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уводна реч

драги читаоци, 
Новинарска секција Школског центра срећна и поносна што 
је и други број новина успешно завршен. тема овог броја 
је републичко спортско такмичење ученика оштећеног 
слуха, чији домаћин је био наш  Школски центар. ово 
такмичење је обележило претходну школску годину, као 
један од најбитнијих догађаја, стога му и приличи централно 
место. у овом броју смо вам припремили извештаје о 
нашим активностима, излетима, екскурзијама, спортским 
догађајима. такође смо наставили причу о терапијском 
јахању о којем смо писали у претходном броју. Своје 
предлоге, похвале и критике можете да нам пошаљете на 
e-mail адресу: kazi.pokazi@gmail.com.
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Журка поводом првог броја
Поводом првог броја новина Школског 
центра за васпитање и образовање 
слушно оштећених лица организовали 
смо малу журку у дому ученика. Сви смо 
прелиставали новине, тражили своје слике 
и текстове које смо писали.  Након што 
смо сви прелистали и прочитали новине, 
од осталих ученика смо чули углавном 
похвале. Нашим другарима су се свиделе 
новине.

Виолета Свирчев, ученица III разреда 
средње школе

Пустовање
у другом полугодишту прошле школске 
године, у Школском центру су организоване 
радионица пустовања. радионице је 
водио Ференц торма, који нам је са 
пуно стрпљења објашњавао како се на 
овај начин обрађује вуна. Пустовање је 
стара техника обраде вуне. користили 
смо влачану вуну коју смо обрађивали 
топлом водом и сапуном. Почели смо од 
једноставних ствари, као што су лоптице. 

када смо се извештили, правили смо 
наруквице и торбице за телефоне. 
Милан је рекао да му је драго што је научио 
ову нову вештину и да се нада да ће се 
радионице наставити.

Љубица Жигић,  ученица VII разреда 
основне школе

„Шпански мајстори“ Сомбор
13. маја 2013. године смо посетили 
изложбу под називом „Шпански мајстори“ у 
културном центру „лаза костић“ у Сомбору. 
На изложби је било изложено 35 графика 
најпознатијих сликара шпанске и светске 
уметности: Пабла Пикаса, Салвадора 
далија, Хуана Мироа и антонија тапиеса. 
Након посете овој изложби која нас је 
одушевила, посетили смо и градски музеј 
у Сомбору, где смо уживали у сталној 
поставци. 

„ја волим да цртам и ова изложба ми се 
јако свидела“, рекла је Љубица о изложби у 
Сомбору.

Милан Жигић, ученик VII разреда основне 
школе

Ревија
Поводом завршетка претходне школске 
године 12. јуна, ми, ученице које похађамо 
средњу школу на смеровима фризер и 
маникир-педикир, организовале смо малу 
модну ревију. ревија се одвијала у салону 
Showroom by Nataša, где смо и похађале 
праксу претходне године.  атмосфера је 
била весела, дружили смо се и шалили. 
веома нам је било драго што смо имали 
прилику да покажемо шта смо научили и да 
будемо у улози манекенки, барем на један 
дан.

Анастазија Каваи, ученица II разреда 
средње школе
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Суботички сајам за децу
Први „Суботички сајам за децу“ је одржан 25. 
и 26. маја 2013. године. Сајам је организовала 
Нво „култураС“ , под покровитељством 
града Суботице. Ми, ученици Школског 
центра, посетили смо Сајам, на којем су биле 
организоване ликовне радионице у којима смо 
радо учествовали. Након тога, полицајци су 
одржали предавање о свом послу и испричали 
нам занимљивости везане за ово занимање. 
Показали су нам полицијски комби. Хитна 
помоћ је такође учествовала на Сајму. они 
су на лутки показали како раде свој посао. 
Сви смо били одушевљени. ватрогасци су 
нам након предавања дозволили да пробамо 
њихове кациге. Показали су нам како ради 

њихова опрема и објаснили нам како да се понашамо уколико дође до пожара. Затим су 
организовали игре са цревима за гашење пожара.  
„Било је занимљиво и пуно тога смо научили“, рекао је лука после посете Сајму.

Бојан Бедић, 
ученик VII разреда основне школе

Такмичење у знању и вештинама
Ми, ученици VII разреда основне школе, 
боравили смо у крагујевцу од 31. маја до 
1. јуна 2013. године. Повод нашег кратког 
путовања је било такмичење у знању и 
вештинама. ово такмичење школа за децу 
оштећеног слуха се одржава сваке године на 
републичком нивоу. арон Фехер је освојио прво 
место из техничког образовања. Прво место 
из домаћинства је припало алексу карпонаиу, 
док је Бренда коломпар освојила шесто место 
у такмичењу из ликовне културе. из области 
знања такмичили смо се из српског језика, 
математике и историје. атила такач је заузео 
треће место из српског језика. тибор илић је 
освојио четврто место из историје. Пето место из математике је припало арону Фехеру. у 
укупном пласману Школски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица 
из Суботице је освојио друго место. 

Атила Такач и Арон Фехер, 
ученици VIII разреда основне школе

„Мултипликација – Живети толерантно“
Пројекат „Мултипликација – живети толерантно“ је организован 
претходне школске године у сарадњи са организацијом „отворене 
перспективе“ и техничком школом из Суботице. ученици Школског 
центра за васпитање и образовање слушно оштећених лица из 
Суботице су учествовали током године на радионицама заједно 
са својим вршњацима из других суботичких средњих школа. циљ 
пројекта је учење за толеранцију и заједнички живот, учење о 
дечјим и људским правима, о вештинама у решавању конфликата, 
о облицима ненасилне комуникације, о неопходности прихватања и 

разумевања другачијег. 
дружење суботичких 
средњошколаца 
уоквирено је излетом 
на ергелу „келебија“ 13. 
јуна. тамо су се ученици 
дружили, возили кочијама, 
јахали коње, играли се 
и провели незаборавно 
поподне.

Андреа Дањи
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Ноћ истраживача
27. септембра 2013. године одржана 
је манифестација „Ноћ истраживача“. 
„Ноћ истраживача“ је организовала оШ 
„кизур иштван“, заједно са Покрајинским 
секретаријатом за науку и технолошки 
развој, уз подршку града Суботице. 
Место одржавања је било испред 
градске куће у Суботици. ове године 
назив манифестације је био „Шест 
чула науке“. Наша школа је позвана да 
представи чуло слуха. На нашем штанду 
поставили смо апрате и помагала која се 
свакодневно користе у раду са слушно 
оштећеним лицима. организовали смо 
радионице на којима су пролазници 
могли да науче  знаковни језик.  Наш 
гост је то вече био доктор Небојша 

ракић, који је одговарао на питања пролазника о чулу слуха.  такође смо учествовали ма 
приредби поводом отварања „Ноћи истраживача“.
„веома смо задовољни, јер су пролазници били заинтересовани за наш штанд, а поготово 
за радионицу ‘Мала школа знаковног језик’“, рекла је Соња Стефановић Пил, која је са 
ученицима учествовала у организацији.

Јожеф Хека, 
ученик I разреда средње школе

Посета студената Учитељског факултета
Студенти учитељског факултета из Суботице су 
посетили Школски центар за васпитање и образовање 
слушно оштећених лица 12. септембра 2013. године. 
они су донели пуно поклона за нас. донели су нам 
прибор за нову школску годину: нове свеске, оловке, 
водене бојице, маказе, гумице за брисање, лењире, 
шестаре... дружили су се са свима нама. Ми смо њима 
причали о нашем Школском центру, а они нама о свом 
факултету. Стекли смо нове пријатеље који су тог дана 
ставили осмех на наша лица.

Љубица Жигић, 
ученица VII разреда основне школе

Салон лепоте
кабинет за практичну наставу 
је отворен у понедељак 30. 
септембра 2013. године. 
Свечано га је отворио 
директор Школског центра 
за васпитање и образовање 
слушно оштећених лица, 
Милорад Мрвић. у овом 
кабинету за извођење 
практичне наставе из подручја 
рада – личне услуге (фризер и 

маникир-педикир), који ми зовемо Салон лепоте, имаћемо прилику да активно учествујемо 
у раду и стекнемо искуство које ће нам бити потребно после завршетка школе.
„Салон је супер, јако је леп. једва смо чекали да се отвори“, рекла је виолета.

Зорица Пејин, 
ученица III разреда средње школе
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интервју са Прљавим инспектором Блажом

Хвала је најважнија реч
И прошле године сте учествовали у 
акцији „Чути и разумети“. Да ли ћете 
нам се придружити и следеће године?
Сваке године све више ћутим и разумем. 
ова акција је изванредна, а мени је и 
веома корисна, јер сам у браку. ту је 
веома важно да се ћути и разуме. Ха ха 
ха! 

Опуштени сте када наступате.Можете 
ли да нам откријете као то успевате?
обожавам посао који радим и надам 
се да се то примећује. опуштеност се 
стиче дугогодишњим радом и искуство је 
пресудно у сваком послу, па и у мом.

Какву публику највише волите?
Свака публика је занимљива на свој 
начин. радим приредбе са децом од 3 
године, водим програм на матурским 
вечерима, свирам на бруцошијадама 
и на студентским манифестацијама, 
а поред тога сам и водитељ на 
новогодишњим журкама. до сада још 
нисам наступао само пред пензионерима. Ха ха ха!

Да ли сте научили неке гестове? Које?
За почетак знам само гест „хвала“, а то је једна од најважнијих речи у животу сваког 
човека. Хвала и вама што сте ме позвали на овај интервју.

Шта бисте поручили нашим читаоцима?
Поручио бих вам 100 ћевапа са луком и да их поједете уздравље.

Софија Морача, 
ученица V разреда основне школе

„Чути и разумети“
23. септембра смо путовали 
у јагодину. Путовање 
у оквиру акције „Чути и 
разумети“ је организовала 
компанија „аudiovox“ из 
Београда, у сарадњи са 

Школом са домом ученика 
оштећеног слуха и говора 
„11. мај“ из јагодине.  
из Школског центра за 
васпитање и образовање 
слушно оштећених лица из 
Суботице, путовало је десет 
ученика. Повод ове акције 
је била недеља глувих и 
наглувих лица. у јагодини 
смо се дружили са кловном, 
затим смо уживали у 
приредби. Програм је водио 
Прљави инспектор Блажа, 
а наступали су мешовити 

инклузивни хор „исон“ 
и жељко васић. обишли 
смо јагодински Зоо врт. 
Предивно смо се провели.
„Било је лепо, уживали смо. 
жао ми је што није дуже 
трајало.“, рекла је адријана 
о овом путовању.
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Као и свуда у свету, прва недеља октобра је и код нас посвећена деци. Ове године 
Дечија недеља је обележена од 7. до 13. октобра. У оквиру Дечије недеље у нашој школи 

су организоване различите активности.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Понедељак
Понедељак је био дан посвећен боравку у природи. Заједно са наставницима, ишли смо у 
дудову шуми. тамо смо се играли, шетали и дружили. 

Уторак
глумац Бранислав трифковић је одиграо 
у Школском центру за васпитање и 
образовање слушно оштећених лица 
представу „кловнови приређују журку“. то 
је комична представа у којој су учествовали 
и ученици.

Среда
у среду 9. октобра путовали смо на једнодневну екскурзију у Бечеј. Посетили смо Фантаст, 
дворац грофа дунђерског. такође смо обишли и ергелу која припада дворцу. Затим, смо у 
градском позоришту у Бечеју погледали представу „Мала принцеза“.  Шетали смо поред 
тисе. Након тога смо посетили наше домаћине оШ „Петефи Шандор“ из Бечеја. тамо смо 
играли одбојку, фудбал и кратки турнир у шаху. Заједно смо нацртали постер као успомену 
на наше дружење.
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Бојан Бедић, 
ученик VII разреда основне школе

Четвртак
10. октобра смо посетили биоскоп. гледали смо цртани филм „како дресирати свога 
змаја“.

Петак
у петак су организоване игре без граница. ученици су се такмичили у различитим играма: 
змија са балонима, ношење јајета у кашики, слагање слагалица, лимбо плес, музичке 
столице... такмичење је било врло напето. Сви смо се забављали, а победници су добили 
симболичне награде.



10

Прва суботичка „Спортска бајка“
у Зоолошком врту на Палићу је 15. јуна 2013. године одржана манифестација „Спортска 
бајка“. циљ манифестације је била промоција спортова. Представљена су 32 спорта, а 
одржано је 11 креативних, еколошких и уметничких радионица. такође су организоване 
радионице калиграфије, јапанског плеса, оригамија... улазница на ову хуманитарну 
манифестацију је био пакетић намењен дому за децу са посебним потребама, центру за 
аутизам и нашем Школском центру за васпитање и образовање слушно оштећених лица.  
Ми, чланови шаховске секције Школског центра, промовисали смо шах  на „Спортској 
бајци“. уједно смо вежбали шах и дружили се са својим вршњацима.

Атила Такач, 
ученик VIII разреда основне школе

Зумба
у Школском центру за васпитање и образовање слушно оштећених лица се сваке недеље 
одвијају тренинзи ZUMBATOMICA. Zumbatomic је комбинација Зумба програма (салса, 
латино амерички и нови светски плесни покрети) и тренинга креираног за децу. тренинге 
држи професорка физичког васпитања и лиценцирана инструкторка Зумба фитнеса 
Мелита остојић. ученице које посећују тренинге воле зумбу и радо иду. оне су 17. марта 
2013. године учествовале на великом, групном часу Зумба фитнеса у хотелу Galleria у 
Суботици. оне су, заједно са инструкторком припремиле кореографију коју су представиле 
многобројној публици и гостима из венецуеле, Мађарске, Србије. На крају је уследила и 
заслужена Зумба журка.

М. К. 
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Шаховски турнир 
„Ja sam za šah! – Sakkozni akarok!“

Шаховски турнир „Ja sam za šah! – Sakkozni akarok!“ је одржан 18. маја 2013. године у 
Чантавиру, а домаћин је била оШ „Хуњади јанош“. Поред поменуте основне школе, у 
организацији су учествовали војвођанско веће за подршку талентованим ученицима и 
Шаховски клуб „Спартак“ из Суботице.  Премијер екипу Школског центра за васпитање и 
образовање слушно оштећених лица из Суботице су чинили: Софија Морача, тибор илић, 
атила такач, алекс карпонаи и арон Фехер. рекреативну екипу су чинили бивши ученици 
школе који су и даље чланови шаховске секције: роберт Пинтер, јосип Францишковић 
и дејан Месарош. Забелешили смо значајне успехе и били смо похваљени на турниру. 
Награђени смо пригодним поклонима.
„више сам него задовољан успехом ученика. ово је велики турнир на којем је озбиљна 
конкуренција, а они су се добро показали“, рекао је Себастиан Нађ, наставник који води 
шаховску секцију.

XX Војвођански шаховски фестивал младих

у јануару месецу смо учествовали на XX војвођанском шаховском фестивалу младих 
у организацији Шаховског савеза војводине и Шаховског клуба „Спартак“ из Суботице. 
Наш Школски центар на овом фестивалу су представљали: Софија Морача, тибор илић, 
алекс, карпонаи и атила такач. На овом фестивалу смо остварили своје прве победе на 
озбиљнијим шаховским турнирима.

Тибор Илић, 
ученик VIII разреда основне школе
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Атлетика
Млади атлетичари су се борили у следећим 
дисциплинама: трчање на 100 метара, трчање 
на 300 и 400 метара, бацање кугле, скок у 
даљ, скок у вис. омладинци Специјалне 
школе „Бубањ“ из Ниша су и у женској и у 
мушкој категорији освојили прво место. у 
укупном пласману (омладинци и омладинке), 
Школа за оштећене слухом–наглуве „Стефан 
дечански“ је заузела друго место. треће место 
је припало крагујевчанима. Пехар за најбољег 
атлетичара на републичким играма је добио 
ален Фехер, док је за најбољу атлетичарку,  
с правом проглашена јована дељанин из 
Ниша.

Кошарка
у категорији омладинаца утакмицу за треће 
место су играли крагујевчани и Суботичани, 
а освојили су га ученици из крагујевца. 
узбудљиво финале су одиграли Београд и 
Ниш. Нишлије су са два поена разлике успеле 
да однесу пехар. 
у категорији омладинки за треће место су 
се бориле девојке из јагодине и Београда, 
а победа је припала школи из Београда. 
Финалну утакмицу су водиле школе из 
крагујевца и Ниша, а крагујевчани су однели 
убедљиву победу. 

од 16. до 19. маја 2013. године Школски центар за васпитање и образовање слушно 
оштећених лица је био поносни домаћин републичких спортских игара ученика оштећеног 
слуха. ово такмичење је постало традиција и одржава се већ 17 година. ученици се 
наизменично такмиче у две категорије: основна школа и омладинци. ове године је 
Школски центар угостио омладинце.  На такмичењу је учествовало преко 80 ученика из 6 
школа. Школе које су учествовале на такмичењу су: Специјална школа са домом ученика 
„Бубањ“ из Ниша, Школа за оштећене слухом–наглуве „Стефан дечански“ из Београда, 
Школа са домом за ученике оштећеног слуха из крагујевца, Школа са домом за ученике 
оштећеног слуха „11. мај“ из јагодине, Школа за основно и средње образовање „Милан 
Петровић“ из Новог Сада и домаћин, Школски центар за васпитање и образовање слушно 
оштећених лица из Суботице.
ученици су одмерили снаге у атлетици, кошарци, одбојци и фудбалу.

Републичке спортске игре ученика 
оштећеног слуха
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Одбојка
крагујевац и Сuботица су играли утакмицу 
за треће место. крагујевац је победио. 
Ниш и Београд су одиграли финале. 
Првак републичког такмичења у категорији 
омладинaца била је школа „Стефан 
дечански“ из Београда.
омладинке из јагодине и крагујевца бориле 
су се за треће место. Прво место припало је 
Београђанкама, које су победиле Нишлијке у 
финалу.

Фудбал
у фудбалу су снаге одмерили само 
омладинци. Суботица је победила крагујевац 
у борби за треће место. екипа школе „Бубањ“ 
из Ниша је однела победу у финалу против 
екипе из Београда.

укупан пласман екипа на целом такмичењу 
био је следећи:
1. Специјална школа са домом ученика 
„Бубањ“ – Ниш
2. Школа за оштећене слухом–наглуве 
„Стефан дечански“ – Београд

3. Школа са домом за ученике оштећеног слуха – крагујевац
4. Школски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица – Суботица
5. Школа са домом за ученике оштећеног слуха „11. мај“ – јагодина
6. Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ – Нови Сад
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„2013.10.09.-én reggel 8 órakor indultunk, 
az iskola parkolójából egynapos kirándulásra 
Óbecsére.

A reggeli után, elindultunk és az első 
program a 18 kilóméterre fekvő Bogdan 
Dunđerski palota, a Fantast volt. Itt a várat 
és a lovardát néztük meg. Sétáltunk egyet a 
parkban, a vártoronyba is gyalog sétáltunk fel, 
gyönyörű volt fentről a kilátás a távolba. Ezt 
követően volt egy kis szabadidőnk is, így ez 
nagyon jól jött és megreggeliztünk.” mondta 
Kolompár Brenda.

A Bogdán kastély (Hotel Fantast) Becse 
és Topolya közötti úton Becsétől 14 km-re 
található. A 65 hektárnyi terület magában 
foglalja a kastélyt, a lovardát, a kápolnát, 
a kiskastélyt, a parkot, és a kiszolgáló 
épületeket. Bogdan Dunđerski nagybirtokos 
építette 1919–1923 között. Az 1980-as 
években szállóvá alakították át. Nevét a 
tulajdonos Fantast nevű telivér ménjéről kapta. 

Ezután a Óbecsei város szinházban tizenkét 
óra kezdettel megnéztük a “Kis hercegnő” 
című gyermekelőadást. Az előadás és a 
róla szóló ismertető nagyon tetszett, mivel 
egy kellemes és részletesen kidolgozott 
gyermekprodukciórol volt szó, és nagyon 
érdekes volt. 

„A szinház után megnéztük az Óbecsei 
pravoszláv, ortodox templomot mely nagyon 
szép volt és tetszett nekünk.” mondta 
Simonković Emilija. 

A pravoszláv templom 1858-ban épült. A 
templom belsejét Uroš Predić akadémiai festő 
alkotásai, a klasszikus-romantikus ékesítésű 

ikonosztáz és 63 ikon díszíti.
 “Nagyon érdekes és emlékezetes 

program volt. Innen elmentünk a Türr István-
zsiliprekeszre.” mondta Žigić Milan. 

Az óbecsei Türr István-zsilip a Ferenc 
József-csatorna Tisza felőli torkolatánál épült. 
A vízlépcső Hainz Albert, a csatorna műszaki 
igazgatójának tervei szerint készült az 1895–
1900-as időszakban. A tervek elkészítésében 
és megvalósításában Türr István is részt vett. 
A zsiliprekeszek elektromos meghajtásúak, 
az ehhez szükséges villamos energiát a zsilip 
mellett felépített vízerőmű szolgáltatja. A maga 
idejében az egyik legkorszerűbb építménynek 
számított az egész világon. E vízszabályozó 
művek tervezésében maga Gustave Eiffel (a 
párizsi Eiffel torony, a Budapesti Nyugati 
pályaudvar tervezője) is részt vett. A zsilipek 
által bezárt víztükör már a századelőn 
olyan feltételeket biztosított, hogy ott a 
vízilabdázás hagyományai kialakultak. Miután 
már nagyapáik is éltek e nemes vízsporttal, 
nem csoda, hogy a volt Jugoszlávia nemzeti 
válogatottjának gerincét a becsei válogatott 
képezte.

“ Innen az Óbecsei Petőfi Sándor általános 
iskolába mentünk, ahol megnéztük az iskolát 
és ismerkedtünk a diákokkal. Itt érdekessége 
az volt, hogy az oktatás kétnyelvű, a diákok 
magyarul és szerbül tanulnak épp mint mi 
Szabadkán a mi iskolánkban.” mondta Ilić 
Tibor.

„Az ismerkedés után került sor a 
focimeccsre, ahol a csapatunk elég alaposan 
kikapott, már nem is tudom a végeredményt, 

ÓBECSEI KIRÁNDULÁS 
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de ez csak a körülmények miatt alakult így.
A meccs után elfoglaltuk a szálláshelyünket 

a sakkteremben. Na itt már jobban éreztük 
magunkat mert minden meccset megnyertünk. 
Meg is beszéltük hogy a házigazdák 
megtanítanak bennünket focizni, mink meg 
őket sakkozni. Ez az idei évben nálunk nem 
okozott csalódást, nagyon jól felkészített 
benünket Maravić Milorad sakkmester és 
Nagy Szebasztián, sakkszakör tanárunk. 
Az iskolaépület régi de nagyon szép volt, 
kényelmes, és nagyon élveztem az ott töltött 
időt. Új torna termük épül és reméljük egyszer 
majd sportolunk is benne. Ezután egy nagy 
darab papírra, emlékbe, rajzoltunk egy szép 
rajzot és meghívtuk a diákokat és tanáraikat 
a mi iskolánkba. Megnéztük az iskola 
tantermjeit is. Sokszínűek voltak, többféle 
szakkörösmunkát végeznek itt a diákok. 

Nagyon élveztem az utat, bár sűrű volt 
a program és reggel korán kellett kelni, 
de így több műemléket, nevezetességet, 
érdekességet tudtunk megtekinteni. A 
csapat is meglehetősen tetszett, akit eddig 
csak kevésbé ismertem, azzal most volt 
lehetőségem összebarátkozni, és úgy 
gondolom, hogy ez a többiekre is igaz, nagyon 
jól összekovácsolódott a csapat ez  a nap 
alatt.

Remélem máskor is lesz hasonló 
lehetőségem, hasonló vagy akár más jellegű 
utazásokra.” mondta Takács Atilla. 

TANSZERREL KEDVESKEDTEK A 
GYERMEKEKNEK

A tanítóképzősök jótékonysági akciója

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar hallgatói önkormányzata jótékonysági 
akciójának keretében ezúttal a mi iskolánkban, 

a Hallássérültek Iskolaközpontjába 
járó diákoknak kedveskedtek egy 
ajándékcsomaggal, melyet a napokban 
nyújtottak át nekik.     Viakter Olga, a hallgatói 
önkormányzat elnöke elmondta, április végén 
egy jótékonysági bulit szerveztek, és az ott 
befolyt összegen tanszereket, ceruzákat, 
faragót, ollókat, színes ceruzákat, vízi színest 
vásároltak, továbbá a Csíkos Nyomda 
felajánlott egy füzetcsomagot, mely száz kis 
formátumú és ötven darab nagy formátumú 
füzetet tartalmaz.

“ Ez nem az első akciónk, korábban 
szerveztünk gyűjtést a Szenti családnak és az 
Alex Kutyamenhelynek is vittünk csomagot. 
Ezúttal a Hallássérültek Iskolájába járó 
tanulóknak szerettünk volna segíteni. Úgy 
gondolom, nekünk, mint leendő tanítóknak 
észre kell vennünk azokat a diákokat is, 
akik hátrányosabb helyzetben vannak, vagy 

nehezebb velük foglalkozni, és őket is fel kell 
karolni, nekünk pedig nagyon jó érzés, hogy 
örömmel fogadják a segítségünket “ -mondta 
Viakter Olga. 
Koleganőnk Željka Musović, az iskolánk nevelő 
koordinátora megköszönte az adományokat, 
melyeket a szociálisan hátrányos helyzetű 
gyerekek között fognak szétosztani, hiszen 
az iskolakezdés mindegyik családnak nagy 
kiadást jelent, főleg azoknak, amelyek szinte 
kizárólag valamilyen szociális segélyből élnek. 
Kiemelte, nagy segítséget fognak jelenteni 
ezek a tanszerek, és tekintve, hogy a gyerekek 
nagyon kreatívak, és szeretnek alkotni, 
soha nem elég a játékokból és a különféle 
felszerelésekből, hiszen ők is igénylik mindazt, 
amit az egészséges gyerekek.

Sebők Ferenc
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Háromnapos nemzetközi találkozóra 
érkeztek vendégeink az iskolánkba. 
Magyarország és Románia egyes 
gyógypedagógusai és legjobb tanulói 
látogatták meg intézményünket.Kolozsvár-
Szeged-Szabadka : Szeptember útolsó 
hétvégéjén iskolánkban nagy baráti találkozás 

volt. A hallássérűlt iskolák három városából 
vezetőik tanulóik valamint a Siketmisszió 
magyarországi kűldetése Járay Lóránd 
vezetésével vendégeink voltak. A baráti 
és szakmai véleménycserén kivűl gazdag 
programmal igyekeztűnk kedveskedni 
nekűk. Szerettűk volna hogy sok  gazdag 
élménnyel távozzonak városunkból. 
Pénteken városnézés volt. Meglátogattuk 
a múzeumot a városházát, városunkat a 
kilátóról, valamint a zsinagógát. Közben sok 
sok más épűletet és más nevezetességet is 
útbaejtettünk. Péntek délután a Róka tanyát 
látogattuk meg ahol sok sok élményben volt 
részünk. Játékok focizás és a vége egy jó 
vacsora. Szombaton tiszteletükre egynapos 

kirándulást is szerveztünk. Megismerkedtünk 
Ilirski-venac történelmi nevezetességeivel 
és a múzeumban kiállított az akkori kor 
jellegzetes tárgyaival, bútoraival, ruházatával 
és festményeivel. Ezután következett a 
Krušedoli kolostor látogatása, amely a 
nagy szerb népvándorlás után épült ezen 
a vidéken. Végül Fruška Gora festményei 
szépségeiben gyönyörködhettünk. A 
kirándulás alatt sokat beszélgettünk, 
ismerkedtünk, új barátságok szövődtek a 
gyógypedagógusok és a tanulók között 
is. Ez az élményekben gazdag kirándulás 
felejthetetlen marad számunkra. Nagyon sok 
látvánnyosság és szép idő tette gazdagabbá 
a kirándúlást. Vasárnap délelőt még 
barátkoztunk beszélgettűnk és a déli órákban 
vendégeinket kikisérve gazdagabbak lettűnk 
új barátságokkal, szakmai véleménycserével 
és megköszönve barátaink ajándékait amit 
tanúlóinknak hoztak  elbúcsúztunk. Annak 
a közös szellemnek a tudatában hogy az 
ilyen találkozásokat folytatva sok sok közös 
élményben legyen még részünk. Örvendetes 
hogy e nemzetközi találkozó hamarossan 
folytatódik Romániában.

Pétervárad (szerbül Петроварадин 
/ Petrovaradin,horvátul Petrovaradin,)  
Újvidékkel szemben a Duna szerémségi 
oldalán fekszik. A történelmi leletek arról 
tanúskodnak, hogy a vár már az őskorban is 
létezett. A Tarcal (Fruška Gora) lankáin volt 
a Cusum, később Acumincum nevű római 
erődítmény. 

A Fruska Gora az újvidékiek és a környék 
lakóinak kedvelt kirándulóhelye. Nemcsak 
természeti szépségei, hanem műemléki 
látnivalói miatt is keresett hely. Szamos szép 
kolostor található a hegyvidék területén, 
melyek közül a legjelentısebbeket keresstük 
fel. Karlóca (Patriarcha-palota, Székesegyház, 
Városháza, Békehozó Miasszonyunk kápolna) 
Új Hopovo (a Fruška Gora legjelesebb 
helye), Krušedol (a legrégebbi kolostor) 
Vrdnik (legszebb ikonosztázú kolostor), 
Jazak (XVI. századi kolostor), Kis Remeta 
kolostor (a Fruška Gora-i kolostor építészeti 
gyöngyszeme), Beočin (a Racából elmenekült 
szerzetesek által alapított kolostor) . 

S.N.

A híres fordított óra

NEMZETKÖZI  TALÁLKOZÓ



17

ÚJ  SZALON

Ebben az iskolaévben az iskolánk fodrászai 
és  pedikűrösei valamint a manikűrös szakmát 
tanúló növendékek új salonban kezdhették 

meg a tanévet. Az iskola saját szalonnal 
ajándékozta  meg őket. Másra használt 
tantermet alakitottak át erre a célra. Köszönet 
a szobafestő fiúknak újrameszelve falakat és 
a butorzatot is átfestették és nagyon szépre 
varázsolták. 

Zsani és Hermina még szebben feltakaritották 
a lecsöpögött festéket és gy szép tágas 
műhelyt láttunk. Ezútán az iskola által megvett 
eszközök betelepitése szerelése következett.A 
lányok ügyesen és szorgalmasan helyre rakták 
a hajmósot,  maszázságyat és más bútorokat 
ami szűkséges a jó munkához. Elejében furcsa 
volt megszokni de nagyon jó mert itt van az 
épűletben nem kell a gyakorlati munkára 
máshova járni. Egy hét múltán amikor minden 

a helyére állt megtartottuk az ünnepélyes 
megnyitót is. Ez a szalon a miénk ahol a 
jővőnket alapozzuk, valották a lányok. 

Filák H. Gombos Zs.

ANGOL  RÓZSÁK

Szeptemberben Branislav Trifunovic a 
Szabadkai Gyermekszinház művésze egy CD 
vel jött hogy gyermekeink megnézhessenek 
egy  előadást. “Shadow Play “ szinházi 
csapata előadásában amely tagjai fogytékkal 
rendelkező gyerekek és a darab résztvevői 
a gyerekeinkel közösen készitették. A darab 
érdekessége hogy Madonna a hires énekes a 
darab szövegének szerzője. Minden résztvevő 
nagyon jó hangulatban élvezte az előadást. 
Útánna a baráti beszélgetés folyamán jött az 
ötlet hogy ezt a darabot csak a mi hallássérűlt 
tanúlóinkkal is eljátszuk. Nagy örömmel 
nyugtázta mindenki hogy újabb cél van és 
közös munka. Sok sok ötlet felvetödött a 
diszlet a szindarab kapcsán és már néhány 
nap mulva elkezdődttek a probák is. Bizunk 
benne hogy a második félévre elkészűlűnk a 
bamutatóval.

Kovacec/Sebők

KUTATÓK  ÉJSZAKÁJA

A város központjában szeptember 27 a 
Kutatok éjszakája volt melyen aktivan 
résztvettek iskolánk tanúlói is. Hallássérűltek 

Iskolaközpontja tanulói Zeljko Joksimovic “ 
Nije ljubav stvar “ cimű dalát jelbeszéddel 
tolmácsolták. Nagyon bűszkén vettűk 
tudomásul hogy a résztvevök és a járókelök is 
nagy figyelemmel kisérték a látványos és szép 
fellépést.

Takács Atilla



18

DIÁKHÉT
2013.10.07.-2013.10.13. között került megrendezésre iskolánkban a Diákhét, ahol különböző 
rendezvényeken vehettek részt az érdeklődő diákok. Hétfőn a Kiserdőbe mentek a diákok a 
tanárokkal sétálni, játszani. Délután a nevelők dúsgazdag programmal foglalták le a diákokat. 

A keddi napon a gyermekszinház szinésze Branislav Trifković szinész szórakoztatta diákjainkat 
a „Klovnovi priređuju žurku“című előadással. Szerdán kirándulásra került sor Óbecsére mely 
alkalommal a diákok megnézhették a Dunđerski palotát, a lovardát, ezután pedig látogatást 
tettek a Petőfi Sándor általános iskolában. Csütörtökön a moziba mentek a tanulók a „Hogyan 
szeliditjük meg a sárkányunkat?“cimű rajzfilmet nézték meg. Pénteken pedig az iskolaudvarban 
szervezésre került a “Játék határok nélkül” vetélkedő,  ahol a diákok ügyességi játékokban 
vehettek részt.

Kolompár Dániel/Tót Kristiján



19

Када и како је почела Ваша сарадња 
са Школски центром за васпитање и 
образовање слушно оштећених лица из 
Суботице?
Све је почело од стране једне мајке, 
Мирјане еветовић из клуба родитеља 
Школског центра. Наставница  јелена 
јањић ме је информисала о Школском 
центру и могућностима наше сарадње. 
Све је почело да се дешава почетком ове 
године, али су нас ометали временски 
услови и моје здравствено стање, па 
је терапијско јахање почело тек у мају 
са једном групом ученика ваше школе. 
Захваљујући Мирјани еветовић и јелени 
јањић, цела акција прикупљања средстава 
за финансирање тераписјког јахање је 
добила велику медијску пажњу.

Какве су реакције родитеља и деце на 
терапијско јахање?
колико је мени познато родитељи су врло 
задовољни. редовно доводе децу на јахање 
и као они, и ја сам врло задовољна.

Који резултати су постигнути?
резултати су највидљивији код 
координације. једно дете је после 2 месеца 
почело да вози бицикл, што је до тада 
узалуд покушавало. друго дете користи и 

леву и десну руку посебно, док је пре тога 
користио само обе руке заједно. једна 
девојчица се ослободила и почела да 
прича. Сада одговара на питања.

Да ли сте задовољни постигнутим 
резултатима?
ја сам задовољна напретком. код 
сваког детета се види помак. радимо 
непуних 5 месеци, тако да је потребно 
још много времена. терапијско јахање 
није антибиотик, који делује за пар дана. 
Потребно је много времена, стрпљења и 
дисциплине.

Какви су Ваши планови за даљи рад?
родитељи се боре даље. обратили су се 
поново медијима и траже донаторе, како 
би се терапијско јахање наставило. Што се 
мене и мог коња Фарине тиче, ми смо ту. 
Ми бисмо волели да радимо са овом групом 
деце и даље, јер нису само они заволели 
Фарину, него смо и ми заволели њих.

Када и како је почела Ваша сарадња 
са Школски центром за васпитање и 
образовање слушно оштећених лица из 
Суботице?
Све је почело од стране једне мајке, 
Мирјане еветовић из клуба родитеља 
Школског центра. Наставница  јелена 
јањић ме је информисала о Школском 
центру и могућностима наше сарадње. 
Све је почело да се дешава почетком ове 
године, али су нас ометали временски 
услови и моје здравствено стање, па 
је терапијско јахање почело тек у мају 
са једном групом ученика ваше школе. 
Захваљујући Мирјани еветовић и јелени 
јањић, цела акција прикупљања средстава 
за финансирање тераписјког јахање је 
добила велику медијску пажњу.

Какве су реакције родитеља и деце на 
терапијско јахање?
колико је мени познато родитељи су врло 
задовољни. редовно доводе децу на јахање 
и као они, и ја сам врло задовољна.

Који резултати су постигнути?
резултати су највидљивији код 
координације. једно дете је после 2 месеца 
почело да вози бицикл, што је до тада 
узалуд покушавало. друго дете користи и 

леву и десну руку посебно, док је пре тога 
користио само обе руке заједно. једна 
девојчица се ослободила и почела да 
прича. Сада одговара на питања.

Да ли сте задовољни постигнутим 
резултатима?
ја сам задовољна напретком. код 
сваког детета се види помак. радимо 
непуних 5 месеци, тако да је потребно 
још много времена. терапијско јахање 
није антибиотик, који делује за пар дана. 
Потребно је много времена, стрпљења и 
дисциплине.

Какви су Ваши планови за даљи рад?
родитељи се боре даље. обратили су се 
поново медијима и траже донаторе, како 
би се терапијско јахање наставило. Што се 
мене и мог коња Фарине тиче, ми смо ту. 
Ми бисмо волели да радимо са овом групом 
деце и даље, јер нису само они заволели 
Фарину, него смо и ми заволели њих.

Интервју: Сара Сајц, терапеут

Терапијско јахање

Шта су рекли родитељи?
Зорица Џинић, Нинина мама
Да ли сте задовољни резултатима терапијског јахања?
јако сам задовољна. у ових пет месеци се Нинина координација покрета знатно 
поправила и она је сигурнија сваки пут кад оде на терапију. 
Како је Нина реаговала на терапијско јахање?
Нина јако воли да иде на јахање. одлично је реаговала већ први пут, јер воли коње.

Дијана Кутле, Лукина мама
Да ли сте задовољни резултатима тераписјког јахања?
Задовољни смо. лука ради вежбе за јачање леве стране тела и за држање.  Приметили 
смо велики напредак у моторици. 
Како је Лука реаговао на терапијско јахање?
лука ужива у одласцима на терапијско јахање. једва чека да иде. Слуша Сару и активно 
учествује у вежбању. воли да мази коња након завршеног третмана, а највише воли да 
храни Фарину шаргарепом.

Ј.Б.
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Књига

Пет пријатеља

књиге за децу „Пет пријатеља“ чине серијал од 
21 књиге о познатој петорки.  у свим књигама 
су главни ликови Џулијан, дик, ана, Џорџ и пас 
тимоти. они сваке године заједно проводе распуст 
и због своје знатижеље западају у разне проблеме. 
из авантуре у авантуру они постају све бољи 
пријатељи. радња је смештена у енглеској. ове књиге су преведене на више од 40 језика 
и веома су популарне.
Писац: енид Блајтон

Серија

Плач виолине

главни ликови у турској серији 
„Плач виолине“ су кенан, 
лемија, Џемал и кавидан. 
кенан је музичар који је постао 
познати виолиниста, али је због 
каријере жртвовао љубав. он 
је био заљубљен у лемију, али 
јој то није признао, јер је била 
сиромашна. он је себи нашао 
богату жену да му помогне у 
каријери. његова жена кавидан је била успешна пословна жена. ламија ће се удати за 
Џамала, кад њему умре прва жена лејла. ово је љубавна прича четворо људи. 

Бојан Бедић и Љубица Жигић, 
ученици VII разреда основне школе

Филм

Како да дресирате свога змаја

Наша препорука у овом броју је цртани 
филм „како да дресирате свог змаја“. 
радња овог цртаног филма се одвија у 
свету викинга. главни јунак је Хикап, који 
је хтео да се докаже пред својим оцем 
и направио је топ, како би убио змаја. 
када је нашао змаја којег је ранио тим 
топом, они су се спријатељили. Змај је 
њему показао гнездо главног, злог змаја, 
због којег су сви змајеви крали овце од викинга. Хикап, његов отац и остали викинзи су 
нашли то гнездо, убили главног змаја и после тога су викинзи и змајеви живели у слози. 
излазак филма „како да дресирате свог змаја 2“ је најављен за следећу годину.

Милан Жигић, 
ученик VII разреда основне школе
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Да ли сте знали да...

...на планети Земљи има толико злата да може да је прекрије у слоју од 
једног метра?
...крокодили не могу да избаце свој језик напоље?
...ексими имају преко 15 речи з анашу реч „снег“?
...је немогуће полизати свој лакат?
...су слонови једине животиње које не могу скакати?
...је кикирики један од састојака динамита?
...мачке не осећају сладак укус?
...је нојево око веће од његовог мозга?
...је пецање најучесталији спорт на свету?

ПРОНАЂИ РАЗЛИКЕ / TANÁLD MEG A KÜLÖMBSÉGEKET

Р Е Б У С И

Л K=T Ш

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ш А Л Б А Т Ш П С

К А Т Е Д Р Е О У

О Л О В К А С Е Н

Л Е Њ И Р Ђ Т Ч Ђ

А П Е Л Е Е А А Е

Ј А Р А Д Е Р Ц Р

Е К Ш К А О И Л А

Пронађи следеће речи:

ШКОЛА, ОЛОВКА, ЛЕЊИР, 
ЛЕПАК, КРЕДА, РЕДАР, 
ШЕСТАРИ, ДЕТЕ, ЂАЦИ, 
ТАБЛА, СУНЂЕРИ, КАТЕДРЕ

Од слова која су остала састави 
решење.

_ _ _ _ _     _ _    _ _ _ _ _ _

о с м о с м е Р к а

Бели је на потезу, мат у другом потезу
Világos lép, matt a második lépésben

ПОВЕЖИ БРОЈЕВЕ / KÖSD ÖSSZE A SZÁMOKAT ШАХ / SAKK

РЕШЕЊА

Ребус
Метал, Трава, Школа

Осмосмерка
Школа је почела



градСка кућа, 
VII раЗред

Марија ШарЧевић, у Школу 
долаЗиМ...

дијаНа еветовић, даН

ЉуБица жигић, дворац ФаНаСт

Никола роговић, Моја кућаСара БуЉевић, Море

Митар ратковић,
 круШка

вуЧица Мировић, Ноћ

аНдреа авраМовић, 
грожђе

НеНад калак, Моја 
кућа

дијаНа ива ШајНовић, 
Школа



ДОБРО СЕ ДОБРИМ ВРАЋА

Љубица Жигић, ученица VII разреда основне школе


