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ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Школа се налази на подручју МЗ ”Кертварош”. Ученици који похађају нашу
школу углавном станују на подручју ове месне заједнице. Средина је
вишенационална и у школи се одвија настава на српском и мађарском наставном
језику.
Од ове школске године у циљу рационализације и оптимизације мреже школа,
наша школа ради са повећаним бројем одељења пошто смо прихватили досадашње
ученике ОШ „Милош Црњански“ са нашег школског подручја. У односу на
новонастале потребе повећана је норма и за наставнике које смо преузели у складу
са одредбом посебног колективног уговора.
Средина у којој се школа налази омогућава сарадњу са стручним, културним и
другим институцијама у граду, спортским и другим друштвеним организацијама
битним за реализовање одређених области образовно-васпитног рада.
Школска зграда подигнута је 1960. године, а школа под овим именом постоји
и ради 69 годинa.
Настава се одвија у једној школској згради чија површина износи 2.702 m2. На
овом простору налази се укупно 16 специјализованих учионица /кабинета/ за
разредну наставу и наставу појединих предмета, кабинет за информатику, просторија
за продужени боравак ученика, школска кухиња. школска библиотека, канцеларије за
стручне сараднике и администрацију и фискултурна сала са пратећим просторијима
и летња учионица.
У оквиру школске зграде постоје два велика атријума намењена за
организовање приредби, семинара, састанака и сл., као и за боравак ученика у лошим
временских условима. У једном од атријума постављена је вештачка стена која је
максимално заштићена ради безбедности ученика.
Ове школске године у школу је уписано 738 ученика у 33 одељењa, 601 на српском
наставном језику (81,44%) у 16 одељења (три одељења сваки разред) и на мађарском
наставном језику ученика 137 ученика (18,56%) у 9 одељења (у трећем разреду два
одељења).

Подаци о укупном простору и његовој адекватности
Опис – назив објекта
Специјализоване учионице
Кабинети предметне наставе
Радионице / учионице
Кабинет директора
Административни блок /канцеларије/
Зборница
Кабинет педагога и психолога
Сала за физич.васп. са помоћ. просторијама
Холови
Ходници

број
14
5
2
1
2
1
2
1
8
4

Укупна
површинаm2
682,80
259,20
24,15
19,25
31,15
59,40
34,00
441,00
108,80
161,84

Степеништа
Атријум
Санитарне просторије
Библиотека и читаоница
Просторије за продужени боравак

7
2
4
1
2

246,53
191,40
91,00
57,40
74,42

Школска кухиња
Заједничке просторије
Архива

2
9
1

30,36
180,60
24,00

Двориште школе
Спортски терени

1
3

УКУПНО:
2702 m2
10.360,00
1.820,00

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ
1. Организација рада у функцији квалитета
 организацијa рада прилагођавање новонаставим условима рационализације и
оптимизације мреже школа,
 појачане активности у циљу ангажовања свих актера у живот и рад школе
(ученици, наставници, родитељи)
2. Опремање школе наставним средствима у циљу унапређења наставног процеса
 интерактивне табле
 компјутери и пратећа опрема
 опремање информатичких кабинета
 пројектори – комплетирање рачунарске опреме
 географске карте, модели за наставу појединих предмета,
 лабораторијски материјал и опрема за хемијски кабинет
 замена табли
 потрошни материјал
3. Стручно усавршавање
 обезбедити стручне семинаре у току школске године за наставнике и стручне
сараднике
 повећати фонд школске библиотеке набавком стручне литературе
4. Пружање свих облика подршке развоју и напредовању ученика
 учешће у пројекту „Покренимо нашу децу“, у првом циклусу са циљем
правиланог психо- физичког развоја деце као и промоција здравља и
физичких активности
 учешће у пројекту МУПа (први, четврти и шести разред) „Основи безбедности
деце“
 наставак подршке деци мигрантима, ове године кроз кроз пројекат „МАДАД 2“
5. Рад на безбедности ученика и запослених






осигурати дежурство у школској згради и дворишту
организовати сменовођства у обе смене
сагледати могућност ангажовања обезбеђења у школи
осавременити опрему за видео надзор

6. Кроз разноврсне активности ангажовати што већи број ученика у школи
 унапредити рад секција
 укључити што већи број ученика у манифестације, школске и ваншколске
 укључивање школе у пројекте, пројектна настава
7. Мотивисати ученике похвалама и наградама за постигнуте резултате и
промовисати знање и успехе ученика
8.Појачати учешће родитеља у школском животу
9.Сарадња са институцијама ЛЗ и шире у циљу унапређења образовно- васпитног
рада
10. Укључивање у пројекте

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Школа је обезбедила одговарајуће кадровске услове за остваривање образовноваспитног рада.
Настава већине предмета стручно је заступљена, изузев:
 наставе математике на српском језику 198% (замена одсутних радника),
 наставе математике на мађарском наставном језику 88%,
 настава физике на мађарском наставном језику 30%,
 наставе географије на српском наставном језику 30%,
 наставе немачког језика на мађарском наставном језику 44% ,
 наставе немачког језика на српском наставном језику 11%,
 наставе музучке културе на мађарском наставном језику 25% ,
 и наставе српског језика као нематерњег 22%.
У табели су дати подаци о наставном и ненаставном особљу у школи.

ред
.
бр.

1. Наставни кадар

Презиме и име

1

Пап Лидија

2

Вељовић Драгана

3

Прибићевић Татјана

4

Ђурић Ђембер
Татјана

5

Тот Ева

6

Радоњић Јасна

7

Маргетић Слађана

8

Вуковић Бранислава

9

Торма Ева

10

Дафчик Љубица

11

Туцаков Наталија

12

Терзић Снежана

13

Агарди Хајналка

Врста стручне
спреме
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор

Предмет који
предаје

Разред
и одељење

Боравак СЈ

боравак

Боравак СЈ

боравак

разредна настава

1а

разредна настава

1б

разредна настава

1ц

разредна настава

1д

разредна настава

2а

разредна настава

2б

разредна настава

2ц

разредна настава

2д

разредна настава

3а

разредна настава

3б

разредна настава

3ц

14

Кочић Светлана

15

Ромић Гизела

16

Петровић
Слободанка

17

Вучковић Сања

18

Арањош Валерија

19

Стипић Зорица

раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Професор
раз.наставе
Мастер учитељ
Професор
раз.наставе

Косовић Душица

Професор српског
језика

21

Мештер Сандра

Професор српског
језика

22

Чутура Снежана

Професор српског
језика

23

Љиљана Радошевић

Професор српског
језика

24

Рујевић Славица

Правни факултет

20

25

Ерика Губена

Професор разредне
наставе

разредна настава

3ц

разредна настава

3е

разредна настава

4а

разредна настава

4б

разредна настава

4ц

разредна настава

4е

српски језик
српски као
нематерњи
српски језик
српски као
нематерњи

6д, 7а,б
3ц,е, 8ц
5а, 8д
5ц, 6ц, 7ц

српски језик

5б, 6а,б, 8а,б

српски језик
српски као
нематерњи
српски као
нематерњи

5д, 7д

Музичко МЈ
Грађанско МЈ
Језик средине

4ц
1ц, 2ц
5ц, 6ц, 7ц,
8ц
5ц
1-8. разреда

Дипломирани
музичар-соло певач
Професор мађ.јез.и
преводилац

26

Инић Ружица

27

Хорват Рице
Валерија

28

Магдика Дора

Професор енглеског
језика

енглески језик

29

Налић Сабина

Професор
раз.наставе

енглески од I-IV

30

Поповић Дијана

Професор енглеског

енглески језик

31

Наташа Тонковић

Професор кинеског
језика

енглески од I-IV

32

Томић Валентина

Дизајнер графике

ликовно,

33

Томић Весна

34

Лудаши Естер

35

Вркић Штрака
Андреа

36

Рашовић Биљана

37

Вујовић Љиљана

38

Петраш Чила

39

Горица Гвоздић*
Сворцан Дарија

Професор немачког
језика
Дипломирани
економиста
Професор
географије
Професор
географије
Апсолвент
географије
Професор
раз.наставе
Породиљско
одсуство

музичко
мађарски језик
грађанско

немачки језик
немачки језик

5абд, 6абд,
7абд, 8абд
5ц, 6ц, 7ц, 8ц
6ц, 7ц
1ц, 2ц,3це, 4ц
5ц, 6ц, 7ц,
8абц
1аб, 2аб, 3аб,
4аб
5абд, 6абд,
7абд, 8д
1д, 2д, 3д, 4д
5абцд, 6абцд,
7абцд, 8абцд
5абд, 6абд,
7аб, 8аб
5ц, 6ц, 7ц, 8дц

географија

5ц, 6ц, 7ц, 8ц

географија

5а, 6д, 7абд,
8абд

географија

5бд, 6аб

математика (нестр.)

5ц, 6ц, 7ц, 8ц

математика

5д, 6аб, 7б, 8б

40

Васиљевић Игор

41

Марковић Витомир

42

Кајдочи Хајналка

Дипломирани
економиста
Дипломирани
информатичар
Дипл. инг.
машинства
Професор историје

43

Нинков Радомир

Професор историје

историја

44

Баровић Даниел

професор физике

физика

45

Ковач Геза

46
47

Александра Јовичић
Немчев Сузана

48

Павловић Биљана

49

Шоти Рита

50

Герег Имре

Дипломирани
теолог, ФОН
Професор хемије
Професор хемије
Професор
биологије
Професор
биологије
Професор техничког
образовања

математика

7а, 8ад

математика

5аб, 6д, 7д

историја

5ц, 6ц, 7ц, 8ц
5абд, 6абд,
7абд, 8абд
6абд, 7абд,
8абд

физика

6ц, 7ц, 8ц

хемија
хемија

7абд, 8абд
7ц, 8ц
5абд, 6абд,
7ад, 8б
5ц, 6ц, 7бц,
8дц

биологија
биологија
Техника и
технологија
Техничко и
информатичко
образовање

5ц, 6ц
7цц, 8ц

51

52

53

Буљовчић Олгица

Професор техничког
образовања

Ивић Марија

Професор техничког
образовања

Пејић Дијана

Професор физичког
васпитања

Техника и
технологија
Техничко и
информатичко
образовање
Техника и
технологија
Техничко и
информатичко
образовање
Физичкo и
здравствено
васпитање
Физичко васпитање

54

55

Здравко Цетић

Терзија Саша

58

Арчон Елеонора *
Чонка Ференц *
замена

56

Арчон Елеонора *
Данка Стикић *

Физичкo и
Професор физичког здравствено
васпитање
васпитања
Физичко васпитање
Физичкo и
Дипл.проф.физ.васп. здравствено
васпитање
и спорта
Физичко васпитање
*Породиљско
одсуство
Информатика и
професор
рачунарство
информатике
*Породиљско
Информатика и
одсуство
рачунарство

5абд,6аб
7абд,
8абб
5абд,6ад
7абд,
8адд
5б, 6аб,
7а-3 7б-2,
8аб
5ад, 6д,
7б-1, 7д-3, 8д
5ц, 6ц,
7ц, 8ц
5ц, 6ц, 7цц,
8ц
7а, 7бб, 7дд,
8аа, 8бб, 8дд

замена

професор
информатике

57

Сандра Мирковић

Професор
информатике

Информатика и
рачунарство

59

Тот КаракашТатјана

Проф.педагогије

Грађанско (стручно)

60

Каписта Габријела

Проф. историје

Грађанско (стручна)

61

Гарајски Озвалд
Бернадета

62

Ивковић Весна

63

Габрић Невена

Дипломирани
катехета
Дипломирани
теолог
Дипломирани
катехета

верска настава
верска настава
верска настава

5аа, 5бб, 5дд,
6аа, 6б, 6д,
7а
5аб, 6аб,
7абд, 8аб
8ц
По групама
По групама
По групама

2.

Ваннаставни кадар

РБ

Презиме и име

Послови на којима ради

Врста стручне спреме

4
5

Марија
Милодановић
Даринка
Максимовић
Мокан Богдановић
Љиљана
Лукић Неда
Будановић Леонора

6

Колар Перић Весна

7

Пађен Олгица
Мујић Мирослав
(замена)

Секретар школе

Дипломирани правник

8

Шафер Едит

Шеф рачуноводства

Дипломирани
економиста

9

Глигор Валерија

10

Дулић Даница

11

Лолевски Бисерка

12

Мандић Тодор

13

Њари Аранка

1
2
3

директор школе

Професор разредне
наставе

Помоћник директора

Професор географије

стручни сарадник-педагог

Професор педагогије

струч.сарадник -психолог
стручни сарадник-психолог

Дипломирани психолог
Дипломирани психолог
Професор разредне
наставе

Стручни сарадник-библиотекар

Административно-финансијски
послови
Сервирка у школској кухињи
одржавање хигијенеспремачица
одржавање хигијенеспремачица
одржавање хигијене-

Средња школа
Техн.дрвоинд.струке
средња школа
Средња школа
Основно образовање

14

Вираг Каталин

15

Будеша Новка

16

Сања Лабан

17

Торбица Милан

спремачица
одржавање хигијенеспремачица
одржавање хигијенеспремачица
одржавање хигијенеспремачица
Ложач – домар - економ

Основно образовање
Средња школа
Основно образовање
Средња школа

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
ЗБИРНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Ове школске године у школу је уписано 738 ученика у 33 одељењa, 601 на
српском наставном језику (81,44%) у 16 одељења (три одељења сваки разред) и
на мађарском наставном језику ученика 137 ученика (18,56%) у 9 одељења (у
трећем разреду два одељења).
разред
разред
Укупно
Свега
Број
Свега
VVI VI
бр.
ученика
I
II III IV I-IV
V
VI
%
VIII уч.
I
II
Српски
језик
Мађарски
језик
Укупно
за школу

Број
одељења
Српски
језик
Мађарски
језик

66

82

81

85

314

70

61

71

85

287

14

15

31

13

73

12

18

19

15

64

80

97

11
2

98

387

82

79

90

10
0

351

разред
I

II

III IV

Свега
I-IV

разред
V

VI

VI
I

VI
II

Свега
VVIII

60
1
13
7

81,4
4
18,5
6

73
8

100,
00

Укупно

3

3

3

3

12

3

3

3

3

12

16

1

1

2

1

5

1

1

1

1

4

9

Укупно за
4
4
5
4
17
3
3
4
4
16
школу
Продужени боравак – 2 (3) одељења - 80 ученика (српски/мађарски)
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Структура одељења од I – VIII разреда
Одељење Бр.уч
Наст.ј
Одељење

Бр.уч

Наст.ј

Iа
Iб
Iд
Iц
II а
II б
IIд

19
24
27
12
23
20
18

Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски

24
22
20
14
26
27
29

Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски

Va
Vб
Vд
Vц
VI а
VIб
VIд

IIц
IIIa
IIIб
IIIд
IIIц
IIIе
IVа
IVб
IVд
IVц

15
27
27
27
17
14
28
30
27
13

Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски

VI ц
VII а
VII б
VIIд
VII ц
VIIIа
VIIIб
VIII д
VIII ц

18
23
25
23
19
28
28
29
15

Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ у школској 2018/19. години
Одељења нижих
разреда
Ia
Iб
Iц
Iд
II а
IIб
IIц
IIд
III а
III б
IIIц
IIIд
IIIе
IV а
IVб
IVц
IVд
Одељењавиших
разреда
Vа
Vб
Vц
Vд
VIa
VIб
VIц
VIд
VIIа
VIIб
VIIц
VIIд
VIIIа
VIIIб

Име и презиме разредног старешине
Татјана Прибићевић
Татјана Ђурић Ђембер
Ева Тот
Јасна Радонић
Слађана Маргетић
Бранислава Вуковић
Ева Торма
Љубица Дафчик
Наталија Туцаков
Снежана Терзић
Хајналка Агарди
Светлана Кочић
Гизела Ромић
Слободанка Петровић
Сања Вучковић
Валерија Арањош
Зорица Стипић
Име и презиме разредног старешине
Сандра Мештер
Снежана Чутура
Андреа Штрака
Љиљана Вујовић
Даниел Баровић
ДаријаСворцан
Хорват Рице Валерија
Здравко Цетић
Душица Косовић
РитаШоти
Дора Магдика
Љиљана Радошевић
Дијана Пеић
Саша Терзија

VIIIц
VIIIд

Чила Петраш
ИвићМарија

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ, ПРОМЕНЕ СМЕНА И КЛАСИФИКАЦИОНИ
ПЕРИОДИ
Настава се одвија у две смене. Нижи разреди од I до IV разреда чине
једну, а виши разеди, од V до VIII разреда, другу смену. Почетак
наставе у првој смени је у 07:30 часова за више разреде, а за ниже
разреде, када су у преподневној смени, у 07:45 часова. У другој смени
настава почиње у 13:30 часова и за ниже и за више разреде.
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
НИЖИ РАЗРЕДИ 1-4.
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
ПОПОДНЕВНА СМЕНА
0.ЧАС
12:50
13:35
1.ЧАС
7:45
8:30
1.ЧАС
13:45
14:30
2.ЧАС
8:35
9:20
2.ЧАС
14:35
15:20
3.ЧАС
9:35
10:20
3.ЧАС
15:35
16:20
4.ЧАС
10:35
11:20
4.ЧАС
16:35
17:20
5.ЧАС
11:25
12:10
5.ЧАС
17:25
18:10
6.ЧАС
12:15
13:00
6.ЧАС
18:15
19:00
ВИШИ РАЗРЕДИ 5-8.
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
ПОПОДНЕВНА СМЕНА
0.ЧАС
12:45
13:25
1.ЧАС
7:30
8:15
1.ЧАС
13:30
14:15
2.ЧАС
8:20
9:05
2.ЧАС
14:20
15:05
3.ЧАС
9:20
10:05
3.ЧАС
15:20
16:05
4.ЧАС
10:20
11:05
4.ЧАС
16:20
17:05
5.ЧАС
11:10
11:55
5.ЧАС
17:10
17:55
6.ЧАС
12:00
12:45
6.ЧАС
18:00
18:45
7.ЧАС
12:50
13:35
7.ЧАС
18:50
19:35
8.ЧАС
13:40
14:25

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
Активност
Акција „Деци Космета са осмехом, заједно у ђачким
клупама“
Пријем првака
Дечја недеља
Дан школских библиотека Србије
Спортска недеља
Ноћ истраживача
Дан толеранције
Дан заштите деце од злостављања, насиља и
занемаривања
Школска слава Свети Сава
Дан матерњег језика
Отворена врата
Првоаприлска ноћ
Дан планете Земље
Дан школе
Крос РТС
Међународни дан физичке активности
Недеља Црвеног крста
Испраћај осмог разреда

Време реализације
август
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
новембар
новембар
јануар
фебруар
децембар
април
април
мај
мај
мај
мај
јун

СЕПТЕМБАР

1. септембар 2018.
Добродошлица првацима
Први септембарски дан за сваког ђака је један од најважнијих датума у
години, завршава се летњи распуст и почиње нова школска година, овог
септембра школска2018/2019.
Они којима је ово сигурно један од најважнијих дана у досадашњем животу
су они најмлађи, који су данас по први пут зачули школско звоно и сели у
школске клупе, нашипрваци.
Данас је у нашу школу, у пратњи својих најближих, пристигло укупно
______нових ђака, које смо распоредили у четири одељења. Нестрпљиво
смо чекали да их упознамо. Овог првог дана њиховог школовања, у холу
школе, дочекали су их директорица, педагог, психологи њихови будући
учитељи Татјана Прибићевић, Татјана Ђурић Ђембер, Јасна Радонић и Ева
Тот, као и старији другари, који су специјално за њих припремили програм
добродошлице.
Желимо им пуно среће током школовања, пуно петица, још више добрих
другара и безброј тренутака за памћење.

12. септембар 2018.
PHOTO - REFLEXION 2018.

Ученице Бианка Молнар 8д и Ања Прибојан 8а добиле су
симболичне награде и похвалнице,поводом учешћа на
фото конкурсу ЈЕВРЕЈСКЕ ОПШТИНЕ.
Наставница Грађанског васпитања Татјана Тот Каракаш

15. септембар 2018.
ДАН ПЕШАЧЕЊА 2018

Дан пешачења у Србији је спортско рекреативна
манифестација коју 15.09.2018. организују
планинарски клубови у Србији под покровитељством
Планинарског савеза Србије , Министарства
омладине и спорта и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Циљ манифестације је подстицање здравих
животних навика, указивање на значај кретања за
унапређења здравља и радне способности,
социјализација и развој туристичких потенцијала
кроз уређење и експлоатацију уређених пешачких
путева у Србији.
Програм акције:

Пешачење ће се организовати на четири локације. Грађани ће моћи да се
прикључе планинарима на једној од понуђених стаза по свом избору.
СТАЗА 1СУБОТИЦА – ПАЛИЋ
пешачка тура: аутобуска станица – Пионир –И сектор Палићког језера - ИИ
сектор Палићког језера – Затворска економија – Водоторањ на Палићу укупна дужина стазе: 12 км (водич: Исо Планић)
СТАЗА 2СУБОТИЦА – МАЈДАН – СУБОТИЦА
пешачка тура: кружна стаза од Хале спортова – Широки прогон – језеро
Мајдан – Хала спортова - укупна дужина стазе: 11 км, водич: Ђорђе
Радуловић
СТАЗА 3ПАЛИЋ – ТРЕСЕТИШТЕ – ПАЛИЋ
пешачка тура: ОШ – Подрум Палић – Радановачка шума – Тресетиште – ОШ,
укупна дужина стазе: 13 км - водич: Феликс Кривошија
СТАЗА 4ЗОБНАТИЧКО ЈЕЗЕРО
пешачка тура: око језера – Пољопривредна школа – Уметничка колонија –
Карађорђевачки мост – Зобнатица – Ветрењача - укупна дужина стазе: 13 км

26. септембар 2018.
ПРЕДСТАВА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
У оквиру 25.Међународног фестивала за децу у Градској библиотеци
Суботица гостовало је мађарско позориште лутака „Ковер Бела“ из Сегедина
са представом „Књигољубац“.
Публику су чинили ученици наше школе, 1 ц са њиховом учитељицом Евом
Тот и школском библиотекарком Весном Колар Перић.

ОКТОБАР
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
Од 1 до 8. октобра је "Дечија недеља" и
обележава се у целом свету са циљем:
- скретања пажње јавности на права и
потребе деце,
- указивање на одговорност коју породиц,
школа, држава и њне институције имају у
заштити и остваривању права деце....
Мото овогодишње "Дечје недеље" је:
„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И
ЗДРАВО – за одрастање без насиља“.
Желим вам радосну и пуну занимљивих
активности Дечју недељу, да будете срећни,
здрави и безбрижни.
Настава ће се организовати тако да се уврсте активности посвећене Дечјој
недељи.

1. октобар 2018.
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА - ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ
У току обележавања Дечије недеље у нашој школи, првог дана је
реализовано неколико активности, међу којима је и "Ја имам таленат".
Ученици су показали своја умећа, која су била у толикој мери изузетна да су
сви њихови таленти похваљени! : )
Своје таленте су показали:
Јелена Дамјановић и Нина Кљајић из 6.а (певање);
Богларка Петраш, Мануела Микушка, Фани Раднаи, Пани Хорват, Антониа
Хечко, Теодора Здењак, Река Јаношић из 6.ц (плес);
Јована Јосимовић, Матеа Сикора и Мина Петковић из 6.б (глума);
Матеа Сикора из 6.б (виолина);
Мина Петковић из 6.б (модеран балет);
Јелена Дамјановић из 6.а (соло певање);
Лариса Мајски, Нађа Влачић и Калина Рековић из 5.д (ритмичка тачка)

1. октобар 2018.
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА - ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ
Од 10:00-14:00h. Место:Спортски терени школе
У оквиру Дечије недеље, већ на старту у понедељак је одржано такмичење у
Малом фудбалу. Учествовали су сви пети и шести разреди школе.По лепом
и сунчаном дану фудбалске мајсторије су нам приказали ученици следећих
екипа:
Екипа 5а: 1.Горан Павловић. 2.Маријан Куктин, 3.Новак Његован, 4.Денис
Ђукић, 5.Матеја Нађ
Екипа 5б: 1.Никола Мандић, 2.Немања Арадски, 3.Марко Звекић,
4.Александар Самац, 5.Срђан Васић, 6.Лука Узелац
Екипа 5ц: 1.Csanád Márki, 2.Markó Bercek, 3.Bence Trnjanov, 4.David Vas,
5.Aleksandar Maksimovic
Екипа 5д: 1.Карло Бем, 2.Илија Брајић, 3.Вук Драговић, 4.Филип Костић,

5.Милош Матковић, 6.Огњен Миочиновић, 7.Александар Мрваљевић
Екипа 6а: 1.Стефан Самац, 2.Никола Квала, 3.Филип Бренецки, 4.Александар
Чикош, 5.Филип Лукић, 6.Матија Еветовић, 7.Ненад Михајловић, 8.Стефан
Текај, 9.Дамир Куратко
Екипа 6б:Стефан, 2.Аљоша, 3.Алексије, 4.Страхиња, 5.Коста, 6.Михајло,
7.Немања
Екипа 6ц: 1.Marko Bercek, 2.Ármin Dobo, 3.Bence Trnjanov, 4.Martin Kovacic,
5.Csanad Marki
Екипа 6д: 1.Емил Алфаши, 2.Лука Литваи, 3.Марко Илић, 4.Милош
Живковић, 5.Стефан Северењи, 6.Арон Такач
РЕЗУЛТАТИ:5а-5б.........0:5, 6б-6д.........1:0, 5д-5ц.........2:2(1:2), 6ц-6а.........2:1,
5а-5д.........0:6,
6д-6а.........0:5, 5б-5ц.........5:1, 6б-6ц.........0:3
ФИНАЛЕ

5б-6ц.........1:4

ПЛАСМАН:Пети разреди:
Шести разреди:
1.5б
1.6ц
2.5ц
2.6б
3.5д
3.6а
4.5а
4.6д
Захваљујем на максималној подршци дежурних наставника: Сандра Мештер,
Игор Васиљевић, Данијел Баровић, Нинков Радомир. Такође велику помоћ у
организацији сам имао од ученице Барбаре Берчек. Све је протекло у
изузетној атмосфери и Фер игри уз срчано навијење за свој разред.
Професор: Здравко Цетић

2. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - МИНИ ОДБОЈКА
Дана 2.10.2018.у оквиру Дечије недеље,снагу су одмериле и ученице шестих
разреда у мини одбојци.Укупно је било пријављено 6 екипа и било је
динамично уз доста публике и подршке својих вршњака.У финалу су се
нашле екипе 6а и 6б.
Победнице турнира биле су екипа из 6а разреда. Честитамо

2. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - "ИЗМЕЂУ 4 ВАТРЕ"
Дана 2.10.2018.у оквиру Дечије недеље одржано је међуразредно такмичење
девојчица петих разреда у игри "између 4 ватре".Учествовала су сва четири
одељења петих разреда.
У финалу су се нашле уценице 5а и 5б разреда и коначан победник су биле
девојчице 5а разреда.
Честитамо

2. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - ШКОЛСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ (7 И 8
РАЗРЕДИ)
Дана 2.10.2018.-уторак, у оквиру дечије недеље одигран је школски турнир у
малом фудбалу (7 и 8 разреди).
Након жребања турнир је могао да почне!
Резултати:
1. девојцице(школска екипа)-8б..............0:5
2.7ц-8д..............................................0:1
3. 8ц-7аб............................................0:2
4.8б-8а..............................................1:0
5.финале- 8б-7аб......................................................1:0
Победници су били ученици 8б одељења! Честитамо!
Између напорних утакмица било је освежење у виду разног воћа које су
ученици донели и припремили, а наставница Татјана Тот Каракаш
организовала.
Турнир организовао и судио наставник Саша Терзија.

3. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - ОДБОЈКА 7 И 8. РАЗРЕДИ - девојчице
Дана 3.10.2018. одиграно је међуразредно такмичење у одбојци на великом
терену где су учествовале ученице седмих и осмих разреда,укупно 6 екипа.
Најбоље међу 8.разредима биле су екипа из 8.б разреда а међу седмакињама
екипа из 7а.
Оне су се и међусобно такмичиле у финалу и млађа екипа је успела да
савлада старију.
Победник турнира је екипа 7а разреда,честитамо

3. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - УЧЕНИЦИ ВИШИХ РАЗРЕДА НА ЈЕДНОДНЕВНОМ
ИЗЛЕТУ - БЕОГРАД
Добро време и атмосфера су употпунили овај догађај који су деца
нестрпљиво исчекивала
Понедељак је био резервисан за ученике 7. и 8. разреда - обилазак Музеја
ваздухопловства и Скупштине РС.
У среду су главни град посетили ученици 5. и 6. разреда. Ботаничка башта,
Споменик незнаном јунаку и Авалски торањ су били њиова дестинација
Уморни, али задовољни вратили су се у Суботицу, испуњени лепим утисцима
и добрим дружењем пре свега.

3. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - ЛИКОВНА РАДИОНИЦА-ДЕЦА У СВЕТУ
Ученици 5б на часу ликовног радили плакат "ДЕЦА У
СВЕТУ"

4. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - ТАКМИЧЕЊЕ У СЛОБОДНОМ БАЦАЊУ- ТРОЈКИ
Дана 4.10.2018. одржано је такмичење у извођењу слободних бацања.
Учествовали су ђаци од 5.-8.разреда,укупно њих 30.
Најбољи међу 7.-8. разредима били су Душан Јурић,на другом месту је Даниел
Будинчевић и треће место Богдан Здравковић.
Честитамо

4. октобар 2018.
„SZOBORVADÁSZOK" "ЛОВЦИ НА СПОМЕНИКЕ"
Rendhagyó iskolai óra a gyermekhéten - Ванредни час 6ц разреда у центру града у
оквиру дечје недеље
A 6.c osztály helytörténeti órán vett részt a városközpontban osztályfőnökük,
Horváth Rice Valéria vezetésével.
Feladatuk az volt, hogy megtalálják, és rövid életrajzok segítségével azonosítsák
városunk hírességeinek szobrait. A munkát mindegyik csapat sikeresen elvégezte a
megszabott időn belül. Gratulálunk nekik.

4. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - ИЗЛОЖБА КУЋНХ ЉУБИМАЦА
Четвртак је био резервисан да се представе кућни љубимци. Учешће су узели
ученици нижих и виших разреа.
Било је ту паса, мачака, зечева, папагаја, канаринаца, корњача, рибица....

5. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА - ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ
За крај обележавања Дечије недеље, реализовали смо још једну активност. рећ
је о друштвеним играма. : ) Квалитетно проведена два сата у дружењу уз
колаче. ; )

5. октобар 2018.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА -ХУМАНИТАРНИ СЛАТКИ ДАН
Последњи дан у оквиру обележавања Дечије недеље
намењен је хуманитарној колачијади - продаји колача
које су спремили начи ученици у сарадњи са
родитељима.
Хвала свима на одзиву и учешћу

3. октобар 2018.
ЛИГА СУ ШАМПИОНА ФУТСАЛ (5. и 6.разреди)
Дана 3.10.2018. на теренима у дудовој шуми одиграно је градско такмичење у
малом фудбалу за ученике.
Наша шсколска екипа је у конкуренцији чак 16 основних школа заузела 2.
место!
У финалу наша екипа је нажалост изгубила на пенале.
Честитамо дечаци!
Резултати наше екипе:
1. О.Ш."Јован Микић"- О.Ш."Матија Губец"(Таванкут)......2:1
2. О.Ш."Мирослав Антић"(Палић)- О.С."Јован Микић"...........0:2
3. ОШ." Иван Милутиновић"-О.Ш."Јован Микић"..........1:1(п.1:3)
4. О.Ш."Јован Микић"-О.Ш."Сечењи Иштван".............0:0(п.2:3)

Екипу припремао и водио наставник физичког васпитања Саша Терзија.

9. октобар 2018.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ

Место: Суботица-Хала спортова, Датум: 9.10.2018. Време: 8:00-11:00
Екипе:
1. ОШ „Јован Микић“
2. ОШ „Мирослав Антић“
3.ОШ „ Ђуро Салај“
4.ОШ „Владимир Назор“ Ђурђин
Екипа ОШ „Јован Микић“:
1.Немања Марковић 4д
2.Ведран Бошњак 7а
РЕЗУЛТАТИ:
1. ОШ „Јован Микић“:ОШ „Владимир Назор“ Ђурђин 2:0
2. ОШ „Јован Микић“-ОШ „Мирослав Антић“ 0:2
Пласман:
Екипно.
1.ОШ „Мирослав Антић“- прво место
2.ОШ „Јован Микић“ - друго место
У појединачној конкуренцији у којој је учествовало десет такмичара наша два
ученика су постигли запажене резултате.
1. Ведран Бошњак је заузео друго место
2. Немања Марковић је заузео треће место
Ученици ОШ „Јован Микић“ на овом Општинском такмичењу и у екипној и
појединачној конкуренцији су заузели друго место и тако се пласирали на
Окружно такмичење.
ЧЕСТИТАМО дечаци.
Професор: Здравко Цетић

9. октобар 2018.
ПРЕДАВАЊЕ „БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ“
Предавачи удружења "Асоцијација за безбедност у саобраћају" едуковали су
ученике наше школе. Предавачи су едукацију извршили на мобилном
едукативном саобраћајном полигону прилагођеном деци. Током едукације
ученици су се упознали са основним правилима безбедног понашања у
саобраћају.

9. октобар 2018.
ДОПИСНА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА
Ни ове школске године нисмо заборавили да покажемо каква математичка
умећа имамо! Дописна математичка олимпијада је наш први изазов, где смо
остварили прве резултате.
Ученици наставнице Дарије Сворцан,
тачније њих 16, је остварило пласман у
други круг такмичења.
Они које је поштар изненадио писмима са
задацима за други круг такмичења су:Нађа
Влачић 5.д, Милица Сударевић 5.д, Илија
Брајић 5.д, Милица Кондић 5.д, Калина Рековић 5.д, Јелена Дамјановић 6.а,
Ана Буловић 6.а, Теодора Будимир 6.а, Нина Кљајић 6.а, Јована Рујак 6.а,
Коста Стопарић 6.б, Данило Старчевић 7.б, Бојана Врга 8.б, Богдан
Здравковић 8.б, Дарио Вајда 8.б, Ива Војиновић 8.б
Предметни наставник, Дарија Сворцан

11. октобар 2018.
ПРЕДАВАЊЕ O САОБРАЋАЈНИМ ПРАВИЛИМА ЗА ЂАКЕ НАШЕ ШКОЛЕ
Ђаци наше школе данас су сазнали пуно о саобраћајним правилима и
ситуацијама које морају да се поштују у саобраћају. Ученици су на крају
предавања добили симболичан поклон.

12. октобар 2018.
СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА У НАШОЈ ШКОЛИ
Поводом "Сунчане јесени живота" школски библиотекар Весна Колар Перић
у сарадњи са учитељицом Јасном Радонић и њеним разредом 1
д,организовале су радионицу са бакама и декама. Било је дивно гледати како
веште баке и деке раде заједно са унуцима јесење радове. У ваздуху се
осећала велика, прелепа веза какву могу имати само ове две различите
генерације.

13. октобар 2018.
HELYTÖRTÉNETI ÓRA
Történelmi témájú körsétán voltak Szabadka belvárosában az 5.c osztály tanulói
a gyermekhéten. Megtekintették a város nevezetes épületeit, amelyekről
tanárnőjük, Kajdocsi Hajnalka sok érdekes információt adott.
Hasznos és élvezetes nap volt ez számukra.

15. октобар 2018.

ИЗЛОЖБАPHОТО – REFLEXIONS
У понедељак, 15.10.2018. у Савременој галерији је отворена изложба PHОТО
– REFLEXIONS где су изложена два рада наших ученика, Бианке Молнар и
Ање Прибојан.
Изложба фотографија о синагоги је отворена свакодневно... све до
27.10.2018.
Треба погледати креативност ученика која је заиста опипљива, као и раскош
обновљене синагоге.

17. октобар 2018.

ИЗВЕШТАЈ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА У СТОНОМ ТЕНИСУ

Место: Суботица-Хала спортова
Датум: 17.10.2018., Време: 8:00-11:00
На овом такмичењу своје преставнике и у мушкој и женској конкуренцији
требали су имати и Бачка Топола и Иђош.Међутим они нису имали своје
такмичаре код дечака тако да су ове две Суботичке школе одиграле
финале.Како то обично и бива тешко је поновити узастопно два добра
резултата.Овог пута наши дечаци су блистали и превазишли себе,мислим да су
више желели ту победу.
Екипе:
1. ОШ „Јован Микић“
2. ОШ „Мирослав Антић“
Екипа ОШ „Јован Микић“:
1.Немања Марковић 4д
2.Ведран Бошњак
7а
РЕЗУЛТАТ:

1. ОШ „Јован Микић“-ОШ „Мирослав Антић“ 2:0 ( 2:0 ;2:1 )
Пласман:
Екипно.
1. ОШ „Јован Микић“ - прво место
2. ОШ „Мирослав Антић“- друго место
Као Прваци Окружног такмичења екипа ОШ „Јован Микић“ пласирала се и
овог пута на Републичко такмичење које се одржава 31.10.2018. у Петровцу на
Млави.
У појединачној конкуренцији Ведран Бошњак је заузео друго место.
Професор: Здравко Цетић
ЧЕСТИТАМО дечаци!

18. октобар 2018.

ФУДБАЛ ДЕЧАЦИ Градско првенство, квалификације

датум: 18.10.2018.
Група А
Школа домаћин:О.Ш.“Сечењи Иштван “
1. О.Ш.“ Сечењи Иштван “ - О.Ш.“ “Јован Микић“ “
0:3
2. О.Ш.“ Јован Јовановић Змај “ -О.Ш.“ Свети Сава“ 2:0
3. О.Ш.“ Свети Сава“ -О.Ш.“ Сечењи Иштван „
4:4 (п.2:3)
4. О.Ш.“ Јован Јовановић Змај“ - О.Ш.“ “Јован Микић“ 3:0

Т а б е л а:
1. О.Ш “Јован Јовановић Змај”
2. О.Ш “Јован Микић”
3. О.Ш „ Сечењи Иштван „
4. О.Ш “Свети Сава”
Нажалост наша школска екипа заузела је 2.место у групи и није прошла даље.

19. октобар 2018.

ФУДБАЛ ДЕВОЈЧИЦЕ Градско првенство, квалификације

Школа домаћин: О.Ш.“ “Јован Микић“
1. О.Ш.“ “Јован Микић“ - О.Ш.“Хуњади Јанош “ 3:0
2. О.Ш. “Свети Сава“ -О.Ш.“10.Октобар “
1:1/ пенали 3:2
3. О.Ш.“10.Октобар “ -О.Ш.“Хуњади Јанош“
1:1/ пенали 2:3
4. О.Ш.“ Јован Микић “- О.Ш. “Свети Сава“ “
5:0
Та б е л а:
1. ОШ “Јован Микић”
2. О.Ш.“ Кизур Иштван“
3. О.Ш.“Хуњади Јанош“
4.О.Ш.“Ђуро Салај“
Наша школска екипа се пласирала на финално такмичење у малом фудбалу.
Финално такмичење у малом фудбалу
Датум: 19.10.2018.
Школа домаћин: О.Ш.“Мајшански пут“
Резултати наше школе:

1. О.Ш.“ “Јован Микић“ - О.Ш.“Вук Караџић- Бајмок “
2. О.Ш.“ “Јован Микић“ - О.Ш.“Свети Сава “

2:2 (П. 2:3)
4:1

Наша школска екипа освојила је 3.место! Честитамо девојке!
Екипе припремао и водио наставник Саша Терзија.
22. октобар 2018.

ПОДРЖИМО наше ученике да дођу до награде на конкурсу
Дајте свој глас тиму, ученицима 3а, који се зову Чувари планете Земље и на
тај начин им помозимо да и даље шире своју мисију заштите животне средине.
Учитељица Наталија Туцаков и библиотекарка Весна Колар Перић помажу
ученицима наше школе да освоје 2500 евра како би унапредили свој рад.
Глас им можете дати тако што ћете на линку, уз помоћ логовање (е-маил или
ФБ) и ГЛАСАТИ
У циљу подизања еколошке свести ученика основних школа и промовисања
значаја очувања животне средине, СББ фондација организује „Не прљај. Немаш
изговор! – ИЗАЗОВ!“.

23. октобар 2018.

Електромагнетни мерач протока воде

Данас су ученици наше школе добили свој први електромагнетни мерач
протока воде. Водовод из Суботице је монтирао мерач на славину и сада деца
имају увид колико воде се троши током прања руку.
Хвала!

23. октобар 2018.

НАША ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА- ТРЕЋА У СРБИЈИ!!!
Школски библиотекар Весна Колар Перић учествовала је крајем школске
године на Едукином конкурсу "Најбоља школска библиотека 2018". На конкурсу
је требала да представи сав свој рад и активности у 2017/2018.години уз
доказе (у нашем случају слике и награде). Такође,је било потребно да се сав
рад налази на сајту школе,што наша школа има у посебном фолдеру
Библиотека.
Услови су били испуњени а најлепше изненађење је уследило прошле
недеље...наиме, НАША БИБЛИОТЕКА ОСВОЈИЛА ЈЕ ТРЕЋЕ МЕСТО У СРБИЈИ!
За прва три награђена места,међу којима је и наша школска библиотека, у
четвртак 25.10. 2018. у Београду, организована је свечана додела диплома и
вредних награда.

23. октобар 2018.
ЕКО-ПЛАКАТ

Сложне рукице 3 а завршиле су плакат са учитељицом Наталијом Туцаков и
школском библиотекарком.
Поносни смо на наш рад!
Школска библиотекарка је послала рад на такмичење " НЕ ПРЉАЈ,НЕМАШ
ИЗГОВОР" и сад нам само преостаје да држимо палчеве за срећу и гласамо!

24. октобар 2018.

БАКЕ И ДЕКЕ ОПЕТ У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА

Школски библиотекар Весна Колар Перић и учитељица Зорица Стипић
одржале су заједничку радионицу са децом и њиховим бакама и декама. Још
једна радионица поводом "Сунчане јесни живота у нашој школи" протекла је
радно и забавно. Баке и деке су се потрудиле да њихови унуци буду задовољни.
Поготово су баке и деке биле срећне јер су на кратко опет били у школским
клупама!

25. октобар 2018.

УРУЧЕЊЕ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉУ ШКОЛСКУ БИБЛИОТЕКУ 2018
25.октобра 2018.године школској библиотекарки Весни Колар Перић уручена је
награда за њен рад и целокупне активности у школској библиотеци током

2018.године. Наша школска библиотекарка,наша школска библиотека освојила
је ТРЕЋЕ место у СРБИЈИ.
Свечано уручење награда одржано је на Београдском сајму књига у сали "Васко
Попа". Школска библиотекарка се приликом примања награде обратила свим
присутним колегама са пар речи. Описала је свој рад,рад наше школе и
захвалила се "Едуки" на овом посебном ,највећем признању за њен рад.

31. октобар 2018.
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА СА БАКАМА И ДЕКАМА

Школски библиотекар Весна Колар Перић и учитељица Слободанка Петровић
одржале су заједничку радионицу са ученицима и њиховим бакама и декама.
Још једна радионица поводом "Сунчане јесени живота у нашој школи"
протекла је креативно,радно и забавно. Баке и деке су се потрудиле да њихови
унуци буду задовољни.
Током креативне радионице библиотекарска секција "Млади библиотекари"
извела је драмски текст који је измамио осмехе бака и дека,као и заслужени
аплауз.

НОВЕМБАР
1. новембар 2018.

НАГРАЂЕНИ МАТЕМАТИЧАРИ
Иако сам отишла из ОШ "Јован Микић", нисам до краја завршила са свим што
смо моји такмичари и ја зацртали да ћемо освојити на математичким
такмичењима! ; ) Наиме, ученици који су заокружили на леп начин моју причу
рада са младима у овој школи и освојили награде на такмичењу Дописна
математичка олимпијада су следећи:
1. Влачић Нађа, 5.д, 3 место;
2. Калина Рековић, 5.д, 3. место;
3. Буловић Ана, 6.а, похвала;
4. Кљајић Нина, 6.а, похвала;
5. Стопарић Коста, 6.б, похвала;
6. Старчевић Данило, 7.б, похвала;

7. Здравковић Богдан, 8.б, похвала. : )
Хвала свим мојим такмичарима који су ме након сваког нашег такмичења на
ком смо учесвовали учинили поносном и дали ми ветар у леђа да и даље
дајем свој максимум у свему што радим! : )

НАГРАЂЕНАГРАЂЕНИ МАТЕМАТ

ИЧАРИ
Иако сам отишла из ОШ "Јован Микић", нисам до краја завршила са свим што
смо моји такмичари и ја зацртали да ћемо освојити на 15. новембар 2018.
математичким такмичењима! ; ) Наиме, ученици који су заокружили на леп н
Час историје поводом 100. година од ослобођења нашег града у I
Светском ратушколи и освојили награде на такмичењу Дописна математичка
олимпијада су следећи:
Ученици 8а разреда и наставник историје Радомир Нинков, били су на
Суботичкој железничкој станици, поводом 100. године од ослобођења нашег
града у I Светском рату.
Нађа, 5.д, 3 место;
2. Калина Рековић, 5.д, 3

. место;
3 Ана, 6.а, похвала;
16. новембар 2018.
и Дома за децу "Kолевка".
Заједно су уживОбележавање Међународног дана толеранције

Наша школа је данас је традиционално обележила Међународни дан
толеранције под слоганом "Корак по корак.... ТОЛЕРАНЦИЈА".
Представили смо разноликост овог подневља кроз културу, обичаје, уметност,
великане, гастрономију....
Угостили смо ученике ОШ "Матко Вуковић" и Дома за децу "Колевка".
Заједно су уживали у дружењу, посластицама, игри и разгледању изложбе.
Овом манифестацијом смо потврдили да заједно можемо постићи више и
стићи даљe.
и разгледању изложбе.

16. новембар 2018.

ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦ
Поводом Дана толеранције у школску библиотеку пристигло је мноштво
дивних,предивних ликовних и литерарних радова које су смишљали, писали и
цртали ученици наше школе са својим учитељицама. Ученички радови на тему
"Мој друг из далеке земље" изложени су били у сали наше школе.
Пошто је Дан толеранције, одлука жирија је била да ове године имамо више
победничких радова.
6. Старчевић Данило, 7.б,
похвала;

7. Здравковић Богдан, 8.б, похвала. : )

20. новембар 2018.

PROJEKTOKTATÁS A 6.c-ben
Önálló tudásszerzés, internetes adatkutatás és –feldolgozás, együttműködés,
helyismeret bővítése, szövegértés...és számos más készség fejlesztése volt a célja
a nemrég megvalósult projektnek, melyet Horváth Rice Valéria osztályfőnökmagyartanár vezetett.
A gyerekek faladata az volt, hogy a várostérkép segítségével (földrajz) listázzák
szűkebb lakóhelyük utcáit, osszák szét egymás között a témákat (együttműködés),
keressenek adatokat az illető személyekről (informatika, történelem), foglalják
össze a leglényegesebb elemeket az életrajzokból (szövegértés), fordítsák szerbre
(környezetnyelv). A begyűjtött anyagot megformálták, nyomtatták, és egy kis
nyereményjáték formájában prezentálták a tolerancia napi kiállításon.

ком смо учесвP[PPPPPKIBJBGJBGJBPовали учинили поносном и дали ми ветар
у леђа да и даље дајем свој максимум у свему што радим! : ) МАТЕМАТИЧАРИ
20. новембар 2018.

Додељене награде победницима фото–конкурса ,,Ми, другари”

Наша школа учествовала је ове године на фото-конкурс на тему ,,Ми, другари”.
Као и прошле године, своје радове послали су ученици нижих и виших
разреда наше школе, али и ученици других школа. На Међународни дан детета
организована је приредба у ОШ "Иван Горан Ковачић" и том приликом
додељене награде победницима фото–конкурса и захвалнице свим
учесницима. Трочлани жири, који су чинили Миле Тасић, председник жирија,
уметник и ликовни критичар, Марица Ћировић, књижевница и Слађана Саулић,
фотографкиња, добио је задатак да додели награде у две категорије, за више и
ниже разреде. Како је рекао председник жирија Миле Тасић, учествовање у
фото–конкурсу је већ победа, а охрабрио је ученике свих школа да и даље
фотографишу, али да у томе оду и корак даље, да фотографишу необичне
тренутке, интересантне појаве у природи...

За крај програма остављена је додела награда.
Наши награђени ученици су
У категорији нижих разреда
1. место освојиле су
ученице 4 разреда

Анастастиа Беланчић, Тара Басарић, Милица Шевер,

У категорији виших разреда
2. место: Мина Петковић, ученица 6. разреда
3. место: Сара Лалић, ученица 5. разреда
Честитамо награђенима и све ученике позивамо да шаљу своје фотографије и
следеће године!
Са нашим младим фотографима су радиле Олгица Буљовчић-наставнике
технике и технологије, Весна Колар Перић-библиотекар и Дарија Сворцан наставник информатике и рачунарства.

20.новембар 2018.

ПАМЕТНО ЧИТАЊЕ
Поводом Светског дана детета ученици 1.ц и 2.ц разреда су кроз забаву и
дружење проширили
појам књиге и њен значај у настави. Деца су се међусобно лепо
дружила,певала и уживала у књигама.
Овај час су са децом реализовале наставница српског језика као нематерњег
Славица Рујевић и библиотекарка школе Весна Колар Перић .
атематичким такмичењима! ; ) Наиме, ученици који су заокружили на ле
п начин моју причу рада са младима

у
овој школи и освојили награде на такмичењу Дописна математичка
олимпијада су следећи: 1.децембар 2018.
1. Влачић На11. Ноћно пешачење у Суботичкој пешчари
Акција је почела 1.12.2018 у смо кренули испред ПСК Спартак у 20х. Код
језера Мајдан б:311. Ноћно пешачење у Суботичкој пешчари
Акција је почела 1.12.2018 у 20х а завршила се у један сат 2.12.2018.

На пешачење смо кренули испред ПСК Спартак у 20х. Код језера Мајдан били
смо око 22:30х. Ту смо се одмарали и пекли сланиницу и кобасице на
логорској ватри. Поново смо у граду били око један сат.На стази је било 16
ученика.
Пешачење водили наставници Штрака Андреа и Витомир Марковић
0х. Ту смо се одмарали и пекли сланиницу и кобасице на логорској ватри.
Поново смо у граду били око један сат.На стази је било 16 ученика.
Пешачење водили наста

вници
Штрака Андреа и Витомир Марковићђа, 5.д, 3 место;
2. Калина Рековић, 5.д, 3. место;
3. Буловић Ана, 6.а, похвала; 1. децембар 2018.
4. Кљајић Нина, 6.а, похвала; 11. Ноћно пешачење у Суботичкој пешчари
ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА
Од ове школске године наша школа се прикључила хуманитарном пројекту
"Чепом до осмеха". У оквиру ове акције посетио нас је њихов представник
који је преузео нашу ,прву сакупљену, велику колучину чепова.
На обострану радост ,пројекат се наставља и даље.
Молимо вас да чепове сакупљате и стављате у кутију која се налази у холу

школе.

Акција је почела 1.12.2018 у 20х а завршила се у један сат 2.12.2018.
1.децембар 2018.
На пеша ДРАМАТИЗАЦИЈА ТЕКСТА
На часу српског језика као нематерњег ученици 2ц су са својом наставницом
Славицом Рујевић припремили драматизацију текста "Лисица и гавран".
чење смо кренули испред ПСК Спартак у 20х. Код језера Мајдан били смо око
22:30х. Ту смо се одмарали и пекли сланиницу и кобасице на логорској ватри

во смо у граду били око један сат.На стази је било 16 ученика.
Пешачење водили наставници Штрака Андреа и Витомир Марковић
5. Стопарић Коста, 6.б, похвала; 5.децембар 2018.

6. СтарчевИЗВЕШТАЈ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА У ПЛИВАЊУ
Место: Крагујевац, Датум: 5.12.2018.
На Републичком такмичењу у пливању које је одржано ове године у
Крагујевцу ученици Основних и Средњих школа из Суботице су постигли
запажене резултате.
Освојено је укупно 23 медаље, од којих је 5 златних, 8 сребрних и 10
бронзаних.
На овом Републичком такмичењу ученик ОШ „Јован Микић“ Кристијан Шебек
8ц заузео је 6. Мес
БРАВО Кристијане, Честитамо...
Професор: Здравко Цетићић

Д
анило, 7.б, похвала;
7.децембар 2018.
7. Здравковић Б ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У ОШ "ЈОВАН МИКИЋ"
У нашој школи традиционално је одржана хуманитарна акција прикупљања
Божићних поклона за децу из социјално угрожених слојева. Акција је
организована у сарадњи са Гимназијом "Костолањи Деже".
Надамо се да ће свима бити срећни предстојећи празници.
Наше мало некоме може много да значи.
, похвала. : )
Хвала свим мојим такмичарима који су ме након сваког нашег такмичења на
ком смо учесвовали учинили поносном и дали ми ветар у леђа да и даље

дајем свој максимум у св
радим! : )

ему што

11.децембар 2018.

Општинско такмичење из ОДБОЈКЕ (дечаци)
Школа домаћин- ОШ „Матко Вуковић“, 7.12.2018.
ОШ “Матко Вуковић“- ОШ “10. Октобар“....2:1/ 17:25, 25:20, 15:11,
ОШ “Јован Микић“- ОШ “Јован Ј. Змај“......0:2/ 14:25, 23:25,
ОШ “Матко Вуковић“- ОШ “Јован Ј. Змај“......2:0/ 25:18, 25:23,
ОШ “Јован Микић“- ОШ “10. Октобар“......2:0/ 25:21, 25:23,
Наша школска екипа је заузела 3. Место! Честитамо!
Екипу припремао и водио наставник физичког васпитања Саша Терзија.

13. децембар 2018.
Градско првенство у одбојци за ученице
Дана 28.11.2018. одиграно је градско првенство у одбојци за ученице.
Домаћин је била школа "Соња Маринковић". Осим наше школе гостовала је и
екипа ОШ "10.октобар".
Резултати утакмица:
ОШ "Јован Микић": ОШ "10.октобар" 2:0
ОШ "Соња Маринковић" : ОШ "Јован Микић" 2:1
Иако је било добре игре,недостајале су нам две играчице да употпуне нашу
бољу игру тако да је пласман у финале овог пута изостао.

14. децембар 2018.
Радови ученика из предшколске установе "Дамбо"
Дошао је на ред и час из информатике и рачунастрва са забавиштанцима!
У информатичком кабинету наше школе гости су били другари из групице
"Пандице", из предшколске установе "Дамбо" . Уз помоћ наставнице
информатике и рачунарства Дарије Сворцан, научили су чему служе рачунари,
интернет, како сачувати своје рачунаре од вируса и шта су антивирус програми,
који су делови рачунара, шта је програм Паинт и како изгледају данашњи
робори и која је њихова улога. Радили су и задатке, осмишљавајући свог
идеалног робота и цртајући делове рачунара, да би на крају пар минута
издвојили и за игрице. Дружење ћемо ускоро поновити!

15.децембар 2018.
НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ
На идеју наставнице српског језика као нематерњег Славице Рујевић, у
сарадњи са библиотекарком школе Весном Колар Перић ученици 1.ц и 2.ц
разреда израдили су уникатне Новогодишње честитке. Уз помоћ
вунице,вате,конца и сличног материјала настале су дивне и јединствене
честитке.
Деца су се лепо дружила, међусобно помагала, певала Новогодишње песмице
и уживала у раду.

18.децембар 2018.
НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА БИБЛИОТЕКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
У уторак 18.12.2018. године чланови библиотекарске секције "Млади
библиотекари" од 1. до 4.разреда обрадовали су своје другаре новогодишњом
представом. Библиотекарка Весна Колар Перић припремила је новогодишњу
представу са члановима секције коју су извели пред ученицима првих разреда
и њиховим учитељицама.

20.децембар 2018.
Новогодишња представа у Економској школи
Да се на леп начин може остварити сарадња између две школе доказујемо
овим примером. На основу идеје наставнице информатике и рачунарства
Дарије Сворцан, која уједно ради и као професор у Економској школи,
реализована је организација и учешће у новогодишњој приредби наведеној
средњој школи. Ученице 4.3 разреда Економске школе, Вања и Жана,
рецитовале су песме Десанке Максимовић "Птичја нова година" и Бранка
Коцкице "Деда Мраз", док су ученици 6.а ОШ "Јован Микић" извели
"Новогодишњу представу". Ученицима 6.а ово није довољно, те су предложили
да снимимо и неки филм, тако да настављамо ускоро са авантурама. И само да
напоменем, Деда Мраза је глумио директор Економске школе.

Биљана Стојковић- амбасадор младих Уницефа у Србији23.децембар 2018.
Биљана Стојковић- амбасадор младих Уницефа у Србији

Биљана Стојковић (14),ученица 8б одељења О.Ш.”Јован Микић”, позната
влогерка и инфлусерка чији Јутуб канал „И Цреате Мy Лифе“ прати више од
70.000 људи, постала је промотерка Уницефа за младе.
Тинејџерка из Суботице, која својим размишљањима и порукама даје пример
колико је важно веровати у себе, на Светски дан детета званично је добила
титулу амбасадорке Фонда Уједињених нација за децу у Србији и поручила је
да ће „учинити све што је у њеној моћи да позове младе који је прате и
слушају да заједно учине више да се њихов глас чује, али да не говоре само о
проблемима него да покушају да нађу решења“.
- После учешћа у „Телетону“ и другим акцијама сам се повукла јер сам
сматрала да у овом животном добу не треба да будем превише јавно активна.
Пре пар месеци контактирали су моје родитеље са жељом да будем
представник „У-Репорта“, сајта Уницефа, и промотерка за младе. То се и
догодило и учествовала сам на скупу у Народној скупштини. Искрено,
двоумила сам у вези свега пошто у то време нисам била активна на
друштвеним мрежама и знала сам да ако уђем у целу причу не може све да се
заврши само на томе. Нисам почела са Уницефом, све сам почела сама и
нисам желела да буде да сам се вратила само због њих. Више је то било моје
размишљање да ли желим све поново да отворим, пошто моје ангажовање
изискује велике обавезе, и психичке и физичке - каже Биљана.

И није се на томе зауставила, већ је енергију и искуство почела несебично да
дели на друштвеним мрежама, а популарност користи да би помогла другима и
то јој успева.
- Није поента да ли сам се појавила у Народној скупштини или не, није
поента у бројкама пратиоца. Поента је да када изађем напоље људи се
обрадују што ме виде, јер пробудим позитивну емоцију у њима. Диван је
осећај када знате да сте разлог, неко због кога ће особа која није имала добар
дан постати срећна и остатак дана бити мотивисана. То је заправо једини
разлог због чега ово радим. Изузетно поштујем све што Уницеф ради и велика
ми је част што су баш мене изабрали за промотера за младе - каже Биљана.
Само један њен видео „Све о мојој нози и о протези“ има за сада више од
милион прегледа. Прати је армија младих, али и одраслих људи.
Ако се осећам добро, то ћу радо поделити на друштвеним мрежама. Али, ако
се не осећам испуњено и креативно, онда се не бавим тиме. Сматрам да сам
обична особа - објашњава Биљана Стојковић.
Поручује да је она, пре свега, све оно што заиста воли и ради.
- Боље је урадити нешто квалитетно, чега ћу се сећати и чега ће се други
сећати, него постављати нешто само да би постојао некакав контакт. Увек
одговорим на туђа питања зато што знам колико би мени значило да су мени
неки људи одговорили када ми је било потребно - прича Биљана.
Како каже, нема идола, али има особе на које се угледа.
- Сматрам да је поента наћи савршеност у животу кроз несавршене моменте у
којима сте сами, у четири зида, када затворите очи и само дишете, не
размишљате, постајете свесни себе. Тада треба ископати разлоге због којих
можете себи да кажете: Браво! Да будете поносни на себе. Када сте у стресу,
затворите очи и сетите се ко сте. Једина ствар коју можете да мењате одмах
сте ви сами. Научите да не утиче на вас оно што вам људи раде. Док год то не
прихватите, пропадате. Психички, али и физички, а тело које сада имате вам
је потребно што дуже - поручила нам је Биљана.

Није могу или не могу, већ да ли хоћу и желим
- Тренинзи су начин на који избацујем све из себе. Када доживим еуфорију од
свега што ми се дешава, тренинг је моја медитација. Јако волим и прија ми и
јога, али и склекови до чучњеви или вожња бициклом. Дневно радим више од
100 склекова. Не зато што то могу, већ зато што то хоћу и желим да
напредујем. Не гледам ни серије које су само привремена забава. Гледам оне
из којих могу нешто да научим. Људи некада мисле да утичу позитивно на
друге, а не виде даље од реченице коју су рекли или написали - каже Биљана.
Биљана поносни смо на тебе!
О.Ш.”Јован Микић” И твоје 8б одељење

17.јануар 2019.
Биљана Стојковић (14),ученица 8б одељења О.Ш.”Јован Микић”, позната влб
Шах са фигурама робота од рециклажног материјала
Учешће на конкурсу "Не прљај, немаш изговор", други изазов "Играчка од
рециклажног материјала". Како смо се 6.а и ја дружили на математици, а сада
на информатици и рачунарству, решили смо да направимо спој ова два
предмета учешћем на поменутом конкурсу (математика - шах као стратегијска
математичка игра; информатика и рачунарство - роботи). Ускоро ће наш рад
бити и објављен на сајту конкурса "Не прљај, немаш изговор", где ће бити
отворено гласање за најбоље решење. Уколико освојимо награду, она ће ићи
школи за набавку информатичке опреме која недостаје. А успели смо, поред
овог посла, да направимо и још једну кутију за прикупљање чепова у
хуманитарне сврхе, који ће стајати у информатичком кабинету.
Предметни наставник: Дарија Сворцан
канал „И Цреате Мy Лифе“ прати више од 70.000 људи, постала је промотерка

Унице

фа
за младе.

Тинејџерка из Суботице, која својим размишљањима и порукама даје пример
колико је важно веровати у себе, на Светски дан детета званичн19.јануар 2019.
о је добила титулу амбасадорке Фонда Уједињених нација за децу у Србији и
поручила је да ће „учинити све што је у њеној моћи да позове младе који је
прате и слушају д Креативна радионица: Четири годишња доба
Радна субора је у 2д искоришћена за креативну радионицу. Тема је била Четири
годишња доба. Заједничким снагама ученика, њихових родитеља и учитељице
украшени су прозори учионице.

званичн24.јануар 2019.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

На ред је дошао и пројектни задатак из информатике и рачунарства у петом
разреду, у оквииру пројектне наставе! Тема којом су се бавили ученици 5.а, 5.б
и 5.д је израда дневних новина из филма "Харрy Поттер", под називом

"Цепидлака" ("Тхе Даилy Пропхет"), замисливши да су и они сами, као и
њихови наставници, у школи Хогвортс (наставници, наравно, предају чудне
предмете). Тиме сам успела да мотивишем оне који то још нису учинили да
погледају филмове или да прочитају књиге (како је коме било драго), и да
сазнају о чему је реч. А неки су само имали прилику да обнове градиво, јер су
велики фанови "Харрy Поттер"-а, као и њихова наставница! А ево и неких од
радова (у међувремену сам сазнала да предајем и предмете Брига о магијским
створењима и Древне руне). : )
Предметни наставник: Дарија Сворцан

ФОТО-КОНКУРС "ПУТЕВИМА ТИБОРА СЕКЕЉА"
И фотографије за такмичење на фото конкурсу "Путевима Тибора Секеља" су
спремне! Основци су показали своја умећа у фотографисању припремивши
више од 30 фотографија на основу дела поменутог писца, "Кумевава, син
прашуме" (ово су само неке од њих). Надамо се најбољем! : )
Предметни наставник: Дарија Сворцан

званич

н25.јануар 2019.

Обележавање школске славе у 5б

Ученици 5б су прославили школску славу Светог Саву и научили да следе
Савине путоказе љубави,мира и слоге.

званичн26.јануар 2019.
Свети Сава школска слава

Српска православна црква прославља данас Светог Саву, утемељивача српске
цркве, државе и школства. Савиндан се обележава у свим школама у Србији као
школска слава. У нашој школи школска слава обележена је свечаном
приредбом.

званичн31.јануар 2019.
ДОДЕЛА НАГРАДА учесницима ЛИТЕРАРНОГ И ЛИКОВНОГ КОНКУРСА У
ОКВИРУ 4. ДЕЧЈИХ СВЕТОСАВСКИХ ДАНА
Пети дан Дечијих светосавских дана
Додела награда у ОШ "Јован Микић"
На литерарни конкурс пристигло је 46 радова. Жири је прегледао радове и
након дискусије донео следећу одлуку:
И место - Ива Чајкаш (ОШ "Јован Микић")
ИИ место- Ана Џелебџић, Дејана Ковачевић ,Нађа Катринка и Ана Мишић (ОШ
"Иван Горан Ковачић")
ИИИ место- Јован Томић (ОШ "Јован Јовановић Змај")
Жири је одлучио да похвали следеће ученике:
1. Данила Бићанина - за најозбиљнији приступ теми
2. Ирину Јовановић - за поетизацију прозног текста

3. Мартина Рајковића- за изузетно поштовање правописне норме
На ликовни конкурс пристигло је 80 радова. Жири је прегледао радове и након
дискусије донео следећу одлуку:
Нижи разреди
И место - Тамара Гомбош (ОШ "Кизур Иштван")
ИИ место- Алекса Стаменковић (ОШ "Кизур Иштван")
ИИИ место-Катарина Јурчак (ОШ "Иван Горан Ковачић")
Виши разреди
И место - Ана Николаидис (ОШ "Матко Вуковић")
ИИ место- Ленка Николић (ОШ "Јован Јовановић Змај")
ИИИ место- Нађа Влачић (ОШ "Јован Микић")
Похвале
- Групни рад ученика 6.разреда (школски центар са домом ученика "Доситеј
Обрадовић)
- Јована Марковић (ОШ "Јован Микић")
- Назифа Ченај (ОШ "Иван Горан Ковачић")

званичн1.фебруар 2019.
КОНКУРС ШИРИ ЉУБАВ У РУЖИЧАСТОЈ БОЈИ, МРЖЊА НИКОМЕ ЛЕПО НЕ
СТОЈИ
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања покренуо је иницијативу за обележавање Дана борбе против
вршњачког насиља, у свету познатог као Дан ружичастих мајица. Дан
ружичастих мајица обележава се од 2007. године, када је један ученик у
Канади обукао ружичасту мајицу као знак подршке својој мајци која је
оболела од карцинома дојке. У школи су га због тога вршњаци исмејали и
психички и физички злостављали.
Наша школа је данас, 1. фебруара расписала КОНКУРС под слоганом " Шири
љубав у ружичастој боји, мржња никоме лепо не стоји".
Све основне школе на територији Града Суботице позване су да учествују на
конкурсу пријављивањем својих оригиналних тачака (које могу бити драмски
приказ, музичке тачке, плес, игра, фото приче), које ће приказати на
централној манифестацији у нашој школи 27.фебруара 2019. са почетком у
12.00 часова. Унапред се радујемо сарадњи са школама, заједно ћемо послати
снажну поруку против вршњачког насиља!
а заједно учине више да се њихов глас чује, али да не говоре само о
проблемима него да покушају да нађу решења“.

- После учешћа
у „Телетону“ и другим
акцијама сам се повукла јер сам сматрала да у овом животном доб
званичн8.фебруар 2019.
Аqуа Вива конкурс „Покренимо нашу децу“ 2019.

И ове године организујемо велики Аqуа Вива конкурс „Покренимо нашу децу“
за све школе на територији читаве Србије!
Конкурс „Покренимо нашу децу“ отворен је у оквиру истоименог програма
којим Аqуа Вива, бренд компаније Књаз Милош и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, уводе додатних 15 минута свакодневне физичке
активности у школе у Србији. Циљ програма јесте превенција лошег држања,
гојазности и неактивности код ученика од 1. до 4. разреда.
Учитељица Слађана Маргетић је са својим одељењем 2аучествовала и
освојила завидно 4. место на овом такмичењу.

званичн13.фебруар 2019.

.
Микићевци истраживали Суботичку пешчару

Планинарски клуб "Спартак" организовао је у суботу спортско-рекреативно
пешачење Суботичком пешчаром. У пешачењу и дружењу са природом, поред
двадесетак планинара, редовних шетача, викенд рекреативној акцији по лепом
дану прикључили су се ученици основних школа "Јован Микић", "Кизур
Иштван", "Матко Вуковић" и "Иван Милутиновић
- На окретници "двојке" смо ушли у Дашчанску шуму. Одмах смо приметили
рампе које штите предео изузетних одлика Суботичку пешчару од
неодговорног бацања смећа. Стотинак учесника је код језера Мајдан је
направило мали одмор који је послужио за доручак и уобичајено
фотографисање. - каже Витомир Марковић испред Планинарско-спортског
клуба "Спартак"
Водич пешачких тура, Ђорђе Радуловић, повео је дугу колону са језера на нашу
"малу планину" Шиштак. Лепоту природе и веселу грају деце је накратко
пореметила бука мотоциклиста
- Након 8,5км стигли смо на Шиштак. До малопре „тешко“ уморна деца
ођедном су вриштала трчећи низ и уз Шиштак. Колона је наставила пут кроз
шуму Храстовачу до Макове седмице.
Успех оваквих активности мери се бројем учесника, па по том параметру
акција је била изузетно успешна.
Пре пар месеци контакти

рали
су моје ро

званичн14.фебруар 2019.
дитеље СРЕТЕЊСКИ УСТАВ
Дана 14 .2 .2019. у ОШ "Јован Микић" одржао се мултидисциплинарни час
поводом Сретењског устава. Часу су присуствовали ученици седмих и осмих
разреда. Наставници су,заједно са децом припремили интересантан приказ
догађаја који је обележио српску историју.
Могло се приметити да су ученици, али и наставници уживали у иновативној
свечаности коју смо, као школа, први пут обележили на овакав начин.

са жељом да будем представник „У-Репорта“, сајта Уни
цефа, и промотер званичн27.фебруар 2019.
ка за младе. То се и догодило и учеств
о РУЖИЧАСТИМ МАЈИЦАМА ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА
Ове године, наша школа “Јован Микић” расписала је конкурс под слоганом

“Шири љубав у ружичастој боји, мржња никоме лепо не стоји” и позвала све
основне школе на територији Града Суботице да на данашњој манифестацији
дају глас ПРОТИВ вршњачког насиља и глас ЗА љубав и другарство. На овај
начин извођењем својих тачака које су припремили ученици и њихови
ментори-наставници основних школа “Иван Горан Ковачић”, “Сечењи Иштван”
,“Соња Маринковић” “Матко Вуковић”, “ Јован Јовановић Змај“ и “Јован
Микић” придружујемо се борби против вршњачког насиља.
Након извођења тачака, трочлани жири у саставу Наташа Алексић, члан
градског већа задужена за образовање, Миланка Костић директорица Фондације
“Данило Киш”и Марта Стаменковић Ароксалаши директорица Дечијег
позоришта у Суботици, донео је одлуку да равноправно прву награду деле три
тачке. Тачке које су оставиле најјачи утисак на основу своје оригиналности су:
филм #Свирај не малтретирај# . Филм су осмислили, написали сценарио,
одиграли и снимили ученици виших разреда школе ОШ "Сечењи Иштван" ,
чланови Драмске секције коју води наставник српског језика Дамир
Ишпановић уз подршку у извођењу чланова Ударачке секције „Роцкет“;
перформанс “Зауставите га“ коју су извели ученици 8.ц одељења школе
“Јован Микић”, Лео Сабо, Адел Кермеци и Арон Перна који су извели уз
помоћ и подршку наставнице мађарског језика Валерије Хорват Рице;
као и вокално-инструментално-кореографском тачка “Реч” коју су извели
учениц ОШ “Матко Вуковић”, аутор тачке је професорка ликовне културе
Драгана Албијанић, а ментор учитељица Биљана Вујовић.
Школа “Јован Микић” наградила је ученицу 8.а Милицу Симић за лого
конкурса, као и координаторку Ђачког парламента Татјану Тот Каракаш за
слоган конкурса “ Шири љубав у ружичастој боји, мржња никоме лепо не стоји!
”.
вала сам на скупу у Народној скупштини. Искрено, двоумила сам у вези свега
пошто у то време нисам била активна на друштвеним мрежама и знала сам да
ако уђем у целу причу не може све да се заврши само на томе. Нисам почела са

Уни
цефом, све сам почела сама и нисам желела да буде да сам се вратила само
због њих. Више је то било моје размишљање да ли желим све поново да
отворим, пошто моје ангажовање изискује велике обавезе, и психичке и
физичке - каже Биљана.
И није се на томе зауставила, већ је енергију и искуство почела несебично да
дели на друштвеним мрежама, а популарност користи да би помогла другима и
то јој успева. звани
чн5.март 2019.
ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ РЕЦИТАТОРА
5.марта у Градској библиотеци одржана је општинска смотра рецитатора. Наши
рецитатори имали су велики успех. Јана Васић 3 а и Ива Марић 5 д
представља ће нашу школу,наш град на зонској смотри рецитатора која ће бити
одржана 9.марта.
Честитамо!
- Није поента да ли сам се појавил

ау
Народној скупштини или не, није поента у бројкама пратиоца. Поента је да
када изађем напоље људи се обрадују што ме виде, јер пробун5.март 2019.м
п

озитивну емоцију у њиРезултати ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ из ХЕМИЈЕ

Трифуновић Тара, 7д - 1.место
Марчетић Хелена, 7д - 1.место
Чпајак Григорије, 7б - 1.место
Марчетић Милена, 7д - 1.место

наставник-ментор Александра Јовичић
н је осећај када знате да сте разлог, неко због кога ће особа која није имала
добар дан постати ана бити мотив
исана. То је заправо једини разлог због чега ово радим. Изузетно поштујем све
што Уницеф ради и велика ми је част што су баш мене изабрали за промотера
за младе - каже Биљана. пробу
н5.март 2019.м

КВИЗ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "ЧИТАМ И СКИТАМ"
Квиз Градске библиотеке спроводи се на српском, мађарском и хрватском
језику, у току фебруара и марта.
У квизу могу учествовати само чланови Градске библиотеке. Они који нису
њени чланови, могу то постати по промотивној цени од 300 динара или
обновити чланство за наведени износ.
Питања у квизу су иста за све узрасте. Деца могу попунити он-лајн упитник на
сајту субиблиотека.рс (упитник на сајту Градске библиотеке ) или у школској
библиотеци уз помоћ наше школске библиотекарке. Упитнике треба испунити
најкасније до 31. 03.2019. Сваки учесник квиза може освојити једну од 120
ВРЕДНИХ награда.
Квиз помаже деци да стекну читалачке навике, развија језичку културу,
подстиче им машту, креативност и развој интелигенције уз савремени приступ
књизи!

Само један њен видео „Све о мојој нози и о протези“ има за прн7.март 2019.
сада више о ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ ЗА УЧЕНИЦЕ
Дана 7.3.2019.одржано је окружно првенство у кошарци за ученице у Ош"Соња
Маринковић".
Такмичили смо се против екипе из Бачке Тополе и победиле те самим тим
стекле право на учешће у међуокружном такмичењу које ће бити организовано
у Кикинди.
Домаћин је била Ош "Соња Маринковић"
РЕЗУЛТАТ: ОШ "Чаки Лајош"-ОШ"Јован Микић" 12:34
д милион прегледа. Прати је армија младих, али и
одраслих људи.
Ако се осећам добро, то ћу радо подели

ти на
друштвеним мрежама. Али, ако се не осећам испуњено и креативно, онда се не
бавим тиме. Сматрам да сам обична особа - објашњава Биљана Стојковић.

прн7.март 2019.
КРЕАТИВНИ ПОКЛОНИ ЗА 8.МАРТ

Дечја радост обасјала је кабинет,комуникацијом и предивном сарадњом
ученика 2ц и 1ц разреда. Заједничким трудом и радом са наставницом
Славицом Рујевић ученици су били креативни.
Поручује да је она, пре свега, све оно што заиста воли и ради.
- Боље је урадити нешто квалитетно, чега ћу се и и чега ће се други сећати,
него постављати нешто само да би постоја пр
н8.март 2019.
о некакав контакт. Увек одговорим на туђа питања зато што знам колико би
мени зн Предузетништво и пројектна настава - УРБАНИ БАШТОВАНИ
Данас је пројекат представљен ученицима 5б и 5ц одељења.
Договорили смо се за следеће кораке и утврдили термин за садњу.
У среду 13. марта ћемо посадити зачинско биље, а онда чекамо да нарасте како
би га пикирали.

ачило да су мени неки људи одговорили када ми је било

потр
ебно - прича Биљана.
н

8.март 2019.

Како каже, нема ИГРАЈ ЗА ЕНЕРГИЈУ
У оквиру обележавања Светског дана енергетске ефикасности на часовима
технике и технологије одиграли смо игрицу ИГРАЈ ЗА ЕНЕРГИЈУ и поновили
градиво везано за енергију.
идола, али има особе на које се угледа.
- Сматрам да је поента наћи савршеност у жи

воту кроз
несавршене моменте у којима сте сами, у четири зида, када затворите очи и
само дишете, не размишљате, постајете свесни себе. Тада треба ископати
разлоге због којих можете себи да кажете: Браво! Да 8.март 2019.

будете поносни на с ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

У недељу 10.марта одржано је Општинко такмичење из информатике у
Основној школи “Иван Горан Ковачић”. Ученици који су освојили награду су:
5.разред: Марко Звекић 5.б – 1.место;

6.разред: Армин Добо 6.ц – 1.место;
8.разред: Марко Миленковић 8.б – 3.место.
ебе. Када сте у стресу, затворите очи и сетите се ко сте. Једина ствар коју
можете да мењате одмах сте ви сами. Научите да не утиче на вас оно што вам
људи раде. Док год то не прихватите, пропадате. Психички, али и физички, а
тело које сада имате вам је потребно што дуже - поручила нај10.март 2019.е
Биљана.
Није мог Биологија- Општинско такмичење

Ове школске године су имали право на такмичење само седми и осми разреди
и да покажу своје знање и заинтересованост према предмету.
Нашу школу су представљали следећи ученици:
7.разред:
Хелена Марчетић 7.д
Тара Трифуновић 7.д
Никола Мишљеновић 7.б
Доминик Будинчевић 7.б
Леон Цинклер 7.ц
8.разред:
Биљана Стојковић 8.б
Марко Миленковић 8.б
Богдан Здравковић 8.б
Ментори: Биљана Павлпвић и Рита Шоти

На Окружно такмичење које се одржава 14.4.2019 пласирали су се :
Хелена Марчетић 7.д ( маск.100 бодова)
Тара Трифуновић 7.д
Никола Мишљеновић 7.б
Доминик Будинчевић 7.б
Биљана Стојковић 8.б
Марко Миленковић 8.б
Богдан Здравковић 8.б

у или не могу, већ да ли хоћу и желим
- Тренинзи су начин на који избацујем све из себе. Када доживим
еуфорију од свега што ми се дешава, тренинг јеја11.март 2019.тација.
Јако волим и прија ми и јога, али и склеков до чучњеви или вожња
бициклом. Дневно радим више од 100 склекова. Не зато што то мог
РУКОМЕТ

11.03.2019. Школа домаћин: ОШ ”Соња Маринковић”
Ученици:
ОШ "10. Октобар" - ОШ "Јован Јовановић Змај" 8:3
ОШ "Соња Маринковић" - ОШ "Јован Микић"

9:8

ОШ "Вук Караџић" - ОШ "Иван Милутиновић"
ОШ "10. Октобар" - ОШ "Соња Маринковић"

4:7
13:10

ОШ "Соња Маринковић" - ОШ "Иван Милутиновић"
ОШ "Иван Милутиновић" - "10. Октобар"

7:4

2:10

ТАБЕЛА
1. ОШ "10. Октобар"
2. ОШ "Соња Маринковић"
3. ОШ "Иван Милутиновић"
ОШ "10. Октобар" је стекла право учествовања на Међуокружном првенству
Ученице:
ОШ "Вук Караџић" - ОШ "Јован Микић"

13:4

Наша рукометна екипа девојчица заузела је 2. место БРАВО!!!
Екипе припремао и водио наставник физичког васпитања Саша Терзија.

13.март 2019.
Додела диплома најбољим математичарима

13. марта у Градској кући додељене су дипломе најбољим математичарима са
Градског такмичења. Најбољи у Севернобачком округу је Дарио Вајда, ученик
осмог разреда наше школе. Он је освојио прво место.

14.март 2019.тација
Ученици 7. и 8. разреда обишли "ДАНЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА"
Ученици седмог и осмог разреда наше школе, 14.марта су посетили Дане
грађевинарства на Грађевинском факултету.Ова активност је једна у низу у
оквиру професионалног развоја. Наши ђаци су чествовали на радионицама
везаним за разне области грађевинарства, дружили се са бившим ђацима наше
школе, а при томе пешачили од школе до факултета и назад. Надамо се да је
ова посета бар некога заинтересовала, привукла, за наставак школовања у
области грађевинарства и архитектуре.
Ученици, али и наставници технике и технологије Марија и Имре, и педагог
Љиљана, су са задовољством учествовали у понуђеним радионицама.

и желим да напредујем. Не гледам ни серије које су само привремена забава.
Гледам оне из којих могу нешто да научим. Људи мисле да утичу позитивно на
друге, а не виде даље од реченице коју су рекли или написали - каже Биљана.

Биљана поносни с некада

18.март 2019.тација

Млади планинари - „Шафрањика 2019“
Акција је одржана 18.3.2019. Кренули смо посебним аутобусом са паркинга у
Банијској 67 у 10:30. На пешачење смо кренули са окретнице тројке на Маковој
седмици. Одмор је био након три километра код првих борова.
Акција је организована у сарадњи са чуварима природе из ЈП “Лудаш-Палић“.
Чувари природе су одржали деци предавање о ПИО Суботичка пешчара и
показали станишта цвета шафрањика. Објаснили су да они броје сваки цвет.
Прошле године је било око 120000 цветова а ове године око 60000.
Прешли смо 6,5километара. Дан је био сунчан и мало ветровит. Акција је
завршена у 14 сати на окретници тројке на Маковој седмици.
Дакле било је 100 ученика и једна мама. Учитељице које су водиле децу су:
Сања Вучковић, Слободанка Петровић, Арањош Валерија и Зорица Стипић.
У току акције није било проблема.
координатор секције:Витомир Марковић

18.март 2019.
тација
О.Ш.”Јован Микић” И твоје 8б одељење
A SZÁMOK BŰVÖLETÉBEN

2018. 12 .01. Fekete Mihály Emlékverseny – területi döntő:
DOBÓ ÁRMIN 3. helyezés
PETRÁS BOGLÁRKA 12. hely
2019. 01. 20. Bátaszéki matematikaverseny - vajdasági döntő:
DOBÓ ÁRMIN 1. helyezés
2019. 02. 01. Curie Matematika Emlékverseny– területi döntő:
DOBÓ ÁRMIN 1. helyezés
2019. 02. 15. Zrínyi Ilona matematikaverseny - vajdasági körzeti forduló:
KOVACSITY MARTIN 1. helyezés
PETRÁS BOGLÁRKA 3. helyezés
HALASI HANNA 4. helyezés
DOBÓ ÁRMIN 4. helyezés
KOVACSITY, PETRÁS, DOBÓ – csapatban 1. helyezés

2019. 03. 02. Községi matematikaverseny:
VAS DÁVID 1. helyezés
DOBÓ ÁRMIN 2. helyezés
PETRÁS BOGLÁRKA dicséret
HÉN BERTOLD dicséret
2019. 03. 22. Országos matematikaverseny - Bátaszék:
DOBÓ ÁRMIN 6. helyezés
2019. 03. 24. Körzeti matematikaverseny:
DOBÓ ÁRMIN 1. helyezés
PETRÁS BOGLÁRKA 3. helyezés
VAS DÁVID dicséret

28.март 2019.

У посети су нам били професори и ученици Хемијско-технолошке школе

У оквиру професионалне оријентације наши осмаци су се на занимљив начин
упознали са начинима рада, образовним профилима, али и ваннаставним
активностима у Хемијско-технолошкој школи. Имали су порилике из прве руке
то да сазнају од наших гостију.

НАГРАЂЕНИ УЧЕСНИЦИ КВИЗА “ЧИТАМ И СКИТАМ”

2.априла у Градској библиотеци нашег града тачно у 12 часова почело је
извлачење награда за учеснике који су учествовали у квизу "Читам и скитам".
Градска библиотека припремила је велики број награда,чак 250. Награђени су
и ученици наше школе. Добили су веома вредне награде па и главну награду!
Ученици 3 е са својом учитељицом Ромић Гизелом и чланови школске
библиотекарске секције "Млади библиотекари" присуствовали су програму и
учествовали у извлачењу награда.
Велико браво за све учеснике овога квиза,а срећним добитницима наградеЧеститамо!

3.април 2019.
Наше кошаркашице се пласирале на РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ!!!

Дана 3.4.2019. у Спортском центру"Језеро" у Кикинди одржано је међуокружно
такмичење у кошарци за ученице. Екипа наше школе остварила је две победе

над екипом Кикинде и Титела и тиме остварила прво место и пласман на

Републичко такмичење које ће бити одржано у Караташу крајем маја.
Честитамо

4.април 2019.

Отворена врата у Политехничкој школи

Политехничка школа је отворила врата ученицима осмих разреда у четвртак, 4.
априла 2019. године.
Ученици 8. разреда у пратњи педагога школе и наставница Техничког и
информатичког образовања посетили су Отворена врата у Политехничкој
школи.
Будући средњошколци су се кроз учешће у разним активностима упознали са
начинима рада, образовним профилима, али и ваннаставним активностима у
Политехничкој школи – посетили су многобројне кабинете и радионице,
разговорали су са наставницима, психологом и педагогом, као и ученицима
Политехничке школе, о свим могућностима образовних профила, који су им
доступни уколико упишу неко од 4 подручја рада: геодезија и грађевинарство,
шумарство и обрада дрвета, хемија, неметали и графичарство, култура,
уметност и јавно информисање.
7.април 2019.

НАШИ ФИЗИЧАРИ

Ученици наше школе учествовали су на 41. Државном такмичењу из физике за
основне школе које се одржало протеклог викенда у Кладову. Они су се
такмичили у изради задатака међу 550 најбољих младих физичара у Србији.
На такмичењу су учесвовали следећи ученици: Армин Добо (6.ц) - друго место,
Јована Медић (6.д) - похвала и Дарио Вајда (8.б).

7.април 2019.
Körzeti verseny magyar nyelvből Окружно текмичење из мађарског
Rácz Hanna bizonyult a legjobbnak az ötödikesek korosztályában: első helyezést
ért el, és így részt vehet az országos versenyen. Gratulálunk neki és a hetedikes
Szőnyi Blankának is, aki szintén részt vett a körzeti versenyen, és szép pontszámot
ért el. Felkészítő tanáruk Horváth Rice Valéria.
На окружном такмичењу из мађарског језика наша ученица Хана Рац освојила

је прво место и стекла право на учешће на државном такмичењу.

8.април 2019.

Фото-конкрс "Путевима Тибора Секеља"
а фото-конкрсу "Путевима Тибора Секеља" ученици наше школе освојили су
запажене резултате:
1. место (колекција) и 2. место (појединачна фотографија) - Нађа Влачић 5д
3. место (појединачна) - Маша Јовановић 5б
Похвале су добили Коста Мамужић (5д), Сара Лалић (5б) и Јована Марковић
(5д).
Наставник: Дарија Сворцан

8.април 2019.

Награђени учесници Окружног такмичења из математике

У Великој већници Градске куће, 5.4,.2019., уручене су награде и похвалнице
најбољим ученицима основних школа, који су остварили запажене резултате
на Окружном такмичењу из математике.

8.април 2019.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 6.априла
2019. године у ОШ "Јован Јовановић Змај".
Наси ученици су показали велико знање и остварили следеће резултате:
5.разред: Калина Рековић 2.место
6.разред: Ирина Јовановић 3.место
7.разред: Тара Трифуновић 2.место
Невена Ђуран 2.место
Честитамо свим ученицима!
8.април 2019.

Окружно такмичење из Информатике и рачунарства

У недељу, 31.марта одржано је окружно такмичење из предмета Информатика и
рачунарство. Три ученика наше школе су учествовала на такмичењу а
прелиминарни резултати се налазе на сајту Друштва математичара Србије.

Коначни резултати су изашли данас, 8.априла, и наши ученици Марко
Миленковић и Армин Добо су се пласирали на државно такмичење.
Честитамо!
8.април 2019.

Kis fizikusaink dicsősége

Iskolánk három tanulóval képviselte magát a legrangosabb fizikaversenyen
Kladovóban, ahol Szerbia 550 legjobbja vetélkedett. Dobó Ármin (6.c) második
helyezést ért el . A megmérettetésen iskolánk színében versenyzett még Jovana
Medić (6.d) és Dario Vajda (8.b). Gratulálunk nekik.

8.април 2019.

Körzeti verseny informatikából és számítástechnikából
A március 31-ei megmérettetésen iskolánk három tanulója vett részt. A
versenyeredmények április 8-án jelentek meg. Ezek szerint Dobó Ármin és Marko
Milenković bejutott az országos fordulóba.
Gratulálunk nekik!

11.април 2019.

Међуокружно такмичење из атлетике
Међуокружно такмичење из атлетике одржано је дана 11.04.2019. у Новом Саду
на стадиону Ф.К Војводине „Карађорђе“
Нашу школу представљали су:

Никола Квала у дисциплини бацање кугле,
Добо Армин у дисциплини скок у вис,
Раднаи Фани у дисциплини скок у вис,
Шегец Андреа у дисциплини бацање кугле.
Нажалост нико се није пласирао на републичко такмичење али су остварили
личне рекорде.
Ученике припремао и водио наставник физичког васпитања Саша Терзија.

12.април 2019.
Почели пробни завршни испити за основце
Ученици осмих разреда у 12 часова полагали су пробни завршни испит, тачније
пробни тест из математике, док их сутра очекује провера знања из матерњег
језика као и комбиновани тест, који обухвата разне области из историје,
географије, физике, хемије и биологије.

Екипа РТВ Суботице обишла је нашу школу , како би забележила атмосферу
пре почетка тестирања.

12.април 2019.

50. ПОКРАЈИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА "ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ"
Јубиларна смотра рецитатора одржана је у Сечњу од 12.до 14.априла.
Покрајинска смотра је завршна смотра најбољих рецитатора Војводине. За
педесет година постојања кроз смотру је прошло близу 500.000 рецитатора.
Ове године су нашу сколу представљале Јана и Ива и придружиле су се овим
именима: Лазар Ристовски, Александар Берчек, Небојша Глоговац, Дејан
Луткић, Никита Миливојевић, Горан Шушљик...
Обе су добиле похвалу од жирија и ветар у леђа за нека нова такмичења.
БРАВО!

16.април 2019.
Окружно такмичење из географије

Невена Никић 2.место (7д)
Невена Ђуран 3.место (7б)

16.април 2019.
Резултати ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ из ХЕМИЈЕ - допуна
Трифуновић Тара, 7д је освојила 1.место и позвана је на Републичко
такмичење које ће бити одржано у Новом Саду, 17-19.маја....
БРАВО!!!
наставник-ментор Александра Јовичић

18.април 2019.

УСКРШЊА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

Дечја радост обасипала је учионицу. Комбиновани час српског језика као
нематерњег и мађарског протекао је кроз дружење ,активности и причу о
сусрету са предстојећим празником. Ученици 1ц и 2ц разреда заједно са својом
учитељицом и наставницом уживали су у својим креативностима. Из тога
произилазе фотографије.

18.април 2019.

EARTH DAY
Дан планете Земље (енг.earth day ) обележава се 22. априла у више од 150
земаља широм света. Намера је да људе широм света подсети у каквом је
стању природа планете на којој живе, као и да се становништву укаже на
проблеме екосистема, на загађење насељених места и на то како побољшати
квалитет животне средине.
И ове године у нашој школи, као и претходних година обележава се Дан
планете Земље.

18.април 2019.

УСПЕШНИ МАТЕМАТИЧАРИ
На Градском такмичењу из математике ученици 4 б Лена Чабаркапа ,Огњен
Кузмановић и Жарко Чубрило освојили су похвале. Тиме су се пласирали на
Окружно такмичење где је Огњен заузео 2.место, а Лена добила похвалу!

7.мај 2019.

07777
СЕЛФИЕ – откријте дигиталнипотенцијал своје школе

Наша школа је узела учешће у СЕЛФИ истраживању – самовредновање и
процену електронске зрелости установа.,,Селфи” представља ослонац школама
да ефикасно и ефектно интегришу дигиталне технологије у школску праксу.
Настао на основу опсежних консултација са преко 200 стручњака из области
образовне технологије и преко 5000 запослених и ученика у европским
земљама, а базира се на Европском оквиру дигитално компетентне образовне
установе.Република Србија је једна од 14 земаља које учествују у овом
истраживању.Питања се односе на 6 области:
– руковођење
– Инфраструктура и опрема
– континуирани професионални развој
– настава и учење
– вредновање
– дигитална компетанција ученика

8.мај 2019.

НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА НАШУ БИБЛИОТЕКАРСКУ СЕКЦИЈУ

Библиотекарска секција "Млади библиотекари" и библиотекарка школе Весна
Колар Перић су заједно са добитницима квиза "Читам и скитам" посетили
Мокрин и Кикинду. Библиотекарска секција је награђена излетом од стране
Градске библиотеке.
Током овог предивног,поучног и забавног једнодневног излета посетили смо и
упознали се са многобројним знаменитостима Мокрина и Кикинде.
Диван дан,незабораван излет,искрено другарство!

10.мај 2019.
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ У ОШ ”ЈОВАН МИКИЋ“

Међународни дан физичке активности се обележава сваког 10.маја у нашој
школи већ четврту годину заредом. Учествовали су сви ученици седмих
разреда наше школе. Акцију су водили професори физичког васпитања Саша
Терзија, Дијана Пеић и Здравко Цетић у сарадњи са заводом за јавно здравље
Суботице, Ака удружење на челу са Банетом Матејин, Апотеком Суботице,
црввеним крстом Суботице, планинарским клубом „Спартак“. Активности су
биле бројне: „Ака фитнес“, одбојка, пењање на вештачкој стени, приказ
санирања спортских повреда и многе друге. Циљ је био промоција ФИЗИЧКЕ
АКТИВНОСТИ и подизање свести код ученика али и шире јавности о значају
физичког вежбања на здравствени статус.
Професори физичког васпитања: Саша Терзија, Дијана Пеић и Здравко Цетић.

10.мај 2019.
РТС КРОС

Дана 10.05.2019. у нашој школи одржан је РТС крос.Организација је била на
завидном нивоу, а од укупно 734 ученика наше школе 672 ученика су
учествовала. Деца су била расположена,атмосфера одлична и остварили су
сјајне резултате, обарали личне рекорде и што је најбитније велики део
ученика је узео учешће на кросу.На крају подељене су дипломе ученицима за
прва три места за сваки разред, посебно за дечаке и девојчице.Акцију и крос су
организовали и водили професори физичког васпитања: Саша Терзија, Дијана
Пеић и Здравко Цетић,а остали наставници школе су пуно помогли.

10.мај 2019.

ОД ОДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - пројектна настава у 5.разреду - ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИЈА
У оквиру наставе Технике и технологије ученици 5. разреда су се по први пут
сусрели са пројектном наставом.Пројектна настава је усмерена на достизање
исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и
припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и
рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у процесу учења. Кроз овакав
начин рада се развијају међупредметне компетенције које су експлицитно
дефинисане у новом закону и у које, између осталих, спадају тимски рад,
решавање проблема, сарадња, предузетништво. Ово помало личи на оно што
смо претходних година радили кроз практичне радове, односно модуле.Са
задовољством смо се прикључили школском пројекту “Ароматични врт- урбани
баштовани” и кренули са нашом производњом.ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ -

стварали смо и уживали а продукт су ПЛОЧИЦЕ /натпсис/ за биљке у
ароматичном врту.

10.мај 2019.

“САЈАМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА”
10. маја у у атријуму школе представљен је предузетнички пројекат
“Ароматични врт- урбани баштовани” који се одвијао током два месеца у
оквиру пројектне наставе на предметима: српски језик, мађарски језик,
немачки језик, енглески језик, техника и технологија, физичко и здравствено
васпитање, ликовна култура, биологија, историја и географија. У пројекту су

учествовали ученици првог и петог разреда у одељењима на српском и
мађарском наставном језику.
И МИРИСНО И КОРИСНО
ПОУЧНО
РЕЦИКЛИРАНО
ОРИГИНАЛНО
ЈЕСТИВО
ЕКОЛОШКО
КРЕАТИВНО
АРОМАТИЧНО
ТРАНСПАРЕНТНО
БИО
ИНФОРМАТИВНО
ОЧАРАВАЈУЋЕ
АРОМАТИЧНО
ТРАДИЦИОНАЛНО
РАЗМНОЖИВО
ИНСПИРАТИВНО
УКУСНО
МИРИСНО
Са ова два акростиха можемо кратко и јасно да представимо наш
пројекат.Сарадња и едукација се одвијала на образовној платформ ЕДМОДО.
Уколико смо вас заинтересовали овом најавом ,пријавите се у нашу групу

ПРЕДУЗЕТНИШТВО кодом и7и3ци. Ту ћете наћи заиста много корисних
информација и видећете како се одвијала сарадња између ученика и
наставника, а све под нашим слоганом “ Зелена- боја која спаја”. Циљ
пројекта: Оспособљање ученика за производњу и продају зачинског биља и
упознавање са начином његове примене у свакодневном животу.Исходи
пројекта: Ученик ће бити у стању да самостално засади, негује, препозна
зачинске биљке, као и да научи да их користи.

14.мај 2019.
ДАН НАШЕ ШКОЛЕ

Данас је наша школа прославила свој дан у фискултурној сали пуној ђака,
наставника, родитеља и пријатеља ове образовно - васпитне установе.

17.мај 2019.

Додељене награде за учеснике конкурса „Бицикл је COOL “

У оквиру трећег по реду конкурса “Бицикл је COOL”, додељене су награде
учесницима за постигнута остварења. Додела награда одржана је у
Политехничкој школи, која је уједно и организатор конкурса.
Наградни конкурс “Бицикл је COOL” реализован је по трећи пут, а како кажу
организатори, свака година броји све више учесника. Добитници награда
истичу да је за њих бицикл цоол, између осталог, због тога што позитивно
утиче како на околину тако и на самог возача, али и због саме вожње која је
занимљива. По речима награђених, веома им значе ове награде.

Јана Васић, 3а -1. награда -литерарни конкурс,
Коста Баћовић, 3а - 2. место - ликовни конкурс
Шебек Чаки Синтиа, 4ц - похвала - ликовни конкурс

Ивана Жарић, 5б - ПОХВАЛА - фото-конкурс
Нина Петковић, 6б - 1. наградафото-конкурс
Милица Симић, 8а- 1. наградафото-конкурс

22.мај 2019.
Интерактивни час из историје " Први краљеви Срба и Мађара"
22.05.2019.године одржан је интерактивни час из историје са ученицима 6ц и
6д разреда. Час су припремили предметни наставници: Хајналка Кајдочи и
Радомир Нинков.
Тема је била:" Први краљеви Срба и Мађара".
Ученице су припремиле поњер поинт презентацију о краљу Михајлу,затим
урађена су два плаката,један о истоименом краљу а други о првом краљу
Мађара Светом Стефану.
Било је речи и о симболима власти у средњем веку, затим о Стефану Немањи

и његовом сину Стефану Првовенчаном.
Ученици су активно учествовали у дијалогу,час је био користан и интересантан.

22.мај 2019.

Miénk a vándordíj
Az ÁMV-n idén iskolánk nyerte el a vándordíjat, ami annak az intézménynek jár,
amely a legtöbb díjat hozza el.
A rangos kitüntetést az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke,
De Negri Ibolya adta át igazgatónőnknek az iskolanapi ünnepségen.
A díjazott tanulók névsorát a hír szövegében olvashatják, ha rákattintanak a
"detaljnije" gombra.

22.мај 2019.

РУКОМЕТ -ЛИГА СУ ШАМПИОНА
Дана 27.5.2019. одиграно је градско такмичење у рукомету за дечаке и
девојчице, а школа домаћин је била О.Ш.“Иван Милутиновић“.
Резултати дечаци:
О.Ш.“10.Октобар“-О.Ш.“Јован Микић“-............................2:2 (седмерци 4:5)
О.Ш.“Иван Милутиновић“- О.Ш.“Матко Вуковић“.......................................6:10
О.Ш.“Иван Милутиновић“- О.Ш.“ 10. Октобар“............................................7:11
О.Ш.“ Јован Микић“- О.Ш.“Матко Вуковић“...............................................6:11
Наша мушка рукометна екипа сачињена од играча 5.и 6.разреда је заузела
2.место. Екипу припремао и водио наставник физичког васпитања Саша
Терзија.
Честитамо!
Резултати девојчице:
О.Ш.“Иван Милутиновић“- О.Ш.“Јован Микић“-............................12:7
Наша женска рукометна екипа сачињена од играчица 5.и 6. разреда је заузела
2.место. Екипу припремао и водио наставник физичког васпитања Саша
Терзија.
Честитамо!

26.мај 2019.
Успеси младих биолога на Републичком такмичењу
Републичко такмичење из биологије је одржано 26. маја 2019. године на
Биолошком факултету у Београду. Нашу школу су представљали следећи
ућеници: Тара Трифуновић 7д (похвала) Хелена Марчетић 7д (похвала)
Честитамо!

НОЋЕЊЕ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

24.мај 2019.

НОЋЕЊЕ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Школска библиотекарка је организовала "НОЋЕЊЕ У ШКОЛСКОЈ
БИБЛИОТЕЦИ". Велика подршка,усхићење и срећа уследила је од чланова
библиотекарске секције "Млади библиотекари" (виши разреди).
Током ноћења смо читали лектиру, одржали причаоницу поводом Читалачког
маратона, израдили креативни плакат, играли поучне друштвене игре, слушали
музику и уз све ово смо се лепо дружили и провели.
Чланови секције предлажу да што пре поновимо овакав догађај јер им време
пребрзо прошло и овакво искуство ће заувек памтити.

26.мај 2019.
Успех нашег младог информатичара Ифјú информатикусунк сикере
На Државном такмичењу из Информатике и рачунарства које је одржано 19.
маја у Београду у Рачунарској гимназији, учествовали су наши ученици Марко
Миленковиед (1. местоУспех нашег младог информатичара

На Државном такмичењу из Информатике и рачунарства које је одржано 19.
маја у Београду у Рачунарској гимназији, учествовали су наши ученици Марко
Миленковић - 8. разред (1. место на окружном) и Армин Добо-6.разред (1. место
на окружном).
Армин Добо је на Државном такмичењу, где су учествовала 82 ученика у
категорији 5-их и 6-их разреда, освојио 3. место.

икусунк сикере

26.мај 2019.
На Државном такмичењу из Информатике и рачунарства које је одржано 19.
маја у Бео Припрема ученика за завршни испит и упис у средње школе
У петак, 24.маја у 17 часова одржан је Збор родитеља осмог разреда
„Припрема ученика за завршни испит и упис у средње школе“.
Присутне је поздравила помоћник директора школе Даринка Максимовић.
Предстојеће активности и важне аспекте припреме и организације завршног
испита као и уписа у средње школе презентовала је педагог школе, Љиљана
Мокан Богдановић.
После заједничког, одржани су посебни родитељски састанци са
одељењским старешинама 8.а Дијаном Пеић, 8.б Сашом Терзијом, 8.ц Чилом
Петраш и 8.д Маријом Ивић.
ој гимназији, учествовали су наши ученици Марко Миленковић - 8. разред (1.
место на окружном) и Армин Добо-6.разред (1. место на окружном).

Армин Добо је на Државном такмичењу, где су учествовала 82 ученика у

категорији 5-их и 6-их разреда, освојио 3. место.ном) и Армин Добо-6.разред
(1. место на окружном).

26.мај 2019.

A legjobb nyelvtanosok között
Május 25-én tartották Szabadkán az országos anyanyelvi versenyt, melyen részt
vehetett a mi tanulónk, Rácz Hanna. is. Nagyon büszkék vagyunk rá, kiválóan helyt
állt a nagyon erős mezőnyben.

Армин Добо је на Државном такмичењу, где су учествовала 82 ученика у
категорији 5-их и 6-их разреда, освојио 3. место. 30.мај 2019.

ПРОМОЦИЈА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Промоција Музичке школе за заинтересоване родитеље ученика првог разреда
одржана је у четвртак, 30. маја, у нашој школи.
Професорице Меланија Јакшић и Ева Такач представиле су родитељима
значај музике за развој деце, предности бављења музиком, лепоту и вредност
музике уопште. Такође су родитељима предсавиле Музичку школу у
Суботици.
Овом приликом је наступила и ученица Музичке школе Вишња Вилов.

30.мај 2019.
НЕЗАБОРАВНО ДРУЖЕЊЕ СА БАКАМА И ДЕКАМА
2.д разред је дочекао драге баке и деке песмом, игром, глумом и колачићима.
Деца су глумила баке и деке, баке и деке су уживали и вратили се у детињство.

3.јун 2019.

ОШ "Јован Микић" најуспешнија школа у школској 2018/19 у конкуренцији
ученица!

3.јун 2019.
Армин Добо нахуспешнији на овогодишњим такмичењима
Суботичким основцима и средњошколцима, освајачима највећих признања на
републичким такмичењима, свечано су уручене дипломе и пригодне награде у
четвртак, 6. јуна 2019. године, у Великој већници Градске куће.
Међу њима, диплому је примио и наш ученик 6ц, Армин Добо за освојено 2.
место на републичком такмичењу из физике и 3. место из информатике.

8.јун 2019.

Наши вредни ученици у акцији прикупљања чепова и сарадња са
Удружењем "Чепом до осмеха"
Наша школа активно учествује у хуманитарно-еколошкој акцијии ,,Чепом до
осмеха’’ где ђаци заједно са својим наставницима сакупљају чепове чијом се
рециклажом прикупљају средства у хуманитарне сврхе. У протекле две недеље
у оквиру часа биологије организовано је такмичење између одељења петих
разреда у сакупљању чепова. Ученици су прикупили велики број чепова и тиме
јос једном показали хуманост! Акција се наставља даље!

11.јун 2019.
ИСПРАТИЛИ СМО ЈОШ ЈЕДНУ ГЕНЕРАЦИЈУ

..Да останемо ово што смо. Сутра. И увек.
Деца. Не велики, не одрасли.
Да се не завлачимо свако у своју љуску,
да једно другом не допустимо да будемо оно што нисмо,
да се не гледамо вучијим очима
и да се увек препознамо када се сретнемо..."

