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Наша школа у школској 2017/18. години
УЧЕНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ
32 одељења (29 у централној школи и 3 одељења
у издвојеном одељењу на Шупљаку)
15 одељења на српском језику и
17 одељења на мађарском наставном језику.
На почетку школске године нашу школу похађа
укупно 537 ученика
(253 ученика на српском наставном језику и
284 ученика на мађарском наставном језику)
80 запослених, од тога:
58 наставника и
22 запослених као ваннаставно особље

Iskolánk a 2017/18-as tanévben

TANULÓK ÉS DOLGOZÓK
32 tagozat (29 a központi iskolában, 3 a ludasi kihelyezett tagozaton)
15 tagozat szerb nyelven és 17 magyar nyelven
Összesen 537 tanuló (284 tanuló Magyar nyelven tanul és 253 tanuló Szerb nyelven)
80 dolgozó, ebből:
58 tanár és
22 dolgozó, akik nem tanítanak
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Структура ученика на почетку школске 2017/18. годинe
Tanulói csoportok összetétele a 2017/18-es tanévben

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

Број
ученика

Број
одељења

VII

VIII

Сум
а

32

35

257

39

38
+иоп

269

74

71

73

526

2

2

2

2

15

2

2

2

2

2

14

4

4

4

4

4

29

Наставни
Језик
Српски
Језик
Мађарски
језик

I

II

III

IV

34

24

31
+иоп

15

28
+иоп

37

31
+иоп
30
+иоп

37
+иоп

29
+иоп
45
+иоп

Укупно

49

52

68

61

78

2

1

2

2

1

1

2

3

2

4

Српски
језик
Мађарски
језик

Укупно одељења

V

VI

41

Издвојено одељење на Шупљаку (од I – IV разреда )

Број
ученика
Број
одељења

I

II

III

IV

Свега

3

7

-

5

15

1

1

-

1

3

Збирна табела
Разред
Укупно
ученика
Укупно
одељења

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Свега

52

59

68

66

78

74

71

73

541

4

3

4

5

4

4

4

4

32
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Полна структура ученика на почетку школске године
Tanulói csoportok nemek szerinti összetétele a tanév kezdetén
Нижа одељења

I

II

III

IV

Укупно

Мушко
укупно

6+13+4+2

12+16+4

9+12+10+10
41

9+10+7+8+
3
37

12+12+3

6+4+9+8

6+6+7+7+2

25+32+41
+37
135
27+27+27
+28

25

32

Женско
укупно

11+4+11+1
27

27

27

28

109

V

VI

VII

VIII

Укупно

11+11+12
+11

8+6+10+10

9+7+9+8

10+12+4+8

45+34+33
+34

45

34

33

34

146

9+10+6+8

8+8+12+13

9+7+11+11

9+4+12+14

33

41

38

39

Виша одељења

Мушко
укупно
Женско
укупно
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Структура запослених у школској 2017/18. години
Alkalmazottak a 2017/18-as tanévben
УПРАВА ШКОЛЕ - VEZETŐSÉG

Марта Шереш
Директор школе

Горан Мајнарић
Секретар школе

Sörös Márta
Igazgató

Majnarić Goran
Titkár

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

Светлана Беланчић
Школски психолог
Belančić Svetlana
Iskolai pszichológus

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

Pajić Mirjana
Pedagógus,
szülési szabadságon van

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

Tasić Ksenija
Pedagógus,
helyettesít a szülési
szabadság ideje alatt

БИБЛИОТЕКА - KÖNYVTÁR
Александар Давид
Библиотекар

Жужана Балаж Месарош
Медијатекар

David Aleksandar
Könyvtáros

Balázs Mészáros Zsuzsanna
Médiatáros
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ДНЕВНИ БОРАВАК - NAPKÖZI

Вера Сремац
учитељица

Жужана Зец
учитељица

Sremac Vera
tanítónő

Zec Zsuzsanna

УЧИТЕЉИ - TANÍTÓK
I Разред – I. osztály

Јасмина Кочевски
учитељица у
одељењу I/1

Смиљка Алексић Саулић
учитељица у
одељењу I/2

Kočevski Jasmina
tanító I/1 osztály

Aleksić Saulić Smiljka
tanító I/2 osztály

Илона Шрам
учитељица у
одељењу I/3
Sram Ilona
tanító I/3 osztály

II Разред – II. osztály
Олга Тешић
учитељица
у одељењу I/1

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

Tešić Olga
tanító III/1 osztály
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III Разред – III. osztály
Кристиана Боснаи
учитељица у
одељењу III/5
Bosznai Krisztiana
tanító III/5 osztály

Данијела Меанџија
учитељица у
одељењу III/2

Дијана Стевановић
учитељица у
одељењу III/1

Meandžija Danijela
tanító III/2 osztály

Stevanović Dijana
tanító III/1 osztály

Сузана Киш
учитељица у
одељењу III/3

Јадранка Мандић
учитељица у
одељењу III/4

Kiss Szuzanna
tanító III/3 osztály

Mandić Jadranka
tanító III/4 osztály

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

Бернадета Дулаћ
учитељица у
одељењу IV/2

Antelj Laura
tanító IV/1 osztály

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

Ержебет Теркељ
учитељица у
одељењу IV/4

Bálint Rita
tanító IV/3 osztály

Törköly Erzsébet
tanító IV/4 osztály

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

Н АСТАВНИЦИ - TANÁROK
Настава српског језика - Szerb nyelv tanítása

Гордана Катанчић

Весна Падежанин

Katančić Gordana

Padežanin Vesna

Маја Рудић Вранић
одељенски старешина у
VIII/2 одељењу

Александра Леринц
српски језик као
нематерњи у нижим
одељењима

Rudić Vranić Maja
osztályfőnök VIII/2

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

Илдико Арнолд
одељенски старешина у
VI/3 одељењу

Ержебет Куктин
Kuktin Erzsébet

Arnold Ildikó
osztályfőnök VI/3

Настава енглеског језика - Angol nyelv tanítása

Хајналка Милер-Вереш
на породиљском
одсуству

Драгана Шкрбић
одељенски старешина у
VII/1 одељењу

Müller-Vörös Hajnalka
szülési szabadságon van

Škrbić Dragana
osztályfőnök VII/1

Соња Стојић

Данијела Јурић

Stojić Sonja

Jurić Danijela

Настава француског језика - Francia nyelv tanítása

Беатрис Саболчки
одељенски старешина у
VI/3 одељењу

Лидија Шимон
одељенски старешина у
VII/2 одељењу

Szabolcski Beatrice
osztályfőnök VI/3

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

Милан Марковић

Жужана Балаж Месарош

Marković Milan

Balázs Mészáros Zsuzsanna

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

Анита Мрђанов

Jakšić Melanija
osztályfőnök VII/1

Mrđanov Anita

Настава историје - Történelem tanítása

Милена Савовић
одељенски старешина у
VI/2 одељењу

Габриела Каписта

Savović Milena
osztályfőnök VI/2

Kápiszta Gabriella

Настава географије - Földrajz tanítása

Феликс Кривошија
одељенски старешина у
VIII/4 одељењу

Вера Марковић

Krivošija Feliks
osztályfőnök VIII/4

Marković Vera

- 10 -

Летопис
Évkönyv
2017/18.

Настава физике - Fizika tanítása

Антониа Николић
одељенски старешина у
V/3 одељењу

Алан Павлуковић
Pavluković Alan

Nikolić Antonia
osztályfőnök V/3

Настава математике - Matematika tanítása

Мира Мијић
одељенски старешина у
V/1 одељењу

Кристина Барна
одељенски старешина у
VI/4 одељењу

Mijić Mira
osztályfőnök V/1

Barna Krisztina
osztályfőnök VI/4

Флора Вереш
одељенски старешина у
VII/4 одељењу
Vörös Flóra
osztályfőnök VII/4

Настава биологије - Biológia tanítása

Чила Геблеш Раваи

Жарко Отовић

Göblös Rávai Csilla

Otović Žarko
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Тимеа Шћепановић

Слађана Алексић

Šćepanović Timea

Aleksić Slađana

Настава хемије - Kémia tanítása

Јацинта Перна

Теодора Кабаи

Perna Jácinta

Kabai Teodóra

Настава техничког и информатичког образовања
Műszaki és informatikai ismeretek tanítása

Младинко Ђукић
одељенски старешина у
VI/1 одељењу

Жомбор Рожа
одељенски старешина у
VI/4 одељењу

Đukić Mladinko
osztályfőnök VI/1

Róza Zsombor
osztályfőnök VI/4

Каролина Феро

Андор Каваи

Feró Karolina

Kávai Ándor
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Настава физичке културе - Testnevelés tanítása

Златко Еветовић

Мирослав Петровић

Evetović Zlatko

Petrović Miroslav

Матија Нађ Олајош
Nađ Olajoš Matija

Настава информатике и рачунарства – Informatika és számítástechnika tanítása

Младинко Ђукић
одељенски старешина у
VI/1 одељењу

Александар Давид
David Aleksandar

Đukić Mladinko
osztályfőnök VI/1

Верска настава - Hitoktatás

Ненад Плавшић

Јожеф Колесар

Plavšić Nenad

Koleszár József
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Лариса Кемивеш
Kőműves Larissza

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

Катарина Кнежевић
руководилац
рачуноводства

Гордана Колар
рачуновођа
Kolar Gordana
könyvelő

Knežević Katarina
könyvelőségi vezető

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

Габор Бешењеи, домар
Bessenyei Gábor, házmester

Мирјана Неорчић, сервирка
Neorčić Mirjana, felszolgáló

Лариса Замборски, спремачица
Zamborszki Larissza, takarítónő

Ева Катона, спремачица
Katona Éva, takarítónő

Андреа Салма, спремачица
Szalma Andrea, takarítónő

Ерика Шимон, спремачица
Simon Erika, takarítónő

Адријана Жигић, спремачица
Žigić Adrijana, takarítónő

Един Читаку, спремач
Čitaku Edin, takarító

Драгица Кораћ, спремачица
Korać Dragica, takarítónő

Магдолна Енги, спремачица
Engi Magdolna, takarítónő
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Пријем првака - 01.09.2017.
У аули наше школе одржана је свечаност поводом
пријема првака. На почетку програма присутне је
поздравила наша нова в.д.директор школе Марта
Шереш. Након поздравног говора уследио је свечани
програм који су припремили ученици нижих разреда
заједно са својим учитељицама. На почетку нове
школске године уписано је 35 ученика на српском
наставном језику и 19 ученика на мађарском
наставном језику.
Учитељица Јасмина Г. Кочевски водиће I/1 одељење,
Смиљка Алексић Саулић I/2 одељење, Илона Шрам I/3 одељење и учитељица Јулија
Кубичковић водиће на Шупљаку I/5 одељење.

Az elsősök fogadása - 2017.09.01.
Iskolánk zsibongójában, szeptember 1-jén ünnepélyes műsorral fogadtuk az elsősöket, ahol
iskolánk megbízott igazgatója Sörös Márta üdvözölte a vendégeket és az iskolásokat. Az üdvözlő
beszéd után megtekintettük az alsó osztályosok műsorát, melyet a tanítónénikkel készítettek. Az
idén 35 szerb tannyelvű tanuló íratkozott be és 19 magyar ajkú tanuló. Az I/1 tagozatot Kočevski
Jasmina tanítónő fogja vezetni, az I/2-t Saulić Aleksić Smiljka, az I/3 tagozatot Sram Ilona vezeti
az I/5 osztályt, Ludason pedig Kubičković Júlia tanítónéni.
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Електонски дневник - 07.09.2017.
Основна школа "Мирослав Антић" са Палића је међу првих 200 школа у Србији која је
ушла у пилот пројекат електронски дневник. Овај сервис ће омогућити наставницима,
разредним старешинама и директору школе да на брз, једноставан и поуздан начин воде
евиденцију о ученицима. Овај дневник у потпуности замењује досадашњи папирни облик
вођења евиденције, те пружа могућност увида у информације у тренутку њиховог настанка.
Такође, смањује могућност грешке и субјективности у оцењивању знања ученика и пружа
комплетан
увид
у
напредак
ученика,
рад
професора
и
школа.
Како би била већа објективност у оцењивању, наставници могу да виде само оцене из свог,
али не и из других предмета.
Планира се и модул за родитеље који ће у сваком тренутку моћи приступити подацима из
електронског дневника, наравно само за своје дете. Сервис има систем обавештавања
родитеља о изостанцима, које ће родитељима бити слато на е-маил. Када систем буде
потпуно оперативан слаће се смс поруке родитељима са информацијама о изостанцима,
похвалама и напоменама.
Elektronikus napló - 2017.09.07.
A palicsi Miroslav Antić Általános Iskola Szerbia első 200 iskolája közt van, melyek kisérleti
jelleggel bevezették az elektronikus naplót. Ez a szolgaltatás lehetővé teszi a tanárok, az
osztályfőnökök és az igazgató számára, hogy gyors, egyszerű és megbízható módon vezessék a
tanulókra vonatkozó nyilvántartást. A napló teljességgel helyettesíti az eddigi papír naplóformát,
valamint betekintést nyújt az adatokba, a beírás pillanatától. Csökkenti a hibalehetőséget, a
részrehajlást a tanuló tudásának osztályzását illetően és követhetővé teszi a tanuló előmenetelét, a
tanár és az iskola munkáját.
Az osztályzás tárgyilagosabb ezzel a beviteli móddal, ha a tanárok csak a saját tantárgyuknak
osztályzatát láthatják és más tantárgyakba nincs betekintésük. A szülők hamarosan
hozzáférhetnek az elektronikus napló gyermekükre vonatkozó részéhez. Az igazolatlan órákról
való értesítés a tulajdon e-mail-jeikre fog érkezni. Amikor a rendszer teljesen üzemképes lesz a
szülők üzenetben is értesülhetnek az órahiányzások, dicséretek és megjegyzések felől.
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Додела диплома - 08.09.2017.
У петак 08.09.2017. у аули школе смо уручили дипломе учесницима Математичког кампа.
Ученици који су постигли прва места у дисциплинама: шаха, у слагању рубикове коцке и
бадминтона су добили и медаље. Деца су се поред пуно корисних саџаја које су научили у
току кампа и лепо дружила и са пријатним успоменама чекају следеће године поновни
сусрет.Фотографије кампа дело су наше ученице прошлогодишњег осмог разреда, Норе
Богнар. Хвала свим учесницима на присуству!

Diplomaosztás - 2017.09.08.
Pénteken, 2017.09.08-án az iskola zsibongójában a matematikai tábor résztvevőinek átadtuk a
szorgalmukkal kiérdemelt diplomákat. A résztvevők, akik helyezést értek el a sakk-, a rubik
kocka kirakása- vagy badmintonverseny terén, érmet is kaptak. A sok hasznos tartalmon kívül,
melyet a gyerekek a tábor alatt elsajátítottak, jól érezték magukat, barátkoztak és kellemes
élményekkel teli érzésekkel várják a jövő évi találkozást. A tábor fényképeit Bognár Nóra, tavalyi
nyolcadikos diákunk fényképezte. A résztvevőknek köszönjük a jelenlétet !
Свечана света миса у катедрали - 11.09.2017.
Дана 9.9.2017. ученици основних и средњих школа
града и околице Суботице који похађају католички
вјеронаук у катедрали су судјеловали заједничкој
свечаној светој миси у поводу почетка нове
школске и вјеронаучне године, под којом су молили
за своје наставнике, родитеље, вјероучитеље и све
људе добре воље који се залажу за њихов тјелесни и
духовни развитак.

Ünnepi szentmise a székesegyházban - 2017.09.11.
2017.IX.9-én Szabadka város és a környékbeli települések általános és középiskolás diákjai, akik
katolikus hittanra járnak, a felújítás alatt álló székesegyházban részt vettek azon az ünnepélyes
tanévkezdő szentmisén, amelyen tanáraikért, szüleikért, hitoktatóikért és a testi-lelki fejlődésükért
munkálkodó jóindulatú emberekért imádkoztak.
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Екскурзија - 14.09.2017.
У организацији Мађарског националног већа ученици
III/3 и III/4 разреда посетили су Сомбор, Дорослово и
Бач. Екскурзија је била едукативна и добро
организована. Хвала организаторима.
Kirándulás - 2017.09.14.
A III/3 és a III/4 osztály tanulói részt vettek a Magyar
Nemzeti
Tanács
által
szervezett
kiránduláson.
Meglátogattuk Zombort, Doroszlót és a bácsi várat. A
kirándulás alatt sok mindent megtanultunk és nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a
szervezőknek a lehetőséget.

Сусрет сликара - 19.09.2017.
Иштван Терек је са члановима своје секције поново посетио
школу на Шупљаку.
Уметници су, инспирисани лепим окружењем, подстакли и
наше ученике да им се придруже у сликању.

Festő találkozó - 2017.09.19.
Török István és szakcsoportjának néhány tagja újra ellátogatott a ludasi iskolába, hogy festői
környezetben alkosson.
Iskolánk tanulói érdeklődve figyelték a művészeket alkotás közben, és ihletet kapva csatlakoztak
hozzájuk.
Познајем своје дете - 27.09.2017.
Одељење VII/3 је на часу одељенског старешине
организовало квиз на којем су припремили мапу својих
позитивних особина. Родитељи су имали задатак да
препознају своје дете на основу мапе. Већини је то успело.

Ismerem gyermekemet - 2017.09.27.
A VII/3 osztály tanulói osztályfőnöki órán illemszabályos kvízjátékot játszottak és pozitív
tulajdonság térképet készítettek magukról. A szülők a szülői értekezleten fel kellett, hogy
ismerjék a saját gyermeküket a térkép alapján. A többségüknek sikerült...
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Црвени крст одржао предавање о трговини људима - 28.09.2017.
Наша школа је угостила волонтере Црвеног крста
Суботица који су нам одржали веома корисно
предавање на тему "Трговина људима". Ученици
седмих разреда су имали прилике да се упознају са
ланцем трговине људима, као и са свим пропратним
аспектима ове све чешће појаве у друштву. Подигли
смо свест о оваквим неделима на неки виши ниво.
Све похвале за предане волонтере Црвеног крста.

A Vöröskereszt előadása az emberkereskedelemről - 2017.09.28.
Iskolánk volt a házigazdája annak az előadásnak, melyet a Vöröskereszt tartott
Emberkereskedelem címmel. A hetedik osztályoknak lehetősége nyílt ismerkedni a témával és a
jelenség minden társadalmi vonulatával. Ezzel hozzájárultunk a tanulók tájékozottságához és a
téma tudatosításához. Minden elismerés a Vöröskereszt önkénteseinek!
43. Палићки сусрети планинара - 05.10.2017.
У суботу 30. септембра на Лудашком језеру, код визиторског центра, одржани су 43.
палићки планинарски сусрети у организацији железничког планинарског клуба "Спартак"
Суботица чији су чланови и многи наши ученици. У акцији је учествовало 480 планинара
из двадесетак клубова широм Србије, као и 200-тинак ученика из суботичких основних
школа. Нашу школу представљало је 13 малих планинара и њихова наставница Балаж
Месарош Жужана. Пешачило се од Лудошког језера ка језеру Тресет или хајдуковачке
шуме-Мајкиног салаша. (20 или 13 км по жељи учесника). На крају ове акције учеснике је
чекало освежење и планинарски пасуљ по повољним ценама. Диван дан, прекрасна
природа, дружење. Треба ли више?
43. palicsi hegymászó-találozó - 2017.10.05.
Szombaton, szeptember 30-án a Ludasi-tó környékén ( A Kilátónál,-Szúnyog csárda) került sor a
43. palicsi hegymászó-találkozóra, a Spartak vasutas hegymászóklub szervezésében, melyen
iskolánk tanulói is részt vettek. A gyalogtúrán 20 szerbiai klub 480 hegymászója vett részt, és a
szabadkai iskolákból mintegy 200 tanuló.
A mi csoportunkat 13 fiatal hegymászó képviselte és tanárnőjük: Balázs Mészáros Zsuzsanna.
Az út a Ludasi-tó környékétől a Tőzegbánya irányába vezetett, egyúttal a hajdukovói erdő,- a
Majkin salaš irányába( 20 illetve 13 km hosszan, a résztvevők igényétől függően).
Az akció végén a résztvevőket bográcsban készült bab várta. A séta pedig a gyönyörű napsütés, a
szép természet és a barátkozás hangulatában telt el.
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Дани Лудаша - 05.10.2017.
Група запослених из наше школе учествовала је 1. октобра 2017. године на манифестацији
Дани Лудаша. Учествовали смо у такмичењу у кувању паприкаша у котлићу. Резултат је
изостао, али искуство је остало.

Ludasi napok - 2017.10.05.
A palicsi iskola dolgozóinak csapata 2017. október 1-jén Ludason a falunapi rendezvényen vett
részt. A számos vetélkedőből mi a paprikás-főző versenyen vettünk részt. A helyezés elmaradt de
az élmény megmaradt.

Дечија луткарска опера - 09.10.2017.
Ученици III/3 разреда у нашој школи су приказали луткарску оперу "Имола". Гости су нам
били Тибор Пекар - професор виолине у пензији, Андраш Редлер - инжењер
електротехнике, Омеровић Хелена - библиотекар, Марта Шереш - директорица наше школе
и Светлана Беланчић - психолог. Хвала што сте нас посетили!
Imola - bábopera - 2017.10.09.
A III3 osztály tanulói, iskolánk dísztermében, bemutatták az Imola című báboperát. Az előadáson
Pekár Tibor nyugdíjazott hegedűtanár, Redler András villamosmérnök, Omerović Heléna
könyvtáros, Sörös Márta iskolánk igazgatónője és Belančić Svetlana iskolánk pszichológusa vett
részt. Köszönjük a vendégeknek, hogy megtekintették előadásunkat!
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Мали фудбал - 11.10.2017.
Фудбалска екипа наше школе (5. и 6. раз.) је учествовала на турниру "Лига СУ шампиона"
у Суботици . У прве две утакмице су победили своје вршњаке из ОШ " Хуњади Јанош"(1:0)
и ОШ" Иван Горан Ковачић" (2:1). У трећој утакмици су поражени од екипе ОШ "Иван
Милутиновић" (2:5). За екипу наше школе су играли: Такач Давид, Мартон Оливер, Чупак
Алберт, Ектеш Левенте из V/4 раз. Шерег Лео из VI/1раз. Јујић Лука и Јоцулов Данијел из
VI/2 раз. Фулеки Балинт, Војнић Денис, Рафаи Даниел и Бенчик Балаж из VI/3 раз. и
Пешти Бенце из VI/4 раз.
Момцима честитамо на постигнутом резултату и на фер и спортском понашању.

Kisfoci - 2017.10.11.
Iskolánk 5. és 6. osztályos focicsapata, Szabadkán részt vett a Liga SU győztesek selejtezőn.
Az első két versenyt megnyerték a Hunyadi János Á.I. (1:0) és az Ivan Goran Kovačić Á.I. (2:1)
csapatai ellen. A harmadik játszma során vereséget szenvedtek az Ivan Milutinović Á.I. (2:5)
ellen.
Iskolánkat Takács Dávid, Márton Olivér, Csupák Albert és Ökrös Levente képviselték az V/4
osztályból és Sereg Leo VI/1 osztályos tanuló. A VI/2-ből Jujić Luka és Joculov Danijel, a VI/3ból pedig Füleki Bálint, Vojnić Denis, Rafai Dániel és Bencsik Balázs. Pesti Bence a VI/4-et
képviselte.
Gratulálunk a fiúknak az elért eredményhez és a sportszerű magatartáshoz.
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Посета библиотеци - 11.10.2017.
Ученици III/1 и III/2 посетили су библиотеку на Палићу и дружили се са песником Симом
Б. Голубовић. Он нам је представио своје нове књиге за децу, а ученица наше школе Маја
Мукић своје илустрације. Песник нам је и причао о томе кад је он био учитељ, али и
ученик.

Látogatás a könyvtárba - 2017.10.11.
A III/1 és III/2 tanulói ellátogattak a palicsi könyvtárba, ahol Golubović B. Simo- költővel
találkoztak, ki bemutatta új, gyermekeknek szánt könyvét, melyet Mukić Maja-iskolánk tanulója
illusztrált.
A költő érdekes történeteket mesélt tanítói- és tanulói korszakából.

Такмичење из мађарског језика - 13.10.2017.
Такмичење из матерњег језика у Ади. Мезеи Сáра Цсенге је освојила 2. место. Кőмűвес
Емесе и Батори Денис су стигли у финале. Честитамо.

Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok - 2017.10.13.
2017. október 13-án (pénteken) az általános iskolák hetedik osztályos
diákjai számára játékos nyelvi vetélkedő megrendezésére került sor Adán.
Iskolánként két hetedikes, jó nyelvérzékű tanuló jelentkezhetett, akik
egyénileg versenyeztek. Az elődöntő után a színházteremben
megrendezett döntőben 15 tanuló vehetett részt.Iskolánkat Bátori Denisz
és Kőműves Emese képviselte. Mindketten bekerültek a döntőbe, ahol a
középmezőnyben végeztek. Felkészítő tanáruk: Arnold Ildikó
A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület pályázatot hirdetett az általános
iskolások körében. A pályázat témája: Ilyen vagyok, így beszélek.
Iskolánk hatodikos tanulója Mezei Sára Csenge 2. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Kuktin Erzsébet.
A versenyzők áldozatos és kitartó munkájához szívből gratulálunk!
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Стони тенис - 19.10.2017.
У Хали спортова одржано је градско такмичење за ученике основних школа у стоном
тенису. Нашу школу представљали су Марино Јозић, ученик V/2 одељења и Богдан
Гвозденовић, ученик VII/2 одељења. Наступили су у екипној и у појединачној
конкуренцији. Носилац у екипном мечу био је Марино Јозић. Марино је победио са 2:0
противника из ОШ "Иван Милутиновић", а у екипном мечу Марино и Богдан су савладали
дечаке из ОШ "Иван Милутиновић" такође резултатом 2:0. У финалу су, на жалост,
изгубили резултатом 2:0 у оба меча од екипе ОШ "Јован Микић" и тако заузели друго
место.
У појединачној конкуренцији Марино је освојио 3. место, а Богдан је остао без пласмана
изгубивши у првом колу. Дечацима све честитке за освојено 2. место у екипној
конкуренцији.

Аsztalitenisz - 2017.10.19.
2017.10.18-án, a sportcsarnokban, az általános iskolák nyolcadik osztályosai asztaliteniszezésben
versenyeztek. Iskolánkat Jozić Marino (V/2) és Gvozdenović Bogdan (VII/2) képviselték, akik
részt vettek az egyéni és csapatjátékban is.
Marino 2:0-val legyőzte ellenfelét az Ivan Milutinović iskolából, csapatjátékban pedig Bogdannal
2:0-ra győztek. Mivel az utolsó játszmában 2:0-val veszítettek, így második helyezést értek el.
Egyéni játékban Marino 3. helyezett lett. Gratulálunk a fiúknak!

Гимнастика - 21.10.2017.
Алекса Чупак, ученик III/4 одељења, имао је успешан наступ на
интернационалном такмичењу из гимнастике освојивши две медаље.
Честитамо!!
Szertorna - 2017.10.21.
Csupák Alex, a III/4 osztály tanulója nemzetközi versenyen vett részt
szertornából és két éremmel tért haza.
Gratulálunk!!
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Ликовни конкурс - 27.10.2017.
Берењи Дорина, ученица III/4 разреда, освојила је посебну награду
на интернационалном ликовном конкурсу.

Képzőművészeti pályázat - 2017.10.27.
Berényi Dorina a III/4 osztály tanulója különdíjban részesült a
nemzetközi rajzpályázaton.

Нина освојила специјалну награду у Словачкој - 07.11.2017.
Ученица VI/2 одељења, Нина Фирстнер, на
XVI Међународној изложби "Еx Либрис"
(цртање) у словачком граду Хлоховец
освојила је специјалну награду УНЕСЦО-а у
категорији деце од 6 до 12 година.
Nina különdíjat
2017.11.07.

kapott

Szlovákiában

-

Fürstner Nina, VI/2 osztályos tanuló a XVI
Nemzetközi Ex libris kiállításon, Szlovákiában,
Holovec-ben különdíjat nyert mellyel az
UNESCO a 6-12 éves korosztályt illeti

Цртај, боји и освоји! - 07.11.2017.
На овогодишњем ликовном конкурсу за предшколце и прваке који је организовала
компанија "Форма Идеале" током септембра на тему "Моја идеална соба", ученици I/2
разреда Грубор Урош и Ивона Кутле Искра освојили су прво и друго место. Више од
55.000 првака и предшколаца учествовало је на овогодишњем конкурсу. Жирирање
пристиглих радова обављено је током октобра, након чега су проглашени добитници
награда у обе категорије – по 3 прве, 4 друге и 6 трећих награда. Прва награда је дечија
соба, а друга компјуерски сто.
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Rajzolj, fess és nyerj! - 2017.11.07.
Az idei Az én ideális szobám-rajzpályázaton, melyet a Forma Ideale szervezett szeptember
folyamán, iskolánk 1/2 osztályos tanulói Grubor Uroš és Kutle Iskra Ivona első és második
helyezést értek el. Több mint 55.000 elsős és óvodás vett részt az idei pályázaton. A
bírálóbizottság munkája után mindkét kategóriában 3 első, 4 második és 6 harmadik díj lett
odaitélve. A főnyeremény egy gyermek-szobabútor, a második egy számítógép asztal.

Шетња до Тресета - 11.11.2017.
У оквиру обавезних физичких активности данас су ученици V/1, V/2 и V/3 одељења имали
шетњу у природи до језера Тресетиште. Лепо и сунчано време допринело је уживању у
природи. Уживали смо у лепим јесењим бојама ходајући кроз шуму. На језеру смо
направили предах и искористили паузу за игру у природи. Водичи шетње су били
наставник географије Феликс Кривошија и наставник физичког и здравственог васпитања
Мирослав Петровић.

Séta Tőzegre - 2017.11.11.
A kötelező aktivitások keretein belül az V/1, V/2 és V/3 tanulói ma sétát tettek a Tőzeg tó-ig. A
szép napos idő hozzájárult a kellemes közérzethez, melyet az erdő őszi szineinek látványa
nyújtott.
A
tónál
pihenőt
tartottunk,
melyet
játékos
időtöltés
tarkított.
A vezetők Krivošija Feliks-földrajz és Petrović Miroslav-tornatanár voltak.
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Тениски турнир - 14.11.2017.
Ученице трећег разреда су успешно учествовале на тениском
турниру. Леонтина Шари из одељења III/3 и Ема Пешут из
одељења III/4 постигле су лепе резултате. Ема је освојила прво,
а Леонтина друго место. Честитамо!
Tenisz torna - 2017.11.14.
A harmadikos tanulók, Sári Leontina a III/3 és Pesut Emma a III/4
osztályból szép eredményeket értek el a tenisz tornán. Emma első,
Leontina pedig második helyezett lett. Gratulálunk!

Поносни смо на њих - 16.11.2017.
Ученик II/3 разреда Алекс Сеги је освојио прво место на тениском турниру који је одржан
на Палићу. Ученици Левенте Серенче, Ерик Бите, Марк Салаи, Левенте Т.Закопњи, Гергељ
Буковец и Алекс Сеги су у фудбалу постигли прво место на такмичењу.

Büszkék vagyunk rájuk - 2017.11.16.
A II/3 osztály tanulója Szögi Aleksz első helyezést ért el a Palicson megtartott tenisz versenyen.
Osztályunk labdarúgói Szerencse Levente, Bite Erik, Szalai Márk, Zákopnyi T. Levente, Bukovec
Gergő és Szögi Aleksz első helyezést értek el a megtartott versenyen.
Тенис - 21.11.2017.
Адам Б. Варга , ученик IV/3 одељења освојио је прво место на тениском
турниру. Честитамо!
Tenisz - 2017.11.21.
B.Varga Ádám IV/3 osztály tanulója I. helyezést ért el a tenisz tornán. Gratulálunk!
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Плес - 21.11.2017.
Анет Буш, ученица IV/3 одељења освојила је прво место на 5. Војвођанском
такмичењу у плесу. Честитамо!
Tánc - 2017.11.21.
Bús Anett a IV/3 osztály tanulója I. helyezést ért el az V. Vajdasági Gyermek
Szólótáncversenyen.
Gratulálunk!

Карате - 21.11.2017.
Атила Кесеги, ученик IV/3 одељења освојио је друго место на
Међународном карате купу. Честитамо!
Karate - 2017.11.21.
Kőszegi Attila a IV/3 osztály tanulója II. helyezett lett a Nemzetközi
Karate Bajnokságon. Gratulálunk!

Стоп насиљу - 22.11.2017.
Песничким речима, цртежима и разговором рекли смо своје НЕ насиљу и тако се као прва
школа у региону прикључили акцији "СТОП НАСИЉУ" коју су подржали песници у 7
држава и 21.11. одвијала се у 50 градова. Наш гост била је песникиња Гордана Јовић из
Новог Сада која нам је поред песама поклонила и књиге "Лепше се сања на рингишпилу
знања" и "Школа је чигра игре и знања".

Állj!-t mondani az erőszaknak - 2017.11.22.
Költői megfogalmazásokkal, rajzokkal és beszélgetéssel mondtunk NEM-et és ez által mint első
iskola e térségben bekapcsolódtunk az ÁLLJ! AZ ERŐSZAKNAK! nevű akcióba, melyet 7
ország költői támogattak 11.12-én 50 városból. Vendégünk volt Jović Gordana Újvidékről, aki a
verseken kívül könyveket is ajándékozott a gyerekeknek.
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Змајеве дечје игре - 22.11.2017.
Ученици наше школе учествовали су на Змајевим дечјим играма. Посетили смо ОШ
"Петефи Шандор" у Новом Саду и приказали луткарску оперу "Имола". Гости су нам били
учитељица Хајналка Тот и њен разред, Ибро Сакић, проф. глумица Соња Лештар
Младенов, Снежана Виријевиц, Марко Ристић, Зорана Ковачевић, Ања Лојпур, Анастасија
Лаловиц и Катарина Вјестица.

Zmaj játékok - 2017.11.22.
Iskolánk tanulói részt vettek a Zmaj játékokon. Ellátogattak az újvidéki Petőfi Sándor Általános
Iskolába és bemutatták az Imola báboperát. Vendégeink voltak Tóth Hajnalka tanítónő és
osztálya, Ibro Sakić, prof. Sonja Leštar Mladenov, Snežana Virijevic, Marko Ristić, Zorana
Kovačević, Anja Lojpur, Anastasija Lalovic és Katarina Vjestica.

Били смо успешни - 26.11.2017.
Ана Брезовски је добила посебну награду у соло певању на V Војвођанском дечијем
такмичењу. Адел Арнолд је постигла 3. место у причању народне бајке у суботичкој
библиотеци. Адел Арнолд и Александар Ивић су постигли 2. место на ликовном конкурсу
на тему Народна бајка. Лепе ликовне радове смо послали на конкурс Београдског
железничког музеја. Честитамо!

Újabb sikereink - 2017.11.26.
Brezovszki Anna különdíjban részesült az V. Vajdasági Gyermek Szólótáncversenyen.
Arnold Adél 3. helyezést ért el a Szabadkai Városi Könyvtárban megtartott mesemondó
versenyen. Arnold Adél és Ivić Aleksandar 2. helyezést értek el a magyar népmeséket ábrázoló
rajzversenyen. Szép rajzokat küldtünk el a belgrádi Vasúti Múzeum által meghirdetett
rajzpályázatra. Gratulálunk!
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Орјентационо такмичење - 30.11.2017.
У оквиру лиге ВОЈВОДИНЕ 18.11. одржано је НОЋНО ОРЈЕНТАЦИОНО такмичење
(ноћна трка) у Кикинди. Такмичење је почело у 19 часова, на тргу Српских хероја, испред
градског музеја, а учествовали су планинари орјентирци из пет клубова Војводине
(Кикинде, Зрењанина, Вршца, Новог Сада и Суботице). Нашу школу и планинарски клуб
"СПАРТАК" представљали су орјентирци у пионирској конкуренцији. Мушка екипа
"СПАРТАК" II у саставу – Алекса Орловић, Марко Петровић, Лео Шерег освојила је I
место и златну медаљу !
Женска екипа "СПАРТАК" I у саставу- Лорена Леденјак, Маша Лекић, Ивона Лудаић
након злата у Врбасу освојиле су II место и сребрну медаљу. Били смо изузетно лепо
примљени и почашћени, те се и овим путем захваљујемо домаћину. Пре ове трке
организована је трка за ученике основних школа Кикинде на којој је учествовало више од
300 ученика што је за сваку похвалу ! Председник секције за орјентиринг, наставник
Кривошија Феликс.

Tájékozódási verseny - 2017.11.30.
Vajdaság ligája keretein belül 11.18-án Éjszakai tájékozódási versenyen vettünk részt Kikindán.
A verseny 19 órakor kezdődött a városi múzeum előtti téren és Vajdaság öt tájékozódási
hegymászó klub versenyzői vettek részt Nagykikindáról, Becskerekről, Versecről, Újvidékről és
Szabadkáról.
Iskolánkat a Spartak hegymászó klub pionír kategóriába tartozó versenyzői képviselték: Orlović
Aleksa, Petrović Marko és Šereg Leo, akik első helyezettként aranyérmet nyertek.
A női csapatban, Ledenjak Lorena, Ludaić Ivona a verbászi arany után most második
helyezettként ezüst érmes lett. Nagyon szépen fogadtak bennünket és ezúton köszönjük a
vendéglátást.
(Ezen esemény előtt Kikindán a tanulóknak szervezett versenyen 300-an vettek részt, ami külön
dicséretet érdemel!)
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Одбојка - 07.12.2017.
Данас 7.12.2017. године одржано је општинско првенство у одбојци за ученице основних
школа. Наша школа играла је у "Ц" групи са домаћином ОШ "Јован Микић", ОШ "Иван
Милутиновић" и ОШ "Мајшански пут". Цуре су у првој утакмици изгубиле од домаћина
резултатом 2:0, док су у борби за треће место у групи савладале екипу ОШ "Мајшанкси
пут" резултатом 2:0 и пласирале се на 3. место у групи "Ц". Обзиром да само први у групи
има право наступа на окружном такмичењу, на жалост, нисмо изборили пласман са следећу
фазу такмичења. За екипу су играле: Миљана Гуњача, Бјанка Батинић, Ивана Вечерина,
Ванеса Бастах, Ивона Енги, Николет Војнић, Тамара Симић, Ивона Лудаић, Петра
Шебешћен и Анастасија Врана. Цурама све честитке на труду и залагању.

Röplabda - 2017.12.07.
Ma, 2017.12.7-én az általános iskolás lányok részére szervezett községi röplabda versenyen
iskolánk, mely a C csoportban játszott a Jovan Mikić, az Ivan Milutinović és a Majsai úti csapat
ellen 2:0-val harmadik helyezett lett a C csoporton belül. Mivel csak a csoportelső jut tovább a
körzeti versenyre, nem nyertünk részvételt a verseny következő szakaszába. A csapatot Gunjača
Miljana, Batinić Bjanka, Večerina Ivana, Bastah Vanesa, Engi Ivona, Vojnić Nikolett, Simić
Tamara, Ludaić Ivona, Šebešćen Petra és Vrana Anastasija alkották. Gratulálunk a lányoknak
törekvésükhöz.
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Такмичење Фекете Михаљ - 08.12.2017.
Емеше Кемивеш (VIII/3) је освојила прво место на такмичењу из математике "Фекете
Михаљ", а Вираг Чисар (V/4), Кинга Шереш (VIII/4) и Жофиа Макра (VIII/4) су добили
похвалу. Честитамо!

Fekete Mihály еmlékverseny - 2017.12.08.
Iskolánk tanulói idén is sikeresen szerepeltek a Fekete Mihály emlékversenyen matematikából.
Kőműves Emese (VII/3) első helyezést érte el, Csiszár Virág (V/4), Sörös Kinga (VIII/4), Makra
Zsófia (VIII/4) pedig dícséretben részesültek. Gratulálunk!
Добротворно Микулаш вече у Будимпешти - 11.12.2017.
У организацији Војвођанског друштва пријатељства наша деца су 3. децембра боравила у
Будимпешти на манифестацији Добротворно Микулаш вече. У програму је учествовало
петоро наших ученика кој су извели две народне песме. Организатори су се потрудили и да
поделе пригодне пакетиће. Прилоге са ове добротворне манифестације желимо да уложимо
у савремена наставна средства.

Jótékonysági Mikulás Esten Budapesten - 2017.12.11.
2017. december harmadikán, Budapesten, Jótékonysági Mikulás Esten vettünk részt. Az est
szervezői a Vajdasági Baráti Egyesület, gyűjtést szerveztek Délvidéki kis iskolák megsegítésére.
Ezen a havas vasárnap délutánon, öt kisdiákkal, Budára utaztunk a "Fonóba ", ahol tanulóink is
szerepeltek. Bátor énekeseink két népdalt énekeltek el, nagyon szépen. A közönség hosszú tapssal
jutalmazta őket. A szervezők mikulás csomagot osztottak, még az otthon maradt barátaiknak is
küldtek belőlük. A befutó adományokat labdákra, laptopra, kivetítőre és hangszóróra szeretnénk
költeni.
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Ликовни конкурс - 19.12.2017.
Ана Богосављев, ученица IV/3 одељења, освојила је
прво место на ликовном конкурсу "Трка Деда
Мразева". Сви учесници су добили похвале.
Честитамо!
Rajzpályázat - 2017.12.19
Bogosavljev Anna a IV/3 osztály tanulója I.helyezést
ért el a Mikulásfutás elnevezésű rajzpályázaton.Minden
résztvevő tanuló köszönőlevelet kapott.Gratulálunk!
.
Фолклор - 20.12.2017.
Балинт Бодроги, ученик IV/3 одељења, освојио је друго место на
такмичењу фолклорне музике. Честитамо!
Népzene - 2017.12.20
Bodrogi Bálint a IV/3 osztály tanulója II. helyezést ért el a népzenei
versenyen.Gratulálunk!

Хуманитарни концерт - 21.12.2017.
И ове године наша школа је приредила Хуманитарни концерт и Новогодишњи вашар
дечијих рукотворина који је наишао на велики одзив. Посебно су нас обрадовале наше
колеге, сада пензионери, који су са нама поделили радосне тренутке предстојећих
новогодишњих празника.
Jótékonysági koncert - 2017.12.21.
Iskolánk idén is jótékonysági koncertet rendezett és újévi vásárt tartott, melyen a gyermek
kézműves munkák igazi ünnepi hangulatot varázsoltak körénk! Külön örömet jelentett nyugdíjas
kollégáink látogatása, akik megosztották velünk az előttünk álló ünnepek pillanatait.
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Слике из дневног боравка - 16.01.2018.
Захваљујемо се ученицима и родитељима I/3, II/3 и IV/4 одељења на
поклоњеним дидактичким и другим играчкама.

Képek a napköziből - 2018.01.16.
Köszönjük az I/3, II/3 és IV/4 osztály tanulóinak és a szülőknek az ajándékba
kapott oktató- és egyéb játékokat.

Паннон ТВ - 19.01.2018.
Нашу школу је посетила екипа Паннон телевизије поводом награђених ученика у
препричавању бајки који су пре камерама имали прилику да препричају своју бајку. Од
28.01. до 02.02. ће свако вече Паннон тв у термину од 18.55 х емитовати емисију у којој
ћемо моћи уживати у лепим бајкама. Тако ће 28.01. наступити Лили Данка, 29.01. Ивор
Омеровић, 30.01. Адел Арнолд, 31.01. Река Арнолд, 01.02. Река Рока и 02.02. Ноеми Салаи.
Pannon TV - 2018.01.19.
Iskolánkba látogatott a Pannon TV stábja, ahol a mesemondó verseny díjazottjai újra
elmondhatták meséiket. 2018.01.28-án 18.55-kor kerül adásba az első mesemondó és 2-ig minden
este a palicsi diákok mondanak mesét. 2018.01.28-án Danka Lili, 29-én Omerović Ivor, 30-án
Arnold Adél, 31-én Arnold Réka, 1-jén Róka Réka és 2-án Szalai Noémi a mesemondó a Pannon
TV-ben.
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Гост школе кнјижевница и сликарка Љубица Вуков Михајило - 25.01.2018.
Нашу школу посетила је књижевница и сликарка Лјубица Вуков Михајило те са нама
поделила своје стихове, али и савете како да чувамо околину, своје здравље бавећи се
спортом и да никад не примењујемо насиље, већ да негујемо пријатељство. Она пише од
ране младости: песме, приче, афоризме, романе, хаику поезију. Објавила је 15 књига. Члан
је Удружења књижевника Србије, Друштва књижевника Војводине, Матице српске,
Удружења књижевника Републике Српске и Удружења балканских уметника. Била је
гимнастичарка и тренер младим спортистима. По образовању је правник. Радила неко
време у Суботици, а сад живи на обронцима Фрушке горе где има етно музеј у који нас је
позвала. У њеним стиховима и сликама често је мотив Тиса уз коју је одрасла, јер је рођена
у Сенти. Једно од њених трокњижја носи назив "Палићки бисери", те је тако у три књиге
описала и наш Палић.
Iskolánk vendége volt Vukov Mihajilo Ljubica-festőnő - 2018.01.25.
Iskolánkba látogatott Vukov Mihajilo Ljubica- irodalmár és festőnő, aki verseiből olvasott fel és
üzenetként hagyta meg, hogy vigyázzunk környezetünkre és sportoljunk,- miáltal óvjuk
egészségünket. Az erőszak helyett pedig a barátságot ápoljuk! Az írónő fiatal kora óta számos
verset, elbeszélést, regényt és verset írt. 15 könyvet jelentetett meg. Tagja a Szerbiai irodalmárok
szövetségének, A vajdasági irodalmárok szövetségének, a Matica Srpska-nak, a Balkáni
művészek szövetségének. Szertornász volt és fiatal sportolók edzője, a képesítése szerint pedig
jogász. Egy ideig szabadkán dolgozott, most pedig a Fruška gora-n, ahol egy népi múzeumba
minket is meghívott. Verseiben gyakori motívum a Tisza, amely közelében gyermekkorát töltötte,
mivel zentai születésű, de Palicshoz kötődő verseket is megjelentetett.
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Свети Сава-школска слава - 27.01.2018.
У аули наше школе свечано је обележена школска слава Свети Сава. У присуству ученика,
наставника и родитеља отац Вељко Васиљев је нагласио важност улоге просветитеља
Растка Немањића-Светог Саве.
Szent Száva-iskolaünnep - 2018.01.27.
Iskolánk zsibongójában a tanulók-, tanárok- és szülők jelenlétében került sor a Szent Száva
ünnepe kapcsán készített műsorra, ahol Veljko Vasiljev atya kiemelte Rastko Nemanjić-Szent
Száva jelentőségét.

Градско такмичење из математике - 26.02.2018.
У нашој школи је одржано градско такмичење из математике на којем је учествовало 363
ученика суботичких основних школа. Свим ученицима и њиховим наставницима
честитамо на постигнутим резултатима.
Városi matematika verseny - 2018.02.26.
Iskolánkban került sor a városi matematika versenyre, melyen 363 szabadkai általános iskolás
tanuló vett részt. Minden tanulónak és a tanáraiknak gratulálunk az elért eredményhez.
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Гимнастика - 28.02.2018.
Данас 28.2.2018. године одржано је општинско такмичење у гимнастици за дечаке
основних и средњих школа. За нашу школу такмичили су се Алекс Чупак, ученик III/4
одељења и Карло Липтак, ученик IV/1 одељења. Поред обавезних вежби на партеру и
прескока Алекс је радио вежбе на коњу са хватаљкама и круговима. Алекс је са врло
високим оценама на свакој справи освојио 1. место међу ученицима основних школа од 1.
до 4. разреда, чиме је стекао право наступа на међуокружно такмичење. Карло је поред
партера и прескока вежбао на круговима и паралелном разбоју и остао је без пласмана.
Дечацима све честитке за успех и труд, а Алексу желимо пуно успеха у наредној фази
такмичења које ће се одржати 14.3.2018. у Новом Саду.

Szertorna - 2018.02.28.
Ma, 2018.02.28-án került sor az általános- és középiskolás fiúk községi szertorna versenyére.
Iskolánkat Čupak Aleks (III/4) és Liptak Karlo (IV/1) képviselték. A kötelező rúdgyakorlatokon
kívül Aleks lovon történő lengőgyakorlatokat végzett. Aleks nagyon magas osztályzatokkal első
helyezett lett az általános iskolások 1.-4. osztályosai közt, amivel jogot szerzett a körzetek közti
versenyen való részvételre. Karlo rúdon kívül párhuzamos korláton is gyakorlatozott.
Gratulálunk a fiúknak a sikerekhez és az igyekezethez, és Aleksnek sok szerencsét kívánunk a
következő versenyhez: 2018.03.14-én, Újvidéken.

Такмичење из мађарског језика-Шимоњи Жигмонд - 03.03.2018.
На такмичењу из правописа мађарског језика које се организује од 1997. године,
учествовали су наши ученици од петог до осмог разреда. Циљ такмичења је неговање
мађарског језика, одговорност према свесној употреби језика и неговање љубави према
матерњем језику. На такмичњу се мере способности ученика у правопису. Такмичење се
састоји од три нивоа; на првом нивоу су наши ученици учествовали са шест ученика:
V разред: Вираг Чисар и Анита Конц, VI разред: Акош Берењи, VII разред: Рамона Нјерш
Бако и Жофиа Б. Варга и VIII разред: Река Губи и Вираг Чисар је са 90 бодова постигла
прво место, Рамона Нјерш Бако са 74.5 бодова је освојила друго место и ове две наше
ученице ће представљати нашу школу на следећем нивоу такмичења које ће се одржати у
Новом Саду. Ученике су припремале наставнице Ержебет Куктин и Илдико Арнолд.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - 2018.03.03.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kárpát-medencei helyesírási versenyt hirdet 1997 óta a
Magyarországon, valamint a határon túli magyarlakta területeken tanuló általános iskolai 5–8.
évfolyamos diákok számára. A verseny célja a magyar nyelv ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett
felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének erősítése. A versenyen a diákok helyesírási
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képességeit mérik. A verseny három fordulóból áll. A területi döntőn iskolánkat hat tanuló
képviselte.
5. osztály: Csiszár Virág és Konc Anita,
6. osztály: Berényi Ákos,
7. osztály: Nyers Bakó Ramóna és B.Varga Zsófia,
8. osztály: Gubi Réka.
Csiszár Virág 90 ponttal 1.helyezett és Nyers Bakó Ramóna 74,5 ponttal 2. helyezett, ők
képviselik iskolánkat Újvidéken.
Felkészítőik Kuktin Erzsébet és Arnold Ildikó.

Математичко такмичење ЗРИЊИ ИЛОНА - 08.03.2018.

16.2.2018. одржали смо математичко
такмичење "Зрињи Илона" у нашој школи.
7.3.2018. је било свечана додела признања у
Сенти. Резултати су следећи : Алберт
Керестењи (III/3 одељење) 6. место, Акош
Чисар (IV/4 одељење) 1. место, Вираг Чисар
(V/4 одељење) 1. место, Емеше Кемивеш
(VII/3 одељење) 3. место,
Акош Чисар иде даље за следећи круг у
Мађарску. Честитамо!!
ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY - 2018.03.08.
A Zrínyi Ilona matematikaverseny területi fordulójára iskolánkban február 16.-án került sor. Az
ünnep ellenére szép számban megjelentek a tanulók.
Március 7.-én került sor a hivatalos eredményhirdetésre, ahol a következő eredményeket
születtek:
Keresztényi Albert (III/3 osztály) 6. helyezés
Csiszár Ákos (IV/4 osztály) 1. helyezés
Csiszár Virág (V/4 osztály) 1. helyezés
Kőműves Emese (VII/3 osztály) 3. helyezés
Csiszár Ákos meghívást kapott a magyarországi döntőbe.
Gratulálunk!!
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Дан школе - 15.03.2018.
Поводом Дана школе наши ученици су са наставницима припремили пригодан програм уз
песме, плес и рецитације.
Iskolanap - 2018.03.15.
Az Iskolanap alkalmából tanulóink tanáraikkal alkalmi műsort szerveztek, melyet a dalok, táncok
és versek hangulata tett még ünnepélyesebbé.

- 38 -

Летопис
Évkönyv
2017/18.

Гимнастика - 17.03.2018.
У четвртак 15.03.2018. године одржано је међуокружно такмичење
у гимнастици у Новом Саду. Такмичење је одржано у
гимнастичкој сали Соколског друштва Војводина из Новог Сада.
За нашу школу такмичио се ученик III/4 одељења Алекс Чупак.
Алекс је радио вежбе на круговима, партеру, коњу са хватаљкама
где је добијао веома високе оцене. На прескоку је имао мали
дисбаланс и оцена је била несто низа. Ипак, освојио је 2. место са
78800 поена. Алексу све честитке и пуно успеха у клупским
такмичењима.
Szertorna - 2018.03.17.
2018.03.15-én, csütörtökön került sor a szertornaversenyre Újvidéken. Iskolánkat Csupák Albert
3/4 osztályos tanuló képviselte gyűrű-, nyújtó- és lovon végzett gyakorlatokkal, ahol magas
osztályzatot ért el. Második helyezett lett 78800 ponttal. Gratulálunk a sikerekhez és további szép
eredményeket kivánunk!
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Такмичење рецитатора - 20.03.2018.
Лили Данка, ученица III/4 разреда, освојила је прво место на
такмичењу рецитатора у Новом Кнежевцу. Честитамо!

Mesélj rólam... - 2018.03.20.
Törökkanizsán a Mesélj rólam... vers és prózamondó versenyen Danka
Lili a III/4 osztály tanulója első lett. Gratulálunk neki!

Општинско такмичење из мађарског језика - 24.03.2018.
Резултати: Вираг Чисар V/4, II место (Илдико Арнолд),
Патрициа Салаи VI/4, I место (Ержебет Куктин),
Акош Берењи VI/3, III место (Ержебет Куктин),
Дора Футо VI/3, II место (Ержебет Куктин),
Денис Батори VII/4, III место (Илдико Арнолд),
Река Губи VIII/4, III место (Ержебет Куктин),
Кинга Шереш VIII/4, III место (Ержебет Куктин),
Честитамо и Рамони Њерш Бако VII/4.
Községi verseny Magyar nyelvből - 2018.03.24.
Községi verseny magyar nyelvből
24.03.2018. - Eredmények:
Csíszár Virág 5/4 II. helyezés - Arnold Ildikó,
Szalai Patrícia 6/4 I. helyezés - Kuktin Erzsébet,
Berényi Ákos 6/3 II. helyezés - Kuktin Erzsébet,
Futó Dóra 6/3 II. helyezés - Kuktin Erzsébet,
Bátori Denisz 7/4 III. helyezés - Arnold Ildikó,
Gubi Réka 8/4 III. helyezés - Kuktin Erzsébet,
Sörös Kinga 8/4 III. helyezés - Kuktin Erzsébet,
Nyers Bakó Ramónának (7/4) is gratulálunk.
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Шести војвођански гала таленти - 30.03.2018.
У Великој већници Градске куће у Суботици одржани су шести Војвођански гала сусрети
на којем су били присутни ученици војвођанских школа који су награђивани у пет
категорија. Међу младим талентима истакла се и наша ученица Емеше Кемивеш која је
добила награду за постигнуте успехе на такмичењима.

VI. Vajdasági Tehetség Gála - 2018.03.30.
Megtartották a VI. Vajdasági Tehetség Gálát Szabadkán.Öt kategóriában díjazták a
legtehetségesebb vajdasági magyar fiatalokat a szabadkai Városházán megtartott VI. Vajdasági
Tehetség Gálán.
A Kistehetségek kategóriában Kovács Alex (Petőfi Brigád Általános Iskola, Kúla), Kőműves
Emese (Miroslav Antic Általános Iskola, Palics), Kálmán Ádám (Jovan Jovanović Zmaj Általános
Iskola, Magyarkanizsa), Uglik Auróra (EmArt Képzőművészeti Műhely, Szabadka), Baracskai
Tamás (Petőfi Brigád Általános Iskola, Kúla), Károlyi Egon (Samu Mihály Általános Iskola,
Péterréve), Lázár Anna (Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa), Göncöl Andor
(Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Szabadka), Egyed Boglárka (Testvériség-Egység
Általános Iskola, Bezdán) és Orsovai Hedvig (Testvériség-Egység Általános Iskola, Zombor).
Ígéretes tehetség díjban részesült: Böröc Tamás (InGenium Alapítvány), Nagy Kinga (Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta), Szűcs Dóra (Svetozar Marković Gimnázium,
Szabadka), Hodik Annabella (Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, Topolya),
Pletikoszity Dávid (Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka), Bálint Márk (InGenium
Alapítvány), Vastag Krisztina (Szabadkai Zeneiskola), Balla Georgina (Svetozar Marković
Gimnázium, Szabadka), Mihalović Dominik (Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium,
Szabadka) és Surján Szabina (Jovan Jovanović Zmaj Sportgimnázium, Újvidék)
Tehetséges fiatal díjat kapott Csákány Lóránt fotóművész. Kiváló tehetségek elismerésben
részesültek: Kucora Roland (Szabadkai Műszaki Szakfőiskola) és Szakács Tamás (Talentum
Tehetséggondozó Művészeti Egyesület, Szabadka).
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Правописно такмичење Шимоњи Жигмонд, Нови Сад - 16.04.2018.
На такмичењу из правописа за основношколски узраст, одржаном у Новом Саду, наши
ученици су остварили запажене резултате. Вираг Чисар (V/4) освојила је прво место,
Рамона Њерш Бако је добила похвалу за постигнуте резултате.
Од срце им честитамо и желимо им и даље овако добре резултате на такмичењима.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Újvidéken - 2018.04.16.
Vasárnap került megrendezésre a Kárpát-medencei helyesírási verseny az általános iskolák felső
tagozatos diákjai számára. A vajdasági döntő házigazdája az újvidéki Petőfi Sándor Általános
Iskola volt. Iskolánkat az ötödikes Csiszár Virág és a hetedikes Nyers Bakó Ramóna képviselte.
Csiszár Virág első helyezést ért el. Nyers Bakó Ramóna dicséretben részesült. Mindkettejüknek
szívből gratulálunk ehhez a szép eredményhez és további sikeres felkészülést az előttük álló
versenyekhez.
МАТЕМАТИЧКО такмичење ЦУРИЕ - Солнок - 16.04.2018.
Алберт Керестењи и Емеше Кемивеш су били
позвани на финално такмичење из математике које је
било одржано 7.4.2018. у Солноку. Честитамо!

CURIE Matematikaverseny - Szolnok - 2018.04.16.
A Curie matemarikaverseny kecskeméti döntőjére Keresztényi Albert és Kőműves Emese kaptak
meghívást. A verseny 2018.4.7. zajlott Szolnokon. Gratulálunk!
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Математичко такмичење БОНИФЕРТ- СЕГЕДИН - 16.04.2018.
Емеше Кемивеш и Вираг Чисар су били позвани на финално такмичење из математике
"Бониферт Домонкос". Такмичење је било одржано у Сегедину 7.4.2018.Честитамо!

BONIFERT MATEMATIKAVERSENY - SZEGED - 2018.04.16.
Kőműves Emese és Csiszár Virág eljutottak a Bonifert Domonkos matematikaverseny országos
döntőjére, melyre 2018.4.7. került sor Szegeden. Gratulálunk!

Едит Валкович-песникиња у посети нашој школи - 17.04.2018.
Песникиња Едит Валкович је посетила нашу школу
и разговорала са ученицима нижих разреда о
настанку дечијих песама. Дотакавши пуно корисних
тема, посебно је истакла важност читања,
наглашавајући њен практични и духовни значај.

Iskolánkban járt Valkovics Edit-költőnő - 2018.04.17.
Iskolánkban járt Valkovics Edit költőnő, aki az alsó osztályokban beszélgetést folytatott a
gyermekversek keletkezéséről és sok tanulságos témát érintve külön kitért az olvasás
fontosságára, hangsúlyozva annak gyakorlati és élményt nyújtó voltát.
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Гимнастика - 24.04.2018.
Алеx Чупак, ученик III/4 разреда, учествовао је на Међународном такмичењу из
гимнастике. Остварио је одличан резултат. У укупном пласману је био први и на свим
справама је освојио медаље. То је укупно седам медаља са једног такмичења. Честитамо !
Gimnasztika - 2018.04.24.
Csupák Alex a III/4 osztály tanulója Kiskunhalason a XII DKMT-KUPA szertorna versenyen vett
részt. Az eredménye egy nagy éremcsokor, hiszen 3 arany, 3 ezüst és 1 bronz került a csokorba.
Korosztályában a legjobb versenyző lett. Eredményéhez gratulálunk!

Такмичење у певању! - 26.04.2018.
Брезовсзки Анна, ученица II/3 разреда, освојила је II место у соло певању у Новом Саду.
Честитамо!
Szólj, síp, szólj! - 2018.04.26.
Brezovszki Anna a II/3 osztály tanulója szólóének kategóriában második helyezést ért el
Újvidéken. Gratulálunk!
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Окружно такмичење - 28.04.2018 - 28.04.2018.
Наши ученици су великим радом постигли завидне резултате из мађарског језика и целој
школи осветлали образ.
Вираг Чисар V/4 – III место – ментор:Илдико Арнолд,
Берењи Акош VI/3 – I место – ментор: Ержебет Куктин,
Патрициа Салаи VI/4 – II место – ментор: Ержебет Куктин

Körzeti verseny magyar nyelvből - 2018.04.28.
Tanulóink sikeresen szerepeltek a körzeti anyanyelvi versenyen április 28-án.
Eredmények:
Csiszár Virág 5/4 – III. helyezés – mentor: Arnold Ildikó
Berény Ákos 6/3 – I. helyezés – mentor:Kuktin Erzsébet
Szalai Patrícia 6/4 – II. helyezés – mentor Kuktin Erzsébet
Gratulálunk Futó Dóra 6/3 és Bátori Denisz 7/4 osztályos tanulóknak is.

V Мађарско међународно такмичење из математике - 03.05.2018.
На V међународном мађарском математичком
такмичењу које је ове године одржано у Војводини, у
Суботици, нашу школу представљала је Емеше
Кемивеш (VII/3). Емеше Кемивеш је усвојила II место,
изабрана је за једног од најуспешнијих ученика
Војводине. Честитамо!

V. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny - 2018.05.03.
Iskolánkat Kőműves Emese (VII/3) képviselte az V. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen,
melyet idén Délvidéken, Szabadkán rendeztek meg.Kőműves Emese kiváló eredményt ért el. A
hetedikesek között második helyezett lett, a délvidéki régió különdíját és a legeredményesebb
délvidéki leányversenyző díját is ő érdemelte ki! Gratulálunk!
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Математичко такмичење БОНИФЕРТ- додела диплома - 03.05.2018.
Емеше Кемивеш је освојила прво место на финалном такмичењу
из математике "Бониферт Домонкос". Додела је била одржана у
Сегедину 3.5.2018. Честитамо!

BONIFERT matematikaverseny - díjátadó - 2018.05.03.
Kőműves Emese kiemelt első díjban részesült a Bonifert Domonkos
matematikaverseny országos döntőjében elért eredménye alapján. A
díjkiosztóra 2018.5.3. került sor Szegeden. Gratulálunk!

Дечија драмска група-Радионица - 06.05.2018.
Четири стотине ученика у осамнаест група је учествовало у Фекетићу на радионичарском
сусрету драмских група где, већ по традицији, жири бира једну групу која ће представљати
Војводину на Сусрету дечијих драмских група које се одржава у Печују у Мађарској. Ове
године, као и прошле, представиће се драмска група "Грунд" са Палића.

Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozó - 2018.05.06.
Tizennyolc csoport mintegy 400 gyermekszínjátszója részvételével tartották meg a
Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozót, ahol már hagyományosan egy csapatot
terjeszt fel a zsűri, amely Vajdaságot képviseli majd a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozón Pécsett. Idén ez a csoport, akárcsak tavaly, a Palicsi Színjátszó
Grund. A rendezvénynek a Feketics Művelődési Egyesület biztosította a helyszínt.
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Одбојка - 07.05.2018.
Од 4. до 6. маја девојчице из ОШ "Мирослав Антић" са Палића боравиле су у Дебрецену
где су учествовале на два одбојкашка турнира под називом. На турнирима су узеле учешће
екипе из Мадјарске, Румуније, Пољске и Словачке. У изузетно јакој конкуренцији
сениорско-ветеранских екипа из Словачке, Пољске, Румуније и Мађарске пласман је
скромно 8. место, али су девојчице играле више него добро. Цурама све честитке за
остварене резултате, храбру и добру игру.

Röplabda - 2018.05.07.
Május 4-6 a palicsi Miroslav Antić Ált. Isk. leánycsapata Debrecenben járt a Barátság
röplabdatorna bajnokságon, melyen a magyarországi, romániai, lengyel és szlovák csapatok
vettek részt. Az A csapatban Ledenjak Lorena, Kovačević Danica, Vojnić Nikolett és Zubelić Lea
játszottak és 3. helyezést értek el, míg a B csapatban Skala Simona, Varga Tünde, Ludaić Ivona és
Marks Zoja 5. helyezettek lettek.

Планинари у Словенији - 08.05.2018.
Планинари наше школе, ученици VIII/3 и VIII/4 одељења, учествовали су на фестивалу
оријентиринга у Словенији од 4. до 6. маја (Јаворнишки ровт - Дом Трилобит). У оквиру
акције посетли смо туристичке атракције: Бохињско језеро-слап Савице, Бледско језероСтари Град, Кањон Винтгар, Мојстрана-музеј планинарства и водопад Пречник. Добар
смештај, прекрасне природне лепоте, удобан превоз, веома коректно понашање ученика;
треба ли више ? Вође пута: Ержебет Куктин и Феликс Кривошија.
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Hegymászóink Szlovéniában - 2018.05.08.
Iskolánk VIII/3 és VIII/4 tagozatainak diákjai május 4-6. részt vettek a tájékozódási fesztiválon
Szlovéniában (Javorniški rovt-Dom Trilobit). Az akció keretein belül megtekintettük a Bohinji-tóSavica vízesését, Bledi-tó-Stari Grad, Vintgar szorost, Mojstrana-hegymászó múzeumot és
Prečnik vízesést. A jó szálláshely, gyönyörű természet, kellemes utazás és a tanulók korrekt
magatartása szép emlék mindannyiunknak. Útvezetők: Kuktin Erzsébet, Krivošija Feliks

Уметничко такмичење основних школа - 12.05.2018.
Ученица II/3 одељења, Вилo Варга, освојила је друго место из ликовне културе на
уметничком такмичењу основних школа. Честитамо!

Általános Iskolák Művészeti Vetélkedője - 2018.05.12.
Varga Villő a II/3 osztály tanulója második helyezést ért el képzőművészetből az Általános
Iskolák Művészeti Vetélkedőjén. Gratulálunk!
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Уметничко такмичење основних школа - 13.05.2018.
Ученици III/4 разреда успешни су били на такмичењу. Представа Снежана и седам
патуљака освојила је 3. место, Данка Лили - соло певање 2. место. Честитамо!

Általános iskolák művészeti vetélkedője - 2018.05.13.
A III/4 osztály tanulói sikeresen szerepeltek az ÁMV-n. A Hófehérke és a hét törpe c. előadás 3.
lett, Danka Lili szólóének kategóriában 2. lett. Az osztálynak gratulálunk!

Гимнастичка лига - 15.05.2018
.
Ученик IV/1 Карло Липтак учествовао је на Пионирском
гимнастичком такмичењу лиге Воводине. Било је то I коло
Пионирске гимнастичке лиге "Ц програма". Наш друг, Карло
Липтак, освојио је екипно II место. Врло поносно носи своју
медаљу. Браво.

Szertorna - 2018.05.15.
Liptak Karlo, a IV/1 tagozat tanulója részt vett a vajdasági szintű pionir szertorna versenyen. Ez
az első forduló volt, melyen a C programon belül Karlo második helyezett lett csapatversenyben.
Nagyon büszke a kiérdemelt éremre. Bravo!
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Државно такмичење из историје за ученике основних школа Србије - 16.05.2018.
Наша школа је била домаћин државног такмичења из историје. На овом државном
такмичењу учествовао је 201 ученик седмих разреда и 150 ученика осмих разреда из целе
Србије.
Országos történelemverseny a szerbiai általános iskolák tanulói számára - 2018.05.16.
Iskolánk az országos szintű történelemverseny házigazdája volt.
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Сошов - 20.05.2018.
Од 17. до 20. маја 2018. године у Новом Саду одржан је осми Сошов. Нашу школу на овом
престижном такмичењу у спортској гимнастици представљао је ученик III/4 одељења
Алекс Чупак који је као другопласирани на међуокружном такмичењу стекао пласман на
ово такмичење. Алекс се такмичио у врло јакој конкуренцији од 18 гимнастичара.
Изводећи вежбе на коњу са хватаљкама, круговима, партеру и прескоку преко козлића,
високим оценама Алекс је освојио 1. место. Алексу све честитке и пуно успеха и среће у
спортској каријери.

Vajdasági Iskoláskorú Fiatalok Sportjátéka - 2018.05.20.
2018. május 17-20 Újvidéken került sor a Vajdasági Iskoláskorú Fiatalok Sportjátékára.
Iskolánkat Čupak Alex (III/4) képviselte szertornából, aki második lett a körzetek közti
versenyen. Alex egy erős 18 tagú mezőnyben versenyzett. Gyűrűn-, nyújtón végzett
gyakorlataival
és
bakugrásból
magas
osztályzatokkal
1.
helyezett
lett.
Gratulálunk Alexnek és sok szerencsét kívánunk neki az eljövendő sportkarrierhez!

Гимнастика - 22.05.2018.
Чупак Алекс, ученик III/4 разреда, после освојеног првог места
у суботу и у недељу је освојио медаљу. На државном
такмичењу из гимнастике у Костолцу у вишебоју је заузео
друго место. Честитамо!

Szertorna - 2018.05.22.
Csupák Alex a III/4 osztály tanulója szombat után vasárnap is
sikeres volt. Az országos szertorna versenyen második lett.Hajrá
Alex!
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Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе - 26.05.2018.

Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе.

Köztársasági anyanyelvi és nyelvhelyességi verseny - 2018.05.26.
A Köztársasági anyanyelvi és nyelvhelyességi versenyen Csiszár
Virág 1.helyet ért el, 18,55 ponttal. Szalai Patrícia és Berényi Ákos
dicséretben részesült.

Дипломе из српског језика - 30.05.2018.
Ученицама Петри Јујић, Нини Фирстнер и Маши Михајловић су 24.5.2018. године у
Великој већници Градске куће, на свечаној додели, уручене дипломе које су добиле за
добар пласман на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе. Петра Јујић
је освојила III место (ментор јој је била наставница Весна Падежанин), Маша Михајловић
III место и Нина Фирстнер II место (менторка им је била наставница Гордана Катанчић).
Честитамо!

Diplomák szerb nyelvből - 2018.05.30.
2018.05.24-én a Városháza nagytermében, tanulóink Jujić Petra és Fürstner Nina a Községi szerb
nyelvi versenyen elért helyezésükért ünnepélyes diplomaosztáson vettek részt és Jujić Petra a III.
(felkészítő tanár: Padežanin Vesna) helyezéséért míg Fürstner Nina a II. helyezésért ( felkészítő
tanár: Katančić Gordana) kapott diplomát.
Gratulálunk!
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Планинарска оријентација - 31.05.2018.
Дана 26.5.2018. године на Авали је одржано треће коло лиге Србије у планинарској
оријентацији. Нашу школу представљали су ученици који су чланови спортског
планинарског клуба "Спартак" Суботица у пионирској конкуренцији. Ученици су
наступили, како у мушкој, тако и у женској пионирској категорији. Организатор се
потрудио да стаза и контролне тачке не буду ни мало лаке, али су девојчице и дечаци то
успешно савладали у врло кратком временском периоду и освојили прва места у својим
категоријама. Планинарски клуб "Авала" је као и увек био на врхунцу задатка што се тиче
организације самог такмичења и овим им се путем захваљујемо на срдачном
гостопримству.<бр /> Чланови екипа били су: Зоја Маркс, Ивона Лудаић, Лорена Ледењак,
Лео Шерег, Марко Петровић и Алекса Орловић. Ученицима све честитке на постигнутом
успеху и пуно среће на наредним такмичењима. Тренер екипа био је наставник географије
Феликс Кривошија.

Ликовни конкурс - 10.06.2018.
Ученик III/3 разреда, Флеисцхман Давид учествовао
је на ликовном конкурсу у Бачкој Тополи. Добио је
похвалу.
Mesés pályázat - 2018.06.10.
Fleischman Dávid a III/3 osztály tanulója részt vett a
meseírás és a gyermekkönyvek nemzetközi napja
alkalmából a topolyai Művelődési ház pályázatán. A
kiállításra megformálta Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj
című mese főhőseit. Munkájáért dícséretben részesült.
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Опрштајна приредба осмих разреда - 12.06.2018.
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА – VERSENYEK EREDMÉNYEI
Naziv takmičenja
Datum takmičenja
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
matematike
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
engleskog jezika
Gradsko takmičenje iz
24.02.2018.
engleskog jezika
Matematičko
takmičenje "Bataseki",
22.01.2018.
Senta
Matematičko
takmičenje "Bataseki",
17.02.2018.
Novi Sad
Matematičko
takmičenje "Curie",
02.02.2018.
Senta
Gradsko takmičenje iz
informatike i
25.02.2018.
računarstva
Gradsko takmičenje iz
18.02.2018.
fizike
Gradsko takmičenje iz
18.02.2018.
fizike

Mentor
Danijela
Meandžija

Ime učenika
Gvozdenović
Andrija

Osvojeno mesto

Dijana Stevanović

Mukić Maja

1. mesto

Suzana Kiš

Kerestenji Albert

4. mesto

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

1. mesto

Mira Pejić

Banda Marko

3. mesto

Flora Vereš

Mihajlović Maša

Pohvala

Flora Vereš

Orlović Aleksa

Pohvala

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

3. mesto

Mira Pejić

Jotanović Nađa

Pohvala

Mira Pejić

Jujić Petra

3. mesto

Flora Vereš

Šereš Kinga

Pohvala

Flora Vereš

Makra Žofia

Pohvala

Dragana Škrbić

Jujić Petra

2. mesto

Dragana Škrbić

Večerina Ivana

3. mesto

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

Plasirao se za
vojvođansko
takmičenje

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

1. mesto

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

3. mesto

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

3. mesto

Mladinko Đukić

Banda Marko

2. mesto

Antonia Nikolić

Mihajlović Maša

2. mesto

Antonia Nikolić

Feješ Viola

3. mesto
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Gradsko takmičenje iz
fizike
Gradsko takmičenje iz
fizike
Pravopisno takmičenje
Šimonji Žigmond,
Subotica
Pravopisno takmičenje
Šimonji Žigmond,
Subotica
Veslanje – Tisa kup Solnok
Takmičenje iz
mađarskog jezika
Sarvaš Gabor-Ada
Stoni tenis
Okružno takmičenje u
plivanju
Okružno takmičenje u
plivanju
Gimnastika
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
Matematičko
takmičenje "Zrinyi
Ilona", Senta
Matematičko
takmičenje "Zrinyi
Ilona", Senta
Matematičko
takmičenje "Zrinyi
Ilona", Senta
Gradsko takmičenje iz
hemije
Gradsko takmičenje iz
geografije
Gradsko takmičenje iz
geografije
Gradsko takmičenje iz
geografije
Gradsko takmičenje iz
geografije

18.02.2018.

Antonia Nikolić

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

2. mesto

18.02.2018.

Alan Pavluković

Mihajlović Mila

2. mesto

03.03.2018.

Ildiko Arnold

Čisar Virag

1. mesto

03.03.2018.

Ildiko Arnold

Njerš Bako
Ramona

2. mesto

Rind Roland

4. mesto

Mezei Šara Čenge

2. mesto

18.10.2017.

Jozić Marino

3. mesto

26.10.2017.

Stanković Stefan

3. mesto

26.10.2017.

Vill Simona

2. mesto

01.11.2017.

Čupak Aleks

3. mesto

10.10.2017.
13.10.2017.

Eržebet Kuktin

03.03.2018.

Larisa Kemiveš

Bosnai Lenard

3. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Larisa Kemiveš

Halas Amadea

3. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Larisa Kemiveš

Salai Kiti

3. mesto
(ekipno)

16.02.2018.

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

1. mesto

16.02.2018.

Flora Vereš

Čisar Virag

1. mesto

16.02.2018.

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

3. mesto

03.03.2018.

Teodora Kabai

Mihajlović Mila

3. mesto

11.03.2018.

Vera Marković

Čokorilo Branislav

2. mesto

11.03.2018.

Vera Marković

Njerš Bako Ivan

2. mesto

11.03.2018.

Vera Marković

Jujić Petra

2. mesto

11.03.2018.

Vera Marković

Feher Tatjana

2. mesto
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Okružno takmičenje iz
fizike
Okružno takmičenje iz
fizike
Okružno takmičenje iz
fizike
Matematičko
takmičenje "Fekete
Mihalj", Senta
Matematičko
takmičenje "Fekete
Mihalj", Senta
Matematičko
takmičenje "Fekete
Mihalj", Senta
Matematičko
takmičenje "Fekete
Mihalj", Senta
Matematičko
takmičenje "Bataseki",
Novi Sad
Matematičko
takmičenje "Bataseki",
Novi Sad
Matematičko
takmičenje "Bataseki",
Novi Sad
Matematičko
takmičenje "Bataseki",
Novi Sad
Matematičko
takmičenje "Curie",
Senta
Matematičko
takmičenje "Curie",
Senta
Matematičko
takmičenje "Curie",
Senta
Matematičko
takmičenje "Zrinyi
Ilona", Senta
Međuokružno
takmičenje u
gimnastici
Gradsko takmičenje iz
istorije
Gradsko takmičenje iz
biologije

10.03.2018.

Antonia Nikolić

Mihajlović Maša

2. mesto

10.03.2018.

Antonia Nikolić

Feješ Viola

3. mesto

10.03.2018.

Alan Pavluković

Mihajlović Mila

3. mesto

09.12.2017.

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

1. mesto

09.12.2017.

Flora Vereš

Čisar Virag

Pohvala

09.12.2017.

Flora Vereš

Šereš Kinga

Pohvala

09.12.2017.

Flora Vereš

Makra Žofia

Pohvala

17.02.2018.

Suzana Kiš

Kerestenji Albert

2. mesto

17.02.2018.

Kristina Barna

Čisar Virag

3. mesto

17.02.2018.

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

1. mesto

17.02.2018.

Flora Vereš

Konc Anita

Pohvala

02.02.2018.

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

1. mesto

02.02.2018.

Kristina Barna

Čisar Virag

2. mesto

02.02.2018.

Suzana Kiš

Kerestenji Albert

Pohvala

16.02.2018.

Suzana Kiš

Kerestenji Albert

15.03.2018.
17.03.2018.
17.03.2018.

Čupak Aleks

2. mesto

Milena Savović Stanković Vojislav

1. mesto

Firstner (Fürstner)
Nina

1. mesto

Žarko Otović
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Gradsko takmičenje iz
biologije
Gradsko takmičenje iz
biologije
Gradsko takmičenje iz
biologije
Gradsko takmičenje iz
biologije
Gradsko takmičenje iz
biologije
Gradsko takmičenje iz
biologije
Gradsko takmičenje iz
biologije
Okružno takmičenje iz
fizike
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk
TakmičenjeRimokatolički
vjeronauk

17.03.2018.

Čila Gebleš Ravai

Čisar Virag

3. mesto

17.03.2018.

Čila Gebleš Ravai

Sabo Čongor

3. mesto

17.03.2018.

Žarko Otović

Ledenjak Lorena

1. mesto

17.03.2018.

Čila Gebleš Ravai

Salai Patricia

2. mesto

17.03.2018.

Timea Šćepanović

Šereš Kinga

3. mesto

17.03.2018.

Slađana Aleksić

Mihajlović Mila

3. mesto

17.03.2018.

Slađana Aleksić

Feher Tatjana

3. mesto

10.03.2018.

Antonia Nikolić

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

Pohvala

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Tot Vivien

3. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Pinter Stela

3. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Karo Dominik

3. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Šige Reka

3. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Guljaš O. Henrieta

3. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Ostrogonac Armin

2. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Čisar Virag

2. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Marton Oliver

2. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Farkaš Ramona

1. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

1. mesto
(ekipno)

03.03.2018.

Jožef Kolesar

Horvat Aleksa
(Horvát Alexa)

1. mesto
(ekipno)
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Okružno takmičenje iz
engleskog jezika
Gradsko takmičenje iz
mađarskog jezika
Gradsko takmičenje iz
mađarskog jezika
Gradsko takmičenje iz
mađarskog jezika
Gradsko takmičenje iz
mađarskog jezika
Gradsko takmičenje iz
mađarskog jezika
Gradsko takmičenje iz
mađarskog jezika
Gradsko takmičenje iz
mađarskog jezika
Okružno takmičenje iz
matematike
Okružno takmičenje iz
matematike
Okružno takmičenje iz
matematike
Pravopisno takmičenje
Šimonji Žigmond,
Novi Sad
Pravopisno takmičenje
Šimonji Žigmond,
Novi Sad
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA

25.03.2018.

Dragana Škrbić

Večerina Ivana

Pohvala

24.03.2018.

Ildiko Arnold

Čisar Virag

2. mesto

24.03.2018.

Eržebet Kuktin

Salai Patricia

1. mesto

24.03.2018.

Eržebet Kuktin

Berenji Akoš

2. mesto

24.03.2018.

Eržebet Kuktin

Futo Dora

2. mesto

24.03.2018.

Ildiko Arnold

Batori Denis

3. mesto

24.03.2018.

Eržebet Kuktin

Šereš Kinga

3. mesto

24.03.2018.

Eržebet Kuktin

Gubi Reka

3. mesto

25.03.2018.

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

1.

25.03.2018.

Mira Pejić

Banda Marko

3.

25.03.2018.

Mira Pejić

Jujić Petra

Pohvala

15.04.2018.

Ildiko Arnold

Čisar Virag

1.

15.04.2018.

Ildiko Arnold

Njerš Bako
Ramona

Dicséret

15.03.2018.

Ilona Šram

Evetović Stefani

Pohvala

15.03.2018.

Olga Tešić

Mihajlović Vladeta

Pohvala

15.03.2018.

Olga Tešić

Neorčić Aleksa

Pohvala

15.03.2018.

Hargita Liptak

Arnold Tamaš

Pohvala

15.03.2018.

Suzana Kiš

Kerestenji Albert

Pohvala

15.03.2018.

Suzana Kiš

Fleisman David

Pohvala

15.03.2018.

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

Pohvala
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Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Matematičko
takmičenje KENGUR
BEZ GRANICA
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Gradsko takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU

15.03.2018.

Mira Pejić

Banda Marko

Pohvala

15.03.2018.

Flora Vereš

Mihajlović Maša

Pohvala

15.03.2018.

Flora Vereš

Kemiveš Emeše
(Kőműves Emese)

Pohvala

21.04.2018.

Mladinko Đukić

Banda Marko

1. mesto

21.04.2018.

Mladinko Đukić

Parać Luka

1. mesto

21.04.2018.

Andor Kavai

Gabor Demetra

1. mesto

21.04.2018.

Mladinko Đukić

Ivanović Miljana

2. mesto

21.04.2018.

Andor Kavai

Rind Roland

3. mesto

21.04.2018.

Mladinko Đukić

Zubelić Lea

3. mesto

21.04.2018.

Mladinko Đukić

Banda Marko

1. mesto ekipno

21.04.2018.

Mladinko Đukić

Parać Luka

1. mesto ekipno

21.04.2018.

Andor Kavai

Gabor Demetra

1. mesto ekipno

21.04.2018.

Mladinko Đukić

21.04.2018.

Mladinko Đukić

Gvozdenović
Bogdan

3. mesto ekipno

21.04.2018.

Andor Kavai

Rind Roland

3. mesto ekipno

21.04.2018.

Mladinko Đukić

Zubelić Lea

3. mesto ekipno

21.04.2018.

Andor Kavai

Vida Dorina

3. mesto ekipno
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Летопис
Évkönyv
2017/18.
Okružno takmičenje iz
biologije
Okružno takmičenje iz
biologije
Okružno takmičenje iz
geografije
Okružno takmičenje iz
geografije
Okružno takmičenje iz
geografije
Okružno takmičenje iz
mađarskog jezika
Okružno takmičenje iz
mađarskog jezika
Okružno takmičenje iz
mađarskog jezika
Okružno takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Okružno takmičenje
ŠTA ZNAŠ O
SAOBRAĆAJU
Umetničko takmičenje
osnovnih škola
Mesélő népkőr Képzőmúvészeti
pályázatán elért
sikereseredményéert
Matematičko
takmičenje "Zrinyi
Ilona", Kečkemet
Državno takmičenje iz
mađarskog jezika
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL – PALIĆ

21.04.2018.

Žarko Otović

Firstner (Fürstner)
Nina

2. mesto

21.04.2018.

Žarko Otović

Ledenjak Lorena

3. mesto

28.04.2018.

Vera Marković

Feher Tatjana

2. mesto

28.04.2018.

Vera Marković

Čokorilo Branislav

3. mesto

28.04.2018.

Vera Marković

Njerš Bako Ivan

3. mesto

28.04.2018.

Ildiko Arnold

Čisar Virag

3. mesto

28.04.2018.

Eržebet Kuktin

Berenji Akoš

1. mesto

28.04.2018.

Eržebet Kuktin

Salai Patricia

2. mesto

13.05.2018.

Mladinko Đukić

Banda Marko

2. mesto

13.05.2018.

Andor Kavai

Gabor Demetra

3. mesto

12.05.2018.

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

Diploma

17.02.2018.

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

Emléklap

30.03.2018.

Eržebet Terkelj

Čisar Akoš

Diploma

26.05.2018.

Ildiko Arnold

Čisar Virag

1. mesto

17.10.2017.

Žombor Roža

Pešti Bence

1. mesto

17.10.2017.

Žombor Roža

Mesaroš Viktor

1. mesto

17.10.2017.

Žombor Roža

Stanković Vojislav

1. mesto

17.10.2017.

Žombor Roža

Korhec Viola

1. mesto

17.10.2017.

Žombor Roža

Mesaroš Bence

1. mesto
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SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
SAKKTIVITY GLOBAL CHESS
FESTIVAL - PALIĆ
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Gradsko takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH

17.10.2017.

Žombor Roža

Joculov Valentina

1. mesto

17.10.2017.

Žombor Roža

Feher Tatjana

1. mesto

17.10.2017.

Žombor Roža

Balint Bence

1. mesto

17.10.2017.

Žombor Roža

Kovač Anamaria

1. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Korhec Boglarka

1. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Šlavik Anamaria

3. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Katona Ramona

3. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

1. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

B.Varga Žofia
(B.Varga Zsófia)

2. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Jujić Petra

1. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Korhec Viola

2. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

1. mesto ekipno

23.02.2018.

Žombor Roža

23.02.2018.

Žombor Roža

Rac Tamaš

2. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Farkaš Mark

3. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Mesaroš Viktor

1. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Stanković Vojislav

2. mesto

23.02.2018.

Žombor Roža

Mesaroš Viktor

1. mesto ekipno

23.02.2018.

Žombor Roža

23.02.2018.

Žombor Roža

Rac Tamaš

1. mesto ekipno

23.02.2018.

Žombor Roža

Farkaš Mark

1. mesto ekipno

14.04.2018.

Žombor Roža

Korhec Boglarka

1. mesto

14.04.2018.

Žombor Roža

Katona Ramona

3. mesto
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Korhec Boglarka 1. mesto ekipno

Stanković Vojislav 1. mesto ekipno
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Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
Okružno takmičenje ŠAH
FUNCHESSTIC MEĐUNARODNI
ŠAHOVSKI
FESTIVAL
FUNCHESSTIC MEĐUNARODNI
ŠAHOVSKI
FESTIVAL
FUNCHESSTIC MEĐUNARODNI
ŠAHOVSKI
FESTIVAL
FUNCHESSTIC MEĐUNARODNI
ŠAHOVSKI
FESTIVAL

14.04.2018.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

1. mesto

14.04.2018.

Žombor Roža

Jujić Petra

1. mesto

14.04.2018.

Žombor Roža

Korhec Viola

2. mesto

14.04.2018.

Žombor Roža

Farkaš Mark

2. mesto

14.04.2018.

Žombor Roža

Mesaroš Viktor

1. mesto

14.04.2018.

Žombor Roža

Mesaroš Viktor

1. mesto ekipno

14.04.2018.

Žombor Roža

14.04.2018.

Žombor Roža

Farkaš Mark

1. mesto ekipno

14.04.2018.

Žombor Roža

Berenji Nikolet

1. mesto ekipno

14.04.2018.

Žombor Roža

Korhec Viola

1. mesto ekipno

14.04.2018.

Žombor Roža

Jujić Petra

1. mesto ekipno

19.05.2018.

Žombor Roža

Rac Tamaš

3. mesto ekipno

19.05.2018.

Žombor Roža

Farkaš Mark

3. mesto ekipno

19.05.2018.

Žombor Roža

Stanković Vojislav 3. mesto ekipno

19.05.2018.

Žombor Roža

Šlavik Anamaria 3. mesto ekipno
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ВУКОВЕ И ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ – VUK-ÉS KÜLÖN DIPLOMÁK

1
2

3

4

5

Datum Razred
Prezime i ime
30.05.2018. VIII 1 Kovačević Nikola
30.05.2018. VIII 1 Gavrilović Sreten

30.05.2018. VIII 1

30.05.2018. VIII 1

30.05.2018. VIII 1

Vukova diploma
Posebna diploma
ne
1. Fizičko vaspitanje
ne
1. Fizičko vaspitanje

Jujić Petra

Mihajlović Mila

Radmilović Filip

da

1. Srpski jezik
2. Engleski jezik
3. Geografija
4. Matematika
5. Hemija
&Scaron;ah

da

1. Fizika
Biologija
Hemija

ne

1. Tehničko i informatičko
obrazovanje
2. Fizičko vaspitanje

6

30.05.2018. VIII 1

Bastah Vanesa

da

7
8

30.05.2018. VIII 1
30.05.2018. VIII 2

Feher Tatjana
Dušanić Predrag

ne
ne

6.
2.
3.

1. Biologija
2. Tehničko i informatičko
obrazovanje
1. Geografija
2. Biologija
1. Fizičko vaspitanje

Stanković Vojislav

da

10 30.05.2018. VIII 2

Večerina Ivana

da

11 30.05.2018. VIII 2
12 30.05.2018. VIII 2

Mesaroš Viktor
Batinić Bjanka

da
ne

1. Istorija
Biologija
&Scaron;ah
1. Engleski jezik
2. Fizičko vaspitanje
1. Matematika
2. &Scaron;ah
1. Fizičko vaspitanje

da

1. Mađarski jezik
2. Biologija
3. Tehničko i informatičko
obrazovanje
4. &Scaron;ah

da
ne

1. Mađarski jezik
2. Matematika
3. Tehničko i informatičko
obrazovanje
4. &Scaron;ah
1. Mađarski jezik

9

30.05.2018. VIII 2

13 30.05.2018. VIII 3

14 30.05.2018. VIII 3
15 30.05.2018. VIII 3

Korhec Viola

Rind Roland
Bosnai Liliana
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16 30.05.2018. VIII 3

Vida Dorina

da

17 30.05.2018. VIII 4
18 30.05.2018. VIII 4
19 30.05.2018. VIII 4

Šereš Kinga
Sabo Viola
Gubi Reka
UKUPNO:

da
ne
da

1. Tehničko i informatičko
obrazovanje
1. Mađarski jezik
2. Biologija
1. Biologija
1. Mađarski jezik
11
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Септембар, 2013.
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На основу члана 12. Статута Основне школе „МирославАнтић”, Палић, Школски одбор је
на својој седници, одржаној 16.09.2013. године, утврдио следећи

КУЋНИ РЕД

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Кућни ред обухвата разрађене одредбе које регулишу правила понашања у Основној
школи „Мирослав Антић”, Палић (у даљем трексту: Школа), сачињене на основу Правила о
понашању ученика, запослених и родитеља (у даљем тексту: Правила), и ближе одређује
обавезе и одговорности ученика, запослених у Школи, родитеља ученика, и других лица
која користе услуге Школе.
Члан 2.
Поштовањем и применом овог Кућног реда и одговарајућом организацијом рада Школе,
обезбеђује се: несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине,
општа и радна дисциплина, и доприноси се бољем успеху ученика и угледу Школе.
Члан 3.
У Школи, на основу Закона, није дозвољено политичко организовање и деловање, и
коришћење школског простора у те сврхе.
Члан 4.
Ученици, наставници и други запослени у Школи су дужни да поштују правила школског
живота и рада, појединачне одлуке школског органа, да се придржавају прописа и чувају
углед Школе.
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II ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
Правилима, од члана 4. до члана 10. одређена су правила понашања ученика у Школи, и
ван ње.
а) УЛАЗ И ИЗЛАЗ УЧЕНИКА
Члан 5.
Ради уласка и изласка из Школе одређује се посебни улаз за ученике, са стране дворишта
школе где се налазе спортски терени.
Члан 6.
Забрањено је задржавање под прозорима, као и ометање наставе.
Члан 7.
Нижа одељења наставу почињу у преподневној смени у 7,45 часова а у поподневној смени
у 13,00 часова.
Виша одељења наставу почињу у преподневној смени у 7,30 часова а у поподневној смени
у 13,30 часова.
Наставни час траје 45 минута.
Велики одмори у обе смене, дужине 20 минута, држе се након другог часа.
Остали одмори (мали одмори) трају 5 минута.
Члан 8.
По доласку у школско двориште ученици чекају дозволу дежурних наставника за улазак у
зграду.
При уласку ученика у зграду, наставницима помаже дежурно помоћно особље и дежурни
ученици.
У случају невремена ученицима је дозвољен улаз у хол школске зграде пре одређеног
времена, ученици путници који чекају аутобус након завршене наставе могу остати у
згради школе, за ту намену предвиђеној просторији- чекаоници.
По уласку у зграду Школе ученици виших разреда одлазе пред учионицу и чекају
предметног наставника. По доласку предметног наставника ученици улазе у учионицу, и у
миру се припремају за час.
Ученици нижих разреда (I – IV), уз дозволу дежурних наставника заредне наставе улазе у
своју учионицу и чекају учитеља.
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Члан 9.
У школску зграду и учионице улази се без трчања, галаме и гужве.
По ходнику и степеништу ученици се крећу десном страном.
Није дозвољено заџавање у ходницима, испред врата учионице, као ни под спољњим
прозорима, за време наставе.
Члан 10.
Ако ученик закасни неће се задржавати у дворишту, ходницима, санитарним просторијама
и другим деловима школске зграде, већ ће одмах ући у учионицу или другу просторију у
којој је настава његовог одељења.
После јављања наставнику, и пружања обавештења о разлогу закашњења, уз одобрење
наставника одлази на своје место.
За време одласка на место не сме узнемиравати околину – остале ученике, ометати их
разговором, нити одговарати на питања ученика због чега је закаснио, већ се одмах треба
укључити у праћење наставе. Уколико му је потребно неко објашњење у вези са наставом,
обратиће се дизањем руку. наставнику, а не ученицима.
Члан 11.
Звоном се означава завршетак часа и почетак одмора.
Ученици не смеју напуштати своја места док им наставник то не одобри.
Ученици за време великог одмора излазе у хол Школе, где ужинају, или иду у школско
двориште – зависно од временских прилика.
Изричито је забрањено ученицима за време наставе напуштати двориште школе.
Члан 12.
Забрањено је непотребно улажење и задржавање у учионицама других одељења, као и
улажење без дозволе у зборницу и друге службене просторије Школе.
За време малих одмора ученици нижих одељења остају у својим учионициама, док
одељења виших разреда мењају учионице.
Ученици. у реду и тишини, чекају пред учионицом долазак наставника, који их уводи у
учионицу.
По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.
Изузетно ученици могу остати у згради – ако је то предвиђено планом рада Школе.
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

- 72 -

Летопис
Évkönyv
2017/18.
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 2018. године

Летопис саставио и
технички уредио:

Александар Давид, школски библиотекар

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