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Наша школа у школској 2016/17. години
УЧЕНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ
33 одељења (30 у централној школи и 3 одељења
у издвојеном одељењу на Шупљаку)
15 одељења на српском језику и
18 одељења на мађарском наставном језику.
На почетку школске године нашу школу похађа
укупно 603 ученика
(274 ученика на српском наставном језику и
379 ученика на мађарском наставном језику)
82 запослених, од тога:
62 наставника и
20 запослених као ваннаставно особље

Iskolánk a 2016/17-es tanévben
TANULÓK ÉS DOLGOZÓK
33 tagozat (30 a központi iskolában, 3 a ludasi
kihelyezett tagozaton)
15 tagozat szerb nyelven és 18 magyar nyelven
Összesen 603 tanuló (379 tanuló Magyar nyelven
tanul és 274 tanuló Szerb nyelven)
82 dolgozó, ebből:
62 tanár és
20 dolgozó, akik nem tanítanak
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Структура ученика на почетку школске 2016/17. годинe
Tanulói csoportok összetétele a 2016/17-es tanévben

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

Број
ученика

Број
одељења

Наставни
Језик
Српски
Језик
Мађарски
језик

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Сума

25

31

32

42

30

34

38

38

270

28

41

31

36

47

41

42

47

313

Укупно

53

72

63

78

77

75

80

85

583

Српски језик

1

2

2

2

2

2

2

2

15

Мађарски
језик

1

2

2

2

2

2

2

2

15

2

4

4

4

4

4

4

4

30

Укупно одељења

Издвојено одељење на Шупљаку (од I – IV разреда )
I
7
1

Број ученика
Број одељења

II
-

III
5
1

IV
7
1

Свега
19
3

Збирна табела
Разред
Укупно
ученика
Укупно
одељења

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Свега

60

72

68

85

77

75

80

85

602

3

4

5

5

4

4

4

4

33
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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

11+16+4
31
14 +12 + 3
29

20+22+0
42
11+19+0
30

17+17+3
37
15+14+2
31

23+23+3
49
19+13+4
36

71+78+10
159
59+58+9
126

V

VI

VII

VIII

Укупно

13+23
36
17+24
41

16+19
35
18+22
40

24+13
37
14+29
43

20+28
48
18+19
37

73+83
156
67+94
161

Виша одељења

Мушко
укупно
Женско
Укупно

Разред
Укупно
ученика
Укупно
одељења

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Свега

59

70

65

83

74

72

77

84

584

3

4

5

5

4

4

4

4

33
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Структура запослених у школској 2016/17. години
Alkalmazottak a 2016/17-os tanévben
УПРАВА ШКОЛЕ - VEZETŐSÉG

Габриела Тот
Директор школе

Горан Мајнарић
Секретар школе

Tóth Gabriella
Igazgató

Majnarić Goran
Titkár

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

Светлана Беланчић
Школски психолог
Belančić Svetlana
Iskolai pszichológus

Мирјана Колар
Школски педагог на
замени до повратка
колегинице са
породиљског одсуства

Pajić Mirjana
Pedagógus,
szülési szabadságon van

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

Kolar Mirjana
Pedagógus,
helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt

БИБЛИОТЕКА - KÖNYVTÁR
Александар Давид
Библиотекар

Жужана Балаж Месарош
Медијатекар

David Aleksandar
Könyvtáros

Balázs Mészáros Zsuzsanna
Médiatáros
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ДНЕВНИ БОРАВАК - NAPKÖZI

Вера Сремац
учитељица

Тимеа Шлавик
учитељица

Sremac Vera
tanítónő

Slávik Tímea
tanítónő

УЧИТЕЉИ - TANÍTÓK
I Разред – I. osztály

Олга Тешић
учитељица
у одељењу I/1

Харгита Липтак учитељица
у одељењу I/3
Lipták Hargita
tanító I3 osztály

Tešić Olga
tanító I/1 osztály

Елеонора Старек
учитељица у
одељењу I/5
Starek Eleonóra
tanító I/5 osztály

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

Дијана Стевановић
учитељица у
одељењу II/1

Meandžija Danijela
tanító II/2 osztály

Stevanović Dijana
tanító II/1 osztály
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Сузана Киш
учитељица у
одељењу II/3

Јадранка Мандић
учитељица у
одељењу II/4

Kiss Szuzanna
tanító II/3 osztály

Mandić Jadranka
tanító II/4 osztály

III Разред – III. osztály
Лаура Антељ
учитељица у
одељењу III/1

Бернадета Дулаћ
учитељица у
одељењу III/2

Antelj Laura
tanító III/1 osztály

Dulać Bernadeta
tanító III/2 osztály

Рита Балинт
учитељица у
одељењу III/3

Ержебет Теркељ
учитељица у
одељењу III/4

Bálint Rita
tanító III/3 osztály

Törköly Erzsébet
tanító III/4 osztály

Ибоља Војнић Зелић
учитељица у
одељењу III/5
Vojnić Zelić Ibolya
tanító III/5 osztály
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IV Разред – IV. osztály
Јасмина Кочевски
учитељица у
одељењу IV/1

Смиљка Алексић Саулић
учитељица у
одељењу IV/2

Kočevski Jasmina
tanító IV/1 osztály

Aleksić Saulić Smiljka
tanító IV/2 osztály

Илона Шрам
учитељица у
одељењу IV/3

Жужана Зец
учитељица у
одељењу IV/4

Sram Ilona
tanító IV/3 osztály

Zec Zsuzsanna
tanító IV/4 osztály

Кристиана Боснаи
учитељица у
одељењу IV/5
Bosznai Krisztiana
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

Маја Рудић Вранић
одељенски старешина у
VII/2 одељењу

Александра Леринц
српски језик као
нематерњи у нижим
одељењима

Rudić Vranić Maja
osztályfőnök VII/2

Lerinc Aleksandra
A tanár az alsó tagozatokon
ad elő szerb nyelvet

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

Настава мађарског језика - Magyar nyelv és irodalom tanítása

Илдико Арнолд
одељенски старешина у
VI/3 одељењу

Ержебет Куктин
Kuktin Erzsébet

Arnold Ildikó
osztályfőnök VI/3
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Настава енглеског језика - Angol nyelv tanítása

Хајналка Милер-Вереш
одељенски старешина у
VII/3 одељењу

Драгана Шкрбић
одељенски старешина у
VII/1 одељењу

Müller-Vörös Hajnalka
osztályfőnök VII/3

Škrbić Dragana
osztályfőnök VII/1

Соња Стојић

Соња Родић

Stojić Sonja

Rodić Sonja

Настава француског језика - Francia nyelv tanítása

Беатрис Саболчки
одељенски старешина у
V/3 одељењу

Лидија Шимон
одељенски старешина у
VI/2 одељењу

Szabolcski Beatrice
osztályfőnök V/3

Šimon Lidija
osztályfőnök VI/2

Настава ликовне културе - Képzőművészeti kultúra tanítása

Милан Марковић

Ервин Кањо

Marković Milan

Kanyó Ervin
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Настава музичке културе - Zenekultúra tanítása

Меланија Јакшић
одељенски старешина у
VI/1 одељењу

Анита Мрђанов

Jakšić Melanija
osztályfőnök VI/1

Mrđanov Anita

Настава историје - Történelem tanítása

Милена Савовић
одељенски старешина у
V/2 одељењу

Габриела Каписта

Savović Milena
osztályfőnök V/2

Kápiszta Gabriella

Настава географије - Földrajz tanítása

Феликс Кривошија
одељенски старешина у
VII/4 одељењу

Вера Марковић
одељенски старешина у
VIII/2 одељењу

Krivošija Feliks
osztályfőnök VII/4

Marković Vera
osztályfőnök VIII/2

Настава физике - Fizika tanítása

Алан Павлуковић

Антониа Николић

Pavluković Alan

Nikolić Antonia
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Настава математике - Matematika tanítása

Мира Мијић
одељенски старешина у
VIII/1 одељењу

Кристина Барна
Barna Krisztina

Mijić Mira
osztályfőnök VIII/1

Флора Вереш
Vörös Flóra

Настава биологије - Biológia tanítása

Марта Шереш
одељенски старешина у
VIII/3 одељењу

Жарко Отовић
Otović Žarko

Sörös Márta
osztályfőnök VIII/3

Слађана Алексић
Aleksić Slađana
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Настава хемије - Kémia tanítása

Јацинта Перна
Perna Jácinta

Настава техничког и информатичког образовања
Műszaki és informatikai ismeretek tanítása

Младинко Ђукић
одељенски старешина у
V/1 одељењу

Жомбор Рожа
одељенски старешина у
V/4 одељењу

Đukić Mladinko
osztályfőnök V/1

Róza Zsombor
osztályfőnök V/4

Настава физичке културе - Testnevelés tanítása

Златко Еветовић

Мирослав Петровић

Evetović Zlatko

Petrović Miroslav

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

Младинко Ђукић
одељенски старешина у
V/1 одељењу

Александар Давид
David Aleksandar

Đukić Mladinko
osztályfőnök V/1

Верска настава - Hitoktatás

Ненад Плавшић

Јожеф Колесар

Plavšić Nenad

Koleszár József

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
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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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Дебрецен - 22.08.2016.

Од 19.08. до 21.08.2016. године наставници и две ученице палићке школе на позив
директора Основне школе "Вереш Марти" боравили су у мађарском граду Дебрецену.
Овом приликом потписана је нова међународна сарадња између две школе. Сарадња двеју
школа би обухватала размену искустава и знања на васпитно-педагошком, културноедукативном и спортском пољу, као и међусобне посете ученика и наставника. С обзиром
да школа из Дебрецена организује одбојкашке турнире два пута годишње стоји отворен
позив за учествовање на тим такмичењима.
Две девојчице, Тара Буквић и Миљана Гуњача, наступиле су на 20. интернационалном
турниру у одбојци на песку под називом "Еотвош куп" који се играо недалеко од
Дебрецена у малом градићу Хајдунанаш. У врло јакој конкуренцији од 16 екипа из
Мађарске, Чешке, Румуније, Пољске... у категорији пионирки освојиле су сребрну медаљу.
Девојчицама искрене честитке на постигнутом успеху.

Debrecen - 2016.08.22.
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A palicsi iskola két diákja és egyes tanárok debrecenbe látogattak a Vörösmarty iskola igazgatói
meghívására. Ez alkalomból sor került a nemzetközi együttműködésre vonatkozó új szerződés
aláírására is. Az együttműködés nevelési-pedagógiai, kulurális-oktatási és sportra vonatkozó
tapasztalatcserére épül, és mivel a debreceni iskola évente kétszer röplabdatornát rendez, mi is
meghívást kaptunk.
Lányaink Bukvić Tara és Gunjača Miljana már most az Eötvös kupán való részvétellel
ezüstérmesek lettek. Gratulálunk!
Ликовни конкурсу Јавног предузећа - 01.09.2016
.
Ученици наше школе су учествовали на ликовном
конкурсу Јавног предузећа "Палић-Лудаш". Ученик II/3
одељења Ивор Омеровић освојио је II место. Богларка
Корхец, ученица II/3 одељења и Наталиа Хајаш ученица
VII/4 одељења заузела је III место. Ученицима
честитамо, а организаторима се захваљујемо на
предивним наградама.

Rajzpályázat - 2016.09.01.
Iskolánk tanulói részt vettek a Palics-Ludas
Közvállalat rajzpályázatán. Omerović Ivor az
II3 osztály tanulója II. helyet ért el, Korhecz
Boglárka II3 osztályos tanuló és Hajas Natália
VII4 osztályos tanuló III. helyezést ért el. A
tanulóknak gratulálunk, a Szervezőknek
köszönjük a csodálatos ajándékokat.
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Свечани пријем првака - 02.09.2016.
У аули школе одржан је свечани пријем првака. Поздравни говор за наше мале прваке, уз
речи подршке и охрабрења, упутила је директорка школе Габриела Тот. Од ове године у
централној школи одељење I/1 водиће учитељица Олга Тешић и одељење I/3 водиће
учитељица Харгита Липтак. Драги првачићи, желимо вам пуно среће у започетом
школовању.
Az elsősök ünnepélyes fogadása - 2016.09.02.
Iskolánk zsibongójában ünnepélyes hangulatban került sor az elsősök fogadására.
Igazgatónőnk Tóth Gabriella üdvözölte kis elsőseinket. A központi iskolában az I/1 tagozatot
Tešić Olga fogja vezetni, az I/3 tagozatot pedig Lipták Hargita tanítónők. Kedves elsősök, sok
sikert kívánunk az iskolában!
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Математички камп - 02.09.2016.
Наша школа је по други пут организовала
математички камп са више од сто учесника.
Поучени
прошлогодишњим искуством,
упустили смо се и ове школске 2016/17. у
авантуру звану " Игром и смехом кроз
математички
свет"
и
заједно
са
Покрајинским
секретаријатом
за
образовање, прописе, управу и националне
мањине- националне заједнице, спровели
пројекат у Основној школи "Мирослав
Антић" Палић. Ученицима од трећег до
осмог разреда је организован тродневни
занимљиви
образовни,
спортски
рекреативни програм, као добар увод у нову школску годину. Деца су садржајно провела
време на активностима: математичких игара, комбинаторике, логике, јамба, шибица,
Рубикове коцке, као и на радионицама нашег реномираног педагога и психолога.
Послеподневни програм је био резервисан за спортске активности, шах, као и мозгалице.
Matematikai tábor - 2016.09.02.
Iskolánk második alkalommal volt házigazdája
annak a matematikai tábornak, melyet a
Tartományi
Oktatási,
Jogalkotási,
Közigazgatása és Nemzeti Kisebbségi- Nemzeti
Közösségi Titkársággal együtt szerveztünk
Játékos matematika címmel és több mint száz
résztvevővel.
A III-VIII osztályos korosztály részére három
napos érdekes, oktató- és sport jellegű program
állt rendelkezésére, mely jó bevezetőt képezett
az elkövetkező tanévhez. A gyerekek
tartalmasan tölthették idejüket a különféle
foglalkozásokból válogatva, melyeket a
matematikai játékok, kombinatorikai- és logikai játékok, jamb, gyufafeladványok, Rubikkocka
megoldások, valamint iskolánk pszichológusa és pedagógusa által szervezett műhelymunka
képeztek. A délután sporttevékenységekkel, fejtörők megfejtésével és sakkal telt.
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Пријем првака на Шупљаку - 02.09.2016.
Пријем првака на Шупљаку је протекао у
свечаној атмосфери. Директорка школе,
Габриела Тот, поздравила је родитеље
наших малих првака. И овом приликом,
представници
Мађарског
националног
савета поделили су пригодне поклоне
првачићима.

Az elsősök ünnepélyes fogadása Ludason - 2016.09.02.
A ludasi elsősök ünnepélyes fogadására az
iskolában került sor, ahol az iskola
igazgatónője köszöntötte a tanulókat és a
szülőket. A Magyar Nemzeti Tanács
képviselője is szólt az egybegyűltekhez és
kiosztotta az ajándékcsomagot. E szép
környezetben ez az esemény felejthetetlen
élményben részesített bennünket.

Јахање понија - 09.09.2016.
У оквиру спортске недеље ученици III/1 и III/2 су, у пратњи својих учитељица, посетили
малу ергелу понија и коња у породици другара Дарка Малагурског. Превоз ученика су
организовали родитељи два одељења, а све активности и јахање малих понија одвијале су
се спонтано. Ученици су уживали у развлачењу конопца, фудбалу и гађању лоптицама ,
као и у прављењу плетеница коњићима. Породица нас је љубазно угостила и поново
позвала да их посетимо. На овај начин деца су уживала у доброј организацији, прелепом
пејзажу салаша, а и остварена је изузетна сарадња са породицом. Хвала љубазним
домаћинима на гостопримству.
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Lovagláson - 2016.09.09.
A sporthét keretein belül a III/1 és III/2 tagozatok tanulói a tanítónénik kíséretében ellátogattak
Malagurski Darko családjának ló- és póni ménesébe. A tanulók a két tagozat szüleinek
köszönhetően jutottak el a tanyára, ahol a kis pónikon jókedvű lovaglás alakult ki. A tanulók jól
szórakoztak a kötélhúzás közben is, valamint a labdarúgás és kislabda dobás közben.
A család szivélyesen vendégül látott bennünket és újbóli látogatásra invitáltak minket. Ily módon
a gyerekeknek alkalma nyílt a jó szervezésnek köszönve gyönyörködni a tanyasi kilátásban.
Köszönjük a vendéglátást!

Спортски дан на Шупљаку - 12.09.2016.
У оквиру спортске недеље посетили
Швајцарски моло у близини школе.

смо

Sportnap Suplyákon - 2016.09.12.
Iskolánk tanulóival a sporthét keretén belül
ellátogattunk a közeli Svájci-mólóra. A diákok
megcsodálhatták a természet szépségeit. a nádas-övezte
Ludasi-tavat, a buja növényzetet, vadvirágokat... Kiváló
alkalom volt ez a természeti- és környzeti ismeretek
bővítésére és egy kis beszélgetésre. A gyerekek érdeklődve figyelték a
kis mocsári teknőst, amit a fűben találtak. Rengeteg kérdésre választ
kaptak, sok hasznos tudnivalót szereztek. Fáradtan, de újabb élményekkel
gazdagodva tértünk vissza az iskolába
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Вени санцте спиритус – света миса са зазивом духа светога - 12.09.2016.
Дана 10. септембра 2016. године ученици наше школе који похађају Католички вјеронаук,
у суботичкој катедрали Свете Терезије са вероученицима основних и средњих школа града
и општине Суботица учествововали су на заједничкој свечаној светој миси у поводу
почетка нове школске и вјеронаучне године, под којом су молили за обиље Божјег
благослова за своје наставнике, родитеље, васпитаче и све људе добре воље који могу
допринети њиховом духовном и телесном расту у овој школској години.
Veni sancte spiritus – szentlélekhívó szentmise a székesegyházban - 2016.09.12.
Iskolánk diákjai, akik katolikus hittanra járnak, 2016. szeptember 10-én a szabadkai Szent Teréz
székesegyházban Szabadka város és község általános és középiskolás hittanosaival együtt részt
vettek a közös ünnepélyes tanévkezdő szentmisén, amely alatt az idei tanévre, tanáraikra,
szüleikre, nevelőikre és minden jószándékú emberre, akik lelki és testi gyarapodásukat segítik, a
Jóisten bőséges áldását kérték.

Успешно лето палићких веслача и једриличара - 13.09.2016.
Ученице основне школе "Мирослав Антић" са Палића, чланице Веслачког клуба "Палић",
протеклог викенда учествовале су на 38. Међународној веслачкој регати у Марибору
(Словенија). Ученице VIII/1 и VIII/3 Ива Зубелић и Мила Милентијевић су у категорији
пионирског дублскула до 14 година освојиле бронзану медаљу. Ученице VIII/4 и VII/3
Богларка Б. Варга и Маја Милентијевић су у категорији пионирског дублскула до 13
година освојиле сребрну медаљу, док је Маја Милентијевић и у категорији пионирског
скифа до 13 година освојила сребрну медаљу. Ученица VI/1 разреда Петра Буљовчић,
чланица Једриличарског клуба "Рефул" – Палић, овог лета је имала једну од
најуспешнијих сезона, освојивши прегршт медаља: Ускршња регата Нови Сад (3 златне),
Првенство Војводине (3 медаље), Првомајска регата Палић (1 медаља), Соутх Еуропиан
Оптимист Цуп (1 - бронза), Белоцркванска регата (3 медаље), Палићка једра (2 медаље) и
Куп Голубца (1 - злато за девојчице до 12 година). Овако успешна сезона увела је Петру у
репрезентацију Србије у класи оптимист, која нас је представљала на недавно завршеној
Балканијади у Грчкој.
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A Palicsi Evezős- és Vitorlásklub sikeres éve - 2016.09.13.
A palicsi Miroslav Antić Általános Iskola diáklányai, akik a
Palicsi Evezősklub tagjai a múlt hétvégén részt vettek a 38.
Nemzetközi evezős regatt versenyen Mariborban ( Szlovénia)
A VIII/1 és VIII/3 tanulói : Zubelić Iva és Milentijević Mila a
14 évesek- pionirok páros versenyén bronzérmet szereztek.
A VIII/4 és VII/ tagozatból B. Varga Boglárka és Milentijević
Maja a 13 évesek-pionirok páros versenyén ezüstérmesek
lettek, míg Milentijević Maja a 13 évesek kategóriájában a
skif versenyen ezüstérmet nyert. Buljovčić Petra a VI/1
tanulója és a Reful-Palicsi Vitorlásklub tagja, idén sikeresen
gazdag évet zárt: Húsvéti regatt- Újvidék (3 arany), Vajdasági
bajnokság (3 érem), Május 1-i regatt- Palics (1 érem)
South Europian Optimist Cup (1 bronz), Fehértemplom-regatt
(3 érem), Palicsi vitorla (2 érem), Golubaci kupa (1 arany a 12
éves lányok csoportjában). Ilyen sikeres szezon után jutott be
Petra a Szerbiai válogatottba, melyen képviselt bennünket a
nemrég zárult görögországi Balkanijadan.
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Грнчарење у учионици - 20.09.2016.
Ученици III/1 и III/2 су на часу ликовног имали час грнчарења и вајања. Час су посетила и
деца из специјалне школе "Жарко Зрењанин". Час је предводио палићки грнчар Тибор
Шрам. Уз његову стручну помоћ и уз мало маште, деца су направила занимљиве креације.
Уз музику и песму лепо су се дружила сва деца. Вештији су помагали онима којима је била
потребна помоћ. На крају дружења одиграли смо и пријатељску фудбалску утакмицу. У
осмесима и задовољству које је зрачило из очију свих нас схватили смо да је мало
потребно да делимо срећу. Сви се радјају срецни, јер срећа је у нама самима. Колико би
очију требало да има човек да опази срећу која је окружује? Знамо да је данашњи дан био
један од тих.

Gölöncsérkedés a tanteremben - 2016.09.20.
A III/1 és a III/2 tanulói rajzórán gölöncsérkedtek és szobrászkodtak. a Žarko Zrenjanin iskola
tanulói is ellátogattak az órára, melyet Sramm Tibor-palicsi gölöncsér vezetett. Az ő szakmai
segítségével és a gyerekek gazdag képzeletvilágából merítve érdekes alkotások születtek. A
hangulatos, zenés órán a gyerekek nagyon szép munkákat készítettek, közben segítkeztek
társaiknak. A kellemes munka végén baráti mérkőzést játszottak társaikkal.
Плодови јесени у сликама - 21.09.2016.
Ученици IV/4 разреда су израдили ликовне радове на тему Плодови јесени, који су били
изложени на Великој тераси на обали Палићког језера у оквиру манифестације "Бербански
дани - 2016".
Az ősz ajándékai - 2016.09.21.
A IV/4 osztály tanulói Mosolygó alma, szóló szőlő témára képzőművészeti alkotásokat
készítettek, amelyeket a Szüreti napok rendezvényre látogatók megtekinthettek a Nagyteraszon.
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Излет у Нови Сад - 30.09.2016.
У четвртак 29.09.2016. допутовали смо у
Нови Сад где смо посетили Музеј
Војводине, Петроварадинску тврђаву и
прошетали смо Дунавском улицом где смо
илмали прилике да осетимо пријатну
атмосферу Новог Сада. Захваљујемо се
Мађарсом националном савету на подршци
у име ученика четвртих разреда који
пахађају наставу на мађарском наставном
језику у ОШ "Мирослав Антић" на Палићу.

Kirándulás Újvidékre - 2016.09.30.
Csütörtökön, 2016.09.29-én Újvidékre látogattunk, ahol megtekintettük a Vajdasági Múzeum
kiállítását, majd a Péterváradi erőd után a Duna utcán tettünk kellemes sétát.
A palicsi Miroslav Antić Általános Iskola magyar tannyelvű negyedikes diákjai nevében
köszönjük az MNT támogatását.
42. Палићки сусрети - 01.10.2016.
У организацији планинарског клуба "СПАРТАК" и ове године наши ученици и наставници
учествовали су на 42. Планинарским палићким сусретима. Прекрасан сунчани јесењи дан
дао нам је додатну снагу да са лакоћом препешачимо 13 км од Визиторског центра на
Лудашком језеру до шуме према Тресетишту и назад.
42. Palicsi találkozó - 2016.10.01.
A Spartak Hegymászóklub szervezésében került sor a 42. Palicsi Hegymászótalálkozóra, melyen
tanulóink és tanáraink is részt vettek. A gyönyörű, verőfényes őszi napsütés táplálta bennünk azt
a kitartást, melynek köszönve könnyedén megtettük a 13 km-es távot a Ludasi-tavon lévő
Kilátótól a Tőzeg erdőig és vissza.
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Изложба јесени - 04.10.2016.
Ученици школе са Шупљака и деца из вртића са васпитачицом Евом Копас направили су
изложбу под називом "Јесен од различитих плодова".
Őszi kiállítás - 2016.10.04.
Iskolánk tanulói és az óvodások Kopasz Éva óvónő vezetésével őszi termék-killítást rendeztek az
iskolaudvarban. A gyerekek naponta hozták otthonról a kiállítás "kellékeit", míg végül meleg
hangulatú, otthonos "kuckót" rendeztek be: a kerítésen paprika- és fokhagymafűzér büszkélkedik
a tarka kiskancsó társaságában, mellettük dísztök és kukorica sárgállik, de nem hiányozhatnak az
őszi gyümölcsök sem: a dió és a gesztenye. A háttérbe szalmából készült ülőalkalmatosság
került. Mindezekre éber csősz vigyáz árgus szemekkel, "aki" szintén őszi termésekből van
"összeállítva".

Пре свега безбедност наше деце - 04.10.2016.
Учитељице и васпитачица Ева Копас су смислиле како да
привуку пажњу шоферима да се држе прописа у саобраћају
у близини школе.
Fő a gyermekeink biztonsága! - 2016.10.04.
A tanítóknak és Kopasz Éva óvónőnek pompás ötletük támadt
arra vonatkozóan, hogyan hívhatnánk fel az iskola előtt
"elszáguldó" autóvezetők figyelmét a sebességkorlátozó
táblákra. Az ötletet hamarosan tett követte: óriási
szalmabálákból kisfiút és kislányt készítettünk, melyeket az út
két oldalán helyeztünk el. A két bábu feltűnő ruházata és nem
utolsósorban nagysága remélhetőleg felhívja majd a
járművezetők figyelmét arra, hogy betartsák a megengedett
haladási sebességet, így a gyerekek végre biztonságosan
közlekedhetnek.
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Дечја недеља - 07.10.2016.
У нашој школи је од 3. до 7. октобра обележена Дечја недеља, која је ове године била под
слоганом "Нећу да бригам, хоћу да се играм". Том приликом су ученици учествовали у
различитим активностима које су организовали Дечји савез уз помоћ Ђачког парламента.
Понедељак , 3. октобар, био је дан резервисан за друштвене игре. Ученици су понели разне
друштвене игре како би се заједно играли и научили нешто ново.
Gyermekhét - 2016.10.07.
Iskolánkban október 3. és 7. között tartottuk meg a Gyermekhetet, amelynek ebben az évben a
következő volt a mottója: "Nem akarok aggódni, játszani fogok!". A tanulóknak lehetőségük
nyílt különböző aktivitásokban részt venni, amelyeket a Gyermekszövetség szervezett a
Diákparlament segítségével. Hétfő, október 3. a társasjátékok napja volt. A tanulók különböző
társasjátékokat hoztak, hogy együtt tudjanak játszani.
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Дечији савез - 08.10.2016.
Прваци у нашој школи су уз пригодни програм примљени у Дечији савез. Ученици нижих
разреда су им уз песму упутили добродошлицу.
Gyermekszövetség - 2016.10.08.
Iskolánk elsősei alkalmi műsor kíséretében a Gyermekszövetség tagjaivá váltak.
Az alsós tanulók dal kíséretében köszöntötték kis diáktársaikat.

Дечја недеља - 08.10.2016.
Поводом Дечје недеље ученици V/1, V/2, VI/3,
VI/4 и VII/4 одељења су одржали час математике.
Мали математичари су испробали како је бити
наставник, а остали су уживали уз решавање
интересантних задатака.

Gyermekhét - 2016.10.08.
Gyermekhét alkalmából az V/1, V/2, VI/3, VI/4 és
VII/4 tagozatok tanulói tartották meg a matematika
órát. Kipróbálhatták, hogy milyen tanárnak lenni, a
többiek pedig élvezhették az érdekes matematikai
feladatok megoldását.
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Бојење лица / Такмичење у изради фризура - 09.10.2016.
ФРИЗУРА 1. место: Катона Рамона (модел) и Салаи Патрициа 2. место: Жофиа Арнолд и
Имола Омеровић (модел) 3. место: Ана Фогараши и Николет Берењи (модел) ШМИНКА:
1. место: Кристина Дорожмаи и Нора Богнар 2. место: Габриела Дукаи и Наталиа Хајаш 3.
место: Ивана Чуљак и Тара Буквић. ЧЕСТИТАМО !
Arcfestés / Frizurakészítés - 2016.10.09.
FRIZURAKÉSZÍTÉS
1. hely: Katona Ramóna (modell) és Szalai Patrícia
2. hely: Arnold Zsófia és Omerović Imola (modell)
3. hely: Fogarasi Anna és Berényi Nikolett (modell)
ARCFESTÉS
1. hely: Dorozsmai Krisztína és Bognár Nóra
2. hely: Dukai Gabriella és Hajas Natália
3. hely: Ivana Čuljak és Tara Bukvić
GRATULÁLUNK!

Дечија недеља на Шупљаку - 13.10.2016.
Поводом Дечије недеље деца са Шупљака су имала
разноврсне активности. Посетили смо ергелу
"Фуриосо" где су деца имала прилике да се окушају у
јахању. Искористили смо и традиционалну пећ у
дворишту у којој смо нашим ученицима пекли пице.
Последњи дан Дечије недеље ученици су цртали на
асфалту.

Gyermekhét Ludason - 2016.10.13.
Kedden a Furioso Lovascentrumba látogattunk el. Nagy élmény volt igazi
lovaskocsin végigmenni Ludas főutcáján. Nem kisebb élményben volt részük
tanulóinknak, amikor lovagolhattak egy-egy kört a Furioso udvarában. Kevés
iskola rendelkezik igazi kemencével. Mivel nekünk van, ezért úgy
döntöttünk, hogy Gyermekhét alkalmából pizzát sütünk a tanulóinknak.
Szerdán amíg a tanító nénik a konyhában szorgoskodtak, tanulóink az iskola
udvaron az ovisokkal hagyományos népi gyermekjátékokat játszottak. Volt
csutkavár-építés, kukoricaszemekbe rejtett dió és gesztenye keresése,
gesztenyével való célbadobás... A nap záróakordjaként a gyerekek jóízűen
fogyasztották a pizzát, mellé házi mustot kortyolva. Pénteken pedig aszfaltra rajzoltunk.
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Стони тенис - 17.10.2016.
У организацији Савеза за школски спорт одржано је
школско такмичење у стоном тенису. Нашу школу
представљао је Марино Јозић, ученик IV/2
одељења. Првог противника је победио 2:0, док је за
другог противника добио свог клубског саиграча
Александра Чокића, првака Србије у кадетима.
Доживео је пораз 2:0. Марину све честитке у нади
да ће следеће године успети да оствари бољи
резултат.
Asztalitenisz - 2016.10.17.
Az Iskolai sportszövetség szervezésében került sor 2016.09.12-én az asztalitenisz iskolai
versenyre, melyen iskolánkat Jozić Marinko (IV/2) képviselte. Az első ellenfelet 2:0-al legyőzte,
míg másodszor versenytársául Čokić Aleksandrat kapta, akitől 2:0-ra kikapott.
Marinanak gratulálunk !
Деца - 18.10.2016.
Ученици наше школе су у октобру имали прилику
да се испробају у улози наставника. Гошћа нам је
била, глумица, Жужана Калмар. Водили су
разговор на тему уметничке изражајности и
уметничке везе са књижевношћу. Дружење је било
веома инспиративано и интересантно.

Központban a gyerekek - 2016.10.18.
Október hónapban iskolánk tanulóinak alkalmuk nyílt a tanár szerepkörébe bújni. Vendégünk
volt Kalmár Zsuzsanna színművésznő, aki a művészi előadásmódról, a művek megközelítéséről,
valamint az irodalomhoz fűződő viszonyáról beszélgetett a hatodikosokkal.
Гост на часу ликовне културе - 19.10.2016.
Грнчар Тибор Шрам је био гост на часу ликовне културе у
II/4 одељењу.

Vendégünk volt képzőművészet órán - 2016.10.19.
A II/4 osztály képzőművépszet órán vendégül látta Schram Tibor gölöncsért. Agyaggal
dolgoztak. Őszi asztaldíszt készítettek.
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Школа у природи - 24.10.2016.
На расписаном конкурсу под
називом ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ наши ученици су
добили право учешћа у школи у
природи где су се лепо провели
од 17. до 20. октобра. Програм је
био веома садржајан: излет на
ергелу, вожња бицикла, затим
смо
посетили
интересантну
изложбу макета, испробали смо
се и у гађању помоћу лука и
стреле и учествовали смо у игри
са бројевима. Вратили смо се пуни пријатних осећања. И ове године планирамо да се
пријавимо на овај конкурс, а овог пута нуди нам се шанса да одемо на море.

Erdei iskola - 2016.10.24.
Dikákjaink környezetvédelmi pályázaton jutalom tábort nyertek. Az erdei iskolában
okt.17.,18.,19. és 20-án voltunk. A kerékpártúra és a lovaskirándulás külön élményt jelentett
számunkra. Látogatást tettünk egy makettkiállításon, íjaztunk, számháborúztunk. Élményekben
gazdagon tértünk haza (idén is nagy lendülettel szeretnénk részt venni ezen a pályázaton. Célunk
a tengerparti jutalomtábor kiérdemlése).
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Сунчана Јесен - 24.10.2016.
Захваљујући нашој школи и МЗ "Палић", у петак
21. октобра, организвана је приредба поводом
традиционалне манифестациј "Сунчана јесен".
Ученици нижих разреда наше школе учествовали су
богатом културно-уметничком програму које су
наши ученици приредили за наше старије
суграђане.

Napsugaras Ősz - 2016.10.24.
Iskolánk és a Palicsi Helyi Közösség jóvoltából került
sor pénteken, okt. 21-én a Napsugaras Ősz
rendezvényre.
Alsós
diákjaink
tarka
műsorosszeállítással kedveskedtek a nagyszülőknek,
mely után a vendégek pogácsa és tea mellett
ünnepelhettek unokáikkal.

Читање и препричавање бајки - 26.10.2016.
У организацији Мађарског културног центра "Дожа Ђерђ" по 15. пут је организовано
такмичење читања и препричавања бајки на којем су нашу школу представљали: Лара
Божо II/3, Леон Флајшман II/3, Алина Лјакић II/4 и Лили Данка II/4. Лили Данка освојила
је друго место. Честитамо свим нашим ученицима !
XV. MONDA-MONDÓ ÉS - OLVASÓ VERSENY - 2016.10.26.
A Dózsa György Magyar Művelődési Központ által 15. alkalommal megszervezett mondamondó
és -olvasó
versenyen
iskolánkat
a következő tanulók
képviselték:
Bózsó Lara II/3, Fleischmann Leon II/3, Ljakić Alina II/4 és Danka Lili II/4.
Danka Lili II. helyezést ért el. Gratulálunk minden résztvevőnek.
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Луткарско позориште - 28.10.2016.
Гост наше школе био је глумац Јанош Пали који је
одиграо лик Ласла Витеза, шаљивџије са црвеном
капом који побеђује, како ђаволчиће тако и смрт.
Ученици су са одушевљењем одгледали ову
представу.

Bábelőadás - 2016.10.28.
Csütörtökön került sor iskolánkban a bábelőadásra,
melyben Pály János játszotta Vitéz Lászlót, a
pirossipkás vidám fickót, aki móresre tanítja az
ördögöket
és
magát
a
halált
is.
A közönség lelkes tapssal fogadta az előadást, mely a
BábSzínTérKözhasználatú
Alapítvány
támogatásával jutott el hozzánk.

Икебане - 30.10.2016.
II/3 разред је од сувог цвећа правио икебане.
Asztaldíszek - 2016.10.30.
A II/3 osztály száraz virágokból asztaldíszt készített.
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Гимнастика и тенис - 01.11.2016.
Алекса Чупак, ученик II/4 одељења, имао је успешан наступ на војвођанском такмичењу
из гимнастике освојивши две медаље. Такође и Ема Пешут, ученица II/4 одељења, била је
успешна на овом такмичењу са освојеном медаљом.
Szertorna és tenisz - 2016.11.01.
Csupák Alex a II/4 osztály tanulója eredményesen szerepelt a vajdasági szintű szertorna
versenyen. Két éremmel tért haza a versenyről.
Pesut Emma a II/4 osztály tanulója sikeresen szerepelt a tenisztornán, éremmel tért haza.
Gratulálunk!

Планинарски поход - 01.11.2016.
У
организацији
планинарског
клуба
"СПАРТАК" од 29. до 30. октобра 2016.
године одржана је планинарска акција –
СМЕДЕРЕВО -ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА
-ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ. У акцији су
учествовали ученици VIII/3, VIII/4 и VII/4
одељења (укупно 54 ученика). По изузетно
лепом времену за ово доба године посетили
смо знаменитости Смедерева (Смедеревску
тврђаву из петнаестог века-ремек дело
деспота Ђурађа Бранковића као и „Стари
дуд“- ботанички раритет под којим је вожд
Карађорђе од ТУРСКИХ власти добио
управу и кључеве града СМЕДЕРЕВА). Делиблатска пешчара је јединствена оаза
ДИНСКОГ рељефа у овом делу Европе са изузетним биљним и животињским светом
(једино станиште ВУКА у Војвидини). Смештени смо били у заштићеном резервату
природе "ЧАРДАК" одакле смо ишли на пешачку туру у дужини од 7 км како бисмо се
упознали са биодиверзитетом пешчаре (смештај и храна су на високом нивоу). У оквиру
акције обишли смо и град „ветрова“ – ВРШАЦ – његове знаменитости (Патријаршијски
двор, Градску кућу, Катедралу.....) Идући ка Вршачким планинама-Вршачком брегу и
чувеној „КУЛИ“, пролазили смо крај непрегледних плантажа винограда и винарија. Са
ВРШАЧКЕ КУЛЕ пружа се величанствен, јединствен и непоновљив поглед на
ПАНОНСКУ равницу и прелепи град. Акцију су водили наставници Шереш Марта,
Каписта Габриела и Кривошија Феликс.
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Hegymászó túra - 2016.11.01.
A Spartak hegymászóegyesület szervezésében
került sor 2016.október 29-én és 30-án a
hegymászó akcióra Smederevo- Deliblatói
homokpuszta-Verseci
hegység
útiránnyal.
Az akcióban a VIII/3, VIII/4 és VII/4 tagozatok
vettek részt (összesen 54 tanulóval). Az
évszakhoz viszonyítva kegfejezetten szép
időben
látogattuk
meg
Smederevo
nevezetességeit (a XV sz. beli várat, mely
Đurađ Branković despota remekműve, valamint
az
öreg
eperfát,
mely
botanikai
különlegességnek számít, és többek közt alatta
jutott hozzá Karađorđe Smederevo kulcsaihoz).
A Deliblatói homokpuszta is különleges növény- ill. állatvilággal bír, ugyanis ez számít Vajdaság
területén a farkasok egyedüli lakóhelyének. Megtekintettük Čardak természetvédelmi övezetét,
ahol 7km-es gyalogtúrát szerveztünk. Ellátogattunk a "szelek városába"-Versecre is, ahol a
Verseci torony nyújtotta Pannon síkságra történő szép kilátásban gyönyörködhettünk.
Сајам књига 2016 - 01.11.2016.
Ученици V/1 и VII/1 разреда палићке школе били су на
61. Међународном београдском сајму књига 29.10.2016.
у пратњи наставнице српског језика Весне Падежанин
и у друштву ученика ОШ "Свети Сава". Ученици су
под снажним утисцима и доживљајима атмосфере и
простора Сајма у потпуности схватили слоган "КЊИГУ
У РУКЕ", јер су се нашли на месту где долазе истински
књигољупци који се књизи диве и из које спознају свет
у себи и око себе. Било је занимљиво прошетати се
Кнез Михајловом и видети здања значајна за културу
српскога народа- Српску академију наука и уметности,
Филолошки и Филозофски факултет... Завршни део
дана посвећен је посети Дечијем позоришту " ДУШКО
РАДОВИЋ" на чијој сцени је одиграна представа
"Тинејџ клуб" која шаље више порука и тинејџерима и
родитељима. Било је задовољство дружити се са
ученицима и боље их упознати.
Könyvkiállítás - 2016.11.01.
A palicsi iskola V-es és VII-es tanulói 2016.10.29-én Belgrádban voltak a Nemzetközi
könyvvásáron, Padežanin Vesna kíséretében a Szent Száva Á.I. diákjai társaságában.
A könykiállítás benyomásainak köszönve tudatosult tanulóinkban a rendezvény jelmondata, mely
az olvasásra való ösztönzést tűzte ki céljául. Érdekes volt végigsétálni a Knez Mihajlova utcán,
mely a szerb kultúra részét alkotja, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiával egyetemben.
A nap végén megtekintettünk a Duško Radović gyermekszínházban egy a korosztálynak és
szüleiknek szánt előadást.

- 35 -

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Турнир 2016. - 02.11.2016.
Завршни турнир у тенису на Палићу одржан је 29. 10.
2016. Учесници турнира били су такмичари годишта од
2002. до 2008. који су се борили за најбољи пласман, за
прво место. Пехар, као награда за освојено прво место,
са поносом је подигао ученик V/1 одељења, Алекса
Орловић. Он је с правом носилац победничког места јер
све своје слободно време несебично посвећује том
спорту, те није ни успех изостао. И Ноле би се њиме
дичио. Многобројна публика која је дошла да бодри
такмичаре допринела је правом доживљају атмосфере
турнира. Честитамо ти Алекса !

2016-os bajnokság - 2016.11.02.
A tenisz befejező bajnokságára 2016.10.29-én került sor Palicson. A selejtező résztvevői a 20022008-as generáció versenyzői voltak. A serleg Orlović Aleksat (V/1) illette meg, aki jogosan lett
győztes, mert a szabadidejének nagy részét a sportnak szenteli.
Gratulálunk Aleksa !
Ученички парламент - 02.11.2016.
На састанку Ученичког парламента педагошко-психолошка служба и наставнице Вереш
Флора и Шкрбић Драгана поразговарале су са ученицима о трговини људима. Ученици су
имали прилике да чују шта је трговина људима, који су облици, на који начин се
заштитити. Намера разговора са ученицима није била да се застраше, већ да науче како да
препознају потенцијалну опасност и како да се заштите.
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Diákparlament - 2016.11.02.
A diákparlamenti gyűlésen a pedagógus és a pszichológus Vörös Flóra és Škrbić Dragana
tanárnőkkel együtt az emberkereskedelem témájáról beszélgettek a diákokkal. A tanulóknak
lehetőségük nyílt hallani az emberkereskedelemről és arról, hogy hogyan tehetnek megelőző
lépéseket, hogy ne essenek áldozatul. A beszélgetés célja nem az volt, hogy a tanulók
megijedjenek, hanem az, hogy megtanulják felismerni a lehetséges veszélyt.

Сунчана јесен на Шупљаку - 07.11.2016.
И ове године је у Дому културе на Шупљаку одржана традиционална манифестација
"Сунчана јесен" у част наших бака и дека. Ученици наше школе су заједнички наступили
са децом из вртића. Са сцене су се чуле рецитације и песме, приказан је и краћи скеч, а
наступила је и дечја фолклорна група. Публика је громогласним аплаузом наградила
учеснике програма.
Napsugaras Ősz Ludason - 2016.11.07.
Idén is megtartottuk a Napsugaras Ősz elnevezésű rendezvényt, amit hagyományosan a ludasi
Kultúrotthonban szervezünk a nagyszülők tiszteletére. Iskolánk tanulói az óvodásokkal közösen
léptek fel, versekkel, jelenetekkel és néptánccal gazdagították a rendezvényt. A zsúfolásig
megtelt terem közönsége vastapssal jutalmazta a műsor résztvevőit.
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Питагорина теорема у VII разреду - 10.11.2016.
Ученици VII/4 одељења су припремили плакате. На креативан начин обогаћени радови ће
постати украси учионица и ходника наше школе.
Pitagorasz tétele a VII. osztályban - 2016.11.10.
A VII/4 osztály tanulói plakátokat és beszámolókat készítettek. Kreatív megoldások születtek. A
plakátok iskolánk termeit és folyosóit díszítik majd.

Изложба ликовних радова – плаката на тему Трговина људима - 16.11.2016.
На састанку Ђачког парламента, чланови су гласали за три
најбоља плаката, после чега су чланови жирија сабрали
гласове и констатовали да су највише гласова имали
плакати одељења V/4, VII/1 и VIII/1. Сва три одељења су
добила једнак број гласова и као победнички радови биће
изложени у холу школе. Свој допринос овој акцији дала је
и ликовна секција својим плакатом. Желимо да се
захвалимо свим учесницима на њиховом труду, раду и
посвећености. Порука свих плаката јасно илуструје
постојећи проблем с циљем да се ученици упознају са
опасностима које вребају и како да их избегну.
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Képzőművészeti alkotások kiállítása - plakátok az EMBERKERESKEDELEM témájára 2016.11.16.
A diákparlamenti gyűlésen a tagok szavazatainak megszámlálása után a zsűri kihirdette az
eredményt. A három legtöbb szavazatot kapott plakát készítői az V4, a VII/1 és a VIII/1
osztályok. Mindhárom alkotás ugyanannyi szavazatot kapott és jutalmul kiállítjuk őket az iskola
zsibongójában. A rajz szakkör is kivette a részét a munkából, a tagok készítettek egy plakátot erre
a témára. Szeretnénk megköszönni minden résztvevő munkáját, odaadását és kreativitását.
Minden plakát világosan tükrözi a veszélyt, így a tanulók megismerkedhetnek a témával,
valamint megtanulhatják elkerülni a veszélyes helyzeteket.

Златна медаља у соло певању - 16.11.2016.
Ана Фогараши, ученица одељења VI/4 је освојила златну
медаљу у соло певању на државном такмичењу. Честитамо !
Arany minősítés szólóének kategóriában - 2016.11.16.
Fogarasi Anna a VI/4 osztály tanulója országos versenyen szólóének
kategóriában arany minősítést ért el. Gratulálunk neki és nagyon
büszkék vagyunk rá !
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Такмичење препричавања бајки - 27.11.2016.
У читаоници Градске библиотеке организовано је такмичење препричавања бајки за
ученике виших разреда. Ученици наше школе постигли су лепе резултате. Ученица Река
Рока освојила је прво место, Жофиа Б.Варга заузела је друго место, а Ноеми Салаи треће
место. Презентовање бајки од стране ученика било је веома квалитетно извођено тако да
су и одрасли са уживањем пратили ово такмичење.
Népmesemondó verseny - 2016.11.27.
A népmesemondó versenyen iskolánk felsős tanulói is remekül teljesítettek. A Városi Könyvtár
olvasótermében valamint a Lányi Ernő Művelődési Egyesületben szombat délelőtt került
megrendezésre a verseny a résztvevők nagy száma miatt. A felsősök között népmesemondás
kategóriában Róka Réka I. helyezett, B.Varga Zsófia a dobogó II. fokára állhatott, míg Szalai
Noémi III. helyezést ért el. Magávalragadó, lendületes és magabiztos előadásmódjukat a
felnőttek is megirigyelhetnék.

Фондација - 29.11.2016.
Едукацију под називом "Тијана клик" одржали су
представници фондације нашим седмацима и осмацима.
Било је речи о опасностима које вребају на интернету,
начинима како се заштитити и паметно користити
друштвене мреже. Ученици су имали прилике да чују и
податке о случајевима који су се догодили у Србији,
као и у непосредном окружењу.

Alapítvány - 2016.11.29.
A Tijana klik elnevezésű alapítvány képviselői ismertető és oktató jellegű előadást tartottak a
hetedikes és nyolcadikos diákjaink részére. Szó volt azokról a veszélyekről, melyeket az internet
magában hordoz, a módról ahogyan megvédhetjük magunkat és arról, hogyan használjuk a
közösségi oldalakat. A tanulóknak lehetőségük nyílt, hogy adatokat halljanak azokról az
esetekről, melyek Szerbiára és a közvetlen környezetünkre vonatkoznak.
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У сусрет празницима - 30.11.2016.
Данас смо се упознали са новом ликовном техником-декупаж. Уз помоћ родитеља, у
празничној атмосфери, израдили смо лепе, ведре и шарене украсе за предстојеће празнике.
Ünnepváró - 2016.11.30.
Ma képzőművészeti órán a dekupázs technikával ismerkedtünk. A kellemes hangulatban töltött
órán a szülők segítségének köszönve tarka díszeket készítettünk az előttünk álló ünnepekre.

Камп планинарске орјентације „Овчар бања 2016." - 30.11.2016.
Планинарски клуб "СПАРТАК" Суботица - секција
за планинарску орјентацију ОШ "Мирослав Антић"
Палић учествовала је од 25.11. до 27.11.2016.
године у школи планинарске орјентације на кампу
одржаном у Овчарско – кабларској клисури (Овчар
бања). Учесници кампа били су ученици петих
разреда Никола Ђукић, Јована Исаков, Алекса
Орловић и Зоја Маркс. Теоријску наставу, као и
практичне вежбе на терену, држали су инструктори
и репрезентативци Србије у орјентирингу –
Планинарског савеза Србије. По завршетку кампа
учесници су добили заслужене дипломе и могућност
учествовања на орјентационим такмичењима по
календару ПСС. Вођа пута био је тренер орјентације
П.К.“СПАРТАК“ Кривошија Феликс.
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Hegymászó jellegű tábor - 2016.11.30.
A Spartak hegymászóklub szabadkai csoportján belül a palicsi Miroslav
Antić Á.I 2016.11.25-27 az Ovčar-Kablar hegyszorosban (Ovčar Banja)
tartottak. A tábor résztvevőiu ötödikesekből tevődött össze : Đukić
Nikola, Isakov Jovana, Orlović Aleksa, Marks Zoja. Az elméleti oktatást
és a terepen zajló gyakorlati munkát a Szerbiai válogatott instruktorai
tartották a Szerbiai hegymászó szövetségből. A tábor végén a résztvevők
megérdemelt oklevelet kaptak és a tájékozódási versenyen való
részvételi lehetőséget. Az útvezető a Spartak tájékozúdási edzője
Krivošija Feliks volt.

Планине Сокобање - 30.11.2016.
У периоду од 11. до 13. новембра ученици VIII/1 и VIII/2 одељења „освајали“ су планине
Сокобање. Ништа их није могло спречити на том путу, ни киша, ни ветар, ни блато.
Колико су припреме биле „озбиљне“ погледајте на следећим фотографијама.
Sokobanjai hegyvidék - 2016.11.30.
November 11 és 13 közt a VIII/1 és VIII/2 tagozatok Sokobanja hegységét vetették "hódító"
akciójuk alá, s ebben semmi nem gátolta meg őket, -sem az eső,-szél és sár. Hogy az
előkészületek mennyire voltak komolyak, tekintsék meg a következő fényképeken.

Тенис - 01.12.2016.
Адам Б. Варга, ученик III/3 одељења освојио је прво место на
тениском турниру. Честитамо!
Tenisz - 2016.12.01.
B.Varga Ádám a III/3 osztály tanulója I. helyezést ért el a tenisztornán.
Gratulálunk!
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Плес - 01.12.2016.
Анет Буш, ученица III/3 одељења освојила је прво место на 4.
Војвођанском такмичењу у плесу. Честитамо!

Szólótánc - 2016.12.01.
Bús Anett III/3 osztályos tanuló I. helyezést ért el IV. Vajdasági
Gyermek Szólótáncversenyen. Gratulálunk!

Поклон школи на Шупљаку - 01.12.2016.
Сликар Терек Иштван и чланови секције АБЦ & Т су поклонили школи на Шупљаку
глинене плоче са цитатима. Отварање изложбе се одржало у библиотеци на Палићу где су
учествовале две наше ученице са песмама Гуљаш Јожефа и Доро Шандора.
Ajándék a ludasi iskolának - 2016.12.01.
Kellemes meglepetés érte iskolánkat: Török István palicsi
festőművész, az ABC & T képzőművészeti szakkör vezetője
a szakkör tagjai által készített agyagtáblákat ajándékozott a
ludasi iskolának. Az ünnepélyes átadásra a palicsi
könyvtárban, az Agyagtáblákra írt idézetek elnevezésű
kiállításon került sor, amelyen iskolánk két tanulója, Gilice
Annabella és Halász Amadea Gulyás József illetve Dóró
Sándor néhány versét szavalta el.

Микулаш куп - 03.12.2016.
"Микулаш куп" у Дебрецену Данас је
одржан 20. одбојкашки "Микулаш куп" у
Дебрецену. Поред екипа из Мадјарске,
девојчице из ОШ "Мирослав Антић" такође
су узеле учешће на турниру. За екипу су
играле
Тара
Буквић,
Бјанка
Батинић,Николина Ђорђевић, Сара Сувајац,
Анђела Гомбкете, Ивана Вечерина, Ванеса
Бастах и Дуња Звеканов. Све утакмице
завршене су резултатом 2:0 у корист наше
екипе. Цурама све честитке на освојеном
турниру и златној медаљи!!!
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Mikulás kupa - 2016.12.03.
Ma tartották Debrecenben a 20. röplabda Mikulás kupát. A magyarországi csapatokon kívül a
Miroslav Antić Á.I. leányai szintén kivették részüket a versenyzésből. A csapat tagjai: Bukvić
Tara, Batinić Bjanka, Đorđević Nikolina, Suvajac Sara, Gombkete Anđela, Večerina Ivana,
Bastah Vanesa és Zvekanov Dunja. Minden játszma végeredménye 2:0 lett csapatunk javára.
Gratulálunk a lányoknak az elért eredményhez és az aranyéremhez.

Математичко такмичење - 05.12.2016.
Око 120 ученика основних и средњих школа учествовало је у финалу такмичења "Фекете
Михаљ" у Сенти одржаном у Бољаи гимназији. На овом такмичењу нашу школу
представљало је три ученика, који су постигли лепе резултате: Кемивеш Емеше VI/3 - 1.
место, Шереш Кинга VII/4 - 3. место, Фаркаш Рамона VI/3 - Похвала. Честитамо!
XIV. Fekete Mihály Emlékverseny, Zenta - 2016.12.05.
Mintegy 120 általános és középiskolás diák vett részt a december 3-án Zentán megtartott Fekete
Mihály Emlékverseny döntőjén a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. Iskolánkat három
tanuló képviselte ezen a versenyen:
Kőműves Emese 6/3 - 1. helyezés,
Sörös Kinga 7/4 - 3. helyezés,
Farkas Ramóna 6/3 - Dicséret.
A versenyzők míg az eredményhirdetésre vártak részt vehettek a matematikaverseny
kísérőrendezvényeként megszervezett sakkversenyen ill. fraktál-karácsonyfát készíthettek.
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Одбојка - 07.12.2016.
Данас су одигране квалификације градског такмичења у одбојци за девојчице основних
школа. Играло се у четири групе у четири основне школе. О Ш "Мирослав Антић" са
Палића била је у групи са О Ш "Јован Јовановић Змај" и домаћином О Ш "Милош
Црњански". У првој утакмици цуре су играле против домаћина и победиле резултатом 0:2
у сетовима, док су другу утакмицу победиле О Ш Јован Јовановић Змај такође 2:0 у
сетовима и тиме освојиле прво место у групи. Надамо се доброј игри у финалу. За екипу су
играле: Сара Сувајац, Дуња Сили, Тара Буквић, Анђела Гомбкете, Миљана Гуњача, Ива
Джаковић, Бјанка Батинић, Николина Ђорђевић, Ванеса Бастах, Марта Мандић, Ива
Зубелић и Дуња Звеканов. Цурама све честитке на освојеном пласману и доброј игри !
Röplabda - 2016.12.07.
Ma tartották a Városi röplabdaversenyt az általános iskolás lányok részére. Négy csoportban
játszották : a palicsi Miroslav Antić Á. I. egy csoportban a Jovan Mikić Á.I.-val, a Jovan
Jovanović Zmaj iskola pedig a Miloš Crnjanski Á.I.-val. Az első játszmában a lányok a
házigazda ellen nyertek 0:2-vel és a második játékban a Jovan Jovanović Zmaj 2:0-val legyőzve
kerültek be a csoport első helyére.
Remélhetjük, a döntő sikeres lesz !
A csapat tagjai:Suvajac Sara, Sili Dunja, Bukvić Tara, Gombkete Anđela, Gunjača MIljana,
Džaković Iva, Batinić Bjanka, Đorđević Nikolina, Bastah Vanesa, Mandić Marta, Zubelić Iva és
Zvekanov Dunja.
Gratulálunk a lányoknak a sikeres játékhoz!
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Библиотекари у гостима - 09.12.2016.
У оквиру акције "Библиотекари у гостима"
гости су нам били библиотекари градске
библиотеке "Адy Ендре" из Баје, који су
посетили наше ученике у издвојеном
одељењу на Шупљаку. Приликом дружења,
у пријатној атмосфери, наши ученици су
имали прилику да закораче у свет бајки и да
уз језичке игре на користан и забаван начин
проведу час. Деца су са интересовањем
пратила активности које су протицале у
ведрој атмосфери и у пратњи осмеха
проживела јединствени доживљај.
Könyvtárosok vendégségben - 2016.12.09.
2016.december
6-án
a
Könyvtárosok
vendégségben elnevezésű program keretein
belül a ludasi kihelyezett tagozatok diákjainak
vendégei voltak a bajai Ady Endre Városi
Könyvtár
könyvtárosai.
A
közvetlen
hangulatban telt barátkozás keretein belül, a
mesék világából merítve, szójátékkal tarkított
foglalkozás tartalmas és ugyanakkor érdekes,
szórakoztató
jellegű
időtöltést
nyújtott.
A gyerekek érdeklődéssel követték a játékos
órát, mely sok vidámsággal és mosollyal övezve
egyedülálló élményt nyújtott számunkra.
Поетско вече - 09.12.2016.
Група "кАрц" је на поетској вечери у среду представила избор песама песникиње Немеш
Нађ Агнеш на којој су учествовали и ученици палићке школе "Мирослав Антић" : Ченге
Мезеи Шара, Ноеми Салаи, Река Рока, Викториа Халас, Петра Рајчић, Жофиа Арнолд.
Захваљујемо се Калмар Жужи на могућности и припремању ученика.
Nemes Nagy Ágnes kArc - 2016.12.09.
Nemes Nagy Ágnes verseiből válogatott a kArc csapata a szerdai irodalmi estjén. Szabadkán a
Raichle-palotában a költő 33 versét adták elő. Az esten a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola
diákjai is szerepeltek: Mezei Sára Csenge, Szalai Noémi, Róka Réka, Halázs Viktória, Rajčić
Petra és Arnold Zsófia. Köszönjük Kalmár Zsuzsának a lehetőséget és a felkészítést.
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Декупаж - 13.12.2016.
Ученици I/3 одељења су поводом предстојећих
празника израдили пригодне поклоне уз помоћ
Бојане и родитеља. Хвала !
Dekupázsolas első osztályban - 2016.12.13
A I/3 osztály tanulói a közelgő ünnepek alkalmából
szép munkákat készítettek Bojana és a szülők
segítségével.
Köszönjük !

Ликовни конкурс Трка Деда Мразова - 13.12.2016.
Ученици I/5 одељења су учествовали на ликовном конкурсу
Трка Деда Мразова на тему Зима. Акош Белер је освојио
награду, а остали ученици су добили захвалницу. Честитамо!

Mikulásfutás rajzpályázat - 2016.12.13.
Az I/5 osztály tanulói részt vettek a 18. Mikulásfutás alkalmából
meghirdetett rajzpályázaton, melynek témája többek között a tél
volt. Bellér Ákos munkájával díjat nyert, míg a többi tanuló
köszönőlevelet kapott. Gratulálunk!

Маја Мукић илостровала књиге - 15.12.2016.
Библиотека Палић, била је 14.12.
домаћин промоције књига поезије за децу
Симе Б.Голубовића у издању "Галаксија"
Ниш и Удружења балканских уметника.
Представљена је и Маја Мукић, ученица
II/1 ОШ "Мирослав Антић" Палић, као
илустраторка
књига
"СВАДБА У
ЗЕЧИЈЕМ ГАЈУ" и "ДЕЧЈЕГ ГЛАСА
ЗВОН". Уз Мају, књиге је представио
Немања Рађевић читајући стихове о
школи, љубави, пријатељству...
Mukić Maja könyveket illusztrált - 2016.12.15.
Dec.14-én a Palicsi könyvtár volt a házigazdája annak a könyvbemutatónak, ahol Golubović
B.Sima verseskötete került közönség elé, és amely a niši Galaksija kiadó és a Balkáni művészek
szövetsége jóvoltából látott napvilágot. Az esten Mukić Maja, a palicsi Miroslav Antić Ált.
Iskola tanulója is jelen volt, aki két kötet verseihez nyújtott illusztrációival szinesebbé, tarkábbá
tette a könyveket. A versekből Rađević Nemanja adott ízelítőt, megszólaltava az iskola,
szerelem, barátság hangnemeit.
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Заједно са родитељима се припремамо за празнике - 16.12.2016.
Ученици IV/4 разреда децембар проводе у празничној атмосфери. Израдили су ликовне
радове за конкурс "Трка Деда Мразова". Мајка ученика Такач Давида је ове године
поклонила ученицима Деда Мраза од жита. Са родитељима Мартон Тимеом и Бојаном
Јелић израдили смо пригодне украсне предмете и украсе за јелку. Захваљујемо се на
сарадњи!
A szülőkkel együtt készülünk az ünnepekre - 2016.12.16.
A IV/4 osztály tanulói decembert az ünnepi előkészületekkel töltötték. Részt vettek a
Mikulásfutás alkalmából megrendezett rajzpályázaton. Takács Mónika, Takács Dávid édesanyja
emelte a közelgő ünnep hangulatát a gyerekeknek ajándékozott Télapókkal. Márton Tímeával és
Bojana Jelićtyel kézműveskedtek a tanulók. A szülők segítségével fenyődíszeket és dísztárgyakat
készítettek. Köszönjük az együttműködést!

Припрема поклона - 20.12.2016.
Ученици I/3 разреда су у ведрој атмосфери уз помоћ родитеља припремили божићне
поклоне.
Ajándékkészítés - 2016.12.20.
Az I/3 osztály tanulói vidám hangulatban karácsonyi ajándékokat készítettek a szülők
segítségével.
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Спремамо се на празнике на Шупљаку - 20.12.2016.
У четвртак је драмска секција П.У. Наша Радост Суботица (Удружење васпитача "Помпом") за наше ђаке и другове из вртића приказала представу "Гусари и Деда Мраз". На
крају представе је Деда Мраз поделио поклоне деци. Следећи дан, у петак поподне је
организована радионица за родитеље и ђаке где су направљени прелепи новогодишњи
украси. Деца су на крају приказала и божићну представу. У недељу увече је у Месној
заједници Шупљак организован традиционални божићни програм у којем су учествовали и
наши ученици. Било је то лепо и пријатно празнично вече.
Ünnepekre hangolódva Ludason - 2016.12.20.
Csütörtökön a "Pom-pom" Civil Szervezet drámacsoport előadásában iskolánk tanulói és az
ovisok megtekintették a Télapó és a kalózok című előadást. A gyerekek nagy örömére eljött
hozzánk a Télapó is, ajándékokkal kedveskedve nekik. Pénteken délután a szülők és a tanulók
számára kézműves foglalkozást tartottunk, amelyen szebbnél-szebb karácsonyi díszek készültek.
A foglalkozást a tanulók betlehemi műsora zárta. Vasárnap este a ludasi Helyi Közösség
nagytermében megrendezésre került a hagyományos karácsonyi műsor, amelyen iskolánk tanulói
i felléptek. Meghitt, szép estét szereztek a nagyszámú közönség számára.
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Посета фестивалу науке и музеју николе тесле у Београду - 21.12.2016.
У петак 16.12.2016. у пратњи наставника:
Мире Мијић, Меланије Јакшић, Марте
Шереш и Младинка Ђукића неки ученици
виших разреда наше школе посетили су
јубиларни X Фестивал науке као и Музеј
Николе Тесле у Београду. Путовање до
Београда је протекло у веселој атмосфери
која је на фестивалу прерасла у радознало
посматрање, испитивање и одушевљење
интерактивним
поставкама
и
експериментима у којима су и сами могли да
учествују. Посета Фестивалу науке се могла
искористити као допуна наставног програма
на ком се експерименти из уџбеника изводе
уживо. Време од пар сати је искоришћено за
шетњу Кнез Михајловом, преко Трга Николе
Пашића и Крунском улицом до Музеја
Николе Тесле где су се могли упознати са
делом великог српског и светског научника,
генија свих времена, Николе Тесле. Иако је
температура била испод нуле и умор помало
чинио своје, весела граја није изостала ни
при повратку кући.

У новом оделу бале од сламе - 22.12.2016.
У близини школе на Шупљаку су бале од сламе
добиле ново одело, које у лику Деда Мраза и
Снешка Белића поздрављају пролазнике.
Szalmabábuink új köntösben - 2016.12.22.
Új ruhában pompáznak a ludasi iskola környékén
felállított szalmabábuk: Mikulás- és
hóemberjelmezben köszöntik a járókelőket.
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Зимске чаролије - 23.12.2016.
Уз велику помоћ и предивно дружење са родитељима, ученици II/2 су украсили учионицу
и на тај начин пожелели добродошлицу Новој 2017. години.
Téli varázs - 2016.12.23.
A II/2 tagozat tanulói a szülőkkel eltöltött kellemes óra keretein belül,-segítségük mellett díszeket
készítettek s így köszöntötték az Új 2017-es évet.

Спремамо се за празнике - 23.12.2016.
Поводом новогодишњих празника ученици III/1 и III/2 су правили украсне вазе декупаж
техником. Мале и спретне руке наших ђака, уз помоћ своје маште направиле су дивне
креације. У томе нам је помогла Бојана.
Készülődünk az ünnepekre - 2016.12.23.
Az Újévi ünnepekre készülődve a III/1és a III/2 tagozatok tanulói vázákat díszítettek dekupázs
technikával. Tanulóink ügyes kezei és élénk fantáziája nyomán szép alkotások születtek.
Ebben Bojana segített nekünk.
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Божићно књижевно вече на Палићу - 26.12.2016.
16.12.2016. године ученици II/3 разреда рецитовали су у конференцијској сали Велике
терасе на Палићу.
Karácsonyi irodalmi est Palicson - 2016.12.26.
2016.12.16-án a II3 osztály tanulói részt vettek a palicsi Vigadóban rendezett Karácsonyi
irodalmi esten és kézműves foglalkozáson.

Претпразнична изложба - 28.12.2016.
Поводом отварања изложбе ликовне секције АБЦ & Т прикладним рецитацијама и
песмама учествовале су и Амадеа Халас, Анабела Гилице и Кристиана Боснаи.
Kiállítás-megnyitó - 2016.12.28.
Ünnepek előtti kiállítás címmel nyílt meg december 21-én Török István és az ABC & T
képzőművészeti csoport tagjainak kiállítása. Az ünnepélyes megnyitót Halász Amadea, Gilice
Annabella és Bosznai Krisztianna szavalatai és énekszámai tették ünnepélyesebbé.
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Гимнастика и тенис - 29.12.2016.
Спортисти у II/4 одељењу су били веома успешни у првом полугодишту. Алеx Чупак је
био успешан у гимнастици, а Ема Пешут у тенису. Честитамо!
Szertorna és tenisz - 2016.12.29.
A II/4 osztály sportolói igazán sikeresek voltak az első félévben. Csupák Alex szertornából, Pesut
Emma pedig teniszből ért el kiemelkedő eredményeket. Gratulálunk!

Припрема за празнике - 29.12.2016.
Ученици II/4 разреда су се припремали за празнике. Правили су лепе украсе и икебане.
Készülődés az ünnepekre - 2016.12.29.
A II/4 osztály tanulói a közeledő ünnepek alkalmával asztaldíszeket készítettek.

Прва награда за Ивану Чуљак - 23.01.2017.
Ученица VIII/1 разреда, Ивана Чуљак, на
Међународном такмичењу у Јапану на тему
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА освојила је прву награду.
Честитке за нашу Ивану, а наравно и за њеног
наставника ликовне културе Милана Марковића.
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Első díj - 2017.01.23.
Čuljak Ivana VIII/1 osztályos tanuló, a Japánban
megrendezésre kerülő Nemzetközi versenyen első
díjat nyert képzőművészetből a FÖLD BOLYGÓ
téma kapcsán.
Gratulálunk Ivananak és persze tanárának Marković
Milannak.

Школско такмичење из математике - 25.01.2017.
У четвртак 19.01.2017. одржано је школско такмичење из математике. На такмичењу је
учествовало 97 ученика. Честитамо свим учесницима на успеху! Резултати школског
такмичења из математике се налазе у одељку - Такмичења.
Iskolai matematikaverseny - 2017.01.25.
Csütörtökön, 2017.01.19-én megtartottuk iskolánkban az iskolai matematikaversenyt. A
versenyen 97 tanuló vett részt.
Minden résztvevőnek gratulálunk!
Az eredmények az iskola honlapján a Versenyek címszó alatt találhatók.

Школска слава Свети Сава - 27.01.2017.
Ученици и наставници наше школе су свечаним
програмом обележили школску славу Свети Сава.
Као и сваке године светосавски програм је започео
уз освештење и ломљење чеснице. Након тога, отац
Миодраг Шипка, говорио је о значају српског
просветитеља Растка Немањића.
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Szent Száva napja - 2017.01.27.
Iskolánk tanulói és tanárai alkalmi műsorral
ünnepelték Szent Száva napját. Mint minden
évben a rendezvény az ünnepi kalács
megáldásával kezdődött s utána Šipka Miodrag
atya Rastko Nemanjić személyének és
tevékenységeinek
jelentőségéről
beszélt,
többekközt a szerb iskolarendszer megalapítói
szerepére vonatkozóan.

Такмичење из математике Цурие - 06.02.2017.
У Сенти, у Гимназији за таленте је 3. фебруара одржано такмичење из математике.
Учествовало је 103 ученика од трећег до десетог разреда који су на три претходна
такмичења постигли најбоље резултате. Нашу школу су представљале ученице Жофиа
Макра из одељења VII/4 и Емеше Кемивеш из одељења VI/3. Емеше Кемивеш је постигла
треће место, а Жофији Макра је уручена похвала. Честитамо !
Curie matematikaverseny - 2017.02.06.
Zentán február 3-án a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban szervezeték meg a Curie
matematikaverseny területi döntőjét. A megmérettetésre 103 tanulót – háromtól tizedik osztályig
– hívtak meg, akik a döntőt megelőző három levelező forduló után a legjobbnak bizonyultak.
Iskolánkat Makra Zsófia a VII/4 osztály tanulója és Kőműves Emese a VI/3 osztály tanulója
képviselték. Kőműves Emese korosztályának harmadik helyzettje lett, Makra Zsófia pedig
dícséretben részesült.
Gratulálunk !
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Зимске радости на Лудашком језеру - 07.02.2017.
Последњег дана јануара одржали смо интересантан час физичког васпитања. Залеђено
Лудашко језеро је било је идеална прилика да се опробамо у клизању, санкању и ходању
на леду. Упркос хладном времену деца су се одлично провела, а на крају часа смо се сви
окрепили топлим чајем.
Téli örömök a Ludasi-tavon - 2017.02.07.
Január utolsó napján rendhagyó tornaórát tartottunk: a tanulók a befagyott Ludasi-tavon
csúszkáltak, szánkóztak, "belekóstoltak" a jégkorongozásba, és akadt, aki korcsolyával lépett a
jégre.
A gyerekek a csípős hideg ellenére remekül szórakoztak. Az óra végén mindenkinek jólesett a
finom forró tea.

Дан сигурнијег интернета - 07.02.2017.
Поводом обележавања Дана сигурнијег интернета, Фондација Тијана Јурић организовала
је наградни квиз о познавању коришћења интернета. На овом едукативном квизу узели су
учешће и ученици наше школе и надамо се успешно одговорили на питања везана за
безбедност на интернету.
A biztonságosabb internet-használat napja - 2017.02.07.
A biztonságosabb internet napja alkalmából a Tijana Jurić alapítvány jutalom kvízt szervezett az
internet-használat ismerete kapcsán. Az oktató jellegű kvíz foglalkozásán belül tanulóink
sikeresen válaszoltak a bioztonságos internetezést felölelő kérdésekre.
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Математичари наше школе у Новом Саду - 13.02.2017.
Ученици наше школе су 11.02.2017. године учествовали на такмичењу из математике.
Поред решавања задатака указала се прилика и за дружење младих талената, као и за
неизбежну игру. Имали смо леп и успешан дан.
Bátaszéki matematikaversenyen - 2017.02.13.
A versenyt az újvidéki Petőfi Sándor Ált. Iskolában szervezték. A feladatmegoldás mellett a
tanulóknak volt idejük barátkozni és játszani is. Kellemes és erdményes napunk volt.

Престани пре него што почнеш – предавања на тему превенције наркоманије 14.02.2017.
У уторак 14. фебруара 2017. године у нашој
школи, у организацији удружења АУРОРА,
одржана
су
предавања
у
склопу
превентивних
активности
против
наркоманије. Ученици од четвртог до осмог
разреда имали су прилике да чују, из личног
искуства бившег уживаоца дрога Ј.О. из
удружења МАРИТА, на који начин се
постаје зависник, које су врсте дрога и шта
значи бити психички и физички завистан, са
којим последицама се суочавао док их је
користио, а са којим последицама се и даље
бори. Ученици су показали интересовање
пажљивим слушањем и многим питањима које су поставили предавачу. Захваљујемо се
предавачу на отворености и спремности да своје искуство подели са ђацима.
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Hagyd abba még mielőtt elkezdenéd-előadás a kábítószer-használat megelőzése érdekében 2017.02.14.
Kedden, 2017. február 14-én
iskolánkban,
az
AURORA
egyesület szervezésében előadást
tartottunk a kábítószer-használat
megelőzése érdekében. A IV-VIII
osztályos tanulóknak alkalma nyílt
hallani a MARITA szervezet
tagjainak történeteit, akik maguk is
kábítószer-használók voltak,- a
kábítószer fajtáiról és, hogy mit
jelent a pszichikai és fizikai
függőség, valamint, hogy milyen
következményekkel kell küzdeniük.
A tanulók érdeklődéssel hallgatták az előadást és kérdéseket tettek fel az előadónak, akinek
ezúton is köszönjük a nyitott hozzáállást.
Математичко такмичење Зрињи Илона - 17.02.2017.
Ученици од другог до осмог разреда су решавали занимљиве задатке. Радознало чека
резултате 41 учесник. Свим ученицима честитамо на успеху.
Zrínyi Ilona matematikaverseny - 2017.02.17.
Az érdekes feladatsorokat összesen 41 tanuló oldotta meg. A tanulók kíváncsian várják az
eredményeket. Minden, a versenyen részt vett tanulónak, gratulálunk és minél több pontszámot
kívánunk.
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Градско такмичење из математике - 25.02.2017.
По четврти пут у нашој школи се одржало Градско такмичење из математике.
Директорица Габриела Тот је поздравила присутне и након речи подршке Љубице
Киселички, Небојша Гвозденовић, председник Удружења математичара, свечано је
отворио такмичење.
Városi matematika verseny - 2017.02.25.
Negyedik alkalommal került megrendezésre iskolánkban a városi matematika verseny.
Tóth Gabriella igatgatónő bátorító szavai után Ljubica Kiselički az utasításokat ismertette, majd a
versenyt Gvozdenović Nebojša-a Matematikusok szövetségének elnöke nyitotta meg.

Били смо креативни - 25.02.2017.
На часу ликовне културе ученици 1/3 разреда су од папирних тањира направили
интересантне фигуре. Добро смо се забављали.
Ügyeskedtünk - 2017.02.25.
Az 1/3 osztály tanulói rajzórán érdekes állatfigurákat készítettek papírtányérokból. Jól
szórakoztunk.
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Читам и скитам - 01.03.2017.
Поводом традиционалне акције ЧИТАМ И
СКИТАМ, данас су нас посетили библиотекари
Градске библиотеке из Суботице Маријана Теноди
и Хелена Омеровић. Том приликом разговарали су
са ученицима о народној књижевности и упознали
су ученике са начином учествовања у наградном
квизу.

Kalandozás Könyvországban - 2017.03.01.
A Szabadkai Városi Könyvtárból Omerović Helena és
Tenodi Marijana iskolánkba látogattak, hogy
részletesen ismertessék tanulóinkkal a Kalandozás
Könyvországban olvasásnépszerűsítő nyereményjáték
lehetőségeit.
A népköltészetből merített érdekes olvasmányok
megismerését- és az online kérdőív kitöltését követően
a bejelentkezők részt vesznek az április 1-jén
sorrakerülő sorsoláson is.

Успешни спортисти - 05.03.2017.
Ученици VI/4 одељења Денис Батори, Акош Шаркањ и
Марио Бин проглашени су за најбоље играче у пионирској
фудбалској екипи "Виноградар".

Eredményes sportolóink - 2017.03.05.
A VI/4 osztály tanulói, Bátori Denisz, Sárkány Ákos és Bűn
Márió a Vinogradar FK pionir csapatában játszanak és továbbra is
igen eredményesek.
Sárkány Ákost az I. Kmec Attila "Kele" emléktornán a legjobb
hazai játékosnak nyilvánították.
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Изненађење - 07.03.2017.
Захваљујући оцу нашег ученика II/4 одељења, Томашу Марушинецу, ученици II/4 и VI/4
одељења од сада имају леп и практичан орман за своје ствари док бораве у школи.
Захваљујемо се на овом лепом гесту.
Meglepetés - 2017.03.07.
A II/4 és a VI/4 osztály tanulóinak közös kívánsága teljesülhetett, egy gyönyörű szekrényt
kaptak. Az esztétikus és nagyon praktikus szekrényt a II/4 osztály tanulójának, Marusinec
Tamásnak és apukájának köszönhetjük.

Такмичења из математике Зрињи Илона - 08.03.2017.
Ученици наше школе Акош Чисар III/4,
Емеше Кемивеш VI/3, Река Чикош VIII/3
и Емеше Богнар VIII/3 су били позвани
на доделу награда из математичког
такмичења ЗРИЊИ ИЛОНА које је
одржано у Гимназији "Бóлyаи" у Сенти.
Емеше Кемивеш VI/3 је захваљујући
свом изузетном напору стекла право
такмичења које ће се одржати у
Дебрецену, у Мађарској. Честитамо !
Резултати: Емеше Кемивеш VI/3 1.
место, Река Чикош VIII/3 4. место, Акош
Чисар III/4 5. место Емеше Богнар VIII/3
6. место

Zrínyi Ilona matematikeverseny - 2017.03.08.
Iskolánk tanulói közül Csiszár Ákos III/4, Kőműves Emese VI/3, Csikós Réka VIII/3 és Bognár
Emese VIII/3 osztály tanulói kaptak meghívást a Zrínyi Ilona matematikaverseny díjátadójára,
melyet március 7.-én tartottak a Bólyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, Zentán.
Kőműves Emese ezzel a nagyszerű eredménnyel jogot szerzett a döntőben való részvételre,
amely Debrecenben kerül megrendezésre. Eredmények: Kőműves Emese VI/3 1. hely, Csikós
Réka VIII/3 4. hely, Csiszár Ákos III/4 5. hely, Emese Bognár VIII/3 6. hely. Gratulálunk!
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Фудбал, математика и шах - 10.03.2017.
Ученици IV/4 разреда су у другом
полугодишту били успешни и на школским
и ваншколским такмичењима. Фудбалери
Чупак Алберт, Ковач Мате, Мартон Оливер,
Екреш Левенте и Такач Давид су били
чланови екипе "Виноградар", која је
победила у лиги. Чупак Алберт је проглашен
за најбољег играча. Ученица Чисар Вираг је
члан шаховског клуба "Арагониаи Беатриx"
и на општинском такмичењу је освојила 3.
место. Вираг је са Конц Анитом била
успешна и на такмичењима из математике.
Вираг је освојила 3. место на градском
такмичењу, а 1. место на такмичењу "Бáтасзéки" где је Анита била друга. Свим ученицима
и у будуће желимо успешан и упоран рад.
Labdarúgás, matematika és sakk - 2017.03.10.
A IV/4 osztály tanulói a II. félévben
eredményesek voltak az iskolán kívüli- és
iskolai versenyeken egyaránt. Csécsei Arnold,
Márton Oliver, Csupák Albert, Ökrös Levente
és Takács Dávid a Vinogradar focicsapat
játékosaiként első helyet szereztek. Csupák
Albert egyben a liga legjobb játékosa címet is
kiérdemelte.
Csiszár Virág az Aragóniai Beatrix sakk-klub
tagjaként 3. helyezést szerzett a községi
versenyen
és
Konc
Anitával
együtt
matematikából is sikeres volt. Virág 3.
helyezést ért el a Városi Matematikaversenyen
és 1. helyezést a Bátaszéki matematikaversenyen, ahol Anita 2. lett. További kitartó munkát
kívánunk!
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Дан школе - 14.03.2017.
Поводом Дана школе наши учениц су са својим наставницима и учитељима организовали
различите едукативне и забавне активности на којима су показали своје знање и вештине.
Iskolanap - 2017.03.14.
Az iskolanap alkalmából iskolánk tanulói tanáraikkal, oktató és szórakoztató jellegű
tevékenységek keretein belül sokrétű tudásukat is megmutathatták.
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Књижевни сусрет - 15.03.2017.
Наши ученици су били гости палићке
библиотеке где је одржана презентација
књига дечијег писца Колар Арпада,
добитника награде Атиле Јожефа. Писац и
приповедач је у живописној атмосфери
представио своја издања и у директном
контакту са децом оставио је незабораван
доживљај.

Író-olvasó találkozó - 2017.03.15.
Iskolánk tanulói részesei lehettek Kollár Árpád
József
Attila-díjas
író,
költő
könyvbemutatójának,
melyre
a
palicsi
könyvtárban
került
sor
2017.03.15-én.
Az író-olvasó találkozó vidám hangulatban telt,
ahol a gyerekek a Milyen madár című
verseskötetből, és az A Völgy, írta Tárkony
című meseregény alkotásaiból kaphattak
ízelítőt.
A modern megközelítés és a gyermeki látásmód
egybefonódásával született szószerkezetek,
valamint a közvetlen kapcsolat eredményezte
építő jellegű beszélgetés feledhetetlen élményt
nyújtottak számunkra.
Кенгур без граница 2017. - 16.03.2017.
Друштво математичара Србије, с одобрењем
Међународне асоцијације "Кенгур без
граница" са центром у Паризу, од школске
2006/2007. године организује у Србији
Међународно
математичко
такмичење
"Кенгур без граница". И ове године је наша
школа узела учешће на овом масовном
такмичењу са укупно 138 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. На претходном
такмичењу 2013. године, учествовало је преко 5 милиона ученика из Русије, Немачке,
Пољске, Италије, Венецуеле, Бразила, Мађарске, Белорусије, Чешке, Француске, Порто
Рика, Холандије, Србије, Ирана, Кипра...
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Kenguru határok nélkül 2017. - 2017.03.16.
A Szerbiai Matematikusok szövetsége a párizsi
székhelyű Kenguru határok nélkül nevű
Nemzetközi
rendezvény
keretein
belül
2006/2007-évtől
kezdve
megszervezi
Szerbiában a Kenguru határok nélkül nevű
Nemzetközi matematikaversenyt. Iskolánk az
idén 138 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.
Az előző versenyen, 2013-ban több mint 5 millió tanuló vett részt Oroszországból,
Németországból,
Lengyelországból,
Olaszországból,
Venezuellából,
Brazíliából,
Magyarországról, Fehéroroszországból, Csehországból, Franciaországból, Puerto Ricoból,
Hollandiából, Szerbiából, Iránból, Ciprusról stb.
Општинско такмичење из мађарског језика - 20.03.2017.
У Чантавиру је одржано општинско
такмичење из мађарског језика и граматике
где су наши ученици постигли одличне
резултате. Пети разред: Акош Берењи
(1.место) и Река Хорват (3.место) шести
разред: Рамона Нјерш Бако (1.место) и
Жофиа Арнолд (2.место) осми разред:
Богларка Б.Варга (2.место) Успешне су,
такође, биле и ученице: Дора Футо, Лилиана
Боснаи, Река Губи. Ментори: Ержебет
Куктин и Илдико Арнолд.

Községi magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny - 2017.03.20.
Csantavéren tartották meg a Községi magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyt. Iskolánk tanulói
nagyon szép eredményeket értek el. Az ötödikesek közül Berényi Ákos 1. Horváth Réka 3.
helyezett. A hatodikosok mezőnyében Nyers Bakó Ramóna 1. és Arnold Zsófia 2. helyezett. A
nyolcadikos B.Varga Boglárka pedig 2. helyezést ért el.
Futó Dóra, Bosznai Lilianna és Gubi Réka is remekül teljesített.
Mentorok: Kuktin Erzsébet és Arnold Ildikó.
A körzeti versenyhez további sikeres felkészülést kívánunk!
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Маскенбал - 20.03.2017.
И прваци су учествовали на маскенбалу који се одржавао у школи. Учествовали су са
интересантним маскама, након чега су имали прилике да окусе и уштипке које су им
спремили родитељи.
Jelmezbál - 2017.03.20.
Az elsősök is részt vettek az iskolában megtartott jelmezbálon. Ötletes jelmezekben léptek fel.
Utána farsangi fánkokkal kedveskedtek nekik a szülők, majd jót buliztak.

Окружно шаховско такмичење основних школа - 21.03.2017.
Ученици наше школе остварили су запажене резултате на окружном шаховском
такмичењу основних школа. Чланови шаховске секције освојили су 4 прва, 4 друга и 2
трећа места и пласирали су се на републичко такмичење. Постигнути резултати указују да
је већ трећу годину заредом наша школа најбоља у округу. ПОЈЕДИНАЧНО
ТАКМИЧЕЊЕ ДЕВОЈЧИЦА-Други разред разред 1. место Корхец Богларка, шести разред
1. место Берењи Николет, 2. место Б.Варга Жофиа, 7. разред 1. место Јујић Петра, 2. место
Сич Изабел, 3. место Корхец Виола, 8. разред 2. место Богнар Нора.
ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ ДЕВОЈЧИЦА 1. место ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" ПАЛИЋ
(Сич Евелин, Сич Изабел, Јујић Петра).
ПОЈЕДИНАЧНО ТАКМИЧЕЊЕ ДЕЧАКА 7. разред 2. место Месарош Виктор 8. разред,
3. место Гвозденовић Илија
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Az általános iskolák körzeti sakkversenye - 2017.03.21.
A szerbiai általános iskolák szabadkai körzeti sakkversenyén iskolánk nővendékei kimagasló
eredményt értek el!
A tanulók 4 első, 4 második és 2 harmadik helyezést értek el és továbbjutottak az orszćgos
versenyre. Ezzel az eredménysorral iskolánk továbbra is a legeredményesebb álatlános iskolának
számít az Észak-bácskai körzetben.
LEÁNYOK EGYÉNI VERSENYE
2. osztály
1. hely Korhecz Boglárka
6. osztály
1. hely Berényi Nikolett
2. hely B.Varga Zsófia
7. osztály
1. hely Jujić Petra
2. hely Szűcs Izabel
3. hely Korhecz Viola
8. osztály
2. hely Bognár Nóra
LEÁYNOK CSAPATVERSENYE
1. hely MIROSLAV ANTIC Á.I. PALICS (Szűcs Evelin, Szűcs Izabel, Jujić Petra)

FIÚK EGYÉNI VERSENYE
7. osztály
2. hely Mesaroš Viktor
8. osztály
3. hely Gvozdenović Ilija
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Орјентационо такмичење - 22.03.2017.
Ученици наше школе, чланови планинарског клуба „СПАРТАК“-секција за планинарску
орјентацију, учествовали су 18.03.2017.г на ОРЈЕНТАЦИОНОМ такмичењу на
СТРАЖИЛОВУ (Фрушка гора- прво коло орјентиринг такмичења СРБИЈЕ). У категорији
ПИОНИРИ-ПИОНИРКЕ (екипно) освојили су друга места и сребрене медаље!
ПИОНИРКЕ: Ледењак Лорена, Ивона Лудаић и Дудаш Сара ПИОНИРИ: Орловић Алекса,
Ђукић Никола и Бенеш Илија Честитамо !!!!
Tájékozódási verseny - 2017.03.22.
Iskolánk tanulói, kik tagjai a Spartak hegymászóklubnak, 2017.03.18-án tájékozódási versenyen
vettek részt Stražilovon.
A pionírok (csapat) kategóriájában második helyezést értek el és ezáltal ezüstérmet szereztek.
A csapat lány tagjai: Ledenjak Lorena, Ludaić Ivona és Dudaš Sara.
A csapat fiú tagjai: Orlović Aleksa, Đukić Nikola és Beneš Ilija.
Gratulálunk!

Треће место из српског језика за Нину Фирстнер - 22.03.2017.
Ученица V/2 одељења, Нина Фирстнер,
освојила је треће место на општинском
такмичењу из српског језика и језичке
културе у ОШ "Свети Сава" и стекла право
да учествује на окружном такмичењу у
априлу које ће се одржати у ОШ "Милош
Црњански".

Harmadik helyezés Fürstner Nina részére - 2017.03.22.
Fürstner Nina, az V/2 tanulója, harmadik helyezett lett a szerb nyelv községi versenyén, melyet a
Szent Száva Általános Iskolában tartottak meg. Ezzel lehetőséget nyert a körzeti versenyen való
részvételre, melyet áprilisban a Miloš Crnjanski Ált. Isk.-ban szerveznek meg.
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Предавање у циљу превенције наркоманије - 22.03.2017.
У среду, 22.03.2017. године, четвртих и петих разреда присууствовали су предавању у
циљу превенције наркоманије, након чега су ученици постављали питања. Овим
предавањем започео је низ предавања који ће уследити за ученике шестих, седмих и осмих
разреда.
Előadás a droghasználat megelőzése céljából - 2017.03.22.
Szerdán, 2017. márc. 22-én iskolánk V. és IV. osztályos tanulói részt vettek azon az előadáson,
mely
a
droghasználat
megelőzésére
irányult.
Az előadó által történő számos élő példa felidézése után, a gyerekek kérdéseket tehettek fel s
éltek is ezen lehetőséggel. Az előadást érdeklődve követték, mely kitért a droghasználat ottlapuló
veszélyeire.
Ezzel, megkezdődött az az előadássorozat, melyen április folyamán a VI., VII., és VIII. osztályos
tanulók magyar tagozatai fognak részt venni.

Ликовни конкурс - 28.03.2017.
Омеровић Ивор и Флеисцхман Леон, ученици II/3
разреда, освојили су трећу награду на ликовном
конкурсу "Смиле" Суботица.

Rajzpályázat - 2017.03.28.
A Smile Nagycsaládos Egyesület rajzpályázatán
Omerović Ivor és Fleischman Leon, a II/3 osztály
tanulói, harmadik helyezést értek el.
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Такмичење из биологије - 28.03.2017.
У недељу 5. марта наши ученици су учестовали на општинском такмичењу из биологије.
Ученице шестих разреда из области зоологије, Николет Војнић и Ноеми Салаи, постигле
су треће место, док је Виола Сабо из области анатомије човека такође заузела треће место.
Biológia verseny - 2017.03.28.
2017. március 5-én, vasárnap, tanulóink a községi vesenytesztet írtak biológiából.
Hatodikos tanulóink közül Vojnić Nikolett és Szalai Noémi harmadik helyezést értek el. Ők az
állatan rejtelmeiben tájékozódtak ügyesen. Míg Szabó Viola nagyon ügyesen eligazodott az
emberi anatómia részleteiben. Ő is harmadik helyezett lett.

Правописно такмичење - 31.03.2017.
Правописно такмичење
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - 2017.03.31.
A Simonyi Zsigmond helyesírás versenyt az Október 10 Általános Iskolában tartották, melyen
iskolánkat három hatodikos tanuló képviselte:
B. Varga Zsófia 2. helyezett
Kőműves Emese 3. helyezett
Omerović Imola 4. helyezett lett.
Szívből gratulálunk a szép eredményekhez!

- 70 -

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Математичко такмичење "Бaтасeки", Батасек, Мађарска - 02.04.2017.
Финале математичког такмичења "Бaтасeки" одржано је 24.03.2017. године у Мађарској.
Нашу школу је представила ученица Кемивеш Емеше из VI/3 одељења.
XXVIII. Bátaszéki Matematikaverseny, Bátaszék - 2017.04.02.
A XXVIII. Bátaszéki Matematikaverseny döntőjét pénteken, 2017. március 24-én rendezték meg
a bátaszéki Cikádor Általános Iskolában. Iskolánkat Kőműves Emese VI/3 osztályos tanuló
képviselte ezen a rangos megmérettetésen.

Окружно такмичење из мађарског језика - 10.04.2017.
На окружном такмичењу из матерњег језика и правописа
ученици наше школе постигли су лепе резултате. 3. местоАкош Берењи V/3, 4. место-Б. Варга Богларка VIII/4
Честитамо!

Körzeti verseny magyar nyelvből - 2017.04.10.

A körzeti anyanyelvi és nyelvhelyességi versenyen iskolánk
tanulói nagyon szép eredményeket értek el.
Berényi Ákos – V/3 – 3. helyezés.
B.Varga Boglárka – VIII/4 – 4. helyezés.
A továbbjutónak szívből gratulálunk, és további jó felkészülést
kívánunk!
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Математичко такмичење "Макошхази", Сегедин - 12.04.2017.
Ове године смо се одазвали на позив основне школе "Бониферт Домонкош" из Сегедина за математичко такмичење " Макошхази " које је организовано 10. априла 2017. године. На
овом престижном такмичењу нашу школу су представљале две ученице: Емеше Кемивеш
(VI/3) и Кинга Шереш (VII/4). Емеше је постигла треће место. Честитамо!
Makkosházi Matematikaverseny 2017, Szeged - 2017.04.12.
Az idei évben meghívást kaptunk Szegedre a Bonifert Domonkos Általános Iskolába a
Makkosházi Matematikaversenyre, melyet 2017. április 10-én szerveztek meg. Iskolánkat két
tanuló képviselte ezen a rangos versenyen: Kőműves Emese VI/3 és Sörös Kinga VII/4. Emese 3.
helyezést ért el. Gratulálunk!

Плесом до успеха - 12.04.2017.
Анита Конц и Река Арнолд се баве модерним балетом.
Већ годинама су чланице " Креатив студиа " и 09.04.
2017. су освојиле 1. и 2. место на републичком
такмичењу у Новом Саду. Сада се са осталим
разиграним и срећним другарицама спремају у
Аустрију. Радујемо се њиховом успеху.

Eltáncoltak a sikerig - 2017.04.12.
Konc Anita és Arnold Réka modernbalett szakcsoportra
járnak. A Creativ Studio tagjaként 2017. 04.09- én 1. és 2.
helyezést értek el Újvidéken, az országos versenyen.
Júniusba Ausztriába készülnek a nemzetközi versenyre.
Velük együtt örülünk a sikereiknek.
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Камп сликарства на Шупљаку - 15.04.2017.
Сликар Иштван Терек је са још неколико чланова АБЦ&Т сликарске групе био гост наше
школе на Лудашу. Господин Терек је водио радионицу са ученицима на тему четири
годишња доба које су наши ученици показали пратећи промену једног дрвета.
Festőtábor Ludason - 2017.04.15.
Török István festőművész és az ABC&T nevű képzőművészeti szakkör néhány tagja voltak a
ludasi iskola vendégei. Török művész úr kézműves délelőttöt tartott az iskolásoknak. A
foglalkozás témája a négy évszak ábrázolása volt, amit a gyerekek egy fa változásán keresztül
szemléltettek.

Ускршња изложба јаја на Шупљаку - 15.04.2017.
Ученици наше школе су са децом из забавишта посетили оближњу ергелу "Фуриосо" где
су имали прилике да погледају изложбу ускршњих јаја.
Húsvéti tojáskiállítás Ludason - 2017.04.15.
Iskolánk tanulóival és az óvodásokkal ellátogattunk a Furioso Lovascentrumba, ahol a Húsvéti
tojáskiállítást tekintettük meg.

Ускршња сламната декорација на Шупљаку - 15.04.2017.
Са почетком Ускрса у близини наше школе на
Шупљаку, постављена је сламната лутка.

Húsvéti szalmabábok Ludason - 2017.04.15.
Húsvét közeledtével az iskolánk közelében felállított
szalmabábok új ruhában pompáznak.
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Литерарно вече - 19.04.2017.
У свечаној сали наше школе, поводом 200
година од рођења Јаноша Арања, уметничка
група КАРЦ је баладама и песмама музички
дочарала мисли и фантастичну језичку
генијалност Јаноша Арања.

Karc Irodalmi Kávéház - 2017.04.19.
Iskolánk dísztermében került megrendezésre Arany János születésnapi kArc című műsora.
Köszönjük a művészeknek, hogy idevarázsolták a balladákon és verseken keresztül, a zenén és a
drámán át Arany gondolatait, és fantasztikus nyelvi zsenialitását. A díszterem zsúfolásig megtelt
lelkes közönséggel.
Окружно такмичење из српског језика - 19.04.2017.
Ученица V/2 одељења, Нина Фирстнер, освојила је друго место на Окружном такмичењу
из српског језика и језичке културе које је одржано 9. априла у ОШ "Милош Црњански".
Честитамо !
Körzeti verseny Szerb nyelvből - 2017.04.19.
Fürstner Nina, az V/2 tagozat tanulója második helyezett lett a a szerb nyelv versenyén.
Gratulálunk!
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IV Мађарско међународно такмичење из математике - 07.05.2017.
На IV Међународном мађарском математичком такмичењу које је ове године одржано у
Украјини, у месту Трансцарпатхиа Берехово, нашу школу представљале су ученице Емеше
Кемивеш (VI/3) и Шереш Кинга (VII/4). Ученица Емеше Кемивеш је добила похвалу.
Честитамо!
IV. Nemzetközi magyar matematikaverseny - 2017.05.07.
Iskolánkat Kőműves Emese (VI/3) és Sörös Kinga (VII/4) képviselték a IV. Nemzetközi Magyar
Matematikaversenyen, melyet idén Ukrajnában, Kárpátalján Beregszász városában rendeztek
meg.
Kőműves Emese dícséretben részesült. Gratulálunk!

АМВ 2017 - 12.05.2017.
Драмска секција II/4 разреда освојила је прво место на Уметничком такмичењу основних
школа. Честитамо!
AMV 2017 - 2017.05.12.
A II/4 osztály tanulói színjátszás kategóriában első helyezést értek el a 2017 -es Általános
Iskolák Művészeti Vetélkedőjén.
Berényi Dorina szólóének kategóriában vett részt. Az eredményehez gratulálunk!
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Фестивал –Школска позорница- - 12.05.2017.
Драмска секција II/4 разреда учествовала је на смотри драмских
секција. Данка Лили изабрана је за наљбољу малу глумицу.
Честитамо!
Suliszínház fesztivál - 2017.05.12.
Az ÁMV győztesei Csókán a Suliszínház Fesztivál elődöntőjén is
sikeresen szerepeltek. A csoport a díszletért és jelmezekért különdíjban
részesült. A darab főszereplője, a kiskakas, Danka Lili a legjobb színészi
alkotásért különdíjat kapott.
Gratulálunk!

Фестивал - 12.05.2017.
Драмска секција Палићка позоришна група учествовала је на смотри драмских секција.
Софија Арнолд изабрана је за наљбољу глумицу. Честитамо!
Suliszínház Csóka - 2017.05.12.
A Palicsi Színjátszó Grund csapata Csókán a Suliszínház fesztiválon 1.helyezett lett és
továbbjutott a döntőbe. Arnold Zsófia a színészi alakításáért különdíjban részesült.
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Познавање бајке - 12.05.2017.
У Бачком Петровом Селу одржано је такмичење из познавања бајки на којем су
учествовали и наши ученици. Од тридесет група, састављених од ученика петих и шестих
разреда, осам група је позвано на финално такмичење. Наши ученици су имали запажен
наступ. Група у саставу: Река Гуљаш Олда, Река Рока и Ноеми Салаи освојила је друго
место. Прво место је заузела група у чијем саставу су биле: Жофиа Арнолд, Жофиа
Б.Варга и Рамона Њерш Бако.
Egyszer volt, hol nem volt... mesevetélkedő - 2017.05.12.
Egyszer volt, hol nem volt... mesevetélkedőt tartottak ma Péterrévén, ahol iskolánk tanulói három
levelező fordulón át, jutottak be a döntőbe. Harminc 5.-6.-os csapat közül nyolcat hívtak meg a
döntőre. Iskolánk hatodikosai nagyon szépen szerepeltek: A Tündérkert csapat: Gulyás Oldal
Réka, Róka Réka és Szalai Noémi 2. lett, az Óperencia csapat: Arnold Zsófia, B.Varga Zsófia és
Nyers Bakó Ramóna 1. lett. Ehhez a fantasztikus eredményhez szívből gratulálunk!
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Такмичење из историје и из мађарског језика - 15.05.2017.
Такмичење из историје и из мађарског језика
Kárpát-medencei Szent László Tanulmányi- és Rajzverseny - 2017.05.15.
A Majsai Úti Általános Iskolában tartották meg 2017.05.13-án a Kárpát-medencei Szent László
Tanulmányi- és Rajzverseny szabadkai elődöntőjét. A tizenöt csapatból iskolánkat Bajári Roland,
Bátori Denisz, Halász Viktória és Szűcs Máté képviselte. Ebben az egynapos versenyprogramban
kiválóan mutatták be településünket és tudásukat.

Уметничко такмичење основних школа - 16.05.2017.
Боснаи Лилиана VII/3 – Писање новеле: посебна награда

ÁMV 2017 - 2017.05.16
Bosznai Lilianna VII/3 osztályos tanuló fogalmazásírás
kategóriában különdíjban részesült.

.
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XXIII Међународни конкурс младих песника и писаца - 16.05.2017.
Река Губи VII/4 је награђена, њена песма је објављена у Антологији младих писаца.
XXIII. Nem zetközi József Attila pályázat - 2017.05.16.
Gubi Réka a VII/4 osztály tanulója egyik díjazottja az írásművészeti pályázatnak.
Dili dal c. verse megjelent a Muzsikál az erdő c. gyermekköltészeti antológiában.

Међуокружно атлетско такмичење у Новом Саду - 17.05.2017.
Наш ученик осмог разреда, Сава Тодић, се пласирао на
међуокружно атлетско такмичење у дисциплини трчање на 100
метара. На истом је заузео треће место у групи резултатом 12,78
секунди. Сави све честитке што се успешно презентовао у
Новом Саду.

Körzetek közti atlétikaverseny Újvidéken - 2017.05.17.
Todić Sava nyolcadik osztályos tanuló 100m futásban bejutott a
körzetek közti atlétikaversenyre. Ugyanitt harmadik helyezett lett a
csoporttal s 12,78 eredménnyel. Savanak őszintén gratulálunk au
Újvidéki szerpléshez.
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Били смо вредни - 22.05.2017.
Ученици I/3 одељења су на часу чувара природе од пластичних чепова направили лепе
слике. Сви су вредно учествовали у раду.
Ügyesek voltunk - 2017.05.22.
Az I/3 osztály tanulói természetvédő órán műanyag üvegcsavarokból szép képeket készítettek.
Mindennyijan ügyesen dolgoztak.

Уметничко такмичење основних школа - 22.05.2017.
Ученица I/3 одељења, Вило Варга, добила је похвалу за
учешће на уметничком такмичењу основних школа из
ликовне културе.
ÁMV - 2017.05.22.
Varga Vilő dicséretben résesült mivel ügyesen rajzolt az
ÁMV által megszervezett versenyen.

- 80 -

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Излет - 23.05.2017.
Ученицима I/1, IV/1 и IV/2, ДИНО ПАРК је испунио сва очекивања. Могли су да се
''друже'' са диносаурусима уз пригодну причу за сваког од њих. Изузетан доживљај је била
и пројекција филма у 12 Д варијанти. Мали истраживачи прошлости су били у
катакомбама на Петроварадину, а засладили се у Музеју пчеларства породице Живановић.
Овај леп излет су и завршили у још лепшим Сремским Карловцима. Нјихови осмеси су
говорили све о томе какав је био 16. мај 2017.

Kirándulás - 2017.05.23.
Az I/1, IV/1 és IV/2 tagozatok tanulói a DINO PARKBA kirándultak, mely minden elvárásnak
eleget téve egy-egy történettel mutatta be a különböző dinoszaurusz fajtákat. Kivételes élményt
nyújtott a 12D-s film vetítése. A diákok Péterváradon megtekintették a katakombákat is, majd a
Živanović családhoz látogattak el, kik méhészetükben kóstolóval várták őket. A tartalmas
kirándulás Sremski Karlovcin ért véget. Örömteli mosolyuk a bizonyítéka, hogy a gyerekek jól
érezték magukat.
Млади пекарчићи - 24.05.2017.
Јуче смо школу испунили мирисом сланих кифлица. Руке вредних ђака IV/1 стрпљиво су
месиле укисело тесто. Фине кифлице и ружице од теста ваљали су вешто, ишчекујући да
их пробају. Кад смо их испекли – радионицу смо завршили уз дружење и дегустацију.
Kifli sütés - 2017.05.24.
Tegnap az iskolát kellemes sóskifli illat járta át. A IV/1 szorgos tanulói türelmesen meggyúrták a
tésztát, majd miután a kifliket és a rózsákat ügyesen meghengergették, kíváncsian várták, hogy
megkóstolhassák a süteményt. A hangulatos műhelymunka barátkozással ért véget.
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Друго место - 24.05.2017.
Ученици IV/4 разреда су послали радове на ликовни конкурс.
Анамарија Шлавик је освојила друго место на ликовном
конкурсу "Љубав у нама и око нас" који је расписао Италијански
културни центар у Суботици. Радујемо се успеху и честитамо.
II. helyezés - 2017.05.24.
A IV/4 osztály tanulói részt vettek az Olasz Kultúrközpont
rajzpályázatán. Slávik Annamária alkotását II. helyezéssel
jutalmazták. Gratulálunk és örülünk a sikerének.

Планинарски поход - 25.05.2017.
Планинари „СПАРТАКА“ ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“
Палић - секција за ОРЈЕНТИРИНГ, боравили су од 20. до
21. маја на ФРУШКОЈ ГОРИ – терени СТРАЖИЛОВА где
је у суботу (20.маја) одржан фестивал „ОРЈЕНТИРИНГА“
са преко 800 учесника на коме смо и ми узели учешћа са
петнаест такмичара. У оквиру акције пешачили смо од
Сремских Карловаца до Стражилова (у оба правца) , а
имали смо и кондиционе туре око Бранковог гроба видиковца и Чардака. Смештени смо били у планинарском
дому „СТРАЖИЛОВО“ где смо у слободно време правили
роштиљ за све учеснике. На акцији је учествовало 42
планинара и 3 пратиоца групе. Посебна захвалност
ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ на превозу и изузетно коректној
сарадњи. Пратиоци групе су били наставници: Милена
Савовић, Младинко Ђукић и Кривошија Феликс.
Hegymászótúra - 2017.05.25.
A Spartak hegymászói, a palicsi Miroslav Antić iskola
tájékozódási szakkör-csapata, május 20-21-ig a Fruška Goran ,Stražilovo terepén tartózkodott. Az Orjentiring fesztivál
keretein belül több mint 800 résztvevő közt 15 tanulónk is jelen
volt. Az akció keretein belül Sremski Karlovactól Stražilovoig
gyalogolt a csapat. mindkét irányba, útbaejtve a kilátót is. A
Stražilovo hegymászóotthonban voltunk elszállásolva, ahol
szabdidőnkben rostélyost sütöttünk résztvevőink számára., 42
hegymászó és 3 csapatkísérő személyében. Külön köszönet a
Szerbiai vasutak-nak az utasszállításért és a korrekt együttműködésért. Kisérők: Savović Milena,
Đukić Mladinko és Krivošija Feliks.
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На њих смо поносни - 30.05.2017.
Ученица I/3 одељења, Ана Брезовски; у категорији соло певања освојила је прво место. У
такмичењу у организацији Шах клуба Фaнчестик, у категорији цртања, ученик I//3
одељења Адел Арнолд освојио је треће место. Честитамо!
Akikre büszkék vagyunk - 2017.05.30.
A szólj síp, sóly énekverseny, szólóének kategóriában Brezovszki Anna I/3 osztályos tanuló első
helyezést ért el.
A Funchesztik sakk klub áttal megszervezett rajzversenyen Arnold Ádel I/3 osztályos tanuló
harmadik helyezést ért el.
Gratulálunk !

Кенгур без граница - финална такмичења - 31.05.2017.

Ученица VI/3 одељења, Кемивеш Емеше је освојила
друго место на финалном такмичењу Кенгур без
граница. Честитамо!

Kenguru határok nélkül - döntő - 2017.05.31.
Kőműves Emese, a VI/3 osztály tanulója egyedüliként jutott
tovább iskolánkból a Kenguru határok nélkül elnevezésű
matematikaverseny döntőjébe, melyen szintén kiválóan
szerepelt és ezüstéremmel tért haza. Gratulálunk!
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Опроштајна приредба - 05.06.2017.
У свечано окићеним учионицама, за које су заслужни ученици седмих разреда, ученици
осмих разреда присуствовали су последњем часу одељенског старешине. Након одржаног
часа, 40 осмака на српском и 44 осмака на мађарском наставном језику су се у свечаним
тоалетама упутили ка Великој тераси поред палићког језера где се одржала опроштајна
приредба. На крају приредбе најзаслужнијим ученицима подељене су Вукове дипломе и
похвале, а ове године имали смо част да, сасвим заслужено, добијемо два ученика
генерације, а то су Илија Гвозденовић (VIII/1) и Емеше Богнар (VIII/3).
Честитамо свим награђеним ученицима као и осталим ученицима на труду и залагању који
су постигли током свог осмогодишњег школовања. Овом приликом посебно желимо да се
захвалимо јавном предузећу "Парк Палић" што су нам уступили простор на Великој
тераси.

A nyolcadikosok búcsúztatója - 2017.06.05.
Az ünnepi díszítésű tantermekben, melyek a hetedik osztályos tanulóknak köszönhetők,
nyolcadikosaink megtartották az utolsó osztályfőnöki órát. A nyolcadik osztályok 40 magyar és
44 szerb tannyelvű tanulói ünnepi menetben sétáltak el a Nagyteraszhoz,-a Palicsi-tó partján,
ahol a búcsúztató megünneplésére sor került. Az ünnepély végén kiemelkedő eredményt elért
diákjainknak az iskola igazgatónője átnyújtotta a Vuk diplomákat és a dicsérőokleveleket, többek közt az idei év két jogosan kiérdemelt az évfolyam legjobb diákjainak is Gvozdenović
Ilija (VIII/1) és Bognár Emese (VIII/3) személyében. Gratulálunk tanulóinknak a jutalomhoz és a
nyolc iskolai év erőfeszítéseihez. Ezúton mondunk köszönetet a Palics park közvállalatnak, akik
biztosították számunkra a Nagyterasz helyiségét.
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Деца и уметник - 07.06.2017.
Ученици су имали изузетну прилику да на угледном часу из Ликовне културе стварају уз
помоћ и подршку нашег познатог сликара. Упознали су се са техником цртања сликарским
угљем. На крају часа смо уживали у креативним и интересантним радовима ученика.
Захваљујемо се и овом приликом госту наше школе.
Művész gyermekközelben - 2017.06.07.
A képzőművészeti óra vendége volt az ismert ludasi születésű festő. A tanulók szénnel
készitették alkotásaikat.A foglalkozás végére sok ötletgazdag és érdekes alkotás készült.
Köszönjük a közreműködést.
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Дечје позориште у нашој школи - 09.06.2017.
У нашој школи је гостовало Суботичко Дечје
позориште чији су глумци одиграли
интересантну представу на одушевљење
наших ученика нижих разреда. Уз покрете и
својствене костиме су нам представљена
догађања, чији су главни ликови Ждребе
белог коња и огромни патуљак.

A Gyermekszínház iskolánkban - 2017.06.09.
A Szabadkai Gyermekszínház társulata érdekes
előadással lepte meg iskolánk közönségét,
melyet a szerb és magyar tannyelvű tagozatok
alsós diákjai alkottak. A Fehérlófia főszereplői
Kapanyányimonyók
ellen
folytatott
küzdelmének lehettünk részesei, amely a
mozgás- és nagyszerű jelmezek alkalmazásával
lenyűgöző látványt nyújtottak.

Завршна приредба на Шупљаку - 13.06.2017.
Ученици наше школе, који похађају наставу на Шупљаку са забавиштем су организовали
завршни програм у школском дворишту. Бројна публика је са интересовањем пратила
богат програм, који је садржао рецитације, песме и представе. Лепо окружење и добра
атмосфера је пружала леп доживљај за све нас.
Záróünnepség Ludason - 2017.06.13.
Iskolánk Ludason tanuló alsós tagozatai az óvodával karöltve záróünnepséget szerveztek az
iskolaudvarban. A szép számban megjelent közönség elismerő érdeklődéssel kísérte végig a
változatos műsort, mely verseket, dalokat és jeleneteket tartalmazott. A szép környezet s a jó
hangulat maradandó élményt nyújtott mindannyiunk számára.
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На аеродрому - 15.06.2017.
Ученици I/1 одељења су посетили спортски аеродром "Иван Сарић" на Бикову. Уз
дружење и игру са домаћинима научили смо много ствари о летењу.
A repülőtéren - 2017.06.15.
Az I/1 tagozat tanulói ellátogattak a békovai (bikovoi) Ivan Sarić sportrepülőtérre.
A házigazdák társalgás és játék közepette sok mindent elmeséltek a repüléssel kapcsolatban.
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА – VERSENYEK EREDMÉNYEI
Назив такмичења
Ликовни конкурс
Јавног предузећа
"Палић - Лудаш"
Ликовни конкурс
Јавног предузећа
"Палић - Лудаш"
Ликовни конкурс
Јавног предузећа
"Палић - Лудаш"
Одбојкашки
турнир, Дебрецен
Одбојкашки
турнир, Дебрецен
Такмичење читања
и препричавања
бајки, Бајмок
Ликовни конкурс
удружења великих
породица "Смиле"
Суботица
Ликовни конкурс
удружења великих
породица "Смиле"
Суботица
Ликовни конкурс
удружења великих
породица "Смиле"
Суботица
Смотра народних
приповедача Удружење великих
породица "Смиле",
Суботица
Смотра народних
приповедача Удружење великих
породица "Смиле",
Суботица
Смотра народних
приповедача Удружење великих
породица "Смиле",
Суботица

Датум такмичења
Ментор
30.08.2016.
Сузана Киш

Име ученика
Омеровић Ивор

Освојено место
2. место

30.08.2016.

Сузана Киш

Корхец Богларка

3. место

30.08.2016.

Ервин Кањо

Хајаш Наталиа

3. место

21.08.2016.

2. место

25.10.2016.

Мирослав
Буквић Тара
Петровић
Мирослав
Гуњача Миљана
Петровић
Јадранка Мандић Данка Лили

26.11.2016.

Харгита Липтак

Варга Виллő

1. место

26.11.2016.

Сузана Киш

Корхец Богларка

1. место

26.11.2016.

Сузана Киш

Омеровић Ивор

3. место

26.11.2016.

Јадранка Мандић Данка Лили

1. место

26.11.2016.

Јадранка Мандић Пешут Ема

3. место

26.11.2016.

Илдико Арнолд

2. место

21.08.2016.
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Б.Варга Жофиа

2. место
2. место

Смотра народних 26.11.2016.
приповедача Удружење великих
породица "Смиле",
Суботица
Смотра народних 26.11.2016.
приповедача Удружење великих
породица "Смиле",
Суботица
Одбојкашки турнир 03.12.2016.
- Микулаш куп,
Дебрецен
Одбојкашки турнир 03.12.2016.
- Микулаш куп,
Дебрецен
Одбојкашки турнир 03.12.2016.
- Микулаш куп,
Дебрецен
Одбојкашки турнир 03.12.2016.
- Микулаш куп,
Дебрецен
Одбојкашки турнир 03.12.2016.
- Микулаш куп,
Дебрецен
Одбојкашки турнир 03.12.2016.
- Микулаш куп,
Дебрецен
Одбојкашки турнир 03.12.2016.
- Микулаш куп,
Дебрецен
Одбојкашки турнир 03.12.2016.
- Микулаш куп,
Дебрецен
Математичко
03.12.2016.
такмичење "Фекете
Михаљ", Сента
Математичко
03.12.2016.
такмичење "Фекете
Михаљ", Сента
Математичко
03.12.2016.
такмичење "Фекете
Михаљ", Сента
Такмичење
03.12.2016.
"Химнусз éс
Сзóзат", Суботица
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Илдико Арнолд Рока Река

1. место

Илдико Арнолд

Салаи Ноеми

Мирослав
Петровић

Гомбкете Анђела 1. место
(екипно)

Мирослав
Петровић

Сувајац Сара

1. место
(екипно)

Мирослав
Петровић

Ђорђевић
Николина

1. место
(екипно)

Мирослав
Петровић

Бастах Ванеса

1. место
(екипно)

Мирослав
Петровић

Батинић Бјанка

1. место
(екипно)

Мирослав
Петровић

Вечерина Ивана

1. место
(екипно)

Мирослав
Петровић

Звеканов Дуња

1. место
(екипно)

Мирослав
Петровић

Буквић Тара

1. место
(екипно)

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

1. место

Флора Вереш

Фаркаш Рамона

Похвала

Флора Вереш

Шереш Кинга

3. место

Ержебет Куктин

Корхец Виола

Похвала
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3. место

Математичко
03.02.2017.
такмичење
"Цурие", Сента
Шаховски турнир 03.12.2016.
"Јо Пајташ", Палић
Шаховски турнир 03.12.2016.
"Јо Пајташ", Палић
Шаховски турнир 03.12.2016.
"Јо Пајташ", Палић
Међународно
23.01.2017.
ликовно
такмичење ПЛАНЕТА ЗЕМЉА,
Јапан
Ликовни конкурс - 10.12.2016.
Трка Деда Мразова
Математичко
11.02.2017.
такмичење
"Батасеки", Нови
Сад
Математичко
11.02.2017.
такмичење
"Батасеки", Нови
Сад
Математичко
11.02.2017.
такмичење
"Батасеки", Нови
Сад
Математичко
11.02.2017.
такмичење
"Батасеки", Нови
Сад
Математичко
11.02.2017.
такмичење
"Батасеки", Нови
Сад
Градско такмичење 19.02.2017.
из физике
Градско такмичење 19.02.2017.
из физике
Градско такмичење 19.02.2017.
из физике
Градско такмичење 19.02.2017.
из физике
Општинско
18.03.2017.
такмичење из
мађарског језика и
језичке културе
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Флора Вереш
Кемивеш Емеше

Жомбор Рожа

Сич Изабел

Жомбор Рожа

Сич Евелин

Жомбор Рожа

Јујић Петра

3. место

Милан Марковић Чуљак Ивана

3. место
(екипно)
3. место
(екипно)
3. место
(екипно)
1. награда

Елеонора Старек Белер Акош

Похвала

Ержебет Теркељ Чисар Акош

1. место

Ержебет Теркељ Балчак Бенџамин 2. место

Жужана Зец

Чисар Вираг

1. место

Жужана Зец

Конц Анита

2. место

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

1. место

Антониа Николић Кемивеш Емеше

2. место

Алан Павлуковић Михајловић Мила 2. место
Антониа Николић Лекић Нина

3. место

Антониа Николић Богнар Емеше

3. место

Ержебет Куктин

3. место
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Хорват Река

Општинско
18.03.2017.
такмичење из
мађарског језика и
језичке културе
Градско такмичење 19.02.2017.
из физике
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
Општинско
23.02.2017.
шаховско
такмичење
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Ержебет Куктин Берењи Акош

1. место

Антониа Николић Њерш Бако Иван

Похвала

Жомбор Рожа

Корхец Богларка

2. место

Жомбор Рожа

Чисар Вираг

3. место

Жомбор Рожа

Шиге Река

3. место

Жомбор Рожа

Б.Варга Жофиа

3. место

Жомбор Рожа

Берењи Николет

1. место

Жомбор Рожа

Јујић Петра

1. место

Жомбор Рожа

Корхец Виола

2. место

Жомбор Рожа

Сич Изабел

3. место

Жомбор Рожа

Чуљак Ивана

1. место

Жомбор Рожа

Богнар Нора

3. место

Жомбор Рожа

Корхец Богларка

1. место
(екипно)

Жомбор Рожа

Берењи Николет

1. место
(екипно)

Жомбор Рожа

Месарош Виктор

3. место

Жомбор Рожа

Гвозденовић Илија 3. место
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Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Градско такмичење 25.02.2017.
из математике
Ликовни конкурс - 27.02.2017.
"Јапан у нама"
Ликовни конкурс - 27.02.2017.
"Јапан у нама"
Општинско
26.02.2017.
такмичење из
хемије
Општинско
26.02.2017.
такмичење из
хемије
Општинско
26.02.2017.
такмичење из
хемије
Општинско
05.03.2017.
такмичење из
биологије
Општинско
05.03.2017.
такмичење из
биологије
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Ержебет Теркељ Чисар Акош
Ибоља ВојнићЗелић
Жужана Зец

1. место

Боснаи Ленард

3. место

Чисар Вираг

3. место

Јасмина Кочевски Михајловић Петра 3. место
Јасмина Кочевски Сувајац Теодора

Похвала

Јасмина Кочевски Врана Анастасија Похвала
Смиљка Алексић Војновић Илија
Саулић
Флора Вереш
Орловић Алекса

Похвала
Похвала

Флора Вереш

Михајловић Маша Похвала

Кристина Барна

Салаи Патрициа

Похвала

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

2. место

Мира Мијић

Буљовчић Петра

Похвала

Мира Мијић

Гвозденовић Илија Похвала

Кристина Барна

Чикош Река

Похвала

Рита Балинт

Буш Анет

Похвала

Јадранка Мандић Генце Ванеса

Похвала

Јацинта Перна

Михајловић Мила 3. место

Јацинта Перна

Месарош Виктор

3. место

Јацинта Перна

Јујић Петра

3. место

Жарко Отовић

Фирстнер
(Фüрстнер) Нина

1. место

Жарко Отовић

Ледењак Лорена

3. место
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Општинско
такмичење из
биологије
Општинско
такмичење из
биологије
Општинско
такмичење из
биологије
Општинско
такмичење из
биологије
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 5. и 7.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 5. и 7.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 5. и 7.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 5. и 7.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 5. и 7.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 5. и 7.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 5. и 7.
разреда

05.03.2017.
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Марта Шереш
Салаи Ноеми

3. место

05.03.2017.

Марта Шереш

Војнић Николет

3. место

05.03.2017.

Марта Шереш

Сабо Виола

3. место

05.03.2017.

Слађана Алексић Фехер Татјана

3. место

04.03.2017.

Јожеф Колесар

Фејеш Виола

2. место
(екипно)

04.03.2017.

Јожеф Колесар

Гилице Сандра

2. место
(екипно)

04.03.2017.

Јожеф Колесар

Гуљаш О. Хенриета 2. место
(екипно)

04.03.2017.

Јожеф Колесар

Катона Рамона

2. место
(екипно)

04.03.2017.

Јожеф Колесар

Губи Река

Похвала
(екипно)

04.03.2017.

Јожеф Колесар

Макра Жофиа

Похвала
(екипно)

04.03.2017.

Јожеф Колесар

Фаркаш Флора

Похвала
(екипно)
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Општинско
04.03.2017.
такмичење из
веронауке за
ученике 5. и 7.
разреда
Математичко
07.03.2017.
такмичење "Зринyи
Илона", Сента
Математичко
07.03.2017.
такмичење "Зринyи
Илона", Сента
Математичко
07.03.2017.
такмичење "Зринyи
Илона", Сента
Математичко
07.03.2017.
такмичење "Зринyи
Илона", Сента
Општинско
12.03.2017.
такмичење из
географије
Општинско
12.03.2017.
такмичење из
географије
Окружно
11.03.2017.
такмичење из
физике
Окружно
11.03.2017.
такмичење из
физике
Окружно
11.03.2017.
такмичење из
физике
Окружно
11.03.2017.
такмичење из
физике
Општинско
18.03.2017.
такмичење из
мађарског језика и
језичке културе
Општинско
18.03.2017.
такмичење из
мађарског језика и
језичке културе
Општинско
18.03.2017.
такмичење из
мађарског језика и
језичке културе

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Јожеф Колесар
Дудаш Норберт

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

Похвала
(екипно)

1. место

Ержебет Теркељ Чисар Акош

5. место

Кристина Барна

Чикош Река

4. место

Кристина Барна

Богнар Емеше

6. место

Феликс
Кривошија

Фехер Татјана

3. место

Вера Марковић

Остојић Немања

3. место

Антониа Николић Кемивеш Емеше

2. место

Алан Павлуковић Михајловић Мила 3. место

Антониа Николић Богнар Емеше

3. место

Антониа Николић Лекић Нина

Похвала

Илдико Арнолд

Арнолд Жофиа

2. место

Илдико Арнолд

Њерш Бако
Рамона

1. место

Илдико Арнолд

Б. Варга Богларка 2. место
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Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Општинско
такмичење из
веронауке за
ученике 4. и 6.
разреда
Окружно шаховско
такмичење

18.03.2017.

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Лариса Кемивеш Боршош Кинга

Похвала
(екипно)

18.03.2017.

Лариса Кемивеш Фаркаш Лоранд

Похвала
(екипно)

18.03.2017.

Лариса Кемивеш Гилице Анабела

Похвала
(екипно)

18.03.2017.

Лариса Кемивеш Ковач Нормен

Похвала
(екипно)

18.03.2017.

Лариса Кемивеш Тамаши Адам

Похвала
(екипно)

18.03.2017.

Јожеф Колесар

Фаркаш Рамона

2. место
(екипно)

18.03.2017.

Јожеф Колесар

Кемивеш Емеше

2. место
(екипно)

18.03.2017.

Јожеф Колесар

Вајтаи Викториа

2. место
(екипно)

18.03.2017.

Јожеф Колесар

Ковач Анастазиа

2. место
(екипно)

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Корхец Богларка

1. место
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Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Окружно шаховско
такмичење
Општинско
такмичење из
српског језика и
језичке културе
Шаховски турнир
"Јо Пајташ", Палић
Сакктивитy

18.03.2017.

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Жомбор Рожа
Берењи Николет

1. место

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Б.Варга Жофиа

2. место

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

1. место

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Корхец Виола

3. место

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Сич Изабел

2. место

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Богнар Нора

2. место

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Месарош Виктор

2. место

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Гвозденовић Илија 3. место

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Сич Евелин

18.03.2017.

Жомбор Рожа

Сич Изабел

18.03.2017.

Гордана Катанчић Фирстнер
(Фüрстнер) Нина

03.12.2016.

Жомбор Рожа

Сич Изабел

08.10.2016.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

Сакктивитy

08.10.2016.

Жомбор Рожа

Сакктивитy

08.10.2016.

Жомбор Рожа

Сакктивитy

08.10.2016.

Жомбор Рожа

Сакктивитy

08.10.2016.

Жомбор Рожа

Сакктивитy

08.10.2016.

Жомбор Рожа

Сакктивитy

08.10.2016.

Жомбор Рожа

Оријентационо
18.03.2017.
такмичење,
Стражилово - прво
коло

Феликс
Кривошија

- 96 -

1. место
(екипно)
1. место
(екипно)
1. место
(екипно)
3. место

3. место

2. место
(екипно)
Ринд Роланд
2. место
(екипно)
Гвозденовић Илија 2. место
(екипно)
Корхец Виола
2. место
(екипно)
Дудаш Норберт
2. место
(екипно)
Батровић Вукашин 2. место
(екипно)
Месарош Виктор 2. место
(екипно)
Ђукић Никола
2. место
(екипно)

Оријентационо
такмичење,
Стражилово - прво
коло
Оријентационо
такмичење,
Стражилово - прво
коло
Оријентационо
такмичење,
Стражилово - прво
коло
Оријентационо
такмичење,
Стражилово - прво
коло
Оријентационо
такмичење,
Стражилово - прво
коло
Окружно
такмичење из
математике
Окружно
такмичење из
математике
Окружно
такмичење из
математике
Окружно
такмичење из
енглеског језика
Окружно
такмичење из
енглеског језика
Окружно
такмичење из
математике
Окружно
такмичење из
математике
Општинско
такмичење из
српског језика и
језичке културе

18.03.2017.

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Феликс
Бенеш Илија
Кривошија

2. место
(екипно)

18.03.2017.

Феликс
Кривошија

Дудаш Сара

2. место
(екипно)

18.03.2017.

Феликс
Кривошија

Лудаић Ивона

2. место
(екипно)

18.03.2017.

Феликс
Кривошија

Орловић Алекса

2. место
(екипно)

18.03.2017.

Феликс
Кривошија

Ледењак Лорена

2. место
(екипно)

25.03.2017.

Жужана Зец

Чисар Вираг

3. место

25.03.2017.

Флора Вереш

Михајловић Маша 3. место

25.03.2017.

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

2. место

25.03.2017.

Хајналка Милер
Вереш

Чикош Река

2. место

25.03.2017.

Драгана Шкрбић Силађи Филип

3. место

25.03.2017.

Јасмина Кочевски Сувајац Теодора

Похвала

25.03.2017.

Мира Мијић

Буљовчић Петра

Похвала

18.03.2017.

Маја Рудић
Вранић

Јотановић Нађа

Иде даље
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Ликовни конкурс
удружења великих
породица "Смиле"
Суботица - "15.
Март"
Ликовни конкурс
удружења великих
породица "Смиле"
Суботица - "15.
Март"
"Мислиша 2017"
Правописно
такмичење
"Шимоњи
Жигмонд",
Суботица
Правописно
такмичење
"Шимоњи
Жигмонд",
Суботица
Правописно
такмичење
"Шимоњи
Жигмонд",
Суботица
Окружно
такмичење из
хемије
Математичко
такмичење
"Маккосхáзи",
Сегедин
Окружно
такмичење из
српског језика и
језичке културе
Окружно
такмичење из
мађарског језика и
језичке културе
"Кенгур без
граница 2017"
"Кенгур без
граница 2017"
"Кенгур без
граница 2017"

15.03.2017.

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Сузана Киш
Флеисман Леон

15.03.2017.

Сузана Киш

29.03.2017.
31.03.2017.

Јасмина Кочевски Банда Марко
Илдико Арнолд Б.Варга Жофиа

Похвала
2. место

31.03.2017.

Илдико Арнолд

Кемивеш Емеше

3. место

31.03.2017.

Илдико Арнолд

Омеровић Имола 4. место

01.04.2017.

Јацинта Перна

Михајловић Мила 2. место

10.04.2017.

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

3. место

09.04.2017.

Гордана Катанчић Фирстнер
(Фüрстнер) Нина

2. место

09.04.2017.

Ержебет Куктин

Берењи Акош

3. место

16.03.2017.

Елеонора Старек Алаџић Марк

Похвала

16.03.2017.

Сузана Киш

Керестењи Алберт Похвала

16.03.2017.

Данијела
Меанџија

Дудаш Андреј
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Омеровић Ивор

3. место

3. место

Похвала

"Кенгур без
граница 2017"
"Кенгур без
граница 2017"
"Кенгур без
граница 2017"
"Кенгур без
граница 2017"
"Кенгур без
граница 2017"
"Кенгур без
граница 2017"
Општинско
такмичење "Шта
знаш о
саобраћају?"
Општинско
такмичење "Шта
знаш о
саобраћају?"
Окружно
такмичење из
биологије
Општинско
такмичење "Шта
знаш о
саобраћају?"
Општинско
такмичење "Шта
знаш о
саобраћају?"
Општинско
такмичење "Шта
знаш о
саобраћају?"
Општинско
такмичење "Шта
знаш о
саобраћају?"
ИВ Међународно
математичко
такмичење на
мађарском језику,
Берехово, Украјина
Окружно
такмичење из
атлетике

16.03.2017.

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Ержебет Теркељ Чисар Акош

Похвала

16.03.2017.

Лаура Антељ

Кљајић Миона

Похвала

16.03.2017.

Жужана Зец

Чисар Вираг

Похвала

16.03.2017.

Флора Вереш

Михајловић Маша Похвала

16.03.2017.

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

2. место

16.03.2017.

Мира Мијић

Јујић Петра

Похвала

22.04.2017.

Младинко Ђукић Гвозденовић Илија 1. место

22.04.2017.

Младинко Ђукић Славуљ Ивана

2. место

22.04.2017.

Жарко Отовић

1. место

22.04.2017.

Младинко Ђукић Гвозденовић Илија 3. место
(екипно)

22.04.2017.

Младинко Ђукић Славуљ Ивана

3. место
(екипно)

22.04.2017.

Младинко Ђукић Гвозденовић
Богдан

3. место
(екипно)

22.04.2017.

Младинко Ђукић Зубелић Леа

3. место
(екипно)

01.05.2017.

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

Похвала

09.05.2017.

Мирослав
Петровић

Радуловић Теодор 2. место (600 м)
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Фирстнер
(Фüрстнер) Нина

Окружно
такмичење из
атлетике
47. МИРК Ликовни конкурс
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних

09.05.2017.

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Матија Нађ
Тодић Сава
Олајош

1. место (100 м)

13.04.2017.

Јадранка Мандић Берењи Дорина

1. место

06.05.2017.

Јадранка Мандић Бесе Софија

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Данка Лили

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Чупак Алекс

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Јухас Ана

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Хајаш Арон

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Марушинец
Тамаш

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Рожумберски
Доминик

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Жолдош Бузаш
Милан

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Љакић Алина

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Михок Елизабета 1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Пешут Ема
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1. место (Глума)

Летопис
Évkönyv
2016/17.
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа

06.05.2017.

Јадранка Мандић Месарош Жејке

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Генце Ванеса

1. место (Глума)

06.05.2017.

Јадранка Мандић Гаврилов Виктор

1. место (Глума)

06.05.2017.

Анита Мрђанов

Фогараши Ана

3. место (Соло
певање)

06.05.2017.

Брезовски Ана

1. место (Глума)

06.05.2017.

Богосављев Ана

1. место (Глума)

06.05.2017.

Рајчић Лариса

1. место (Глума)

06.05.2017.

Омеровић Ивор

1. место (Глума)

06.05.2017.

Мезеи Адам

1. место (Глума)

06.05.2017.

Кесеги Атила

1. место (Глума)

06.05.2017.

Ковач Кинга

1. место (Глума)
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16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа

06.05.2017.
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Хорват Река

1. место (Глума)

06.05.2017.

Тот Вивиен

06.05.2017.

Мезеи Шара Ченге 1. место (Глума)

06.05.2017.

Буковец Петра

1. место (Глума)

06.05.2017.

Шиге Река

1. место (Глума)

06.05.2017.

Арнолд Жофиа

1. место (Глума)

06.05.2017.

Омеровић Имола 1. место (Глума)

06.05.2017.

Бајари Роланд

1. место (Глума)

06.05.2017.

Рајчић Петра

1. место (Глума)

06.05.2017.

Вајтаи Викториа

1. место (Глума)

06.05.2017.

Халас Викториа

1. место (Глума)

06.05.2017.

Куктин Николет

1. место (Глума)
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1. место (Глума)

23. Међународни
конкурс младих
песника и писаца
Окружно
такмичење из
атлетике
17. Војвођански
позоришни
Фестивал
"Сулисзíнхáз", Чока
17. Војвођански
позоришни
Фестивал
"Сулисзíнхáз", Чока
16. Уметничко
такмичење за
ученике основних
школа
Окружно
такмичење из
атлетике
Такмичење из
познавања бајки
"Егyсзер волт, хол
нем волт ...", Бачко
Петрово Село
Такмичење из
познавања бајки
"Егyсзер волт, хол
нем волт ...", Бачко
Петрово Село
Такмичење из
познавања бајки
"Егyсзер волт, хол
нем волт ...", Бачко
Петрово Село
Такмичење из
познавања бајки
"Егyсзер волт, хол
нем волт ...", Бачко
Петрово Село
Такмичење из
познавања бајки
"Егyсзер волт, хол
нем волт ...", Бачко
Петрово Село

07.04.2017.
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Ержебет Куктин Губи Река

Похвала

09.05.2017.

Јасмина Кочевски Гомбкете Андреј

3. место (скок у
даљ)

09.05.2017.

Јадранка Мандић Данка Лили

Посебна
награда
(Најбоља
глумица)
Посебна
награда
(Најбоља
глумица)
Посебна
награда
(Састав)

09.05.2017.

Арнолд Жофиа

06.05.2017.

Ержебет Куктин

09.05.2017.

Јасмина Кочевски Ивановић Миљана 3. место (60 м)

13.05.2017.

Илдико Арнолд

Арнолд Жофиа

1. место
(екипно)

13.05.2017.

Илдико Арнолд

Б.Варга Жофиа

1. место
(екипно)

13.05.2017.

Илдико Арнолд

Њерш Бако
Рамона

1. место
(екипно)

13.05.2017.

Илдико Арнолд

Гујаш Олдал Река 2. место
(екипно)

13.05.2017.

Илдико Арнолд

Рока Река
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Боснаи Лилиана

2. место
(екипно)

Такмичење из
познавања бајки
"Егyсзер волт, хол
нем волт ...", Бачко
Петрово Село
Марковдански
сусрети деце и
песника, Панонија
Марковдански
сусрети деце и
песника, Панонија
Марковдански
сусрети деце и
песника, Панонија
Марковдански
сусрети деце и
песника, Панонија
Марковдански
сусрети деце и
песника, Панонија
Марковдански
сусрети деце и
песника, Панонија
Међуокружно
атлетско
такмичење
Окружно
такмичење "Шта
знаш о
саобраћају?"
Ликовни конкурс
"Љубав у нама и
око нас",
Италијански
културни Центар
"Пиазза Италиа",
Суботица
"Фунцхесстиц!" Међународно
шаховско
такмичење
"Фунцхесстиц!" Међународно
шаховско
такмичење

13.05.2017.

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Илдико Арнолд Салаи Ноеми

2. место
(екипно)

13.05.2017.

Дијана
Стевановић

Буљовчић Дамир 1. место
(Кловнијада)

13.05.2017.

Дијана
Стевановић

13.05.2017.

Дијана
Стевановић

13.05.2017.

Дијана
Стевановић

13.05.2017.

Дијана
Стевановић

13.05.2017.

Дијана
Стевановић

16.05.2017.

Матија Нађ
Олајош

Буљовчић Дамир Специјална
награда
(екипно)
Мукић Маја
Специјална
награда
(екипно)
Сакач Итана
Специјална
награда
(екипно)
Дулић Павле
Специјална
награда
(екипно)
Рађевић Немања Специјална
награда
(екипно)
Тодић Сава
3. место (100 м)

13.05.2017.

Младинко Ђукић Гвозденовић Илија 1. место

23.05.2017.

Жужана Зец

Шлавик Анамариа 2. место

20.05.2017.

Жомбор Рожа

Ринд Роланд

2. место
(екипно)

20.05.2017.

Жомбор Рожа

Берењи Николет

2. место
(екипно)
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"Фунцхесстиц!" Међународно
шаховско
такмичење
"Фунцхесстиц!" Међународно
шаховско
такмичење
"Фунцхесстиц!" Међународно
шаховско
такмичење
"Фунцхесстиц!" Такмичење у
звезданом шаху
"Фунцхесстиц!" Такмичење у
звезданом шаху
"Фунцхесстиц!" Такмичење у
звезданом шаху
"Фунцхесстиц!" Ликовни конкурс
"Фунцхесстиц!" Ликовни конкурс
"Кенгур без
граница 2017" финално
такмичење,
Београд
Ликовни конкурс
"Феникс",
Аероклуб "Иван
Сарић", Суботица
Ликовни конкурс
"Феникс",
Аероклуб "Иван
Сарић", Суботица
Ликовни конкурс
"Феникс",
Аероклуб "Иван
Сарић", Суботица
Ликовни конкурс
"Феникс",
Аероклуб "Иван
Сарић", Суботица

20.05.2017.

Летопис
Évkönyv
2016/17.
Жомбор Рожа
Гвозденовић Илија 2. место
(екипно)

20.05.2017.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

2. место
(екипно)

20.05.2017.

Жомбор Рожа

Јујић Петра

1. место
(појединачно)

20.05.2017.

Жомбор Рожа

Кемивеш Емеше

3. место

20.05.2017.

Жомбор Рожа

Абрахам Патрик

2. место

20.05.2017.

Жомбор Рожа

Рока Река

1. место

20.05.2017.

Ервин Кањо

Шиге Река

1. место

20.05.2017.

Харгита Липтак

Арнолд Адел

3. место

28.05.2017.

Флора Вереш

Кемивеш Емеше

2. место

04.06.2017.

Милан Марковић Фирстнер
(Фüрстнер) Нина

1. место

04.06.2017.

Милан Марковић Ледењак Лорена

Похвала

04.06.2017.

Сузана Киш

Корхец Богларка

2. место

04.06.2017.

Сузана Киш

Омеровић Ивор

Похвала
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Ликовни конкурс
Суботичке
Бискупије
Ликовни конкурс
Суботичке
Бискупије
Ликовни конкурс
Суботичке
Бискупије

12.06.2017.

Ликовни конкурс
Суботичке
Бискупије
Ликовни конкурс
Суботичке
Бискупије
Ликовни конкурс
Суботичке
Бискупије
Ликовни конкурс
Суботичке
Бискупије
Ликовни конкурс
Суботичке
Бискупије
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Јожеф Колесар
Шлавик Анамариа 1. Награда

12.06.2017.

Јожеф Колесар

Чисар Вираг

Главна награда

12.06.2017.

Јожеф Колесар

Фаркаш Рамона

1. Награда

12.06.2017.

Јожеф Колесар

Салаи Ноеми

1. Награда

12.06.2017.

Јожеф Колесар

Тот Вивиен

2. Награда

12.06.2017.

Јожеф Колесар

Лудаић Ивона

2. Награда

12.06.2017.

Јожеф Колесар

Чакањ Валентин

3. Награда

12.06.2017.

Јожеф Колесар

Фејеш Виола

3. Награда
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ВУКОВЕ И ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ – VUK-ÉS KÜLÖN DIPLOMÁK
Датум

Разред

1 31.05.2017. VIII 1
2 30.05.2017. VIII 1

3 31.05.2017. VIII 1
4 31.05.2017. VIII 1
5 30.05.2017. VIII 1

6 30.05.2017. VIII 1
7 30.05.2017. VIII 1
8
9
10
11
12
13
14

30.05.2017.
30.05.2017.
30.05.2017.
30.05.2017.
30.05.2017.
31.05.2017.
30.05.2017.

VIII 1
VIII 1
VIII 1
VIII 2
VIII 2
VIII 2
VIII 2

15 30.05.2017. VIII 2
16 30.05.2017. VIII 2

17 30.05.2017. VIII 2
18 30.05.2017. VIII 2

Вукова
диплома

Презиме и име

Посебна диплома

Остојић Немања

да

1. Српски језик
2. Географија
3. &Сцарон;ах

Буквић Тара
Гвозденовић Илија

не
да

Сувајац Сара
Мукић Иван
Зубелић Ива

да
не
не

Џаковић Ива
Чуљак Ивана

не
не

Сили Дуња
Гомбкете Анђела
Тодић Сава
Мандић Марта
Перовић Вукашин
Михаљевић Немања
Лекић Нина

не
не
не
не
да
не
не

Силађи Филип
Славуљ Ивана

не
не

Берберовић Афродита
Ђорђевић Николина

не
да

Богнар Емеше

да

1. Физичко васпитање
1. Математика
2. Техничко и
информатичко
образовање
3. &Сцарон;ах
1. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
1. Техничко и
информатичко
образовање
2. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
2. &Сцарон;ах
1. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Физичко васпитање
1. Ликовна култура
1. Ликовна култура
1. Ликовна култура
2. Физика
1. Енглески језик
1. Техничко и
информатичко
образовање
1. Ликовна култура
1. Хемија
2. Физичко васпитање
1. Мађарски језик
2. Физика
3. Хемија
4. Техничко и
информатичко
образовање

19 31.05.2017. VIII 2

20 31.05.2017. VIII 3
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21 30.05.2017. VIII 3

22 31.05.2017. VIII 3
23 31.05.2017. VIII 3

Богнар Нора

не

Чикош Река

да

Шереш Жофиа
Куктин Николет

да
да

Б. Варга Богларка

да

Арнолд Балаж

не

24 31.05.2017. VIII 4

25 31.05.2017. VIII 4

26 30.05.2017. VIII 4
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1. Физичко васпитање
2. царон;ах
1. Мађарски језик
2. Енглески језик
3. Математика
4. Биологија
1. Биологија
1. Мађарски језик
2. Физика
1. Мађарски језик
2. Биологија
3. Техничко и
информатичко
образовање
1. Техничко и
информатичко
образовање

Летопис
Évkönyv
2016/17.

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.
Члан 13.
Ученици приликом одласка из Школе односе све своје ствари.
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Члан 14.
У Школи постоји дежурство наставника, ученика и помоћног особља. Појачано дежурство
је: пре почетка првог часа, за време одмора, као и на крају наставе, а у одељењима
постоје ученици-редари.
Дежурство се одвија на свим јавним местима у Школи (на улазу у зграду, на ходницима,
пред кантином и по дворишту – пре почетка наставе и за време великог одмора, ако су
ученици напољу).
Члан 15.
Код улаза у Школу (порта) за време наставе дежурају дежурни ученици.
Члан 16.
На порти се води „Књигу дежурства” у коју се бележи кретање странаца (сва лица која
долазе у Школу).
Сва лица која долазе у Школу, по личном или службеном послу, дежурни војник одводи у
одговарајућу службу Школе.
Члан 17.
Родитељи који долазе на пријем родитеља, или код предметних наставника, треба да
сачекају крај наставног часа на месту одређреном за то, и након звона дежурни ученик
треба да га отпрати до тражене особе.
Улазна врата су затворена за време трајања наставе. Отварају их пре почетка 1. часа у
свакој смени.
Дежурни наставници на вратима дочекују, односно испраћају, ученике.
Члан 18.
Велика капија се закључава пре почетка великог одмора, док се мала капија (предње
двориште) закључава по истеку радног времена.
Мала капија је службени улаз за наставнике, родитеље и странке Школе, а велика капија је
улаз/излаз за ученике Школе.
Члан 19.
Ученици су дужни да слушају дежурне наставнике, дежурне ученике, и дежурно помоћно
особље.
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б) ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА, УЧЕНИКА И ПОМОЋНОГ ОСОБЉА
Члан 20.
Дужност запослених у школи је да дежурају према утврђеном распореду.
Дежурни је дужан да са пуном одговорошћу обавља поверену му дужност, и да се брине о
поштовању овог Кућног реда.
Члан 21.
Дежурство наставника почиње пре почетка наставе и траје за време малих одмора, за време
великог одмора као и све док се не испрате аутобуси са ученицима путницима.
Наставници који дежурају, договарају се о подели дужности у току дана за дежурство.
Дежурни наставник је дужан да:
- са главним дежурним наставником пре почетка наставе прегледа школску зграду
ради утврђивања штете која се евидентира у књизи дежурства и јавља директору
школе или сменовођи
-

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

-

омогућава безбедан улазак и излазак из школе.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

испрати аутобусе са ученицима путницима.

-

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

-

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

-

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

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

у књигу дежурства евидентира имена дежурних наставника и дежурних ученика

-

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

-

координира рад осталих дежурних наставника

-

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

-

предузима мере у циљу заштите безбедности ученика и запослених.

-

решава конфликте међу ученицима.

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

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

- уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у школи и о
њима, без одлагања, обавештава помоћно-техничко особље, дежурне наставнике,
директора, секретара, педагога или психолога.
- упозорава друге ученике да није дозвољено окупљање око места предвиђеног за дежурне
ученике.
- за време великог одмора помаже дежурним наставницима који воде рачуна о
безбедности ученика.
- води рачуна о дисциплини и реду у холу школе.
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- на крају дежурства ученик нижих разреда преда свеску дежурства учитељу свог одељења,
или помоћном особљу школе школе, док ученик виших разреда да свеску дежурства преда
дежурном наставнику,
- на крају дежурства кључеве од улазних врата преда помоћном особљу школе
Дежурни ученици су ослобођени наставе у дану када дежурају. У случају писмене провере
знања тог дана, за тај час налазе адекватну замену.
За дежурство не могу бити предложени ученици са смањеном оценом из владања.
Ученици који се не придржавају правила понашања током дежурства неће моћи поново да
обављају ту дужност.
ц) ДУЖНОСТ РЕДАРА
Члан 24.
Одељењски старешина у свом одељењу одређује по 2 (два) редара из списка ученика
(прозивник) у трајању од недељу дана.
Члан 25.
Редари су дужни да прегледају учионицу након уласка у њу, и да воде рачуна о реду,
дисциплини и чистоћи у учионици.
Одмах пријављују штету коју установе приликом уласка у учионицу, или ону која се
учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући –
дежурном наставнику, односно секретаријату школе.
Бришу таблу, припремају прибор за час и пријављују ученике одсутне са наставе.
Врше и друге послове по налогу одељењског или предметног наставника.
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Члан 26.
Ако наставник закасни на час, и у року од 5 минута од почетка часа не дође, редар
обавештава надлежне за то – психолога, педагога, помоћника или директора, а ако њих
нема онда главног дежурног наставника.
За то време – до доласка наставника или његовог заменика – ученици остају у учионици и
у миру се припремају за час.

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

алкохол, опијате и друга наркотичка средства;

-

вокмен, мобилни телефон, и друга средства комуникација;

-

ласерску технику којом се ремети рад на часу, односно живот у Школи.
Члан 36.

Ученик је дужан да у Школу долази прикладно одевен за радне активности.
У Школи је забрањено пушење.
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Члан 37.
Ученици не смеју неоправдано каснити и изостајати са наставе и осталих школских
активности. Ако ученик изостаје са наставе највише два дана одељењски старешина треба
о томе одмах да обавести родитеља или стартеља ученика.
Изостајање са наставе ученик правда лекарским оправдањем школског лекара. Један дан
изостанка може се оправдати писменим оправдањем родитеља, односно стартеља, а до 5
дана лично оправдава родитељ, односно старатељ – у року од 8 дана. У току школске
године родитељ, односно старатељ може писменим оправдањем оправдати по један дан
изостанка укупно пет пута. Све остале изостанке од по једног дана родитељ је дужан да
оправда лично.
Дозволу за одсуствовање дуже од 5 (пет) дана одобрава директор Школе на писмену
молбу родитеља.
У случају да ученик не оправда изостанке третира се као лакша или тежа повреда обавезе
и повлачи за собом следеће васпитне и васпитно-дисциплинске мере:
Од 1-5 неоправданих изостанака- усмена опомена разредног стершине
Од 6-10 неоправданих изостанака- писмена опомена разредног старешине
Од 11-15 неоправданих изостанака – укор одељенског старешине
Од 16-25 неоправданих изостанака- укор одељенског већа
Преко 25 неоправданих изостанака, од чега више од 15 часова након писменог
обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе – укор директора
Члан 38.
У школи се предвиђају следеће васпитне и васпитно- дисциплинске мере за учињене
лакше и теже повреде обавеза ученика:
Усмена опомена одељењског старешине: изриче се за лакше повреде обавеза ученика и
то због: неоправданог изостајања са појединих часова у школи од 1 до 5 неоправданих
изостанака, без смањења оцена из владања.
Писмена опомена одељенског старешине: изриче се за лакше повреде обавеза ученика
и то због : непридржавање Кућног реда и Правила понашања, кашњење и неоправдано
изостајање са часова од 6 до 10 неоправданих часова , напуштање часа без претходног
одобрења наставника, ометање извођења наставе у свом или другом одељењу,
коришћење мобилног телефона за време наставе, одбијање учешћа на школским
манифестацијама и другим облицима образовно-васпитног рада у Школи и ван ње,
недолазак на часове допунске наставе, запуштена лична хигијена и неприкладан изглед
ученика, необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење
порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника, без смањења
оцене из владања.
Усмена опомена се изриче непосредно, или пред одељењском заједницом, а писмена
опомена се уноси у ђачку књижицу;
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Укор одељењског старешине: изриче се за поновљену лакшу повреду обавезе ученика
утврђене статутом Школе и овим Правилником, за коју се изриче мера опомене
одељенског старешине, некоректно понашање према наставницима, школским друговима
и другим запосленим у Школи, недолично понашање у Школи, на јавним местима и на
улици где ученик представља Школу, наношење материјалне штете Школи, немаран и
несавестан однос према раду и обавезама и према имовини школе, као и неоправдано
изостајање са часова у Школи од 11 до 15 часова.
Укор одељењског већа: изриче се ученицима за лакшу и поновљену лакшу повреду
обавезе ученика. У случају када је већ ученику изречена опомена и укор одељенског
старешине, а те мере нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика,
као и за неоправдано изостајање са часова у Школи од 16 до 25 часова.
Укор директора и укор наставничког већа: изриче се за више од 25 неоправданих
изостанака, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља односно
старатеља од стране школе, и за теже повреде обавеза ученика које предвиђа Закон.
Члан 39.
Тежом повредом обавеза ученика сматра се:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у
евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган,
односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или
запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког
средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да
угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика,
наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког
повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се
угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од
25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања
родитеља, односно старатеља од стране школе;
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9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су
предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 1. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе
школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Укор директора и укор наставничког већа повлачи за собом смањење оцене из
владања.
Члан 40.
У случају учињене повреде забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), када су претходно
исцрпљене све могуће васпитно-дисциплинске мере, Школа може изрећи васпитнодисциплинску меру премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу
на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе
у коју прелази.
Члан 41.
Када је ученику у Школи нанета повреда, или учињена материјална штета, има право да то
пријави главном дежурном наставнику.
Ученик има право, по Закону, на заштиту својих права коју ће затражити од директора
Школе уз помоћ одељењског старешине, психолога, педагога, и помоћника директора
Школе.
III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
Члан 42.
Главни дежурни наставник је у обавези да јавља надлежнима Школе све недостатке који
се јављају у току трајања његовог дежурства, као и уочене штете, и да своја запажања
уписује у Књигу дежурства наставника.
Главни дежурни наставник води рачуна о томе да наставници благовремено одлазе на
час, и да не задржавају ученике за време одмора. Главни дежурни наставник у одсуству
одељењског старешине одобрава одсуства ученицима.

Члан 43.
Наставник је дужан да долази најкасније 15 минута пре почетка наставе, и других облика
рада, и да одлази на време на часове.
Мале одморе проводи у кабинету или у холу Школе, а за време великог одмора долази на
паузу у зборницу, уколико није дежуран.
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Члан 44.
Наставник је дужан да на време обавести директора Школе, или помоћника директора,
као и задужене сараднике (психолога, сменовођу) о изостанку са посла – ради
благовременог организовања замене.
Члан 45.
Одељењске старешине бележе у посебној свесци евиденцију о организовању
родитељског састанка најмање један дан пре одржавања састанка.
Одељењске старешине примају родитеље ученика и на пријему родитеља. Пријем
родитеља је унапред одређен и уписан у Дневник рада и окачен је на Огласној табли
школе.
По утврђеном распореду пријем се одвија у слободним просторијама Школе.
Пријем родитеља се не одвија у зборници Школе.
Члан 46.
Наставник након последњег часа наставе у поподневној смени дужан је да провери у
учионици да ли су ученици подигли столице на клупе, и да ли су прозори затворени.
Члан 47.
За време трајања наставе наставник не може да ученика пошаље кући због прибора,
домаћег задатка или због личних потреба.
Забрањено јер слати ученике у зборницу. Ученици се не могу слати у зборницу ни за
доношење, нити враћање Дневника рада.

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

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

Палић, 16.09.2013.

Заменик председника Школског одбора
Андреа Алаџић
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http://www.skopalic.edu.rs/index.php
Палић, септембар 2017. године

Летопис саставио и
технички уредио:

Александар Давид, школски библиотекар
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