
www.skcentar.edu.rs

НОВИНЕ ИЗДАЈЕ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” СУБОТИЦА

ДЕЦЕМБАР 2019. БРОЈ 9

ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ: 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Нови Сад



2 3

ИМПРЕСУМ

ОСНИВАЧ И ИЗДАВАЧ

Школски центар са домом 
ученика „Доситеј Обрадовић“,  

Суботица

www.skcentar.edu.rs

ДИРЕКТОР

Наташа Нимчевић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК 

Нина Стојановић

ПОМОЋНИЦИ ГЛАВНОГ И 
ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА

Себастиан Нађ

Мирјана Ковачец
Тамара Дањи

РЕДАКЦИЈА НА СРПСКОМ 
ЈЕЗИКУ

Данијела Филеп, Никола Шорш, 
Вланка Ласло, Олгица Филеп, 

Валерија Вранка, Софија 
Морача, Сузана Јанушко, 
Семир Карсо, Маријана 

Петровић, Ирена Дамјан, 
Марина Папак, Mирко Дамјан, 

Шандор Секереш, Немања 
Миловановић, Љубица Жигић, 
Едина Жамбоки, Савица Ковач, 

Милијан Петровић, Виктор 
Имрић, Клаудиа Маркус, 

Ален Салијевић, Кристијан 
Ваш,Блажа Ратковић

РЕДАКЦИЈА НА МАЂАРСКОМ 
ЈЕЗИКУ

Зита Тот, Маћаш Нађ, Акош 
Пилиши

САРАДНИЦИ

Милош Скендеровић

(лектор за српски језик)

НАСЛОВНА СТРАНА
Вранка Ласло

ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ
Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу 

и националне мањине – 
националне заједнице, Нови 

Сад

ДИЗАЈН И ПРИПРЕМА ЗА 
ШТАМПУ

Борис Цупаћ - Refresh

ШТАМПА

Чикош штампа

cikos.rs

САДРЖАЈ

ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ 
НАТАШОМ НИМЧЕВИЋ.....................4
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ДОМУ 
ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА ............................................5
УСКРШЊЕ ИЗЛОЖБЕ.................................................5
РЕВИЈА ФРИЗУРА.........................................................5
КУГЛАЊЕ  У ЦЕНТРУ ,,JUMANJI“.................................6
ПОТРАГА ЗА ИГРАЛИШТИМА.....................................7
ДАН ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА...........................................8
ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА..................................9
КАЛЕНДАР............................................10-11
СУСРЕТ ТРИ ШКОЛЕ........................................12
ДАНИ ДОМАЋЕГ ФИЛМА...................................13
ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ........................................14
ЕКСКУРЗИЈА У КРАГУЈЕВЦУ................................15
УКУСНА УЖИНА ЗА НАШЕ ЂАКЕ.....15
3 ISKOLA TALAKOZÓ.......................16
ASZTELITENISZ ÉS SAKK BAJNOKSÁG 
MAGYARORSZÁGON...................17
РАЗОНОДА...............................18

ЗАЈЕДНИЧКИ РАД V И VI РАЗРЕДА – ЈЕСЕН

БРИГИТА ГОДА – ОКЕАН

ЕДИНА ЖАМБОКИ -  
ЗМИЈА

ВАЛЕРИЈА ВРАНКА – 
ВИТРАЖ

ЕМЕШЕ РАФАИ – СОВА

ЕДИНА ГЕНЦИ – ПОГЛЕД 
КРОЗ КЉУЧАОНИЦУ

ЗИТА ТОТ – ВИТРАЖ

УВОДНА РЕЧ
Поштовани читаоци,

Надам се да сте уживали у прошлом броју наших новина. 
Потрудили сам се да у нови број унесемо неке занимљиве 
ствари које сте управо ви предложили. Напорно смо сви 

заједно радили и надамо се искрено да ћете бити задовољни. 
Како ове наше новине увек излазе пред крај календарске 

године искористићу прилику да вам свима у име новинарске 
секције Школског центра пожелим срећне празнике!

Своје предлоге, похвале и критике можете да нам пошаљете на 
e-mail: kazi.pokazi@gmail.com

Нина Стојановић

mailto:kazi.pokazi@gmail.com
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• КАКО ЈЕ БИТИ ШЕФ (ДИРЕКТОР)?
Како-кад... Некад лепо и лако, некад 
тешко. Зависи  мало и од мене и од 
вас. Од свих нас овде зависи.
• КАКО СТЕ ВИ ПОСТАЛИ ШЕФ?
Прво сам радила овде двадесет 
година, онда је дошао ред да наш 
бивши директор Мрвић иде у пензију  
и требао је неко да га замени. Нико 
није желео да буде добровољац, 
искрено нисам у почетку ни ја, али 
ето....
• ДА ЛИ ЈЕ ДОБРО БИТИ 

ДИРЕКТОРИЦА?
Некада је јако добро, некада је супер! 
Када вас гледам на приредбама, 
када вас гледам како растете, како 
пуно тога знате, када дођем на 
ваше часове, па уживам... Онда је 
одлично. Када се потуче неко, када 
ме позову недељом ноћу да се нешто 
лоше десило, онда није добро бити 
директор.
• ДА ЛИ ПУНО РАДИТЕ?
Понекад да, понекад не. Што више 
радим бољи су резултати.
• ШТА СТЕ РАДИЛИ ПРЕ НЕГО ШТО 

СТЕ ПОСТАЛИ ДИРЕКТОРИЦА?
Када сам се запослила, прво сам 
радила СГВ вежбе, па онда сам 
добила један диван разред.
• КАКО ВАМ ЈЕ НА ПОСЛУ?
Супер! Дођем у пет до седам ујутру, 
када још никог нема... Некад сретнем 
Нешу. Попијем кафу и онда крећу муке 
или лепе ствари.
• КАКВЕ ПЛАНОВЕ ИМАТЕ?
Имам пуно планова... Прво да 
средимо ограду, фискултурну салу, да 
направимо један лифт да не морамо 
пешке да идемо. Затим да окречимо 
све учионице које нису окречене, 
да набавимо довољно компјутера, 
па онда спаваоне да преуредимо.... 
заменимо  све у купатилима што није 
замењено и као што видите треба 
ми још једно сто година да будем 

директор да бих све то успела.
• ДА ЛИ ПИШЕТЕ ПУНО ПАПИРА?
Јако пуно папира пишем и све сам их 
сад склонила, пре него што сте дошли, 
да делује као да имам уредан сто. 
Иначе овде имам хиљаду папира.
• ДА ЛИ СТЕ ПУНО УЧИЛИ?
Јесам. И волела сам да учим. Иако 
вама то сад делује као да се хвалим, 
али баш сам волела да учим. 
• КОЛИКО ДУГО РАДИТЕ У 

ШКОЛИ?
22 године. Али баш делујем младо, зар 
не?
• КОЛИКО ЗАПОСЛЕНИХ ИМА У 

НАШОЈ ШКОЛИ?
У нашој школи тренутно има 75 
запослених.
• КОЈУ ШКОЛУ СТЕ ВИ ЗАВРШИЛИ?
Прво сам завршила ОШ „Јован 
Јовановић Змај, то је јако близу наше 
школе. А после сам ишла маааало 
даље, чак до Гимназије. До Змаја ми је 
требао један минут, до гимназије три 
минута. Ееее, после на Дефектолошки 
факултет сам већ путовала возом, 
некада и три сата.
• КАКО СТЕ ОДЛУЧИЛИ ДА БУДЕТЕ 

ДЕФЕКТОЛОГ?
Када сам била мала играла сам 
се на игралишту где је возић овде 
у близини, сигурно знате. На то 
игралиште је долазила једна глува 
девојчица која је била годину дана 
млађа од мене. Она је доста добро 
говорила и успевале смо на неки 
начин да се споразумемо и играмо. 
Ето, тако је мене заинтересовало 
да радим са децом која не чују. У 
гимназији сам размишљала да ли да 
упишем медицину или дефектологију. 
Међутим, током летњих распуста у 
току средње школе одлазила сам у 
„Колевку“ да помажем медицинским 
сестрицама око деце и то је утицало 
да се одлучим за дефектологију.

• ДА ЛИ СТЕ КАО МАЛИ ЗНАЛИ ДА 
ЋЕТЕ БИТИ ДИРЕКТОР?

Не, нисам знала... Да ме је неко питао 
као малу никада ми то не би пало на 
памет. Оно што сам као мала знала 
јесте да ћу радити нешто са децом. 
Маштала сам да ћу бити учитељица, 
докторица, али директор ни у сновима 
нисам могла да помислим.
• ДА ЛИ ВОЛИТЕ ВАШ ПОСАО?
Више волим посао у школи, у разреду, 
али и овај посао директора мора неко 
да ради.
• ДА ЛИ МОЖЕ ПОНЕДЕЉКОМ ДА 

СЕ НЕ ИДЕ У ШКОЛУ?
Јао, то бих и ја волела. Да нам викенд 
буду субота, недеља и понедељак, али 
не може.
• ДА ЛИ БИ МОГЛИ ПОНЕКАД 

ДА ИМАМО ВОЋНИ ЈОГУРТ ЗА 
УЖИНУ?

Допао вам се значи воћни јогурт. 
Мораћемо то да набавимо. Само да 
знате да то можете на домаћинству 
сами да направите. Пробајте да 
дате тај предлог наставници Олги. 
Потрудићемо се да средимо да 
понекада буде и воћни јогурт за 
ужину.
• ДА ЛИ ИМАТЕ ДЕЦЕ?
Имам. Имам сина који је други разред 
средње школе и ћерку која је осми 
разред.
• ШТА СТЕ У ХОРОСКОПУ?
Рак
• КАКО СЕ ЗОВЕ ВАШ ТАТА?
Мој тата се звао Радослав Вуковић и 
ја сам се презивала некада Вуковић.
• ДА ЛИ ВОЗИТЕ АУТО? КОЈИ АУТО 

ВОЗИТЕ?
Да. Опел браон броје.
• КАКО ВАМ СЕ ЗОВЕ МАМА?
Стана.
• ДА ЛИ ИМАТЕ НЕКИ 

НЕОСТВАРЕНИ САН?
Да. Имам два неостварена сна. Први 
је да имам треће дете, а други је 
неонатологија. То су они лекари који 
лече и брину о бебама чим се оне 
роде. 
• КОЈУ БОЈУ НАЈВИШЕ ВОЛИТЕ?
Могу ли изабрати две?  Љубичаста и 
зелена.
• ДА ЛИ ВОЛИТЕ МОРЕ?
Обожавам! 
• КОЈА ЗЕМЉА ВАМ ЈЕ 

НАЈДРАЖА?
Мени је некако најдража наша Србија. 
Нисам пуно земаља посетила, све су 
лепе, али некако ми је наша најлепша.
• КОЈУ ВРСТУ МУЗИКЕ ВОЛИТЕ?
Волим рок, волим поп, али све онако 
мало старије. Не проналазим се у 
новој музици.
• КАДА СТЕ РОЂЕНИ?
15. јула 1975.  Знате, то је летњи месец 
и увек сам морала да чекам другаре 
да се врате са летњег распуста да 
славим рођендан.

УЧЕНИЦИ Va И Vб

Интервју са директором 
Наташом Нимчевић

Наше 
новогодишње 
изложбе
Сада већ традиционално 
ученици  Школског центра 
са својим наставницима 
поводом новогодишњих 
и божићних празника  
у децембру оджавају 
изложбе рукотворина са 
празничним мотивима 
које су израдили сами 
ученици. Једна од 
продајних изложби 
одржана је и поводом 
дочека Деда Мраза и 
поделе новогодишњих 
пакетића 18.12.2018. 
године. Наше рукотворине 
смо изложили и на 
,,Базару рукотворина“ 
школа деце са сметњама 
у развоју  20.12.2018. 
године у згради извршног 
већа АП Војводине. Након 
тога смо одржали  две 
изложбе, у ОШ ,,Јован 
Јовановић-Змај“ и нашем 
,,Школском центру“. 
Поносно смо продавали 
своје украсе израђене у 
различитим техникама. 
Сав приход од продајних 
изложби намењен је у 
хуманитарне сврхе.

Олгица Филеп

Ускршње изложбе
Поводом ускршњих празника, тим за 
школске изложбе и манифестације 
приредио је две продајне изложбе. 
Сва средсва од продаје радова наших 
ученика усмерена су у хуманитарне 
сврхе. Прва изложба одржана је у         
ОШ ,,Соња Маринковић“ , док је друга 
одржана у нашој школи.

Олгица Филеп

Ревија фризура
У оквиру дечије недеље  7.9.2019. године  
у среду одржана је ревија фризура. Ја 
сам правила пуно фризура и мени су 
направили лепу фризуру.  Супер смо се 
забавили.

Олгица Филеп 

Дечија недеља у дому 
Школског центра
Ове године Дечија недеља је обележена од 7. до 13. 
октобра. Слоган који ју је красио је гласио „Да право 
свако – дете ужива лако“. Уједно се обележавало 30 
година Конвенције о правима детета. Како током те 
недеље немамо домаће задатке , сваки дан су за нас 
васпитачи смислили различите активности да би нам 
било што занимљивије. Први дан је био резервисан 
за посету Арт биоскопу Лифка где је била одржана 
пројекција „Мармадук“-а који је америчка  породична 
адаптација комедиографског филма из 2010. године. 
Другог дана омладинци су са малом децом у склопу 
ликовне радионице правили пињате „Совице“ које су 
наменили за јесење украшавање дома. Трећег  дана 
су васпитачи у сали за физичко васпитање осмислили 
полигон – игре без граница, где су најмлађе поделили 
у две екипе и такмичили се међу собом. Истог дана 
ми омладинци смо посетили једну од највећих и 
најлепших Синагога у Европи. Шетњу ка дому смо 
наставили према Дудовој шуми где смо сакупљали 
лишће и кестење за следећу ликовну радионицу.  

Последњег дана дечије недеље одржан је маскенбал. 
Смислили смо и направили оригиналне маске које 
је жири оцењивао и затим проглашавао победнике. 
Најбољи су награђивани дипломама. 

Данијела Филеп, Никола Шорш, Вланка Ласло
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Спортске активности у 
фискултурној сали ОИСШ ,,Жарко 
Зрењанин”
Ученици Школског центра са домом ученика редовито 
посећују спортско-рекреативне активности које се одржавају 
у фискултурној сали нама пријатељске и познате школе 
„Жарко Зрењанин“. Тренер Ђорђе Милошевић, тренер џудо-а 
и Ласло Убори, дугогодишњи тренер атлетике великодушно су 
понудили своја знања и искуства из области спорта,  која би 
волели да примене у раду са ученицима наше школе и свом 
другом децом која имају потребу за бављењем физичким 
активностима. Знамо колико је значај спорта за раст, развој и 
здравље сваког детета, тако да сваког понедељка у времену 
од 45 минута у фискултурној Сали ОИСШ „Жарко Зрењанин” 
вредно вежбамо, трудимо се, залажемо и слушамо инструкције 
наших тренера. Хвала Мирјани Еветовић, мајци наше ученице, 
која је изборила ову могућност за нас.

Валерија Вранка

Такмичење из стоног 
тениса и шаха у 
Сегедину
Дана 15.11.2019. године одржано је 
такмичење у Сегедину. Учествовале 
смо Зита и ја у пратњи наставника 
Милорада и Ивана. Првог дана смо 
се такмичили у стоном тенису. Зита 
је освојила треће место. Истог дана 
смо Зита, Милорад и ја прошетали 
Сегедином. Последњег дана је био 
турнир у шаху. Зита је на истом 
освојила друго, а ја прво место. Ово је 
било последње такмичење у Сегедину 
на које ћу ја ићи. Иако нисам љубитељ 
такмичења, морам признати да су 
ми ове три године у току којих сам 
се такмичила оставиле позитиван 
утисак. Наредној генерацији која ће 
ићи у Сегедин желим да поручим из 
мог искуства: ,,Будите само опуштени 
и не брините се за то које ћете место 
освојити. Само уживајте!“.

Софија Морача

Куглање  у центру ,,Jumanji“
Сарадња између Школског центра са домом ученика 
и  центра ,,Jumanji“, наставила се и у овој школској 
години. Ово је брижно негована сарадња пуна 
разумевања и међусобног поштовања.  Власници 
центра  Миона и Ненад Јанић, већ трећу годину за 
редом дају беслатне термине за куглање и забаву  
ученика Школског центра. Сваког другог понедељка 
у месецу са осмехом, добрим расположењем, 
заносом за победом и  жељом за лепим дружењем 
крећемо на куглање. Уживамо у чарима овог 
интересантног и необичног спорта. Хвала много 
центру ,,Jumanji “  на разумевању и слуху за наше 
потребе и надамо се дугој и успешној сарадњи.

Софија Морача

Забава у  
McDonalds-u
Управа McDonalds-a 
омогућила је ученицима 
Школског центра са 
домом ученика да свака 
два месеца посете овај 
забавни и врло познат 
ланац ресторана. Ученици наше школе приликом посете 
популарном Мекићу, добијају бесплатан оброк по избору. 
Наши млађи ученици имају прилике да се играју и забаве 
на справама које се ту налазе, док старији ученици имају 
могућност да учествују у креативним радионицама, цртања 
и бојења. Хвала запосленима McDonalds-а који нас увек лепо 
угосте и усреће.

Сузана Јанушко

Потрага за игралиштима
Предшколско одељење се ове године упустило 
у авантуру потраге и обиласка игралишта и 
паркова у нашем граду. У околини вртића 
открили смо и освојили неколико  оближњих 
игралишта. У потрагу за откривањем удаљених 
игралишта и паркова екипа је у помоћ позвала 
градски аутобус. У путовању градским превозом 
предшколци су уживали и били су сјајни. 
Настављамо потрагу за новим, неоткривеним 
игралиштима и парковима!

Т. Ч.

Радионице знаковног језика у 
оквиру дечије недеље
У оквиру Дечије недеље у нашој школи 
организоване су радионице знаковног језика 
за ученике из других школа. Ове године су нам 
у посети били другари из основне школе „Кизур 
Иштван“ и из ПУ „Наша радост“. Заједно смо 
учили како се показују слова на знаковном језику, 
као и основни појмови везани за поздраве, 
породицу, бројеве и боје. Другари су нас позвали 
да посетимо њихову школу и да тамо наставимо 
дружење, а и учење знаковног језика.

Маријана Петровић

Проговори рукама
И ове године наша школа је  уз подршку Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице 
организовала школу знаковног језика “Проговори 
рукама“. Била су то три незаборавна дана, где смо 
заједно са ученицима основних школа из Суботице, кроз 
разне креативне, спортске и забавне радионице учили 
основе  знаковног језика.  Сви смо уживали и пожелели 
да се следеће године поново сретнемо!

Семир Карсо
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ПИТАМ СЕ ПИТАМ...

Зашто је важно да 
чувамо планету 

Земљу? На који начин 
ти чуваш планету 

Земљу?
Корнелија:

Природа је важна за животиње и 
људе. Ја бацам смеће у канту.

Аријана:
Земљи помажемо када не бацамо 
смеће на њу. Ја скупљам смеће и 

бацам га где треба.
Марина:

Важно је да не бисмо имали свуда 
флаше и да би могле животиње да 

имају храну. Помажем тако што 
заливам цвеће.

Мирко:
Важно је да чувамо планету да не 

би био смак света. Ми чистимо 
смеће и рециклирамо флаше.

Јована Т.:
Зато што ми не бисмо постојали. Ја 

рециклирам флаше и чепове.
Јована М.:

Да бисмо били здрави и 
дисали добар ваздух. Тако што 

рециклиран смеће и флаше.
Гоца:

Требамо да чувамо планету Земљу 
и да не бацамо смеће на њу. Ја 
чувам планету јер тако чувам и 

наша плућа.
Анастазија:

Јер је важно да водимо рачуна 
о природи и животињама. 

Ја скупљам омот од жвака и 
рециклирам их.

Рената:
Природа је важна за биљке. Ја 

скупљам папир и пластику и бацам 
у канту за рециклажу.

Данијела:
Важно је јер ми живимо на 

планети Земљи. Ја се трудим 
да не загађујем своју средину и 

одржавам околину чистом.
Божо:

Да нам не би било прљаво и 
побацано смеће около. Ја скупљам 

кесе и бацам смеће у канту.
Милијан:

Треба да чувамо и чистимо 
планету Земљу да би нама било 

лепо. Ја сакупљам чепове и 
рециклирам их.

Илија:
Важно је да чувамо планету да 

је не би загадили. Чувам планету 
тако што скупљам папире и 

рециклирам.
Кристина:

Чувамо околину да би сачували 
планету Земљу. Скупљам чепове и 
стављам их у кутије за рециклажу.

Анкету радила:
Ирена Дамјан

ЕКОЛОШКИ КУТАК

 Рециклирајмо заједно
У оквиру пројекта ,,За чистије и зеленије школе у Војводини“ имали 
смо малу активност која се звала ,,Рециклирајмо заједно“. Ишли 
смо у друге школе и предавали смо другим ученицима и причали 
им о рециклажи и о Е-отпаду. Објаснили смо им шта све може да се 
рециклира и правили смо украсе од картона.

Кристијан Ваш

Садња цвећа 
у оквиру 
еколошке 
секције
Прво смо украшавали 
саксије у школи, 
бојили смо их и 
лепили шљокице. 
После смо сипали 
земљу у саксије, 
ставили смо у њих 
цвеће и додали још 
мало земље. На крају 
смо сипали воду да 
цвеће може да се 
храни. Важно је да 
садимо биљке да 
бисмо ми могли да 
дишемо.

Марина Папак

Дан озонског омотача
Дан заштите озонског омотача је 16. септембар. Озонски омотач 
је важан јер нас штити од јаког сунца. Њега треба да чувамо, а то 
можемо тако што нећемо загађивати околину. Важно је да бацамо 
смеће у канте и да га не бацамо у природу.

Семир Карсо

Дан заштите 
животиња
Важно је да чувамо природу јер ћемо 
онда имати хране да хранимо и псе и 
мачке. Ако помогнемо псима и мачкама 
они ће нам захвалити, чак ће нам и 
мишеви бити драги. Ми смо учили да се 
животиње не избацују на улицу из куће. 
Ко жели да помогне животињама нека 
се јави учитељици Нини. Чак смо учили 
да се животиње удомљавају. Морамо 
бити одговорни власници, учили смо 
да то значи: да хранимо псе и мачке, 
да их купамо, да их шетамо, да се не 
смеју тући и да их требамо мазити. Дан 
заштите животиња смо обележили и 
тако што смо правили украсе које смо 
поклонили азилу за маце које ће они 
продати и моћи да купе мацама храну.

Ирена Дамјан

Сачувајмо плућа 
града
Зато што сви прљају град и бацају 
смеће свуда ми смо решили да 
направимо акцију за очување 
планете Земље. Нашу акцију смо 
назвали „Сачувајмо плућа града“. 
Заједно са наставницима смо 
ишли у Дудову шуму. Наставници 
су морали пуно ствари у чак три 
аутомобила да носе. Звали смо 
четири школе да нам се придруже: 
Хемијску школу, Политехничку 
школу, Јован Јовановић Змај и 
Иван Горан Ковачић. Правили смо 
глинене куглице и садили смо ново 
свеће, сликали смо лица бојама 
за лице, пресађивали смо цвеће и 
пуно се дружили. Стекли смо много 
нових другара и научили свашта о 
екологији. Шуме су јако важне за 
здравље свих нас и зато их морамо 
чувати. 

Мирко Дамјан                                                                                                      

СВЕТСКИ ДАН ШУМА И 
СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Били смо у Дудовој шуми. 
Шетали смо се и грлили дрвеће. 
У шуми има пуно дрвећа. Шуме 
и воде су нам важне зато што 
без њих нема живота.

Божидар Шорш
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Позориште за децу – Том Сојер
Дана 18.09.2019. у пратњи васпитача посетили  смо дечије позориште. Гледали 
смо представу „Пустоловине Тома Сојера“ која је инспирисана романом 
Марка Твена „Доживљаји Тома Сојера“. То је узбудљива прича о пустоловини, 
авантури, истраживању, радозналости, аутентичности и спремности да се 
живот живи, а не да се пусти да само прође у границама које је неко други 
исцртао. Она је прича о машти, страсти и љубави према животу. Животу који је 
најлепши када постане авантура и пустоловина. Јер живот је – сада! 

Валерија Вранка

Дани домаћег филма
Дана 14.11.2019  посетили 
смо у пратњи васпитача 
биоскоп Еуросинема. Пројекат 
Дан домаћег филма има 
за циљ промоцију домаћих 
документарних филмова који 
нису имали широку биоскопску 
дистрибуцију, а заслужили су 
да буду виђени. Пројекција 
филма је била приказана у 
17 часова. Гледали смо филм 
„Последња авантура Кактус 
Бате“. Овај документарни филм 
је о познатом стрип аутору који 
открива необичан стрип из 
периода Другог светског рата. 
Заинтригиран, истражује живот 
аутора необичног стрипа.   

 Едина Жамбоки

Посета биоскопу – 
Кратак филм о лепоти
Дана  25.09.2019. године ишли 
смо у посету Арт биоскопу 
Лифка  у пратњи васпитача. 
Гледали смо премијерно 
„Кратак филм о лепоти“ који 
је први филозофски филм 
чланова Клуба љубитеља 

музике, филозофије и филма 
Фондације „Данило Киш”. То 
је узбудљива прича у којој 
смо уживали. Пре емитовања 
филма приређен нам је 
прикладан музички програм 
који је био права увертира 
тематици филма.

Славица Ковач

Међународни дечији позоришни 
фестивал
26. Међународни позоришни фестивал за децу је одржан од 22. до 27. 
септембра 2019. године у Суботици. У оквиру такмичарског програма 
посетили смо Дечије позориште и гледали представу „Бајка о рибару 
и рибици“ Луткарског позоришта Петрушка, Русија. Представа је 
изведена 23. септембра у сали дечијег позоришта. Следећег дана 

фестивала на 
истом месту 
гледали смо 
представу 
„Чудотворно 
Кресиво“ 
водећи 
се бајком 
Х.К.Андерсена 
коју је извело 
Мало позорише 
„Душко 
Радовић“, 
Београд.

Олгица Филеп

ЗУМБА ПЛЕС У ОКВИРУ ФЕСТИВАЛА

Традиционално, 
у оквиру 
Међународног 
позоришног 
фестивала за децу 
ове године 24. 
септембра 2019. 
године у центру 
града организован 
је наступ зумба 
плеса, ове године 
под називом „Улични 
програм“. Осим нас 
који похађамо „Зу 
Су Кидс“ и Зумба 
секцију у нашој 
школи, плесу су 

могли су да се придруже и расположени гледаоци. Прелепо вече уз 
дивну музику и много плеса приређено је нашем граду.

Љубица Жигић

Посета биоскопу – Дора 
и изгубљени златни град 
Дана 26.09.2019 нас седморо из  дома у 
пратњи васпитача посетили смо  биоскоп 
Еуросинема. Гледали смо филм „Дора 
и изгубљени стари град“ који је прожет 
породичном авантуром. То је узбудљив 
играни филм који прати догодовштине 
тинејџерке Доре која са својим најбољим 
другаром, мајмунчетом Бутсом и рођаком 
Дијегом креће у луде авантуре. Било нам је 
баш забавно и пуно смо се смејали.

Шандор Секереш

Посета 
Музичкој 
школи
Ишли смо у 
Музичку школу 
на концерт. 
Видео сам велики 
клавир. Певао сам 
са другарима и 
било ми је лепо. 

Немања 
Миловановић

Сусрет три школе
Од 26. до 29. септембра 
били су нам гости из 
Сегедина и Коложвара. 
Сви заједно смо ишли у 
Таванкут где смо правили 
чиније од блата, возили 
смо се кочијама и ручали 
кромпирачу. Увече смо се 
играли, плесали и правили 
плакате. Следећи дан смо 
провели у Смедереву, где 
смо обишли тврђаву и 
шетали уз Дунав. Било нам 
је лепо, стекли смо нове 
другаре. Једва чекам нови 
сусрет.

Љубица Жигић
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Позориште  
Kosztolanyi Dezso
Дана  03.10.2019. у 19.30 
часова група  у пратњи 
васпитача посетили 
смо „Kosztolanyi Dezso“ 
позориште. Гледали смо 
представу „IT DEPENDS“ 
коју је извела позоришна 
трупа из Будимпеште. То 
је нонвербална, физичка 
луткарска представа у којој су 
играли Хелга Лазар и Давид 
Шукарт. 

Клаудиа Маркус

Кречење вешераја 
Школског центра
Вешерај наше школе је већ дуже 
време био зрео за кречење. Тог, не 
баш једноставног, али лепог посла су 
се прихватили наши молери, ученици 
2. разреда Тот Жолт и Димовић 
Душан, као и матуранти Киш Норберт, 
Жадањи Кристиан, Шарњаи Тамаш и 
Матасовић Никола. “Задатак нам је 
био да окречимо зидове и плафоне 
у две просторије вешераја. Наравно, 
пре тога смо обавили све поправке, 
глетовање и припрему. Није било 
лако али смо уживали, знајући да 
вежбамо практичан рад и да смо 
урадили нешто корисно за нашу 
школу» - изјавио је Киш Норберт.

Д.Д.

Посета библиотеци у 
оквиру дечије недеље
Ишли смо у библиотеку. 
Гледали смо и прелиставали 
књиге. Дочекала нас је жена 
која ту ради- библиотекарка. 
Седели смо за великим 
столом. Свуда око нас било је 
пуно књига на полицама. Мени 
су се највише свиделе књиге 
са 3D наочарима. Када ставим 
те напчаре видим ликове из 
књига као да су стварни. Била 
је тамо и књига са змајевима 
која ми се такође допала. Сви 
моји другари и ја смо се лепо 
провели, брзо нам је прошло 
време. Библиотеке су лепе и 
корисне јер су у њима књиге 
које деца треба да прочитају.

Ален Салијевић

Екскурзија у 
Крагујевцу
Захваљујући ,,Rotary” клубу 
неколико ученика Школског 
центра ,,Доситеј Обрадовић“ 
било је на тродневној 
екскурзији у Крагујевцу.

J.T.

Наши вршњаци мисле 
на нас
Ученици IIIб разреда Основне 
школе ,,Јован Јовановић Змај“ 
прикупили су свеске, прибор за 
рад, гардеробу и обућу за наше 
ученике и поклонили им. То 
је био прави повод и за наше 
дружење. Угостили смо их као 
прави домаћини, ђаконијама 
које су наши ученици 
направили у оквиру часова на 
домаћинству.

О.Т.

Пријатеље је важно споменути...
Сваке године обрадују нас многи добри људи који нас се сете. У 
протеклом периоду то су били: Кроноспан СРБ д.о.о. – Лапово које 
нам је донирало иверицу од које је направљен намештај, Инфостуд 
који нам је помогао новчано како бисмо реализовали позоришне 
представе и филмове наших ученика, Војвођански Омладински Форум 
у набавци асистивне технологије,  Грго Бравар у донацији столова 
за машинску радионицу наших ученика, Коло српских сестара 
новогодишњим пакетићима за наше ученике, Железничар опрему за 
кројачку радионицу, Фотокопирница ,,Коњ“ опрему за књиговесце, 
дидактичке играчке од „Kockica Eco Toys“, Ерика Балажевић 
дидактичка средства и играчке за предшколце, донације у виду 
пасти за зубе смо добили од ,,Dental House Nikolić“, издавачка кућа 
,,Пчелица“ донирала је књиге за најмлађе. 

Хвала у име нас и наших ученика!

Н.С.

Укусна ужина 
за наше ђаке
Током протеклог периода 
,,Bio Panon“ је засладио 
наше свакодневне оброке 
чоколадним млеком, јогуртом 
и воћним јогуртом. Деца су 
била одушевљена и уживала су 
у новим укусима. Захваљујемо 
се и нашим дивним и брижним 
родитељима који мисле на 
сву нашу децу и повремено 
нас подсете колико је важна 
здрава исхрана и да нам је 
потребна једна јабука на дан, 
да бисмо били здрави.

О.Т.

Филм ,,Без тишине“
Дана 29. новембра 2019. 
године ученици наше школе 
Олгица Филеп, Данијела Филеп, 
Љубица Жигић, Јасмин Шорш 
и ја смо са васпитачима били 
у Јагодини. Тамо се одржавао 
4. Фестивал ,,Дани Сретена 
Аџића“. Ми смо се представили 
са филмом ,,Без тишине“.  
Прво вече смо гледали седам 
филмова, а у суботу све остале. 
У суботу смо током дана 
обишли са васпитачима град. 
Видели смо стадион, аква парк, 
попели смо се на видиковац, 
одатле се видео цео град. 
Увече је било проглашење 
победника. Наш филм је 
освојио специјалну награду за 
нарацију, знаковни језик. После 
смо имали журку. Лепо смо 
се провели и упознали нове 
другаре и другарице.

Блажо Ратковић

Донација пчелица од фонда B92
Пчелица ми се свиђа зато што иде лево-десно, напред-назад. Она нам 
помаже да учимо. Уз њу нам је забавно.

Виктор Имрић
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3 ISKOLA 
TALAKOZÓ
Szeptember 26-29-ig fogad-
tuk vendegeinket Szegedről és 
Kolozsvárról. Jártunk Tavan-
kúton,kepzőművészettel,ebédel 
és lovas kocsikázásal szórakoz-
tattuk vendégeinket. Masnap 
Szmederevón megneztük a 
Szendrő-i várat és a Duna mel-
lett sétáltunk. Új barátságokat 
kötöttünk, jól éretük magunkat itt 
Szabadkán, az iskolában.

Várjuk, hogy újra találkozunk.

Tot Zita

Szeretsz kalapálni, reszelni, fúrni, faragni? Nem 
ijedsz meg a néha kicsit nehezebb alkatrészek 
emelgetésétől? Szeretsz rajzolni és el tudod 
képzelni egy rajz alapján, hogy mi is lesz abból a 
sok mások számára érthetetlen vonalból? 
Akkor járj utána és ismerd meg közelebbről is 
ezt a szakmát, mert lehet, hogy ez a te pályád!

IPARI GÉPÉSZ 
(GÉPLAKATOS)
A lakatos fémekkel dolgozik, acélból és más 
fémekből készít különböző szerkezeteket. Olyan 
dolgokat készít, mint a kerítés, a fém ablakkeret, 
gépek berendezések tartószerkezete,burko-
lata,de tud gyártani tartályokat és kazáneleme-
ket is. 
Méretre vágja, hajlítja a lemezeket, előkészíti a 
szerkezet egyes alkatrészeit, azokat összeillesz-
ti és a megadott módon - hegesztéssel, csa-
varozással, szegecseléssel, ragasztással 
egymáshoz rögzíti, ahogy az a műszaki rajzon 
látható. 
Nagyon változatos és érdekes szakma, amit az 
ipar sok területén használni lehet. 
Ma már a lakatosok is dolgoznak CNC lemez-
vágó és hajlító berendezésekkel, hegesztő 
robotokkal is.

S.N.

Új csapatunk van!
A tavalyi iskola év végén, iskolánk 
tehetséges sakkozói nélkül ma-
radt, hiszen befejezték a három 
éves középiskolát és elhagyták 
iskolapadokat, ezzel egyidőben  a 
sakkszakört is. Gratuláció és sok 
siker kisérte ki volt sakkozóinkat, 
de iskolánk már az idén az 
utánpótlásra  gondolt és már az 
iskola év elején újra be indított 
a sakkszakkör hogy új csapatot 
alakítjon. Így pedig megújjult az 
iskolánk sakkozó csapata.

Nem is telt sok időbe máris voltak 
jelenkezők melyek szerették volna 
elsajátítani a sakk varázslatos  
tudományát. Megalakult hát így 
az új csapat mely tizenegy tagbol 
áll. Reméljük sokat tudunk majd 
tanulni és fejlődni. 

Nagy Mátyás 1c osztály

Gyermekhét
A Gyermekhét  napjain, immár hagyományosan változa-
tos programokkal kínálkoztunk iskolánkban. Az idei 
gyerekhéten az iskola megrendezte a 2019.10.09.- én 
a frizura bemutatót, melyben jó magam is részt vettem, 
sok érdekes frizurát csináltam.

A bemutatón, szebbnél szebb frizurák voltak.

Különböző programokat is szervezünk a tanulók és a 
tanárok számára. 

Különféle játékokkal, rendezvényekkel ünnepeltük meg, 
amelyeket az iskola tanárai a diákparlamenttel és a tan-
ulókkal együtt szerveztek.

 

“Rövidített órák után sportaktivitással töltöttük időn-
ket,diákok és  tanárok mérkőztek kosárlabdában,röplab-
dában. A lányok kézműves foglalkozásokkal bajlódtak. 
Másnap természetjárással, séta  a szabadkai Kiserdő-
ben, és kulturális csemegék jellemezték a napot. Mink 
osztályfőnökünkel meglátogattuk a kiserdőt, futottunk és 
tornáztunk” - mondta Brindza Csaba 3c osztály tanulója.

“Az iskolában a játékok nagyon különfélék voltak:

Az egyik ilyen esemény volt a kirakós játék, amelyet 
külön osztályok csapatai játszottak. A játékmester 
Andrea Knežević, és Budai Irén tanárok voltak. Az első 
fordulóban az első csapat játszott a második ellen, és 
a harmadik a negyedik csapat ellen, a döntőben az így 
továbbjutó két csapat mérkőzött meg egymással. 
 
A legtöbb pontot gyűjtő csapat nyert. Izgalmas játékban, 
kis pontkülönbséggel végül a második a osztály csapata 
diadalmaskodott.

A  hallássérültek  Világnapja
A Siketek Nemzetközi Szövetsége határozata alapján 1958 óta minden év 
szeptember 29 én a hallássérültek Világnapja van. Siketnek kell tekinteni 
azt a személyt, akinek a hallásküszöb értéke mindkét fülön 80 decibel felett 
van, nagyothalló az, akinél ez az érték 60-80 decibel közé esik. Világszerte 
250 millió ember szenved hallássérüléstől, közülük 70 millió csaknem 
teljesen süket. Ezt előidézheti nem kezelt középfülgyulladás, agyhártyagyul-
ladás vagy az anya terhesség alatti megbetegedése egyaránt.  
A siket emberek nyelvi és kulturális kisebbségnek tekintik magukat, ezért 
törekszenek szervezeteik arra, hogy ugyanolyan jogaik legyenek, mint 
a többi állampolgárnak. Mivel a nagyothallók többsége hallóként élte le 
életét vagy annak java részét, számukra a hallás csökkentése a család-
ban, munkahelyen, baráti körben betöltött szerepük megváltozását idézi 
elő: elszigetelődéshez, elmagányosodáshoz vezethet. Nekik a legnagyobb 
segítséget a jól működő hallókészülékkel és tartozékaival való folyamatos 
ellátás, illetve a mindennapi életvitelt megkönnyítő technikai eszközök (tele-
fonerősítő stb.) biztosítása jelenti. 
Szerbiában a lakosság csaknem tíz százaléka él valamilyen fokú 
halláskárosodással, közülük mintegy negyvenezer siket, és százezer a 
súlyosan nagyothalló (akik csak valamilyen segédeszközzel hallanak). 
1926-ban alakult a Siketek és Nagyothallók Országos  hallássérültek 
szövetsége „Udruženje gluvonemih za Beograd i okolinu“ amely az érdek-
képviseleti feladatokat látja el. A siket gyerekek intézményes, állami oktatá-
sa 1947-ben kezdődött el Inđija – ban.
Az iskolánkban különféle eseményeket rendeztünk a diákoknak ennek a 
nap alkalmával.
 
Nagy Szebasztián 

ASZTELITENISZ ÉS SAKK BAJNOKSÁG MAGYARORSZÁGON
November 15. és 16. -án Szegeden, a Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben megrendezték a hagyományos 
nemzetközi asztelitenisz és sakk bajnojkságot, a hallásérültek országos versenyét. 

Iskolánk két tanúlóval képviseltette magát, Morača Sofija  és Tóth Zita személyében. Rajtunk kivűl még a kolozsvári, 
egeri és a budapesti iskola is kapott meghívót melyek tanulóit már ismertük a régebbi csatákból, s összesen kilenc 
iskola versenyzett. Nagyon jó volt a hangulat.

A verseny nagy küzdelmeket hozott és kitűnő meccseket. 

Nagyon jól szerepeltünk, Sofija Morača az aranyérmet tudadta magának, Zita pedig második let a sakkozóknál. Az 
asztalitenisz sportágban csapatunk  harmadik helyezést érte el.

Pilisi Ákos 2c osztály
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A világ mogyorótermelésésnek negyede 
a Nutellába megy bele és a Nutella 
vitte sikerre a mogyorótermesztést 

világszerte.  A Ferrero mogyoróéhsége 
futtatta fel a törökországi 

mogyoróültetvényeket, máig innen 
származik a világ termelésének közel 

háromnegyede.

Четвртина светске производње 
лешника произведе се само за потрбе 

Nutellе, а од тога једну трећину 
производње лешника произведе једна 

држава – Турска.

Minél magasabbról esnek le a macskák 
annál jobb nekik. Amikor az ötödik vagy 

annál magasabb emeletről esnek le elérik 
a végsebességüket, a testük ellazul és 

lelassul ami megvédi őket a sérülésektől.

Мачке се не повређују када падају са 

велике висине јер поседују особину 
потпуног опуштања, релаксирања  и 

еластичности ткива и мишића и на тај 
начин бране свој организам од пада.

Évente több millió fa nő ki csupán azért, 
mert a mókusok elássák a makkokat.

Годишње у свету израсте више 
милиона дрвета, јер веверице закопају 

своје благо.

A ferihegyi repülőtéren a kolbászra, 
a strandpapucsra és a töltött 

káposztára egészen biztosan jeleznek 
a csúcsmodern röntgengépek: ezek 
molekuláris szerkezete és atomjaik 

súlya ugyanis roppantmód hasonlít a 
plasztikbombáéhoz.

На аеродрому Ferihegy, у Мађарској 
постоји ултра модеран рентген 

апарат који ће сигурно да открије да 
преносите папуче за плажу, кобасице 
или купус. Наиме молекуларни састав 
ових појединости скоро су идентични 
као молекуларни састав пластичних 

експлозива.

A cipőt az ablakba hagyomány onnan 
ered, hogy a legenda szerint az emberek 
élelmet raktak lábbelijükbe Szent Miklós 
szamarainak, ő pedig ajándékot hagyott 

ott cserébe.

Изрека ципеле у прозор, поред или 
иза врата, да се нешто добије за 

Микулаша, наравно ако си целе године 
био добар,по веровању заправо потиче 
из обичаја да су људи стављали храну 

у чизме магараца Светог Николе 
(Миклоша), а он би за узврат оставњао 

деци поклоне.

TUDTAD - E? / ДА ЛИ ЗНАШ?

НАПРАВИ САМ/A ШАХОВСКИ ПРОБЛЕМИ

КИЈАНА САЛИЈЕВИЋ -  НА ДНУ МОРА

КОРНЕЛИЈА ТИШ ТОРМА – 
ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ

МАРИЈАНА БАЛАЖ – АРАБЕСКА

МИЛИЈАН ПЕТРОВИЋ – ШУМА ПО МОТИВУ 
СЛИКЕ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ     МАРИО СТАНТИЋ – СЛИКАО САМ НА ЗИДУ ПЕЋИНЕ

ЉУБИЦА ЖИГИЋ – ДУГА

АНА ТОТ – ПЕЧАТ

ЖИВКО ВУЛЕТИЋ - ШУМА ПО МОТИВУ 
СЛИКЕ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

Бели даје мат у три потеза!

Црни вуче и матира у два потеза!

МОЈ УЗОР

Ја волим Месиа зато што игра фудбал и сјајан је фудбалер. 
Бићу као Меси јер желим да зарадим паре играјући фудбал. 
Његово право име је Лионел Андрес Меси. Рођен је у 
Аргентини. Игра фудбал у ФК Барселони. Висок  је 170 cm. 
Рођен је 24. јуна 1987.године, што значи да има 32 године 
зарада му је 400.000.000 еура. Има жену и троје деце. Кад 
порастем бићу као  Меси. Играћу фудбал најбоље. Дриблаћу 
лопту и возићу: Бугати, Ферари и Ламборџини. Имаћу 3 деце и 
жену. 
Петровић Милијан
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МЕЛАНИЈА ЛАДАЦКИ – КОРПА С ВОЋЕМ

ЗАЈЕДНИЧКИ РАД VIIIА И VIIIБ – ЈЕСЕЊЕ ДРВО
СОФИЈА МОРАЧА – ВАТРА

НИКОЛА МАТАСОВИЋ - КОЛАЖ

ТАМАШ РАФАИ – ВИТРАЖ


