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Посета галерији

2. децембра 2013. године ученици су посе-
тили модерну галерију „Ликовни сусрети“, 

на којој су погледали радове од глине које 
су направили штићеници геронтолошког 
центра из Суботице.

Шаховски турнир

2. децембра 2013. године у просторијама 
отвореног универзитета организован је 
шаховски турнир на којем су учествовали 
чланови школске шаховске секције. Турнир 
је организовало Удружење ампутираних и 
рођених са малформацијама из Суботице. 
они су доделили ученицима Школског 
центра медаљу, као награду за најмлађе 
учеснике турнира.

Концерт

централна манифестација поводом 
Недеље особа са инвалидитетом одржана 
је 3. децембра 2013. године. Наступали 

Недеља особа са инвалидитетом

Поводом дана особа са инвалидитетом (3. децембар) оиСШ „Жарко зрењанин“ из 
Суботице је од 2. децембра до 6. децембра 2013. године организовала различите 

манифестације у оквиру Недеље особа са инвалидитетом. Ученици Школског центра су 
учествовали у многим активностима.



5

су многи извођачи који су певали и 
рецитовали. Наступио је и инклузивни хор 
„Музика срца“. главни извођач је била 

певачица Неда Украден. После наступа у 
атријуму градске куће отворена је продајна 
изложба на којој су посетиоци могли да купе 
и радове ученика Школског центра. 

Мала школа знаковног језика

5. децембра 2013. године у градској кући 
је одржана Мала школа знаковног језика. 
Сви који су је посетили радионице које 

су организовали ученици и професори 
Школског центра,  упознали су се са 
основама знаковног језика.

Међународни дан особа са инвалидитетом 
се обележава од 1992. године када је 
генерална скупштина Уједињених нација 
позвала све земље да обележе тај дан 
како би се особама са инвалидитетом 
обезбедила равноправност у друштву.

Емилија Шимонковић и Љубица Жигић
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Поводом новогодишњих празника у 
фискултурној  сали Школског центра, 18. 
децембра 2013. године одржана је приредба. 
Сви ученици су имали прилику да покажу своје 
таленте. Било је плеса, кратких, смешних 
скечева, рецитација и представа. Публика, 
коју су чинили родитељи и наставници, била 
је одушевљена, што је показала гласним 

аплаузом. На крају приредбе сви ученици 
су позвали деда Мраза, који их је за ову 
успешну приредбу наградио пакетићима.

„једва чекам нову приредбу да поново 
глумим“, рекао је Лука после представе.

Бојан Бедић, ученик VII 
разреда основне школе

18. децембра 2013. године, дом у 
Школском центру посетиле су две гошће, 
Мaрта Перц и елвира рењчењи Хајнал, 
новинарке Хет Нопа. оне су нам донеле 
много новогодишњих поклона који су нас 
одушевили. Ми смо њих такође обрадовали. 
Припремили смо им поклоне које смо сами 
правили. 

Милан Жигић, ученик VII 
разреда основне школе

Новогодишњи поклони

Новогодишња приредба
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19. децембра 2013. године, Школски 
центар су посетили ученици и наставници 
школе „клуг Петер“ из Сегедина. они су, 
као и претходних година, ученицима донели 
новогодишње пакетиће. Ученици су своју 
захвалност изразили приредбом коју су 
приредили гостима из Мађарске. Ученици 
су се дружили са својим вршњацима, а 
наставници су размењивали искуства. 

„Сва дружења наших школа пролазе у 
добром расположењу. ова посета је и нама 
била важна, јер су наши ученици имали 
прилику да виде шта раде ученици који у 
Школском центру похађају смерове маникир, 
педикир и фризер . То ће им помоћи у одабиру 
будућег занимања“, рекао је Норберт Хорват, 
директор школе „клуг Петер“ из Сегедина.

Виолета Свирчев, ученица III разреда 
средње школе

Гости из Мађарске
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Изложба „Различити, 
а исти“

У холу отвореног универзитета у 
Суботици, у понедељак 16. децембра 
2013. године, одржана је,  десета по реду, 
изложба „различити, а исти“ . На изложби 
су поред Школског центра учествовали и 
оиСШ „Жарко зрењанин“ и геронтолошки 
центар из Суботице. изложба је отворена 
кратком приредбом на којој су учествовали и 

зумба играчи Школског центра. На изложби 
„различити, а исти“ , која је била продајна, 
показали смо радове направљене у оквиру 

креативних радионица у школи и дому. 
Било је ту новогодишњих икебана, украса за 
јелку, свећњака и разних других предмета.  
изложба је била веома успешна.

Јожеф Хека, 
ученик I разреда средње школе

Новогодишњи 
базар

13. децембра 2013. године ученици 
Школског центра су учествовали на 
Новогодишњем базару  у Новом Саду. ова 
продајна изложба се одржала у холу зграде 
Владе аутономне покрајине Војводине, а 

организована је од стране Покрајинског 
секретаријата за образовање, управу и 
националне заједнице. Сви ученици који 
су учествовали су добили новогодишње 
пакетиће. ово је била одлична прилика да 

школе за ученике са сметњама у развоју 
покажу рукотворине својих ученика, а 
да запослени у Влади Војводине покажу 
хуманост на делу куповином разних украса.

Јована Угарковић, 
ученица II разреда средње школе
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Светлећа журка

У среду 19. децембра 2013. године, одржана је Светлећа журка у фитнес клубу „Бордер“. 
Журку је организовала Мелита остојић, инструкторка зумбе, која држи тренинге зумбе и у 
Школском центру. Журка је била весела. Сви су плесали, смејали се и скакали. 

„На зумба журци је било екстра“, рекао је данијел коломпар. давид ритец је рекао да се 
провео на журци као никад у животу.

Ерика Апро, 
ученица средње школе

Међународно такмичење у стоном тенису и шаху

од 15. до 17. новембра 2013. године у Сегедину је одржано међународно такмичење у 
стоном тенису и шаху на којем смо учествовали и ми, ученици Школског центра. На овом 
такмичењу смо били веома успешни. арон Фехер је освојио прво место у стоном тенису, а 
атила Такач друго место. арон и атила су освојили прво место у такмичењу мушких парова. 
јована Угарковић и атила су се изборили за друго место у такмичењу мешовитих парова. 
Шаховски турнир је такође био успешан. златну медаљу је освојио атила, а бронзану 
Норберт Шипош. Норберт се у брзопотезном шаху изборио за друго место. Себастиан Нађ, 
који води шаховску секцију Школског центра, веома је задовољан постигнутим резултатима.

Јована Угарковић, 
ученица II разреда средње школе
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Хор Музичке школе из 
Суботице

У четвртак 19. децембра 2013. године, 
Школски центар су посетили ученици средње 
Музичке школе из Суботице. Хор Музичке 
школе нам је поводом новогодишњих 
празника, приредио кратки концерт који се 
свима допао, посебно вишегласно певање. 
Након концерта сви заједно су се дружили. 
Надамо се да је ово почетак пријатељства 
између Школског центра и Музичке школе из 
Суботице. радо ћемо их угостити поново. 

Зорица Пејин, 
ученица III разреда средње школе 

Изложба 

Поводом школске славе Свети Сава, у 
Школском центру је 28. јануара 2014. године 
отворена изложба радова које су ученици 
направили у склопу ликовне секције у дому 
Школског центра. они су испробали различите 
технике сликања и показали своје таленте. 

Милан Жигић, 
ученик VII разреда основне школе

Мала школа знаковног 
језика

У Школском центру је 2. децембра 2013. 
године организована Мала школа знаковног 
језика. Неколико ученика  и професора 
наше школе је суботичким средњошколцима 
и њиховим професорима одржало кратко 
предавање о језику особа оштећеног слуха. 
Након кратког предавања средњошколци 
су кроз разне игре имали прилику да 
употребе знаковни језик. Сви су научили по 
неколико гестова. На крају радионице, која је 
средњошколце одушевила, договорено је да 
се дружење ускоро настави. 

Емилија Шимонковић, 
ученица I разреда средње школе
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Зима у мом селу

зима је лепа јер кад пада снег, моје 
село изгледа лепше. Путеве, брегове, 
њиве, дрвеће и куће прекрије снег и све се 
бели. Мала деца воле зиму, јер могу да се 
санкају и грудвају. Ми, велика деца, је не 
волимо толико. зима је хладна и стално 
смо прехлађени. Понекад, и ми идемо на 
санкање. На трактор закачимо десет санки 
и вуку нас кроз цело село. Понекад и ја 
возим малу децу. они се тада смеју, вриште 
и уживају и буде јако узбудљиво гледати их.  
Волим када се вратим у време кад сам био 
мали и поново уживам као тада.

Ален Фехер, 
ученик III разреда средње школе

Први снег

када је падао први снег ишла сам да шетам 
по штранду. Тамо су била мала деца, која 
су се санкала. они су уживали и радовали 
се што је напокон пао први снег. и ја сам 
била срећна због њих. и ја сам се радовала 
док сам гледала прве пахуље које падају 
на земљу. Сада када је снег пуно нападао, 

више ми није тако занимљиво. Волим снег, 
али само док га гледам кроз прозор. 

Зорица Пејин, 
ученица III разреда средње школе

Зима на Тиси

У мом граду је зима јако лепа. Волим да 
посматрам снег кроз прозор моје топле собе. 
Понекад чистим снег испред куће. Пустим музику 
и полако радим. Уз рад се брзо угрејем. Највише 
волим зими да одем на Тису.  одем у парк и 
сама шетам сатима. Тада је тамо мирно и тихо. 
Понекад седнем у чамац и гледам предивну 
природу прекривену снегом. То је право уживање. 

Виолета Свирчев, 
ученица III разреда средње школе
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 A Žarko Zrenjanin Gyógypedagógiai 
Általános és Középiskola, a szabadkai Szociális 
Munkaközpont, a Disztrófiában Szenvedők 
Észak-Bácskai Egyesülete, a Paraplégiások 
Egyesülete, valamint a ’90-es Évek Háborús 
Veteránjainak Szervezetének rendezésében és 
az önkormányzat támogatásával megtartották 
a Fogyatékkal élők hetét, amely során 

számos olyan problémára mutatnak rá a 
szakemberek, amelyek nehezítik a fogyatékkal 
élők beilleszkedését a társadalomba. Ezen a 
rendezvényen a mi iskolánk is részt vett, ifjú 
sakkcsapatunkal.

Az egész esemény öt napig tartott, a fő 
rendezvényre kedden délután 18 órakor került 
sor a városháza dísztermében. Az eseményen 
bemutatkozott a Szívmuzsika inklúziós énekkar, 

továbbá műsorral sziveskedtek a Žarko Zrenjanin 
Gyógypedagógiai Általános és Középiskola 
Felnőttek Napközijének védencei, a Kolevka 
Gyermekotthon napközijének védencei, és a 
mi iskolánk védencei is. Az esemény megnyitó 
kiállítással kezdődött, és ez alkalommal egy kis 
koncertet adott  Neda Ukraden. A Fogyatékkal 
élők hete alkalmat adott arra is, hogy olyan 

problémákra mutassunk fel, amelyekkel a 
fogyatékkal élők minden nap találkoznak.  
Védenceink, a kis sakkozók, nagyon szépen 
bemutatkoztak ezen a rendezvényen, nagyon 
erős ellenfélnek minősültek az idősebb 
ellenfelek iránt és a jutalom ki se maradhatott 
volna. Elismerésként három érmet is kaptak mint 
a legfiatalabb játékosok ezen a rendezvényen. 
Külön köszönet Ljubica Zavarkonak.

Nagy Szebasztián

Az ünnepi hangulat fokozása még hatásosabb 
lett amikor a szabadkai Zeneiskola énekkara 
bejelentette hogy meglátogat bennünket. 
Igazi meglepetés volt amikor vagy 100 tanúló 
bevonult és csodálatos módon néhány alkalmi 
dallal meglepett bennünket. Nem győztünk csak 
ámulni- bámulni milyen szépen és egyszerűen 
előadták a dalaikat. Nagyon szépen köszönjük 
nekik hogy ránk is gondoltak és csodálatos 
élményben részesítettek bennünket. Nagy 
köszönet !!!

Ferenc Sebők

A  FOGYATÉKOSSÁGGAL  ÉLŐK  HETE

A  SZABADKAI  ZENEISKOLA  ÉNEKKAR TANULÓI  
LÁTOGATOTTAK  EL HOZZÁNK

Tanulóink éneklés közben Neda Ukradennal Korponai Aleksz, Kalak Nenad és IlićTibor
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December utolsó hetében a szokásokhoz 
híven a szegedi testvériskola is meglátogatott 
bennünket és szép alkalmi ajándékokat 
hozott  a tanúlóink részére. Ezúton szeretnénk 
megkösszönni nekik a figyelmességet és a 
sok szép csomagot.Kedves vendégeink a 
rövid találkozást arra használták fel, hogy 
barátságunk még meghittebb legyen és a 
tanulók és tanárok kellemes élményekkel 
távoztak. Sikeres Új esztendőt kivántak, amit 
mi is viszonoztunk !!!! Ez az együttműködés 
már hagyományos és szeretnénk még fokozni. 
Gyermekeink barátsága példaértékű, de a 
kollektíva dolgozói is őszinte barátok. Abban a 
reményben, hogy az új évben is lesz sok- sok 
közös tevékenységűnk nagy szeretettel várjuk 
az újabb találkozást.

Ferenc Sebők

A Hallássérűltek Iskolaközpontjának 
tanúlói részt vettek február másodikán azon 
az asztalitenész tornán amit a beteg Sandra 
Svorcán szabadkai tanúló megsegítésére 
szerveztek. Csapatunkat hat tanuló: Gelanyi 
Leónszió, Kolompár Dániel, Fehér Áron, Ritec 

Dávid, Mikluc Marko és Takács Attila alkotta. 
Vezetőjük Kresić Milorad és Sebők Ferenc 
voltak. A nevezési díj és a nemes gesztus 
reményt ad a kívánt összeg összegyüjtéséhez 
amivel  hozzájárúlhatunk gyógyulásához. 

Ferenc Sebők

A  SZEGEDI TESTVÉRISKOLA TANULÓI ÉS TANÁRAI 
MEGLÁTOGATTAK BENNÜNKET

ASZTALITENÉSZ TORNÁ SANDRA SVORCAN 
SZABADKAI TANÚLÓ MEGSEGITÉSÉRE

Horvát Norbert a szegedi Klúg Péter Óvoda, Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógia 
Módszertani Intézmény igazgatója adja átt az 

ajándékcsomagokat védenceinknek.

Ferenc Sebők nevelőtanár, Ritec Dávid , Kolompár Dániel, Mikluc Marko, Fehér Áron, Gelanyi Leónszió, Takács Attila 
és Kresić Milorad testnevelő tanár.



16

ASZTALITENISZ- ÉS SAKKVERSENY SZEGEDEN

Hagyományosan immár 23. éve  Sze-
geden, a szegedi Klúg Péter Óvoda, Ál-
talános Iskola rendezte meg  a Hal-
lássérültek Országos Diákbajnoksága 
keretében az asztalitenisz- és sakkversenyt.   
“ Ebben az évben valamennyi hallássérültek 
oktató intézménye elküldte legjobb versenyzőit, 
sőt ebben az évben – immár hagyományosan - 
hozott csapatot a kolozsvári iskola is és persze 
mi is szabadkáról, így jelenlétünkel nemzet-
közivé vált a verseny.” mondta Kresić Milorad 
testnevelő tanár. 

“November 15,16 és 17 én a szegedi test-
vériskola szervezésében részt vettünk a meg-
hívásos asztalitenésztornán. Ahol a magyar-
országi Hallássérűlt iskolák mellett részt vett 
még a kolozsvári testvériskola is és a mi kis 
csapatunk. Asztalitenész és sakk verseny volt. 
A sakk verseny győztese Takács Attila iskolánk 
tanúlója, mig Sipos Norbert a harmadik helyet 
tudhatta magának. Gyorslépéses mezőnyben 
viszont ismét Sipos Norbert  tanúlónk második 
lett. Asztalitenészben sem kellett szégyenkez-
nünk, mert az egyéni fiú torna győztese  máso-
dik alkalommal Fehér Áron lett, mig a második 
helyet is mi nyertük Takács Attila személyében. 
De itt még nincs vége mert a vegyes páros is ( 
Takács-Ugarković összeállításban) egy nagyon 
szép harmadik helyezést ért el.” mondta Sebők 
Ferenc nevelőtanár. 

Részt vevő intézmények: Debrecen – Hallás-
sérültek Egységes Módszertani Intézménye , 
Kolozsvár – Kozmutza Flóra Hallássérültek 
Speciális Iskolája, Eger - Mlinkó István EGYMI , 
Budapest – Hallássérültek Tanintézete, Kapos-
vár – Duráczky EGYMI, Sopron – Tóth Antal 
EGYMI , Vác – Cházár András Általános Isko-

la , Szeged – Klúg Péter Általános Iskola , Sza-
badka  – Hallássérültek Speciális Iskolája. 

A mérkőzések során látható volt az, hogy 
egész éves felkészítő munka előzte meg a 
küzdelmeket, a gyerekek igazán kitettek magu-
kért.A verseny díjazásai érem, oklevél és tárgy-
jutalmak voltak. Mivel a verseny középpontjá-
ban a sport állt, ezért különösen nagy örömet 
okozott a gyermekek számára, hogy olyan esz-
közöket vehettek át díjként, melyeket aktívan 
tudnak használni a tanév hátralévő részében. 
Az asztalitenisz versenyt ebben az évben is a 
legjobb csapatunk űzte. 

“Jól felkészített bennunket Kresić Milor-
ad testnevelő tanárunk, és Sebők Ferenc 
nevelőnk, egész hónapokat gyakoroltunk a 
csapattal és hát a jutalomrol nem maradtunk 
le.”- mondta Fehér Áron ki egyéniben arany ér-
met szerzett iskolánknak.” Nagyon jól éreztük 
magunkat Szegeden, hiszen igazi testvéries 
kapcsolatot tartunk a szegedi srácokkal,...hát 
most elvertük őket, jobbak voltunk, de az biztos 
hogy jövőre ismét nehéz lesz, nagyon fel voltak 
készülve, de hát nem volt annyi szerencséjük 
mint nekünk” mosolyogva mondta Takács Attila.

Sakkozóink csapata első helyezett lett a ren-
dezett versenyen. Egyéniben az első, és a har-
madik helyet is megszerezték. A benevezett 9 
csapat 24 sakkozója ült asztalhoz, a partikat 9 
fordulós svájci rendszerben játszották le. Egyé-
niben Sipos Norbert harmadik  helyezett lett, a 
lehetséges 9-ből 7 pontot megszerezve, Takács 
Attilának pedig  az első helyét jelentette a 10 
pontja. “ Hú, micsoda jó érzés a dobogó legfelső 
fokára állni, nagyon örültem, tavaly lemaradtam 
az éremről kétszer is szerencsétlenül elnéztem 
a dolgokat, és hogy igazán megvaljam az idén 
nagyon felkészültem és azzal a szándékkal jöt-
tem hogy elsöpörjem ellenfeleimet, hát ez meg 
is történt minden partit megnyertem, az enyém 
az arany”- nevetve mondta Takács Attila. Ez 
után pedig a sakkozók újra asztalhoz ültek, 
most viszont gyorsan kellett játszani gyorslé-
pésekkel, újra szabadkai siker született, Sipos 
Norbert tudhatta magának az ezüstérmet!

 “Nagyon boldog voltam, márt csak azért is, 
mert mielőtt versenyre indultunk a szakkör ta-
nárunknak Nagy Szebasztiánnak el kellet dön-
teni hogy én, vagy honfitársam vegyen részt 
ezen a versenyen,...nagyon, de nagyon örül-

A „szegedi expedició”, tele érmekkel
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KARÁCSONYI CSOMAGOK  A  KOLLÉGIÚMI  
TANÚLÓK  RÉSZÉRE

“KÜLÖNBÖZŐEK,  DE  MÉGIS 
EGYFORMÁK” - KIÁLLÍTÁS

tem hogy én nyertem el bizalmát, nyertem egy 
harmadik és egy második helyezést így nem 
okoztam csalódást, nagyon sokat gyakoroltunk, 
és Milorad Maravićnak is tudható a köszönet hi-
szen ő is felkészített bennünket igazán. Anyu-
nak szeretném ajándékozni ezt a sikert hiszen 

mindig aggódik irántam, már alig várom a hét-
végét hogy haza mehessek és megmutassam 
az érmet.” mondta Sipos Norbert.

Nagy Szebasztián & Sebők Ferenc

A decemberi tartalmas program a diákjaink 
részére  december 18- án érte el fénypontját. 
Elvira Renycsényi Hajnal a Hét Nap újságírója 
és Perc Márta a Caritasz önkéntese jóvoltából, 
valamint Sebők Ferenc nevelőtanár szerény 

segítségével 70 darab karácsonyi csomagot 
készítettek a kollégiúmi tanúlók részére. Nagy 
szeretettel jöttek vendégeink és a télapó segít-
ségével csomagosztás történt. Minden tanúló 
korához mérten nagyon szép csomagot kapott. 
Nagy- nagy öröm volt, mert nem számítottak 
ilyen szép meglepetésre. De ha már minket 
megleptek mi sem maradtunk szégyenben, 
mert a kis képzőművészeink Törköly Timea 
irányításával nagyon szép alkalmi ajándékokat 
készítettek a kedves vendégeknek. A látottak 
alapján megállapitottuk hogy Ők is elégedettek 
voltak és kölcsönösen nagy- nagy örömet sze-
reztünk egymásnak. Kedves vendégeinknek 
nagy köszönet és szivesen várjuk őket, akkor 
is, ha nem hoznak semmit, nekünk kedves ven-
dégek lesznek.

Ferenc Sebők

December elején iskolánk tanulói két kiállítá-
son is részt vettek. 

A fogyatékkal rendelkezők hete keretein be-
lül közösen a Gerontológiai Intézet és a Žarko 
Zrenjanin iskola valamint a mi tanulóink közös 
kiállításán a Városháza előcsarnokában. Kará-
csonyi és Újévi díszeket és alkalmi tárgyakat 
készítve -eladással egybekötött rendezvényen. 
Szép összeg folyt be, amiből újabb anyagokat 
tudunk vásárólni a következő ilyen rendezvény-
hez való résztvételhez.  Sok sok látogató csak 
nézte és élvezte, hogy a gyerekek milyen ügyes 
munkákat készítettek.  Felkészítő tanáruk Ter-
kel Timea volt, persze a többi nevelő is kivet-
te  részét a munkából, ki - ki a maga módján. A 
rendezvény nagy visszhangot keltett városi ber-
kekben és a tanúlók is nagyon bűszkén vették 
tudomásúl, hogy valaki felfigyel a munkájukra. 
Ez a rendezvény - kiállítás még egy hét múlva 
a Tartományi Oktatási Minisztériúm is meghívta 

ahol szintén osztatlan sikert aratott !!! Elisme-
rés a tanúlóknak és a felkészítő tanároknak !!! 
Gratulálunk !!!!

Ferenc Sebők
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FILM : Gyakornokok 
(The Internship)

“ Habár nem az évezred filmje,nem volt 
rossz. A fő mondanivalója tetszett és meg is 
értettem miszerint a világ már csak a számító-
gépből áll, elvesznek a kommunikációs kész-
ségek az emberi kapcsolatok és már csak a 
‘70-esek tudják,hogy milyen telefon és szá-
mítógép nélküli lét.  Két 40 év körüli férfinak 
megszűnik az állásuk,mert már senki sem 
használ karórát.Ezért Nick és Billy belátják: a 
számítástechnikában van a pénz. Csak egy 
a baj: egy picit se értenek hozzá. De elhatá-
rozták ,hogy elmennek gyakornokoskodni a 
Google-hoz,ahol életre-halálra való harc folyik 
a teljes munkaidős álomállásért. Csapatokba 
verődnek, és meg kell nyerniük pár versenyt 
ahhoz,hogy ők legyenek az a bizonyos 5% aki 
bekerül. Nekem nagyon tetszett”- mondta Ta-
kács Attila. 

KÖNYV : Carrie Naplója
“Carrie Bradshaw egy kisvárosi lány, aki 

nem félt nagyot álmodni. Mindig is New York-
ba vágyott gyerek kora óta , ahol  íróként akar 
elhelyezkedni. ...de először is el kell végeznie 
a 12.osztályt.” mosolyogva idézi nekünk Gu-
lyás Lidija.

 “Az utolsó évben lévő végzősök közt már 
egyedül Carrie volt szűz a maga 17 életévé-
vel és ezt nagy tragédiaként fogja fel.A tanév 
első napján feltűnik egy fiú, Sebastian Kydd, 
és Bumm rózsaszín köd és Carrie szerelmes 
lesz. Egy idő múlva összejönnek, de egy 
barátnő árulása miatt szétmennek. Carrie-t 
felvették egy nyári szemináriumba ami Man-
hattan-ben van és elkezdődik az igazi élete.” 
mondta Filák Hermina.

  “Nekem tetszett a könyv,  Carrie karaktere 
pozitív volt számomra, mert mindig tudta mit 
akar, nem adta meg magát könnyen,  ambi-
ciózus, író akart lenni. Ezek voltak benne a 
pozitívak.”- mondta Szűcs Mária.
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Школски центра ће ускоро имати сензорну 
собу. Шта је сензорна соба и за шта се користи 
објаснила нам је драгана Станић, соматопед 
у Школском центру, која је завршила обуку за 
рад у сензорној соби.

Шта је сензорна интеграција?

Сензорна интеграција је организација 
сензација које примамо путем чула, да би 
се извршила одређена сврсисходна, ка 
циљу усмерена активност. То би значило 
да све информације које примамо путем 
чула, долазе до цНС-а где се обрађују и 
омогућавају нам да вршимо неку активност. 

Када говоримо о сензорно интегративној 
дисфункцији?

када сензорни систем не функционише 
добро, тада говоримо о сензорно 
интегративној дисфункцији. Сензорно 
интегративна дисфункција настаје када 
мозак није у стању да обради информације 
које добија путем чула, што онемогућује 
спремност индивидуе да учи, као и 
организацију њеног понашања. Сензорно 
интегративна дисфункција може да се уочи 
у најранијем добу, још код беба и мале деце. 
она су или превише плачљива, раздражљива 
или могу бити потпуно мирна. Не воле да им 
се секу нокти , чешља коса или умивају. Смета 
им благ додир, гласан говор или музика, или 
је превише траже, жмиркају јер им смета 
светло или превише гледају у светлеће 
рекламе. делују неспретно и трапаво, посрћу 

при ходу... често се поремећај сензорне 
интеграције јавља код аутистичног спектра 
поремећаја, церебралне парализе, адХд, 
код особа са сметњама у учењу...  

Како може да помогне терапија сензорне 
интеграције?

Терапија сензорне интеграције може 
да помогне да се побољша сензорно 
процесирање, да се подигне самопоуздање и 
самопоштовање, саморегулација, а највише 
да се развију вештине. Помаже да дете боље 
функционише у свакодневним активностима.
Третман се спроводи у сензорној соби и 
заснива се на стимулацији чула. 

По чему је сензорна соба посебна?

Сензорна соба је опремљена разноврсном 
опремом и справама: струњачама, 
љуљашкама, базеном са лоптицама, 
тунелима, тобоганима, коцкицама... 

Ко спроводи третман?

Третман сензорне интеграције 
спроводе  сертификовани терапеути 
сензорне интеграције. Терапеут спроводи 
и прилагођава третман у зависности од 
индивидуалних потреба детета, кроз 
одабране терапијске интервенције и игру, 
пратећи његова интересовања, што је 
најбољи пут да се оно осећа успешно и 
сигурно у ономе што ради.

Ј.Б.

 
 

интервју: драгана Станић
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Књига

чаробњак из оза
Писац: Л. Френк Баум

ова књига говори о девојчици дороти која је живела мирно у канзасу 
све док је торнадо заједно са кућом и псом Тотоом није однео у земљу 
оз. она покушава да пронађе чаробњака из оза, како би се вратила 
својој кући. Са њом су на пут кренули страшило које говори, лимени 
човек и лав кукавица. ова књига описује њихове авантуре.

Серија

Сила
„Сила“ је турска серија. 

главна јунакиња је прелепа 
девојка Сила која је као 
трогодишња девојчица 
продана богатој породици у 
истанбулу. После свог 18. 
рођендана она је срела брата 
и оца, иако је мислила да јој 
прави родитељи нису живи.

Љубица Жигић, 
ученица VII разреда основне 

школе

Филм

Трансформерси
Филм Трансформерси има 3 наставка: Трансформерси, освета пораженог и Тамна страна 

Месеца. ове године стиже и четврти део. Сви наставци имају заједничку тему, борбу између 
добрих Трансформерса, аутобота и лоших Трансформерса, десептикона. они су две врсте 
ванземаљских робота који имају моћ да се претворе у аутомобиле. 

Алберт Буњаку и Лука Кутле, 
ученици VII разреда основне школе
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Да ли сте знали...
...да мачке не осећају сладак укус.
...да неки ескими користе фрижидере како би спречили потпуно 
смрзавање хране.
...да лептир осећа укус преко својих ногу.
...да је језик најјачи мишић у људском телу.
... да се топла вода смрзава брже од хладне воде.
...да човек у просеку изговори 5 000 речи на дан.
...да бува може да прескочи раздаљину 350 пута већу од дужине 
свога тела (као када би човек прескако по 600 метара).

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Пронађи следеће зимске 
појмове: 

рукавице, капа, снег, санке, лед, 
скије, распуст, клиза, грудва, 
хладно, чизма, мраз, иње

од слова која су остала 
састави решење.

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _

         

ПоВеЖи БројеВе
KÖSD ÖSSZE A SZÁMOKAT ШаХ / SAKK

Világos lép, matt második lépésben

Бели игра, мат у другом потезу



даНиеЛ коЛоМПар, 
кЛоВН

аЛБерТ БУњакУ, СВеТи СаВа

криСТијаН чордаШ, 
ПорТреТ

дијаНа еВеТоВић, 
СНеШко БеЛић

драгоСЛаВа БаракоВић, 
Моји ЉУБиМци

иЛија МарУШић, аУТоМоБиЛи

еЛВира цВијаН, гаЛеБоВи
јаСМиН ШоШ, 

ПроЛеће

аЛБерТ БУњакУ, Брод



ТИТАНИК

Mилан Жигић, ученик VII разреда основне школе


