Палића, Петра Буљовчић освојила је прегршт медаља и награда: На 24. Ускршњој регати у
Новом Саду од 16.до 17. априла освојила је I место у категорији до 12. година, I место у
категорији – девојчице и I место, пехар и таблет у генералном пласману. На Првомајској
регати на Палићу освојила је I место у класи Оптимист–девојчице до 12.година. Као круна
успеха на почетку сезоне дошло је освајање III места у класи – девојчице до 12. година на
Отвореном првенству југоисточне Европе за класу Оптимист (СЕЕООЦ), на којем је
учествовало преко 80 такмичара из 5 земаља. У очекивању наредних одличја, желимо ти,
добар ветар Петра.

Petra aranyérme - 2016.05.24.
2016. április 16 és május 10 között került sor a szezon első vitorlás versenyére, ahol a Reful
Vitorlás Klub tagja, Buljovčić Petra, az V/1 tagozat tanulója a következő díjakat nyerte:
A 24. húsvéti regattán, Újvidékken, április 16 és 17 között első helyezett lett a 12 évesek
kategóriájában- a lányokat illetően, 1. helyezett lett- serleg.
A Május elsejei regattán Palicson 1. helyezett lett az Optimist - verseny lányok 12 éves
korosztályán belül.
A szezon kezdetén a Délkelet- Európai Nyílt Versenyen (SEEOOC) a 12 éves lányok csoportján
belül 3. helyezett lett az ország 80 versenyzője közül.
Az elkövetkező sikerek elé tekintve, kivánunk neked jó szelet Petra!
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Сента - XXII Етнографско такмичење Лајош Калмањ 28.05.2016. Сента –
Алаџић Мате ученик VIII/4 разреда освојио је II место.

XXII. Kálmány Lajos-verseny - Döntő - 2016.05.28.
A XXII. Kálmány Lajos Néprajzi Verseny zentai döntőjén
Aladzsity Máté 8/4 osztályos tanuló
nepmesegyűjtő kategóriában II. helyezést ért el. Gratulálunk!

XXII Етнографско такмичење Лајош Калмањ - 30.05.2016.
На XII такмичењу у препричавању народних бајки - Калмањ Лајош, које је одржано у Сенти,
наша ученица Ноеми Салаи из одељења V/4 је постигла II место. Честитамо од срца!

XXII. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny - 2016.05.30.
A XXII. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen Zentán Szalai Noémi V/4 osztályos tanuló II.
helyezést ért el. Szívből gratulálunk!
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Излет на Стражилово - 31.05.2016.
Планинари V/3, V/4 и VII/4 одељења боравили су
у суботу 28.05.2016. на Фрушкој гори. Прекрасни
сунчани дан омогућио нам је да обиђемо питоме
крајолике Стражилова дивећи се вајарима
природе. Након обиласка Бранковог гроба
пешачили смо по дивним пределима ове
прекрасне планине до бајковитих терена око
планинарског дома. Награда је стигла у виду
хладних сокова и сладоледа. У оквиру акције у
Сремским Карловцима обишли смо културноисторијска места и споменике културе (Капелу
мира,
Патријаршијски
двор,
Богословију,
Гимназију и Музеј пчеларства). Хвала на
коректном понашању. Вође пута су били: Арнолд
Илдика, Каписта Габриела, Кривошија Феликс,
Убори Жолт.

Stražilovói kirándulás - 2016.05.31.
Szombaton az V/3, V/4 és VII/4 osztályok
hegymászói meghódították Fruška Gorát.
A 321 m tengerszint feletti magasságban levő
stražilovói hegymászóotthonban a
napi
fáradalmakat pihenve, gondolatainkat feledve a
táj szépsége varázsában üdítőket és fagylaltot
fogyasztottunk.
Ezt az élvezetet egy hosszú de nem fárasztó
gyalogtúra
előzte
meg
a
karlócai
méhkiállításról.
Mézkóstoló után a történelmi Béke kápolnát
majd a város nevezetességeit tekintettük meg.
tartalmas és hasznos kirándulás volt, ahová a jó
idő is velünk tartott. Útvezetők: Arnold Ildikó, Kápiszta Gabriella, Krivosija Felix és Ubori Zsolt.
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Републичко такмичење из мађарског језика - 31.05.2016.
Наши ученици су постигли запажене резултате на Републичком такмичењу из мађарског
језика 28.05.2016. Лилиана Боснаи VI/3 – треће место – ментор: Ержебет Куктин; Б. Варга
Богларка VII/4 – четврто место – ментор: Илдико Арнолд; Емеше Богнар VII/3 – десето
место - ментор: Ержебет Куктин.

Köztársasági verseny magyar nyelvből - 2016.05.31.
2016.05.28-án tanulóink eredményesen szerepeltek a legmagasabb szintű anyanyelvi
megmérettetésen a Széchenyi iskolában.
Bosznai Lilianna VI/3 – 3. helyezés – mentor: Kuktin Erzsébet
B. Varga Boglárka VI/4 – 4. helyezés – mentor: Arnold Ildikó
Bognár Emese VII/3 – 10. helyezés – mentor: Kuktin Erzsébet
Прстеновање птица - 01.06.2016.
Ученици који похађају наставу на Шупљаку имали су прилику да се у улози домаћина
друже са ученицима из Носе, Хајдукова и Бачких Винограда. На том заједничком сусрету
били су и сарадници Палић-Лудаш, као и чланови заштите птица Рипариа.
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Madárlesen - 2016.06.01.
A gyerekek, akik Ludason járnak iskolába a házigazda szerepében barátkoztak noszai iskolás
társaikkal, valamint a hajdújárási és bácsszőlősi ovisokkal. Érdekes és tartalmas előadásnak voltak
részesei, melyet Szekeres Ottó és Pahert Szebasztián tartottak a Palics-Ludas közvállalat
munkatársai- és a Riparia természetbarátok egyesület tagjai személyében.
Успех са такмичења из биологије - 03.06.2016.
У другом полугодишту смо учествовали на градском
и на регионалном такмичењу из биологије. Са истог
смо се вратили са три дипломе. Из VII/3 одељења
дипломе су освојиле Жофиа Шереш и Река Чикош
(III место), док је из VI 4 Изабел Сич освојила
такође треће место.
A biológiaverseny sikerei - 2016.06.03.
A második félévben városi és körzeti biológia versenyen
vettünk részt. A körzeti megmérettetesről három
diplomával tértünk haza. A VII/3-ből Sörös Zsófia és Csikós Réka, míg a VI/4-ből Szűcs Izabel
értek el harmadik helyezést.

Гости из Веспрема - 06.06.2016.
У оквиру програма школе без граница,
првог јуна, гости су нам били ученици
седмих разреда католичке Основне школе
"Силађи" из Веспрема у Мађарској. Наши
ученици из I/4 и III/3 одељења приредили
су пригодан програм добродошлице.
Наши гости су били веома дарежљиви и
поклонили су нам вредне књиге за које
бисмо желели овом приликом да им се
захвалимо.
Vendégek a veszprémi Szilágyi Keresztény Iskolából - 2016.06.06.
A Határtalanul! program keretében, június
elsején,
váratlan
vendégek érkeztek
Veszprémből, a Szilágyi Keresztény Iskola
hetedikes tanulói. Nem jöttek üres kézzel,
nagyon sok szép könyvet kaptunk tőlük
ajándékba, melyet ezúton szeretnénk
megköszönni. Iskolánk néhány tanulója az
I/4 és a III/3 osztályból kedves kis műsorral
lepte meg őket. A barátkozás és a kölcsönös
bemutatkozás nagyon jó hangulatban telt.
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Гости из Балатонбоглара - 06.06.2016.
У оквиру програма школе без
граница, другог јуна, гости су
нам били
ученици ОШ
"Боглари" из Балатонбоглара у
Мађарској. Гостујући ученици
су нам приредили представу,
кратку видео презентацију
своје школе, уручили су нам на
поклон књиге за које им се
овом приликом и захваљујемо,
а за крај су одиграли
пријатељски фудбалски меч са
нашим ученицима.

Vendégek Balatonboglárról - 2016.06.06.
A Határtalanul! program keretében, június másodikán, vendégek érkeztek Balatonboglárról, a
Boglári Általános Iskola hetedikes tanulói és tanárai.
A barátkozás és a kölcsönös bemutatkozás nagyon jó hangulatban telt. Vendégeink egy előadással,
bemutatkozó videóval és értékes könyvcsomaggal is készültek. Az ismerkedés egy barátságos
labdarúgó mérkőzéssel zárult. Köszönjük!

Опроштајна приредба за осмаке - 13.06.2016.
Тачно у 17.00 часова почео је последњи час одељенског старешине за наше осмаке. У
свечаној атмосфери, одељенске старешине осмих разреда: Младинко Ђукић (VIII/1), Милена
Савовић (VIII/2), Беатрис Саболчки (VIII/3) и Ержебет Куктин (VIII/4) одржали су час где су
са ученицима укратко сумирали утиске осмогодишњег школовања. Након одржаног чос-а
свечана поворка малих матураната кренула је пут летње позорнице где је одржан свечани
програм након којег су подељене дипломе најбоиљим ученицима. Уручено је укупно 29
посебних диплома, а 7 ученика је својим марљивим радом заслужено награђено Вуковим
дипломама, а то су: Барбара Батинић (VIII/1), Леа Џаковић (VIII/1), Диана Шантавец
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(VIII/1), Маја Шутиев (VIII/2), Себастијан Нађ (VIII/3), Харгита Рока (VIII/3) и Синтиа Божо
(VIII/4). И ове године међу најбољима истакла се најбоља, с поносом истичемо да то је
ученица наша ученица Синтиа Божо (VIII/4). Честитамо!

A nyolcadikosok búcsúztatója - 2016.06.13.
Pontosan 17 órakor kezdődött a nyolcadikosok utolsó osztályfőnöki órája. Az osztályfőnökök :
Đukić Mladinko (VIII/1), Savović Milena (VIII/2), Szabolcski Beatris (VIII/3), és Kuktin Erzsébet
(VIII/4) ünnepélyes hangulatban összegezték az elmúlt nyolc iskolai év benyomásait.
Majd az ünnepi menet elindult a nyári színpadra, ahol ünnepélyes keretek közt osztották ki a
diplomákat a legjobb tanulóknak. Összesen 29 külön diplomát, és szorgalmas munkájáért 7 tanuló
kapott Vuk diplomát: Batinić Barbara (VIII/1), Džaković Lea (VIII/1), Šantavec Dijana (VIII/1),
Maja Šutiev (VIII/2), Nagy Szebasztián (VIII/3), Róka Hargita (VIII/3) és Bózsó Szintia (VIII/4)
osztályos tanulók. A legjobbak közül kiemelkedő eredményével Bózsó Szintia (VIII/4) a generáció
diákja.
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Приредба у школи на Шупљаку - 14.06.2016.
У нашој школи на Шупљаку одржана је приредба поводом завршетка школске године, где
су учествовали ученици нижих разреда и деца из забавишта. Поред песмица, доброј
атмосфери допринеле су и плесне тачке у програму.
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Ünnepség a ludasi iskolában - 2016.06.14.
Évvégi záróműsor volt a ludasi iskolában, ahol versekkel- jelenetekkel tarkjtott előadást láthatott a
közönség. A résztvevőket alsós diákok és ovisok alkották. A jó hangulatot dalos-, táncos
műsorszámok tették színesebbé.
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА – VERSENYEK EREDMÉNYEI
Назив такмичења
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Шаховско
првенство
Основних школа
Суботице
Смотра народних
приповедача,
Суботица
Смотра народних
приповедача,
Суботица

Датум
такмичења
03.10.2015.

Ментор
Жомбор Рожа

Шлавик Анамариа 1. место
(појединачно)

03.10.2015.

Жомбор Рожа

Б. Варга Жофиа

1. место
(појединачно)

03.10.2015.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

2. место
(појединачно)

03.10.2015.

Жомбор Рожа

Батинић Барбара 3. место
(појединачно)

03.10.2015.

Жомбор Рожа

Б. Варга Жофиа

2. место
(екипно)

03.10.2015.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

2. место
(екипно)

03.10.2015.

Жомбор Рожа

Месарош Виктор 2. место
(екипно)

03.10.2015.

Жомбор Рожа

Ринд Роланд

2. место
(екипно)

03.10.2015.

Жомбор Рожа

Гвозденовић
Илија

2. место
(екипно)

20.10.2015.

Илдико Арнолд

Салаи Ноеми

1. место

20.10.2015.

Илдико Арнолд

Рока Река

3. место
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Смотра народних
приповедача,
Суботица
Математичко
такмичење
"Фекете Михаљ",
Сента
Математичко
такмичење
"Фекете Михаљ",
Сента
Математичко
такмичење
"Фекете Михаљ",
Сента
Математичко
такмичење
"Фекете Михаљ",
Сента
Окружно
првенство у
пливању
Ликовни конкурс
"Трка Деда
Мразова"
Ликовни конкурс
"Суботица мој
град"
Математичко
такмичење "Curie",
Сента
Математичко
такмичење "Curie",
Сента
Математичко
такмичење
"Батасеки",
Нови Сад
Математичко
такмичење
"Батасеки",
Нови Сад
Ликовни конкурс
"Змај" 2015
Ликовни конкурс
"Змај" 2015

20.10.2015.

Илдико Арнолд

Б. Варга Жофиа

Посебна
награда

05.12.2015.

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

Похвала

05.12.2015.

Флора Вереш

Шереш Кинга

Похвала

05.12.2015.

Кристина Барна Ринд Роланд

Похвала

05.12.2015.

Кристина Барна Богнар Емеше

Похвала

10.11.2015.

Шантавец Диана 2. место
(50м слободно)

04.12.2015.

Ержебет Теркељ Војних Хајду
Бруно

Награђен рад

22.12.2015.

Жужана Зец

Мартон Оливер

2. место

05.02.2016.

Жужана Зец

Чисар Вираг

3. место

05.02.2016.

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

2. место

06.02.2016.

Жужана Зец

Чисар Вираг

2. место

06.02.2016.

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

2. место

14.02.2016.

Милан Марковић Душанић Предраг Похвала

14.02.2016.

Милан Марковић Чуљак Ивана
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Ликовни конкурс
"Змај" 2015
Ликовни конкурс
"Змај" 2015
Ликовни конкурс
"Змај" 2015
Ликовни конкурс
"Змај" 2015
Ликовни конкурс
"Змај" 2015
Међународни
песнички конкурс
"Валентиново"

14.02.2016.
14.02.2016.

Милан Марковић Јоксимовић
Наташа
Милан Марковић Мукић Иван

14.02.2016.

Милан Марковић Пејановић Мајда Похвала

14.02.2016.

Милан Марковић Берберовић
Похвала
Афродита
Милан Марковић Михаљевић
Похвала
Немања
Данијела
Михајловић Маша Похвала Меанџија
најмлађа
песникиња у
књизи "Теби
љубави за
Валентиново".
Јадранка Мандић Берењи Дорина 2. место

Међународни
ликовни конкурс
"Sunshine
Bookmark",
Варшава, 2015
Градско
такмичење из
математике
Градско
такмичење из
математике
Градско
такмичење из
математике
Градско
такмичење из
математике
Градско
такмичење из
математике
Градско
такмичење из
математике
Градско
такмичење из
математике
Градско
такмичење из
математике

22.02.2016.

14.02.2016.
17.02.2016.

1. место
Похвала

27.02.2016.

Јасмина
Кочевски

Шебешћен Петра 3. место

27.02.2016.

Јасмина
Кочевски

Банда Марко

27.02.2016.

Јасмина
Кочевски

Врана Анастасија Похвала

27.02.2016.

Жужана Зец

Чисар Вираг

Похвала

27.02.2016.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

Похвала

27.02.2016.

Кристина Барна Ринд Роланд

Похвала

27.02.2016.

Флора Вереш

Шереш Кинга

Похвала

27.02.2016.

Флора Вереш

Макра Жофиа

Похвала
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Градско
27.02.2016.
такмичење из
математике
Градско
27.02.2016.
такмичење из
математике
Градско
27.02.2016.
такмичење из
математике
Градско
27.02.2016.
такмичење из
математике
Градско
27.02.2016.
такмичење из
математике
Градско
27.02.2016.
такмичење из
математике
Градско
27.02.2016.
такмичење из
математике
Градско
27.02.2016.
такмичење из
математике
Хемијско
29.02.2016.
такмичење "Curie"
Хемијско
29.02.2016.
такмичење "Curie"
Хармонија боја и 05.03.2016.
форме
Општинско
05.03.2016.
такмичење из
хемије
Општинско
05.03.2016.
такмичење из
хемије
Литерарни конкурс 16.12.2015.
"Пап Даниел",
Стара Моравица
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

1. место

Мира Мијић

Буљовчић Петра

3. место

Мира Мијић

Јотановић Нађа

Похвала

Елеонора Старек Салаи Патриција 3. место

Олга Тешић

Орловић Алекса

Похвала

Данијела
Меанџија

Ледењак Лорена Похвала

Кристина Барна Чикош Река

Похвала

Мира Мијић

Гвозденовић
Илија

Похвала

Јацинта Перна

Сагмаистер Абел 2. место

Јацинта Перна

Хорват Санела

3. место

Елеонора Старек Горотва Марк

2. место

Марта Шереш

Богнар Емеше

3. место

Јацинта Перна

Ђорђевић
Николина

3. место

Ержебет Куктин Варга Андреа

Похвала

Ержебет Теркељ Чисар Акош

3. место

Жужана Зец

6. место
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Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Математичко
19.02.2016.
такмичење "Зрињи
Илона"
Градско
12.03.2016.
такмичење из
веронауке

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

1. место

Кристина Барна Чикош Река

2. место

Жужана Зец

Чисар Вираг

3. место
(екипно)

Кристиана
Боснаи

Гилице Анабела

3. место
(екипно)

Жужана Зец

Леринц Патрик

3. место
(екипно)

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

3. место
(екипно)

Флора Вереш

Варга Чонгор

3. место
(екипно)

Флора Вереш

Сич Мате

3. место
(екипно)

Кристина Барна Ринд Роланд

3. место
(екипно)

Флора Вереш

Шереш Кинга

3. место
(екипно)

Флора Вереш

Сич Евелин

3. место
(екипно)

Кристина Барна Божо Синтиа

2. место
(екипно)

Кристина Барна Пешти Емеше

2. место
(екипно)

Кристина Барна Себењи Тимеа

2. место
(екипно)

Јожеф Колесар

1. место
(екипно)
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Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Градско
такмичење из
веронауке
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење

12.03.2016.

Јожеф Колесар

Фаркаш Рамона

12.03.2016.

Јожеф Колесар

Гујаш Олдал Река 1. место
(екипно)

12.03.2016.

Јожеф Колесар

Салаи Ноеми

1. место
(екипно)

12.03.2016.

Јожеф Колесар

Ковач Анастазиа

1. место
(екипно)

12.03.2016.

Јожеф Колесар

Фаркаш Флора

Похвала
(екипно)

12.03.2016.

Јожеф Колесар

Губи Река

Похвала
(екипно)

12.03.2016.

Јожеф Колесар

Макра Жофиа

Похвала
(екипно)

12.03.2016.

Лариса Кемивеш Енги Доминика

2. место
(екипно)

12.03.2016.

Лариса Кемивеш Гилице Сандра

2. место
(екипно)

12.03.2016.

Лариса Кемивеш Фејеш Виола

2. место
(екипно)

12.03.2016.

Лариса Кемивеш Гуљаш О.
Хенриета

2. место
(екипно)

12.03.2016.

Лариса Кемивеш Катона Рамона

2. место
(екипно)

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Корхец Богларка 2. место

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

1. место

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Сич Евелин

2. место
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1. место
(екипно)

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење
Општинско
шаховско
такмичење
Правописно
такмичење
"Simonyi
Zsigmond",
Суботица
Правописно
такмичење
"Simonyi
Zsigmond",
Суботица
Општинско
такмичење из
географије
Општинско
такмичење из
физике
Општинско
такмичење из
физике
Општинско
такмичење из
физике

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Чуљак Ивана

3. место

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Ринд Роланд

2. место

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

1. место
(екипно)

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Сич Евелин

1. место
(екипно)

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Ринд Роланд

2. место
(екипно)

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Гвозденовић
Илија

2. место
(екипно)

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Остојић Немања

2. место
(екипно)

12.03.2016.

Жомбор Рожа

Орловић Алекса

2. место
(екипно)

18.03.2016.

Илдико Арнолд

Омеровић Имола 3. место

18.03.2016.

Илдико Арнолд

Кемивеш Емеше

13.03.2016.

Вера Марковић

Батинић Барбара 3. место

13.03.2016.

Алан Павлуковић Михајловић Мила иде даље на
окружно
такмичење
Александар
Лекић Нина
2. место
Балтес

13.03.2016.

13.03.2016.

Жомбор Рожа
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Богнар Емеше

1. место

иде даље на
окружно
такмичење

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Ликовни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"

Милан Марковић Станчић Николина 1. место
Милан Марковић Михаљевић
Немања
Ервин Кањо
Салаи Ноеми

1. место

Милан Марковић Јујић Петра

3. место

Смиљка Алексић Јошић Мила
Саулић
Сузана Киш
Омеровић Ивор

1. место

Ержебет Теркељ Чисар Акош

2. место

Сузана Киш

Божо Лара

2. место

Данијела
Меанџија
Данијела
Меанџија
Смиљка Алексић
Саулић
Олга Тешић

Ледењак Лорена 3. место

Жужана Зец

Шлавик Анамариа 1. место

Харгита Липтак

Хорват Река

2. место

1. место

Михајловић Маша 1. место
Станковић Стефан 2. место
Ђукић Никола

3. место

2. место

Ержебет Теркељ Фачар Изабела

3. место

Ержебет Теркељ Хорват Лиана

Похвала

Илона Шрам

Андрашић Дорина Похвала

Харгита Липтак

Пинтер Стела

Маја Рудић
Вранић
Маја Рудић
Вранић
Гордана
Катанчић
Гордана
Катанчић

Батровић Вукашин 1. место
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Похвала

Јотановић Нађа

2. место

Станојевић
Никола
Јоксимовић
Наташа

3. место
3. место

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Литерарни конкурс 14.03.2016.
"Моја школа"
Општинско
19.03.2016.
такмичење из
мађарског језика
Општинско
19.03.2016.
такмичење из
мађарског језика
Општинско
19.03.2016.
такмичење из
мађарског језика
Општинско
19.03.2016.
такмичење из
мађарског језика
Општинско
19.03.2016.
такмичење из
мађарског језика
Општинско
19.03.2016.
такмичење из
мађарског језика
Општинско
20.03.2016.
такмичење из
српског језика
Окружно
19.03.2016.
такмичење из
математике
Окружно
19.03.2016.
такмичење из
математике
Окружно
19.03.2016.
такмичење из
математике
Окружно
19.03.2016.
такмичење из
математике

Ержебет Куктин Војнић Мануела

1. место

Ержебет Куктин Чањи Вивиен

1. место

Ержебет Куктин Боснаи Лилиана

2. место

Илдико Арнолд

2. место

Арнолд Жофиа

Ержебет Куктин Хусар Адам

3. место

Илдико Арнолд

Арнолд Жофиа

2. место

Илдико Арнолд

Б. Варга Жофиа

2. место

Илдико Арнолд

Њерш Бако
Рамона

3. место

Ержебет Куктин Боснаи Лилиана

1. место

Ержебет Куктин Богнар Емеше

2. место

Илдико Арнолд

Б. Варга Богларка 3. место

Маја Рудић
Вранић

Остојић Немања

3. место

Олга Тешић

Орловић Алекса

2. место

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

Похвала

Жомбор Рожа

Јујић Петра

Похвала

Кристина Барна Ринд Роланд
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Похвала

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Окружно
такмичење из
математике
Окружно
такмичење из
математике
Ликовни конкурс
"Фаршанг"
Ликовни конкурс
"Фаршанг"
Ликовни конкурс
"Фаршанг"
Ликовни конкурс
"Фаршанг"
Ликовни конкурс
"Фаршанг"
Ликовни конкурс
"Фаршанг"
Окружно
такмичење из
мађарског језика
Окружно
такмичење из
мађарског језика
Окружно
такмичење из
мађарског језика
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику

19.03.2016.

Флора Вереш

Макра Жофиа

Похвала

19.03.2016.

Мира Мијић

Гвозденовић
Илија

Похвала

22.03.2016.

Рита Балинт

Дудаш Ивет

3. место

22.03.2016.

Ержебет Теркељ Дамјан Роланд

2. место

22.03.2016.

Харгита Липтак

Балинт Бенце

1. место

22.03.2016.

Харгита Липтак

Месарош Мате

22.03.2016.

Сузана Киш

Омеровић Ивор

Посебна
награда
3. место

22.03.2016.

Јадранка Мандић Берењи Дорина

1. место

02.04.2016.

Ержебет Куктин Боснаи Лилиана

3. место

02.04.2016.

Ержебет Куктин Богнар Емеше

2. место

02.04.2016.

Илдико Арнолд

02.04.2016.

Јадранка Мандић Жолдош Бузаш
Милан

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Чупак Алекс

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Берењи Дорина

3. место
(Глума)
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Б. Варга Богларка 1. место

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику

02.04.2016.

Јадранка Мандић Бесе Софија

02.04.2016.

Јадранка Мандић Гаврилов Виктор 3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Генце Ванеса

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Хајаш Арон

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Јухас Ана

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Јухас Марк

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Љакић Алина

3. место
(Глума)
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3. место
(Глума)

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику

02.04.2016.

Јадранка Мандић Михок Елизабета 3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Пешут Ема

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Рожумберски
Доминик

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Јадранка Мандић Терењи Вилмош

3. место
(Глума)

02.04.2016.

Елеонора Старек Салаи Патриција 3. место
(Састав)

02.04.2016.

Ержебет Куктин Алаџић Мате

4. место
(Рецитација)

02.04.2016.

Ержебет Куктин Варга Андреа

1. место
(Састав)
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Летопис
Évkönyv
2015/16.
Уметничко
02.04.2016.
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Уметничко
02.04.2016.
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Такмичење
31.03.2016.
"Коsztоlányi-tаlány"
Такмичење
31.03.2016.
"Коsztоlányi-tаlány"
Такмичење
31.03.2016.
"Коsztоlányi-tаlány"
Такмичење
31.03.2016.
"Коsztоlányi-tаlány"
Мислиша 2016
10.03.2016.
Мислиша 2016

10.03.2016.

Мислиша 2016

10.03.2016.

Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа на
мађарском
наставном језику
Окружно
такмичење из
биологије
Окружно
такмичење из
биологије
Окружно
такмичење из
биологије
Окружно
такмичење из
биологије

02.04.2016.

Анита Мрђанов

Дамјан Евелин

3. место (Соло
певање)

Илдико Арнолд

Хорват Алекса

3. место
(Песма)

Ержебет Куктин Шереш Жофиа

2. место
(екипно)
Ержебет Куктин Богнар Емеше
2. место
(екипно)
Ержебет Куктин Богнар Нора
2. место
(екипно)
Ержебет Куктин Толнаи Жигмонд 2. место
(екипно)
Јасмина
Банда Марко
Похвала
Кочевски
Јасмина
Михајловић Петра Похвала
Кочевски
Мира Мијић
Гвозденовић
Похвала
Илија
Илдико Арнолд Омеровић Имола 4. место
(Састав)

09.04.2016.

Тимеа Егеди

Станковић
Војислав

3. место

09.04.2016.

Марта Шереш

Сич Изабел

3. место

09.04.2016.

Марта Шереш

Шереш Жофиа

3. место

09.04.2016.

Марта Шереш

Чикош Река

3. место
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Летопис
Évkönyv
2015/16.
Окружно
такмичење из
физике
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
"5. СуТеам Олимпијске игре"
Окружно
такмичење из
српског језика као
нематерњег
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење

10.04.2016.

Алан Павлуковић Михајловић Мила 2 место

09.04.2016.

Дијана
Мукић Маја
Стевановић
Дијана
Шакић Лука
Стевановић
Дијана
Рађевић Немања
Стевановић
Дијана
Сакач Итана
Стевановић
Дијана
Дулић Павле
Стевановић
Јадранка Мандић Љакић Алина

09.04.2016.
09.04.2016.
09.04.2016.
09.04.2016.
09.04.2016.
09.04.2016.
09.04.2016.
09.04.2016.
09.04.2016.
09.04.2016.
08.04.2016.

3. место
(екипно)
3. место
(екипно)
3. место
(екипно)
3. место
(екипно)
3. место
(екипно)
4. место
(екипно)
Јадранка Мандић Пешут Ема
4. место
(екипно)
Јадранка Мандић Михок Елизабета 4. место
(екипно)
Јадранка Мандић Берењи Дорина 4. место
(екипно)
Јадранка Мандић Чупак Алекс
4. место
(екипно)
Јадранка Мандић Хајаш Арон
4. место
(екипно)
Гордана
Чањи Вивиен
3. место
Катанчић

09.04.2016.

Жомбор Рожа

Корхец Богларка 3. место

09.04.2016.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

1. место

09.04.2016.

Жомбор Рожа

Ринд Роланд

2. место

09.04.2016.

Жомбор Рожа

Сич Евелин

3. место

09.04.2016.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

09.04.2016.

Жомбор Рожа

Сич Евелин

09.04.2016.

Жомбор Рожа

Б. Варга Жофиа

09.04.2016.

Жомбор Рожа

Ринд Роланд

1. место
(екипно)
1. место
(екипно)
1. место
(екипно)
1. место
(екипно)
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Летопис
Évkönyv
2015/16.
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат
Међународни
еколошки пројекат

09.04.2016.

Жомбор Рожа

09.04.2016.

Жомбор Рожа

09.04.2016.

Жомбор Рожа

09.04.2016.

Жомбор Рожа

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Марта Шереш

01.04.2016.

Тимеа Егеди

01.04.2016.

Тимеа Егеди

01.04.2016.

Тимеа Егеди

01.04.2016.

Тимеа Егеди

01.04.2016.

Тимеа Егеди

01.04.2016.

Тимеа Егеди

01.04.2016.

Тимеа Егеди

- 105 -

Станковић
1. место
Војислав
(екипно)
Месарош Виктор 1. место
(екипно)
Гвозденовић
1. место
Илија
(екипно)
Остојић Немања 1. место
(екипно)
Шереш Жофиа
3. место
(екипно)
Богнар Емеше
3. место
(екипно)
Богнар Нора
3. место
(екипно)
Милентијевић
3. место
Мила
(екипно)
Толнаи Жигмонд 3. место
(екипно)
Корхец Виола
3. место
(екипно)
Милентијевић
3. место
Маја
(екипно)
Губи Река
3. место
(екипно)
Фодор Дора
3. место
(екипно)
Попов Викториа 3. место
(екипно)
Фаркаш Флора
3. место
(екипно)
Зубелић Леа
3. место
(екипно)
Јотановић Нађа 3. место
(екипно)
Станић Сара
3. место
(екипно)
Скала Симона
3. место
(екипно)
Радуловић Теодор 3. место
(екипно)
Остојић
3. место
Александар
(екипно)
Гвозденовић
3. место
Богдан
(екипно)

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Међународни
01.04.2016.
еколошки пројекат
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"

Тимеа Егеди

Ћурчић Срђан

3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Јујић Петра
3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Михајловић Мила 3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Бастах Ванеса
3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Цветановић Вања 3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Фехер Татјана
3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Бенеш Алекса
3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Гавриловић
3. место
Сретен
(екипно)
Тимеа Егеди
Јоцулов
3. место
Валентина
(екипно)
Тимеа Егеди
Станковић
3. место
Војислав
(екипно)
Тимеа Егеди
Батинић Бјанка
3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Енги Ивона
3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Вечерина Ивана 3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Вечерина Никола 3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Батровић Вукашин 3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Месарош Виктор 3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Ковачевић Сања 3. место
(екипно)
Тимеа Егеди
Хорвацки Давид 3. место
(екипно)
Младинко Ђукић Гвозденовић
1. место
Богдан
Младинко Ђукић Гвозденовић
Богдан

1. место
(екипно)

Жолт Убори

4. место
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Батори Денис

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Општинско
16.04.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Правописно
17.04.2016.
такмичење
"Simonyi
Zsigmond",
Нови Сад

Жолт Убори

Батори Денис

1. место
(екипно)

Жолт Убори

Берењи Николет 2. место

Жолт Убори

Берењи Николет 1. место
(екипно)

Младинко Ђукић Скала Симона

4. место

Младинко Ђукић Скала Симона

1. место
(екипно)

Младинко Ђукић Гвозденовић
Илија

1. место

Младинко Ђукић Гвозденовић
Илија

1. место
(екипно)

Жолт Убори

Ринд Роланд

4. место

Жолт Убори

Ринд Роланд

1. место
(екипно)

Жолт Убори

Б. Варга Богларка 2. место

Жолт Убори

Б. Варга Богларка 1. место
(екипно)

Младинко Ђукић Славуљ Ивана

5. место

Младинко Ђукић Славуљ Ивана

1. место
(екипно)

Илдико Арнолд

2. место
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Кемивеш Емеше

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Математичко
17.03.2016.
такмичење "Кенгур
без граница" 2016
Ликовни конкурс 16.04.2016.
"Tudtam, hogy csak
én segíthetek rајtа"
Ликовни конкурс 16.04.2016.
"Tudtam, hogy csak
én segíthetek rајtа"
Ликовни конкурс 16.04.2016.
"Tudtam, hogy csak
én segíthetek rајtа"
Окружно
21.04.2016.
првенство из
атлетике
Међуокружно
05.05.2016.
првенство из
атлетике

Сузана Киш

Керестењи Алберт Похвала

Ержебет Теркељ Чисар Акош

Похвала

Жужана Зец

Чисар Вираг

Похвала

Јасмина
Кочевски

Банда Марко

Похвала

Данијела
Меанџија

Михајловић Маша Похвала

Харгита Липтак

Берењи Акош

Похвала

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

1. место

Мира Мијић

Њерш Бако Иван Похвала

Жомбор Рожа

Јујић Петра

Похвала

Кристина Барна Чикош Река

Похвала

Јожеф Колесар

Похвала

Арнолд Жофиа

Лариса Кемивеш Гуљаш О.
Хенриета

Похвала

Лариса Кемивеш Салаи Кити

Похвала

Мирослав
Петровић

Милентијевић
Мила

1. место
(600 м)

Мирослав
Петровић

Милентијевић
Мила

2. место
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Летопис
Évkönyv
2015/16.
Међународно
06.05.2016.
математичко
такмичење
"Bonifert
Domonkos",
Сегедин
Ликовни конкурс у 08.05.2016.
организацији КУД
"Дожа Ђерђ" из
Бајмока
Ликовни конкурс у 08.05.2016.
организацији КУД
"Дожа Ђерђ" из
Бајмока
Ликовни конкурс у 08.05.2016.
организацији КУД
"Дожа Ђерђ" из
Бајмока
Литерарни конкурс 08.05.2016.
у организацији КУД
"Дожа Ђерђ" из
Бајмока
Окружно
08.05.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Окружно
08.05.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Окружно
08.05.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Окружно
08.05.2016.
такмичење "Шта
знаш о саобраћају"
Funchesstic! 2016 - 07.05.2016.
Међународно
шаховско
такмичење
Funchesstic! 2016 - 07.05.2016.
Међународно
шаховско
такмичење
Funchesstic! 2016 - 07.05.2016.
Међународно
шаховско
такмичење

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

2 место

Жужана Зец

Шлавик Анамариа 2 место

Жужана Зец

Конц Анита

1 место

Жужана Зец

Чисар Вираг

1 место

Илдико Арнолд

Омеровић Имола Похвала

Младинко Ђукић Гвозденовић
Илија

1. место

Младинко Ђукић Гвозденовић
Богдан

3. место

Жолт Убори

Берењи Николет 2. место

Жолт Убори

Б. Варга Богларка 3. место

Жомбор Рожа

Б.Варга Жофиа

2. место
(екипно)

Жомбор Рожа

Корхец Виола

2. место
(екипно)

Жомбор Рожа

Гвозденовић
Илија

2. место
(екипно)
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Летопис
Évkönyv
2015/16.
Funchesstic! 2016 Међународно
шаховско
такмичење
Funchesstic! Отвори срце! Ликовни конкурс
Такмичење у етно
певању
Међународни
фестивал дечијег
стваралаштва
"Марковдански
сусрети деце и
песника"
Међународни
фестивал дечијег
стваралаштва
"Марковдански
сусрети деце и
песника"
Међународни
фестивал дечијег
стваралаштва
"Марковдански
сусрети деце и
песника"
Међународни
фестивал дечијег
стваралаштва
"Марковдански
сусрети деце и
песника"
Међународни
фестивал дечијег
стваралаштва
"Марковдански
сусрети деце и
песника"
Окружно
такмичење из
физике
Окружно
такмичење из
физике

07.05.2016.

Жомбор Рожа

Новаковић
Михајло

2. место
(екипно)

07.05.2016.

Ервин Кањо

Хајаш Наталиа

2. место

Фогараши Ана

1. место

23.04.2016.
07.05.2016.

Јадранка Мандић Данка Лили

2. место
(Кловнијада)

07.05.2016.

Анита Мрђанов

Фогараши Ана

1. место (етно
певање)

07.05.2016.

Данијела
Меанџија

Михајловић Маша ГРАН ПРИ
награда
(песма)

07.05.2016.

Олга Тешић

Дудаш Сара

1. место
(састав)

07.05.2016.

Дијана
Стевановић

Мукић Маја

Похвала
(песма)

10.04.2016.

Жомбор Рожа

Богнар Емеше

3 место

10.04.2016.

Александар
Балтес

Лекић Нина

Похвала
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Летопис
Évkönyv
2015/16.
Ликовни конкурс 19.05.2016.
"Мој музеј, мој
град"
Републичко
29.05.2016.
такмичење из
мађарског језика
Републичко
29.05.2016.
такмичење из
мађарског језика
XXII Етнографско 28.05.2016.
такмичење
"Калмањ Лајош",
Сента
XXII Етнографско 28.05.2016.
такмичење
"Калмањ Лајош",
Сента
Литерарни конкурс 11.06.2016.
Литерарни конкурс 11.06.2016.
Литерарни конкурс 11.06.2016.
Литерарни конкурс 11.06.2016.
Литерарни конкурс 11.06.2016.
Литерарни конкурс 11.06.2016.
Литерарни конкурс 11.06.2016.

Жужана Зец

Чисар Вираг

Ержебет Куктин Боснаи Лилиана

1. место

3. место

Илдико Арнолд

Б. Варга Богларка 4. место

Илдико Арнолд

Салаи Ноеми

2. место

Ержебет Куктин Алаџић Мате

2. место

Јожеф Колесар
Јожеф Колесар
Јожеф Колесар
Јожеф Колесар
Јожеф Колесар
Јожеф Колесар
Јожеф Колесар

1. место
1. место
1. место
2. место
2. место
3. место
3. место
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Фаркаш Рамона
Омеровић Имола
Сич Мате
Месарош Виктор
Фехер Татјана
Коловић Барбара
Такач Давид

Летопис
Évkönyv
2015/16.

ВУКОВЕ И ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ – VUK- ÉS KÜLÖN DIPLOMÁK

1
2
3

4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

Датум

Разред

Презиме и име

Вукова
диплома

02.06.2016.
02.06.2016.
02.06.2016.

VIII 1
VIII 1
VIII 1

Батинић Барбара
Ђукић Симеон
Џаковић Леа

да
не
да

Посебна диплома
1. Географија
2. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање

да
не

1. Биологија
2. Физичко васпитање
3. Информатика
1. Хемија

да
не
не

1. Српски језик
2. Музичка култура
3. Биологија
4. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
1. Ликовна култура

да

1. Техничко и
информатичко
образовање

да
не
не
не
не
не

1. Мађарски језик
2. Историја
3. Географија
4. Биологија
1. Музичка култура
1. Музичка култура
1. Српски језик
1. Биологија
1. Биологија

Божо Синтиа
Међеши Марк
Варга Андреа

да
не
не

1. Мађарски језик
2. Географија
3. Биологија
1. Математика
1. Мађарски језик

УКУПНО:

7

29

02.06.2016.
02.06.2016.

02.06.2016.
02.06.2016.
02.06.2016.

02.06.2016.

02.06.2016.
03.06.2016.
02.06.2016.
02.06.2016.
02.06.2016.
02.06.2016.

16 02.06.2016.
17 02.06.2016.
18 02.06.2016.

VIII 1
VIII 2

VIII 2
VIII 2
VIII 2

VIII 3

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

VIII 4
VIII 4
VIII 4

Шантавец Диана
Хорват Санела

Шутиев Маја
Јоксимовић Наташа
Пејановић Мајда

Нађ Себастијан

Рока Харгита
Варга Пољак Река
Дамјан Евелин
Чањи Вивиен
Хусар Адам
Кереши Ноеми
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Септембар, 2013.
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На основу члана 12. Статута Основне школе „МирославАнтић”, Палић, Школски одбор је
на својој седници, одржаној 16.09.2013. године, утврдио следећи

КУЋНИ РЕД

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

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

-

омогућава безбедан улазак и излазак из школе.

-

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

-

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

-

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

-

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

- 119 -

Летопис
Évkönyv
2015/16.

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.

- уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у школи и о
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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.

- 121 -

Летопис
Évkönyv
2015/16.
Члан 26.
Ако наставник закасни на час, и у року од 5 минута од почетка часа не дође, редар
обавештава надлежне за то – психолога, педагога, помоћника или директора, а ако њих
нема онда главног дежурног наставника.
За то време – до доласка наставника или његовог заменика – ученици остају у учионици и
у миру се припремају за час.

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

алкохол, опијате и друга наркотичка средства;

-

вокмен, мобилни телефон, и друга средства комуникација;

-

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

Члан 36.
Ученик је дужан да у Школу долази прикладно одевен за радне активности.
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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 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.
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Усмена опомена се изриче непосредно, или пред одељењском заједницом, а писмена
опомена се уноси у ђачку књижицу;
Укор одељењског старешине: изриче се за поновљену лакшу повреду обавезе ученика
утврђене статутом Школе и овим Правилником, за коју се изриче мера опомене
одељенског старешине, некоректно понашање према наставницима, школским друговима
и другим запосленим у Школи, недолично понашање у Школи, на јавним местима и на
улици где ученик представља Школу, наношење материјалне штете Школи, немаран и
несавестан однос према раду и обавезама и према имовини школе, као и неоправдано
изостајање са часова у Школи од 11 до 15 часова.
Укор одељењског већа: изриче се ученицима за лакшу и поновљену лакшу повреду
обавезе ученика. У случају када је већ ученику изречена опомена и укор одељенског
старешине, а те мере нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика,
као и за неоправдано изостајање са часова у Школи од 16 до 25 часова.
Укор директора и укор наставничког већа: изриче се за више од 25 неоправданих
изостанака, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља односно
старатеља од стране школе, и за теже повреде обавеза ученика које предвиђа Закон.
Члан 39.
Тежом повредом обавеза ученика сматра се:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у
евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган,
односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или
запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког
средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да
угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика,
наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког
повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се
угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
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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 васпитнодисциплинску меру премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу
на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе
у коју прелази.
Члан 41.
Када је ученику у Школи нанета повреда, или учињена материјална штета, има право да то
пријави главном дежурном наставнику.
Ученик има право, по Закону, на заштиту својих права коју ће затражити од директора
Школе уз помоћ одељењског старешине, психолога, педагога, и помоћника директора
Школе.
III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
Члан 42.
Главни дежурни наставник је у обавези да јавља надлежнима Школе све недостатке који
се јављају у току трајања његовог дежурства, као и уочене штете, и да своја запажања
уписује у Књигу дежурства наставника.
Главни дежурни наставник води рачуна о томе да наставници благовремено одлазе на
час, и да не задржавају ученике за време одмора. Главни дежурни наставник у одсуству
одељењског старешине одобрава одсуства ученицима.
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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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http://www.skopalic.edu.rs/index.php
Палић, септембар 2016. године

Летопис саставио и
технички уредио:

Александар Давид, школски библиотекар

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