
 

 

Л  Е  Т  О  П  И  С   
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É  V  K  Ö  N  Y  V 
 

MILOJE ČIPLIĆ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TÖRÖKBECSE 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 



 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

 
Одељ. 

 
Учионица 

 
Одељењски старешина 

 
Наставни језик 

I -1 1 Катица Давидовић српски 
I- 2 2 Александра Петрашков Блажин српски 
I -3 3 Ерика Шаму мађарски 
II- 1 6 Саша Мошорински српски 
II -2 10 Снежана Вребалов српски 
II - 3 12 Силвиа Варга мађарски 
III - 1 8 Зора Ракић српски 
III -2 13 Мања Бугарски српски 
III- 3 7 Мелинда Фабијан мађарски 
IV-1 15 Александра Попов српски 
IV-2 5 Олга Мирков српски 
IV-3 9 Агота Полак Фехер мађарски 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

 
Одељ. 

 
Учионица 

 
Одељењски старешина 

 
Наставни 

језик 
V-1 15 Олга Богданов српски 
V-2 2 Весна Марковић српски 
V-3 7 Атила Флајс мађарски 
VI-1 10 Ема Ленкеш српски 
VI-2 8 Бојана Лаковић српски 
VI-3 1 Татјана Стакић српски 
VI-4 12 Едит Вујовић мађарски 
VII-1 6 Тања Голушин српски 
VII-2 16 Златка Тошић српски 
VII-3 13 Ото Секе мађарски 
VIII-1 3 Татјана Ковачев српски 
VIII-2 5 Ђорђе Мирков српски 
VIII-3 17 Рудолф Хорват мађарски 

 

СПЕЦИЈАЛНА НАСТАВА 

 

 
Одељ. Учионица Одељењски старешина Наставни језик 

Спец(II и IV 

) 
17а Весна Пецарски Српски 

Спец (V и 

VIII ) 
19 Далиборка Дујин Српски 

 

 

 

 

 

    



Одељ. Учионица Одељењски старешина Наставни 

језик 
V-1 15 Олга Богданов српски 
V-2 2 Весна Марковић српски 
V-3 7 Атила Флајс мађарски 
VI-1 10 Ема Ленкеш српски 
VI-2 8 Бојана Лаковић српски 
VI-3 1 Татјана Стакић српски 
VI-4          12 Едит Вујовић мађарски 
VII-1 6 Тања Голушин српски 
VII-2 16 Златка Тошић српски 
VII-3 13 Ото Секе мађарски 
VIII-1 3 Татјана Ковачев српски 
VIII-2 5 Ђорђе Мирков српски 
VIII-3 17 Рудолф Хорват мађарски 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.9.2020. ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 

 

Школска 2019/2020. Година почела поласком ученика 1. септембра у уторак. Због короне ученици 

нижих одељења су кренули пре подне.Одељења која имају више од 15 ученика подељена су у две 

групе.Једна група креће од 730 до 1000, а друга од 10-1215.Ученици се мењају недељно тј. сваке друге 

недеље ученици иду у исто време.  Учитељи који имају мање од 15 ученика раде само у једној групи и 

увек пре подне. Ученици виших одељења су подељени у две групе . Једни група иде понедељак, среда 

петак у школу а следеће недеље уторак, четвртак.Ученици који нису у школу имају обавезу да прате 

градиво са РТС програма. 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 18.9.2020. „КЕНГУР“ ТАКМИЧЕЊЕ МАТЕМАТИЧАРА 

 

У оштинској сали у Универзитету, од 10 сати, одржано је математичко тамичење „Кенгур без граница 

2020“.Само да подсетимо:такмичење „Кенгур без граница 2020.“је међународно такмичење, које има за 

циљ да популарише математику и повећа интересовање за математику и природне науке, као и степен 

логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и примене стеченог математичког знања. 

Ученици у целом свету, у преко 90 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају 

исте задатке. Награде се додељују после финалног такмичења. 

 

     



 

_________________________________________________________________________________________ 

 

19.9.2020. ПОСЕТА СЛАНОМ КОПОВУ 

 

Ученици петог разреда су у суботу, обележили радни дан, посетом  Сланом  копому. Организатори 

посете су били наставница Фехер Ержебет и директорка школе Биљана Бањац. Ученици су превежени у 

природни резерват аутима у организацији родитеља и неколико наставника. Ученици су имали прилику 

да виде земљиште,флору и фауну Сланог копова, преброје број биљака на једном квадратном метру, 

активно се одморе  у кампу уз прављење ждралова од папира...Задатак ученика је да своје радове о 

Сланом копову поставе у Гугл учионицу где ће се бирати најбољи радови. 

 

     
__________________________________________________________________________________________ 

 

21.9.2020. ПОДЕЛА ПОКЛОНА ПРВАЦИМА 

 

Представници Општине (председник општине Саша Максимовић и представник мађарског националног 

савета Бало Тибор), су пожелели добродошлицу првацима поделом пакетића у виду школског прибора. 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

25.9.2020.   ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ  ДАНА ЈЕЗИКА 

 

Поводом светског дана језика 26.септембар, у нашој школи овај дан је обележен у више 

сегмената.Ученици трећег и четвртог разреда су читали песме својих сународника.Прочитане су 

песме:“Јагње Јова“ од Сабо Магде, читао га је ученик Милан Раду, песму „Савет“ од Васе Милићевог 

читала је Милица Мишковић а Балинт Мартон је прочитао песму Божидара Тимотијевића“Од школе и 

књиге нема веће среће“. 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

5.-10.2020.  ДЕЧЈА НЕДЕЉА  ПОД СЛОГАНОМ „ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА“ 

 



Школске 2020/2021. године Дечја недеља је обележена пд 5.-10. октобра под слоганом „Подељена срећа, 

два пута је већа“. Програм обележавања Дечје недеље је следећи: 

 

-  ученици од 1.-4.разреда: 

5.10.2020. Договор о активностима за време дечје недеље 

6.10.2020.“ Подељена срећа, два пута је већа“ – израда ликовних радова, плаката у оквиру одељења 

7.10.2020. Јесењи радови-у оквиру радне суботе ученици су на тему „Јесен“ постављали радове у Гугл 

учионцу.Најлепши ученички радови ће бити изложени у библиотеци 

8.10.2020. „Љубав за цео свет“ – игра и слуђшање музике на отвореном.Носиће се мајице различитих 

боја , јер смо сви различити , под слоганом “Срећа може постојати само у прихватању (различитости). 

9.10.2020. Пројекција цртаног филма“Тајне изгубљеног краљевства“ у Дому културе (уз све мере 

безбедности) 

 

- ученици од 5.-8. разреда 

5.10.2020. дан за уметност – на часовима ликовне културе ученици ће цртати на тему „Подељена срећа, 

два пута је већа“ 

6.10.2020. спортски дан  

Наставници физичког васпитања ће на часовима физичког васпитања говорити о правилима спортског и 

фер плеј понашања на утакмицама и такмичењима 

7.10.2020. дан за културу 

Библиотекарка ће спремити презентацију о историјату настанка књиге , која ће бити прослеђена  свим 

разредним старешинама и постављена у Гугл учионицу. Тог дана ће се одржати акција „Поклонимо 

библиотеци књигу“. 

8.10.2020. дан за заштиту животне средине 

Наставница биологије ће на својим часовима пуштати презентацију о заштити животне средине и 

говориће о значају очувања природе и планете. 

Јана Суботић и Ђурђина Кашиковић, ученице Ђачког парламента, су у оквиру Дечје недеље  биле на 

пријему код председнике општине Саше Максимовића. 

9.10.2020. Дан литерарног стваралаштва 

Ученици ће писати на састав на тему:“Подељена срећа, два пута је већа“.Саставе ће писати код куће, 

предаће их својим наставницима  матерњег језика. Најбољи радови ће бити изложени на паноу школе. 

 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

7.10.2020.     46.  ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА 

 

Због присуства пандемије вируса Ковид 19,  ове  школске године песничка штафета се одвијала на 

другачији начин. Претворена је у литерарни конкурс, који је требало послати на адресу Градске 



библиотеке у Зрењанину. Песникиња Елизабета Георгијев је бирала по две најлепше песме на нивоу 

школе. Дружење се завршило у Зрењанину у библиотеци упознавањем и дружењем са песникоњом и 

читањем ученичких песама и песама песникиње. Нашу школу су представљали ученици Миња Штевкић 

са песмом „Лето на Тиси“ и Доминик Јастребинац са  

песмом „Кад се светлост успава“. 

 

     
__________________________________________________________________________________________ 

 

20.10.2020. ПРЕДАВАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

"Црвени крст" Нови Бечеј одржао је данас са првацима традиционалну радионицу о безбедност деце у 

саобраћају уз примену свим превентивних мера због Ковида 19.  

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2.11.2020. „БУДИ ДРУГУ ДРУГ“ 

 

Хуманитарни центар "Сунцокрет"је својим пројектом "Буди другу друг" са циљем превенције насиља 

предвидео реализацију радионица са ученицима наше школе. Оне су осмишљене са циљем да се са 

децом нижег основношколског узраста разговара о насиљу, али да се заправо акценат стави на теме као 

што су другарство, солидарност, емпатија. Идеја је била да се деци пренесе порука „како треба“, а не да 

им се по ко зна који пут говори „како не треба“, верујући да ће афирмативне поруке лакше допрети до 

њих. Услед новонастале епидемиолошке ситуације и због мера заштите, овај материјал нам је данас 

уступљен са препоруком да се теме реализују у краћим размацима, на часовима одељенског старешине 

или када се процени да је згодно. 

 

       
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

6.11.2020. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА РОЂЕЊА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА (1787–1864) 

 



6. новембар је дан рођења Вука Караџића.Имајући у виду да се на прави начин вреднује Вукова 

бесмртна духовна задужбина, коју је подарио своме народу, сви учитељи и наставници су први час 

посветили Вуковом животу и делу. 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.11.2020. РЕЗУЛТАТИ IV ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА „ЛЕТО БЕЗ БРИГЕ, ПРОВЕДИ КРАЈ 

КЊИГЕ” 

Одлуком Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије поводом 24. маја, Дана словенске 

писмености и културе, а у сусрет распусту, расписан је IV Литерарни конкурс  „Лето без бриге, проведи 

крај књиге“  са темом „Омиљеној књизи мењам крај – читајући и сам постајем писац–змај“, а рок 

приспећа радова био је 30. септембар 2020. године. 

Конкурс је био намењен ученицима основних и средњих школа. Радови су разврстани по категоријама, 

шифрирани и такви послати на процену нашој познатој песникињи Виолети Јовић. 

С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију која нам није наклоњена, донета је одлука да само 

следећи ученици буду носиоци награда: 

У категорији ученика 1–4. разреда основних школа: 

1. место: Калина Влашкалин, IV2, ОШ „Милоје Чиплић“, Нови Бечеј 

У категорији ученика 5–8. разреда основних школа: 

1. место: Ања Тацић, VII1, ОШ „Коста Абрашевић“, Београд, Раковица 

У категорији ученика средњих школа: 

1. место: Урош Тирнанић, II4, Савремена гимназија, Београд 

Друштво школских библиотекара Србије честита добитницима и захваљује свим учесницима за предано 

дружење с књигом и спознају да је дар читања улазница у безгранични и свемогући свет маште. 

Добитницима награда дипломе ће бити послате на адресе школа поштом, а уколико се буде 

организовала додела награда добитници, ментори и библиотекари биће правовремено обавештени о 

тачном месту и времену одржавања. 

__________________________________________________________________________________________ 

11.-13.11.2020.  РАСПУСТ 

 

У складу са мерама које је донео Кризни штаб, за борбу против корона вируса, а због неповољне 

епидемиолошке ситуације,  васпитно-образовни рад у школама се обуставља у периоду 13. и 14. 

новембар.11. новембар се свакако не ради јер је државни празник. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

30.11.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 
 

        С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести СОVID-19 у којој су прописане нове мере за организацију рада 

основних и средњих школа и измена календара о образовно-васпитном раду за школску 2020/2021. 

https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/konkursi/225-raspisan-cetvrti-literarni-konkurs-leto-bez-brige-provedi-kraj-knjige
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/konkursi/225-raspisan-cetvrti-literarni-konkurs-leto-bez-brige-provedi-kraj-knjige
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/Slike/konkursi/Leto-bez-brige/2020/violeta_jovic.jpg
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/Slike/konkursi/Leto-bez-brige/2020/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_IV2_%D0%9E%D0%A8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%9B_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%98.pdf
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/Slike/konkursi/Leto-bez-brige/2020/%D0%90%D1%9A%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%9B_VII1_%D0%9E%D0%A8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/Slike/konkursi/Leto-bez-brige/2020/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%9B_II4_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.pdf


годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених обавештавамо вас: 
 

 

Од понедељка, 30.11. 2020. године настава за ученике од 5. до 8.разреда остварује се путем наставе на 

даљину, уз коришћење GOOGLE учионице, и путем Јавног медијског сервиса Србије (РТС2 и РТС 

3) и доступни су на платформи РТС Планета. 

 

Настава се одвија у преподневној смени према постојећем важећем  распореду: 

 
Распоред звоњења 

30. 11.– 18. 12. 2020. 

Редни број 

часа 

Временска 

одредница 

1.ЧАС 8:00 – 8:30 

2. ЧАС 8:35 – 9:05 

пауза 

3. ЧАС 9:15 – 9:45 

4. ЧАС 9:50 – 10:20 

пауза 

5. ЧАС 10:30 – 11:00 

6. ЧАС 11:05 – 11:35 

У наведено време потребно је да ученици приступе Гугл учионици предмета који имају по распореду тог 

дана.  

За ученике који нису у могућности да приступе горе наведеном начину реализације наставног процеса 

школа је обезбедила наставни материјал у штампаној форми. 

Штампани материјал преузимаће се сваког петка код дежурне службе школе.  

Задатак ученика је да проучи наставни материјал и уради приложене задатке. 

Урађене задатке ученици или родитељи доносе у школу наредног петка, кад узимају и нови.  
 

За све недоумице и нејасноће, ученици и родитељи/ хранитељи /старатељи  се обраћају одељењском 

старешини.  

 

Ученици родитељи/ хранитељи /старатељи  се за савет и помоћ могу обратити педагогу, психологу и 

директору школе 
 

Организације образовно – васпитног рада у првом циклусу, у одељењу које се дели на групе: o Одељења 

су подељења на две уједначене групе по бројности (група А и група Б) o Ученици свакодневно долазе у 

школу o Почетак наставе за групу мења се на недељном нивоу o На недељним нивоима (30. 11. – 04. 12. 

2020., 07. 12. – 11. 12. 2020. и 14. 12. – 18. 12. 2020.) настава ће се изводити само у преподневној смени o 

Часови трају 30 минута o У одељењу II3 настава се изводи на даљину из оправданог разлога тренутне 

епидемиолошке ситуације јер је учитељица у обавези да буде у изолацији. Настава у школи организује се 

на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених у складу са препорукама надлежних 

органа и институција, у школском простору 

 

 

 

Група А 
1. 7 30 – 8 00 

2. 805- 835 

ВЕЛИКИ ОДМОР 

3. 8 50 – 9 20 

4. 9 25 - 9 55 



 ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ -20 МИНУТА 

 

 

ГРУПА Б 
1. 1015 – 1045 

2. 1050 – 1120 

ВЕЛИКИ ОДМОР 

3. 1135 – 1205 

4. 1210 -1240 

 ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ -20 МИНУТА 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1.и 2. 12.2020. МУЗЕЈ У ОШ“МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ 

 

Кустоси Народног музеја из  Зрењанина:  фотограф Душан Маринковић; историчари Синиша Оњин и 

Владислава Игњатов; етнолошкиње антрополошкиње Ксенија Михић и Александра Ђукић,  су у оквиру 

пројекта „Музеј у школама“1.и 2.децембра били у нашој школи. План пројектног тима је да се у 

сарадњи са директорима школа, наставницима, учитељима и ученицима добију на увид породичне 

предмети са евентуалном културно-историјском вредношћу, који је потом било стручно обрађена  и 

документована  путем фотографије и дескрипције у дигиталном картону направљеним специјално за 

потребе пројекта. Пројекат има 4 фазе.У 1.фази предвиђен је обилазак школа општине Нови Бечеј и 

договор око реализације пројекта.У 2.и 3. фази извршен је попис донетих предмета – стручна обрада а у 

4.фази школе ће добити камерну поставку стручно обрађених предмета. Завршетком комплетног 

пројекта организоваће се изложба у Народном музеју Зрењанин, а ученицима ће се због наставе на 

даљину урадити презентација пописаних предмета и поставиће се у гугл учионицу,  где ће моћи да виде 

резултате пројекта.У оквиру пројекта, од музеја, очекујемо витрину за постављање пописаних предмета. 

 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

11. 12.2020.  САРАДЊА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПЛАВА ШКОЉКА“ 

 

Сарадња наше школе и организације „Плава шкољка „ из Београда се и даље наставља.Наиме 

организатори „Плаве шкољке“ су нашим ученицима показали неизмерну љубав пославши нам поклоне 

пред Нову годину. Велики поздрав за све чланове „Плаве шкољке“. 

 



 
__________________________________________________________________________________________ 

 

18.12.2020. ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ  ДАН У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 

 

По новом календару рада, које је Министарство проследило у току новембра месеца последњи радни 

дан у првом полугодишту је 18. децембар а први радни дан другог полугодишта је 18. јануар. Распуст је 

продужен због пандемије короне вириса. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

18.12.2020.  ПОДРЖАН ПРОЈЕКАТ ФОНДАЦИЈЕ ЈУРИЋ “АМБЕР АЛЕТ“ 

 

Данас је нашу школу посетила локална телевизија Нови Бечеј и одрадили смо интервју у вези са Амбер 

Алерт- ом. Желели смо да овим путем информишемо што већи број људи и да се грађани у што већем 

броју  упознају са  пројектом и кампањом Фондације Тијана Јурић: Амбер Алерт. Координаторка Тима 

за заштиту ученика од насиља и злостављања Александра Петрашков Блажин је у разговору истакла шта 

је Амбер Алерт и на који начин је наша школа подржала кампању. 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

18.1.2021. ПРВИ РАДНИ ДАН У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ 

 

Одлуком Министарства просвете ове школске године зимски распуст је продужен због епидемије 

корона вируса, те је друго полугодиште почило 18.1.2021. године. Ученици настављају друго 

полугодиште како су и почели прво полугодиште.тј.ученици нижих одељења иду редовно свакога дана 

подељених у две групе (од 7 и 30, и 10 и 15), ученици виших одељења похађају наставу сваке друге 

недеље у школи а оне друге недеље на даљину пратећи Гугл учионицу и програм РТС-а. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

25.1.2021.  СТИГЛЕ ПОКЛОН КЊИГЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ 

 

25.јануара стигле су књиге које нам Министарство просвете сваке године дарива.Наиме Министарсво 

просвете поклања новац (ове године у вредности од 10 000 динара) и Каталог из ког бирамо књиге 

намењене обнови школских библиотека. Школска библиотека је обогаћена насловима књижевника 

Добрице Ерића, Љубивоја Ршумовића, Јасминке Петровић, Власте Ценића, Симеона Маринковића, 

Дејана Алексића и других.  



 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

27.1.2021. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТОГ  САВЕ  

 

Ове школске године обележен је Дан Светог Саве на један другачији начин. Не онако како см навикли 

уз прикладну приредбу, резање славског колача и закуску него  све одељенске старешине  су требале да 

ставе у своју Гугл учионицу беседу о Светом Сави коју је припремила наставница Весна Марковић, 

наставник Ђорђе Мирков је објавио ликовне радове својих ученика виших разреда а учитељице својих 

ученика на фејсбук страници.Свој допринос о Светом Сави дала је и учитељица Агота Полак Фехер 

Такође је наставница Татјана Стакић припремила презентацију на тему о Светом Сави a наставница 

Софија Гурјанов Јегдић нас је подсетила песмама“Химна Светом Сави“и  „Маријо славна“ у извођењу 

нашег ђачког хора о овом великом и значајном светитељу. 

https://www.storyjumper.com/book/read/97563306/Szent-Szva-#  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
ОКТОБАР И ЈАНУАР ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

29.октобра 2020.и 30.1.2021. преминула су два истакнута радника наше школе:октобра 29. Бало Тибор  

30.јануара Зорица Гарчев. Оба радника су дала значајан допринос у домену свог рада. 

 

    
 
_____________________________________________________________________________ 
 
9.2.2021. ОТВОРЕН РУКОМЕТНИ ТЕРЕН У ДВОРИШТУ ОШ“МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/97563306/Szent-Szva-


9. фебруара општину Нови Бечеј посетио Покрајински секретар за спорт и омладину, Дане Баста, кога је 

дочекао председник општине Нови Бечеј, Саша Максимовић са својим сарадницима. Они су заједно 

обишли  завршетак радова на рукометном терену у дворишту ОШ "Милоје Чиплић". 

Средства за изградњу рукометног терена у износу преко 5 милиона динара обезбедили су Општина 

Нови Бечеј и Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Том прилоком покрајински секретар је 

поклонио школи рукометне лопте. Захваљујемо и председнику наше општине, Саши Максимовићу и 

сарадницима који су уважили предлог Ученичког парламента наше школе за изградњу овог терена.  

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

10.2.2021. КАЛИНИ ВЛАШКАЛИН ЗВАНИЧНО УРУЧЕНА ДИПЛОМА И ПОКЛОН ДРУШТВА          

ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА 

 

10.фебруара, Калини Влашкалин је званично урулена диплома и поклон кнјига друштва и поклон књига 

наше школе за учешће на летњем конкурсу „Лето без бриге, проведи карај књиге“. 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

10.2.2021. ПРОМОВИСАЊЕ ЛЕТЊЕГ РУКОМЕТНОГ КАМПА 

 

Рукометни клуб „Јединство“, рачунајући на рукометни терен наше школе организује летњи камп за све 

заинтересоване рукометаше од 10. до 16. године. 

   
_______________________________________________________________________________________ 

10.2. и 11.2.2021.  АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ ПРОЈЕКТА ЕРАЗМУС + 

 

10. фебруара одржан је састанак onlajn. 

Овај виртуелни састанак био је део нашe школе еТвиннинг и Ерасмус + пројектних активности у вези са 

обележавањем Међународног дана жена и девојчица у науци. 

На састанку су учествовали наставници и ученици из партнерских школа из Турске, Италије и Србије и 

наставници из Шпаније. 

Прво су се наши ученици поздравили, а неки од њих су се представили и након тога су одиграли 

Кахоот квиз посебно припремљен за овај састанак под називом Колико се познајемо ... И друга научна 

питања  

Након игре сви су добили сертификат за присуство виртуелној активности. Прва три места добила су 

још један сертификат као награду. 



3. место Еилул Гурсои (Турска) 

2. место Јана Дукић (Србија) 

1. место Андрија Дукић (Србија) 

 Честитке  свим учесницима! 

 

11. фебруара био је Међународни дан жена и девојчица у науци. Прославили смо га на врло посебан 

начин.  Наш пројекат Соул оф Сциенце промовише науку и има за циљ да користи СТЕ (А) М 

активности како би ученицима помогао да уче у новим срединама и кроз неформалне активности учења, 

а такође покушава да укључи више девојака у СТЕМ предмете јер верујемо да је будућност у науци и 

будућности треба више девојчица на овом пољу. Тако смо, како бисмо помогли нашим ученицама да 

мудро бирају у будућности, договорили смо посебан састанак. Наши ученици из Турске и Србије имали 

су прилику да упознају научницу из Француске, Леу Роуссин, (с њом сам ступила у контакт преко Скyпе 

а Сциентист, непрофитне образовне организације са седиштем у Вилимантику, Конектикат која 

омогућава научницима видео конференције са ученицима из учионице), чији се рад фокусира на улогу 

цревне микробиоте (бактерије и други микроорганизми који живе у нашим цревима и играју важну 

улогу у нашем здрављу) и њихову везу са поремећајима из аутистичног спектра. Научница Русен је 

имала невероватну, врло занимљиву презентацију, након које су ученици имали много, много питања. 

Били су врло радознали и креативни са својим питањима. Научили смо да морамо да узимамо 

пробиотике да бисмо остали здрави, да дисбаланс микробиота у нашим цревима може довести до 

различитих болести, да је сјајно и узбудљиво бити научник, да се са мишевима које Леа користи у 

експериментима поступа етички, итд. Сви ми наставници и ученици осећали смо изузетну част што смо 

упознали праву научницу, посебно зато што је она жена у науци. Било је то незаборавно искуство. Хвала 

ти Леа!  Наш гостујући научник добио је потврду о учешћу, па тако и сви остали учесници. Наша 

локална ТВ станица је извештавала о овом догађају. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

24.2.2021. ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА-„ДАН РОЗЕ МАЈИЦА“ 

 

Сваке године последње среде у месецу се обележава Дан борбе против вршњачког насиља тј. Дан розе 

мајица.Ево зашто се овај дан обележава: 

Прича о Дану розих мајица 

Широм света се последњa средa у фебруару обележава као Дан борбе против вршњачког насиља. Све је 

почело 2007. године, када је група активиста у једној канадској провинцији покренула иницијативу након 

што је канадски ученик Чарлес МекНил у школу дошао са розе мајицом на себи и због тога претрпео ругање 

и вербално насиље од својих вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од 

карцинома дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их његовим вршњацима у школи који су 

их носили као подршку дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су 

тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама.  

Ево како се у нашој школи обележио Дан против вршњачког насиља:  

      

____________________________________________________________________________________________ 



13.3.2021. „ОЗЕЉЕЊАВАЊЕ  ПРОСТОРА НАШЕ ШКОЛЕ“  

 

У склопу наставка озељењавања наше школе, секција "Чувари природе" и еколози са наставницом 

Ержебет Фехер засадила је лековито биље у леје направљене од старих гума. Све се одвијало у атријуму 

школе. Биће још акција по повратку  у школске клупе. 

 

    
________________________________________________________________________________________ 

 

17.3.2021. ПОСЕТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАВА СУДАРСКИ“ НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Данас смо организовали сусрет будућих првака из ПУ "Пава Сударски" са ученицима наше школе уз 

свесрдну техничку подршку педагошкиње вртића Светлане Блажин, учитељице Аготе Полак Фехер и 

директорице Биљане Бањац. Овај први сусрет био је преко "Меет"-а и било је забавно да се видимо. 

Прошетали смо кроз школу и са ученицимачетвртог разреда припремили филмиће да се деца из вртића 

упознају са новом средином и новим другарима, а и како бисмо им представили њихове будуће 

учитељице Александру Попов,  Олгу Мирков и Аготу Полак Фехер. Васпитачице Надица Блажин, 

Ивана Киселички, Магдолна Себеледи и Валерија Зеди припремиле су своје предшколце за ово виђење 

које је протекло у веома раздраганој атмосфери. Ево и неколико фотографија... 

 

 

 

     
__________________________________________________________________________________________ 

 

19.3.2021. УПИС ПРВАКА 

 

Ради поштовања епидемиолошких мера упис првака се обавио електронским путем. Родитељима је 

путем друштвених мрежа дато упутство за упис. 

  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

22.и 23.3.2021.  „ПИРЛС“ ТЕСТИРАЊЕ 

 



У понедељак 22.марта и у уторак 23.марта у нашој школи је спроведено  „ПИРЛС“ тестирање.“ПИРЛС“ 

тестирање има за циљ да испита развој читалачке писмености ученика од 10 година.Ово истраживање је 

међународног карактера и у свету се спроводи од 1.марта до 15.априла ове године.Носилац активности 

је Међународна асоцијација  за евалуацију образовних постигнућа, док је носилац ПИРЛС истраживања  

У националним оквирима Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У 

тестирању је учесвовало одељење ућитељице Олге Мирков. За реализацију тестирања биле су задужене 

учитељица администратор тестирања Александра Попов и библиотекар Марица Стојшин као 

координатор тестирања. Тестирање је спроведено у два дана  тј. у две групе због поштовања 

епидемиолошких мера. 

  
 

______________________________________________________________________________________ 

 

23.3.2021. „ДАН ДЕЦЕ СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ“ 

 

Дан деце са дауновим синдромом је нароћито обележен у нижим разредима, разговором о 

различитостима деце и одраслих . 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.-6.4.2021. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  УСКРСА ПО ГРЕГОРИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ 

 

Од 2.до 6.априла ученици су била на Васкршњем распусту у част обележавања Васкрса по 

грегоријанском календару. 

 

      
_________________________________________________________________________________________ 

 

8.4.2021.  СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

 

У четвртак 8.априла одржана је зонска смотра рецитатора у Чоки.Такмичење се одржавало он лајн. На 

зонску сморту пласирала се Далма Шимон. Она се песмом „Причај ми тата“ песника Мухи Јаноша 

пласирала и на покрајинско такмичење у Сечњу. На покрајинском такмичењу у Сечнју освојила је 

златну плакету. Све честитке Далми као и наставници Бало Бордаш Гизели.  

 



   
_______________________________________________________________________________________ 

 

9. и 10.4.2021.  ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМИХ РАЗРЕДА 

 

У петак 9.4.2021. године од  13 часова одржан је пробни тест из математике, у суботу од 9 сати одржан 

је тест из матерњег језика а од 1130 пробни из комбинованог теста. Тестирања су трајало по два сата . 

 

 
 

16.4.2021.  УПИС УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА У БИБЛИОТЕКУ 

 

Упис ученика у школску библиотеку одржан је 16.априла 3.и 4. часа. 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

19.4.2021.  ОШ“МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ ПОДРЖАВА „ФОНДАЦИЈУ ТИЈАНЕ ЈУРИЋ“  

 

Подржавамо господина Игора Јурића и Фондацију Тијана Јурић у стварању сигурног окружења за 

децу.Куповином производа из онлајн продавнице директно помажемо рад Фондације и омогућујемо 

даље спровођење иницијатива и активности осмишљених да унапреде безбедност деце у Србији. 

 

 



 
_______________________________________________________________________________________ 

 

30.4.-3.5.2021. ВАСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ ПО ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ  И  ПРВОМАЈСКИ 

ПРАЗНИЦИ 

 

Ученици наше школе су у периоду од 30.априла до 3.маја били на распусту поводом православног 

васкрса и првомајских празника. 

 

    
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.5.2021.  ФЕСТИВАЛ ЦВЕЋА 

 

Ученици наше школе су посетиле фестивал цвећа. 

 

            
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

15.5.2021. УЧЕШЋЕ У ДЕЧЈОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ „ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА“ 

 

Ове школске године 26 ученика је учесвовало у дечјој манифестацији “Читалачка значка“. Ова дечја 

мифестација се одвија 38. пут по реду, у организацији Градске библиотеке „Жарко Зрењанин“ из 

Зрењанина.Мото овогодишње манифестације је „Осмех за твоје очи“.Сваки учесник је требао да 

прочита по 5 књига од којих је једна требала да је књига која их је насмејала, развеселила и поклонила 

смех. Као и сваке школске године и ове, највише учешћа су узели ученици првог и другог разерда. Као 

награду од месне библиотеке су добили специјалне похвале а од наше школске библиотеке су добили по 

једну књигу као мотивацију да и даље читају и пишу своје утиске о прочитаној књизи. 

 



 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

17.5.2021. SOUL OF SCIENCE - SOS - ИЗГУБЉЕН У СВЕМИРУ 
 
Састанак Уједињено Краљевство - Србија  

 У понедељак ујутро ученици наше школе су имали виртуелни састанак  са децом уједињеног Краљевства. 

Природна наука и роботи су увек  актуелна тема, и ученици су изабрали занимљиву активност.Имали су 

задатак да замисле да живе у свемирској станици.Одједном кварови на свемирској станици и они морају да 

се евакуишу.Дозвољено им је да понесу само 5 артикала са собом. Које ствари би изабрали?Своје одговоре 

су писали на Лино табли. 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

18.5.2021. ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА 

 

18.маја са почетком у 9 и 30 часова, отпочела је 47. по реду „Песничка штафета.“ Домаћин ове дечје 

манифестације у организацији Градске библиотеке „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина, је била 

књижевница Николета Новак. Књига која је том приликом промовисана је у издању Градске библиотеке 

је „Звали су ме...“. Николета се последњих десетак година бави писањем за децу и младе а по занимању 

је ветеринар. До сада је објавила едицију сликовница:“Један дан са животињама“, „Приче из шуме“, 

„Кад су мали велики“, „Пријатељи из саване“, романе за децу:“Тако ми је причао Будимир“, „У потрази 

за Будимиром“ , „Теса мала балерина“, „Позив“, „Кад си мета пубертета“...и др.У другом делу ученици 

су читали своје песме. На завршну свечаност која ће се одржати почетком јуна месеца ићи 

ће:Јестребинац Доминик“ са песмом „Пресуда“, Сара Деканић са песмом „Живот“ и Сташа Вујацков са 

песмом „Херој Глиша“. 

 

      
  

__________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.facebook.com/erasmuspluska229project/?__cft__%5b0%5d=AZVWxLSmP_gZk6H34n7azzcLzAMa5_0NIAQh55NuqUTjYNDRIzDJGW4Az-tAV-ffz5Esz7H5SYQGNrV5sozQRfcmD_u2JaggVL0d-qGirn8JIPYJl7oxDP_8AwlUAbrCfeCMGiPscL1HAUjTVzLSdy1lVPm2lWC82KFNofczJpLFYw&__tn__=-UC%2CP-y-R


26.5.2021.  ДАН ШКОЛЕ 

 

И ове школске године Дан школе није прослављен онако како смо навикли уз одговарајући програм, 

приредбу, доделу награда истакнутим ученицима и радницима школе. За ову прилику израђен је филм 

који је објављен на ју тјуб каналу а који показује школски живот наших ученика и  наставника. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnBrbLjex5c&authuser=0 

 

На такмичењима ове школске године успех ученика је следећи: 

 

3.разред 
Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Сташа Вујацков Српски 

језик 

Учешће на дечјој 

манифестацији 

„Песничка штафета“ 

Мања Бугарски 

 

4.разред 
Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Ереш Лила Музичка 

култура 

Златна медаља за соло 

певање на уметничком 

такмичењу ученика са 

Карпата и 1.место у 

уметничком такмичењу 

ученика основних школа 

Полак Фехер 

Агота 

 

5.разред 
Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Вук Шаранчић математика *1.место на општинском 

такмичењу 

Соња Ђуричин 

2. Ана Ђелошевић математика *1.место на општинском 

такмичењу и 2.место на 

окружном такмичењу 

Соња Ђуричин 

3. Андреј Ранђеловић математика *3.место на општинском 

такмичењу и похвала  на 

окружном такмичењу  

Соња Ђуричин 

4. Шимон Далма Мађарски 

језик 

Пласман на општинском 

и зонском такмичењу , и 

златна диплома на 

покрајинском 

такмичењу 

Бало Бордаш 

Гизела 

5. Сара Деканић Српски 

језик 

Учешће на дечјој 

манифестацији 

„Песничка штафета“ 

Дубранка 

Дреновац 

 

6.разред 
Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Речо Тибор математика *2.место на општинском 

такмичењу 

Полак Фехер 

Агота 

2. Хорват Рудолф физика *2.место на општинском 

такмичењу 

Хорват Рудолф 

3. Јестребинац Доминик Мађарски 

језик 

Учешће на дечјој 

манифестацији 

„Песничка штафета“ 

Бало Бордаш 

Гизела 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdnBrbLjex5c%26authuser%3D0%26fbclid%3DIwAR09A4nWBrgMvhK7hi8h_6xjxHUF3CWJAgtxE3_qIp6MMZlIo3xQJELA0nk&h=AT0NzIs35Le1NdaDAEvbs77L9VZJVuJls5JctRrqGiYNzpynShskCsCsIQhGU_QPoF_oLRNMuijVlJwKjo9eVBYeRqevtU3IwdTLNFaYe3adgQ56xE7IJcTk-ZwKT3NPTHU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fLMTcVC3pAoW7gpLI0qeCniwYlPgBgQFLGQtYw0pp7lP6oIDheKWytQv_9cPdPXN2_jo3PXoS4P_8Ss1zaOuHswGlhjzCh9ZkxhpoheH75CzFKioCf4lHlBosV9x0cS2mgBjgl8_8fK03skfjmHsBqYLAFMU_1cTZCpft3KmHJ58


7.разред 
Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Хајду Рајан математика *1.место на општинском 

такмичењу и учешће на 

окружном такмичењу 

Соња Ђуричин 

физика *1.место на општинском 

такмичењу и похвала 

(4.место) за учешће на 

окружном такмичењу 

Хорват Рудолф 

 

8.разред 
Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 

1. Катарина Влашкалин математика *1.место на општинском 

такмичењу и учешће на 

окружно такмичење  

Татјана Ковачев 

физика *1.место на општинском 

такмичењу и 2.место на 

окружном такмичењу 

Хорват Рудолф 

историја *1.место на општинском 

такмичењу и пласман на 

окружно такмичење 

Андреа Иванчев 

2. Киш Балаж математика *3.место на општинском 

такмичењу 

Давор Драгић 

Енглески ј. 

 

*2.место на општинском 

такмичењу 

Едит Вујовић 

хемија *1.место на општинсом 

такмичењу, 2.место на 

окружном такмичењу 

Чила Капор 

Мађарски 

језик 

*2.место на општинском 

такмичењу 

Бало Бордаш Гизела 

3. Теодора Шејмеши Енглески 

језик 

*1.место на општинском 

такмичењ и 2.место на 

окружном такмичењу и 

пласман на републичко 

такмичење 

Едит Вујовић 

4. Дукић Јана Енлески је. *2.место на општинском 

такмичењу 

Едит Вујовић 

5. Милица Сузић Немачки ј. *3.место на општинском 

такмичењу 

Бојана Лаковић 

6. Милица Лалић Немачки ј. *2.место на општинском 

такмичењу 

Бојана Лаковић 

7. Фараго Ноеми хемија *2.место на општинском 

такмичењу 

Чила Капор 

Мађарски 

језик 

*1.место на општинском 

такмичењу,*2.место на 

окружном и учешће  на 

републичко такмичење 

Бало Бордаш Гизела 

8. Келер Карола хемија *3.место на општинском 

такмичењу 

Капор Чила 

9. Теодора Пјевац Српски 

језик 

*3.место на општинском 

такмичењу 

Дубравка Дреновац 

 



       
 

      
_________________________________________________________________________________________ 

 
31.5.2021.  SOUL OF SCIENCE - SOS 
 

У оквиру Еразмус плус пројекта Soul of Science - SOS у ком је наша школа координатор,  који 
суфинансира ЕУ, око 75 учесника, ученика и наставника из наше школе као и из партнерских 
школа из Шпаније, Италије и Турске учествовало је на онлајн састанку. Ученици су прво имали 
уводну активност, у којој су изразили своја очекивања од састанка као и како се осећају, а затим су 
ученици били подељени у 6 група, потпуно измешани из више земаља и унапред распоређени, где 
су заједнички у одвојеним Гоогле Меет собама решавали задатке. На крају су се сви вратили у 
заједничку Меет собу, презентовали задатке, и резимирали цео састанак.  
Састанак је трајао два сата, али је свима брзо прошао јер су сви уживали у заједничком сусрету и 

задацима.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.6.2021.  МЕЂУНАРОДНИ КАМП ВИРТУЕЛНЕ РАЗМЕНЕ ДРУГАРСТВА И КУЛТУРЕ 

 

У суботу, 5. јуна 2021. ученици наше школе су имали прву по реду виртуелну интеркултуралну размену 

под називом "Међународни камп виртуелне размене другарства и културе" са СК Сексyен 13 школом из 

Малезије.  

Виртуелна размена је трајала сат и по времена и учествовало је око 70 наставника и ученика.  

На почетку сусрета је обављена церемонија отварања виртуелног кампа, коју су предводили наставница 

Би Би Онг из школе СК Сексyен 13 и наставница Ема Ленкеш из наше школе, а затим су ученици обе 

школе кроз презентације и видео снимке могли да се упознају са тиме где се налазе Србија и Малезија 

као и основне податке о овим државама.  

На крају сусрета су ђаци имали мини-квиз у ком су одговарали на питања и тако проверили шта су 

научили.  

Ова виртуелна размена је део програма Интеркултуре и АФС-а, глобалне заједнице. 

Ученици ће имати прилику још 3 суботе да се упознају једни са другима кроз разне квизове, 

презентације и видео снимке.  

 

https://www.facebook.com/erasmuspluska229project/?__cft__%5b0%5d=AZVWxLSmP_gZk6H34n7azzcLzAMa5_0NIAQh55NuqUTjYNDRIzDJGW4Az-tAV-ffz5Esz7H5SYQGNrV5sozQRfcmD_u2JaggVL0d-qGirn8JIPYJl7oxDP_8AwlUAbrCfeCMGiPscL1HAUjTVzLSdy1lVPm2lWC82KFNofczJpLFYw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/erasmuspluska229project/?__cft__%5b0%5d=AZVWxLSmP_gZk6H34n7azzcLzAMa5_0NIAQh55NuqUTjYNDRIzDJGW4Az-tAV-ffz5Esz7H5SYQGNrV5sozQRfcmD_u2JaggVL0d-qGirn8JIPYJl7oxDP_8AwlUAbrCfeCMGiPscL1HAUjTVzLSdy1lVPm2lWC82KFNofczJpLFYw&__tn__=-UC%2CP-y-R


 
__________________________________________________________________________________________ 

 

9.6.2021. ПОСЛЕДЉИ НАСТАВНИ ДАН УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА 

 

Последњи наставни дан ученика осмих разреда протекао је у окупљању А и Б групе свих одељења 

осмих разреда. Ученици су се дружили и забављали у школском дворишту уз музику и пријатну 

атмосверу . 

     
______________________________________________________________________________________ 

 

10.6.2021. „NATURAL HEALTH ЗА ЗДРАВЉЕ КРОЗ ЗАШТИТУ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА“ 

 

Пројекат „Нatural health за здравље кроз заштиту природног наслеђа“, реализован је у 

Мађарској.Учесници овог пројекта су државе Мађарска-Србија-Словачка. Наша школа је имала свог 

представника наставника Секе Ота. 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

11.6.2021. „ЉУБАВ ЈЕ ПЛАВА ШКОЉКА У КОЈОЈ СТАНУЈЕ НЕБО“ 

 

У организацији Градске библиотеке Новог Бечеја, удружење самохраних родитеља и породица деце са 

инвалидитетом „Плава шкољка“, одржало је креативну радионицу за децу и промоцију књига, чијом 

продајом се потпомаже изградња  „Куће наде“ у Бањи Ковиљачи за све кориснике  овог удружења. 

Слоган дружења је био „Љубав је плава шкољка у којој станује небо“. У креативним радионицама су 

учествовали ученици првог разреда учитељиве Катице Давидовић. 

 

     
__________________________________________________________________________________________ 

 

21.6.2021.  ПРОМОЦИЈА РУКОМЕТА 



Ученици нижих разреда наше школе су се дружили са руководством и тренерима РК"Јединство" Нови 

Бечеј и другарима из подмлатка овог клуба који су наши ђаци, такође. Млади играчи су  се потрудили да 

нам дочарају атрактивност овог спорта. Било је веома топло, али забавно и поучно! 

 

     
_________________________________________________________________________________________ 

 

23.24.25.6.2021. ЗАВРШНИ ИСПИТИ УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА 

 

У  среду 23.јуна са почетком у 9 часова а у трајању од 120 минута одржан је завршни испит из српског 

језика.У четвртак се полагала математика а у петак завршни испит из групе предмета :историје, 

географије, биологије, физике и хемије.Из  следеће табеле се могу видети  даље активности ученика , 

родитеља и разредних старешина осмог разреда за упис у средње школе: 

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У 
СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

  
датум/вр
еме 

Завршни испит - тест из српског/матерњег језика среда 

23.06.2
021. 
године, 
09-11ч 

Завршни испит - тест из математике и тест за полазнике по програму 
ФООО 

четврт
ак 

24.06.2
021. 
године, 
09-11ч 

Завршни испит - комбиновани тест петак 

25.06.2
021. 
године, 
9-11ч 

Супервизија спровођења завршног испита 
среда-
недеља 

23-
27.06.20
21. 
године 

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе 
недељ
а 

27.06.2
021. 
године, 
до 10ч 

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита 
(електронским путем и 
непосредно у основној школи) 

недеља 

27.06.20
21. 
године, 
10-16ч 

 



Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на 
прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и 
непосредно у основној школи) 

недеља 
и 
понеде
љак 

27.06.20
21. 
године, 
после 
16ч и 
28.06.20
21. 
године, 
после 
15ч 

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита 
(електронским путем) - за 
другостепену комисију 

понеде
љак и 
уторак 

од 
28.06.20
21. 
године у 
15ч до 
29.06.20
21. 
године у 
16ч 

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита 
(непосредно у основној школи) - 
за другостепену комисију 

уторак 

29.06.20
21. 
године, 
08-16ч 

Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на 
прелимининарне резултате 
завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) 

уторак 

29.06.20
21. 
године, 
после 
18ч 

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног 
образовања ученика обдарених за 
математику 

субота 

26.06.20
21. 
године, 
10-
11.30ч 

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу основног 
образовања 

субота 

26.06.20
21. 
године,1
3ч 

Објављивање коначних резултата завршног испита петак 
02.07.2021. 
године, до 08ч 

Упис у музичке и балетске школе петак 
02.07.2021. 
године, 08-16ч 

Попуњавање листе жеља електронским путем   

од 26.06.2021. 
године у 08ч до 
03.07.2021. 
године у 24ч 

  



Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и 
унос у базу података (непосредно у основној 
школи) 

субота и 
недеља 

03. и 04.07.2021. 
године, 08-15ч 

Провера тачности листе жеља од стране ученика у 
основним школама (електронским путем и непосредно 
у школи) 

среда 
07.07.2021. 
године, од 08ч 

Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење 
исправки (непосредно у школи) 

среда 
07.07.2021. 
године, 08-15ч 

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера 
листе жеља на званичном сајту 

петак 
09.07.2021. 
године, до 08ч 

Објављивање званичних резултата расподеле по 
школама и образовним профилима у основним и 
средњим 
школама 

недеља 
11.07.2021. 
године, до 08ч 

Објављивање преосталих слободних места за упис у 
другом кругу 

недеља 
11.07.2021. 
године 

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе 
електронским путем (после првог и после другог 
уписног круга) 

понедељак- 
недеља 

од 12.07.2021. 
године у 8ч до 
18.07.2021. 
године у 24ч 

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за 
први уписни круг непосредно у школи, осим за 
упис у музичке и балетске школе 

понедељак 
и уторак 

12. и 13.07.2021. 
године, 8-15ч 

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг 
(електронским путем/непосредно у школи) 

понедељак 
12.07.2021. 
године, 08-15ч 

Објављивање коначног распореда ученика по школама у 
другом уписном кругу 

среда 
14.07.2021. 
године, до 24ч 

Објављивање преосталих слободних места после другог 
уписног круга 

среда 
14.07.2021. 
године, до 08ч 

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за 
други уписни круг непосредно у школи, осим за 
упис у музичке и балетске школе 

петак 
16.07.2021. 
године, 08-15ч 

 

 

 

 

26.6.2021. АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА“ ЕРАЗМУС + „ И ПРОЈЕКАТ „ДУША НАУКЕ“ 

 

Представљамо вам још једну од активности везаних за Еразмус+ пројекат "Душа науке" коју смо овог 

пута реализовали са другарима из школе Кастиљо де Луна де Ла Пуебла де Касаља из Шпаније после 



гледања филма "Марсовац" Редлија Скота када су нам се наметнула размишљања, питања као допринос 

научницима који траже одговоре за човечанство у бескрајном свемиру... 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

30.6.2021. ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА 

 

30. јуна са почеткому 18 часова одржана је завршна свечаност ученика осмих разреда уз свечану доделу 

диплома и поклон књига. Свечаност је одржана на летњој позорници нашег места уз спровођење 

безбедносних мера у заштити од короне. Успех ученика по одељењима је следећи: 

 

8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2 

 Име и презиме Вукова диплома Специјалне 

дипломе 

Похвале  

13. Катарина  Влашкалин Вукова диплома Историја, Физичко, 

Математика, 

Биологија, Српски 

језик, Физика 

Енглески језик, Ликовна 

култура, Информатика и 

рачунарство, Музичка 

култура (хор) 

14. Јана Дукић Вукова диплома Енглески језик Музичка култура (хор) 

15. Уна Лалић Вукова диплома Физичко Математика, Српски 

језик, Ликовна култура, 

 Име и презиме  

1. Милица Сузић Носилац Вуковe дипломе  

Посебна диплома Немачки језик 

Похвале : Биологија и Физика 

Похвалa за одличан успех и примерно владање 

2. Наталиа Палковић Похвале: Ликовна култура,. Енглески језик, 

Биологија и Физика 

Похвалa за одличан успех и примерно владање 

3. Ивана Јованов Посебна диплома; Физичко васпитање 

Похвале: Ликовна култура и Музичка култура 

Похвала за одличан успех и примерно владање 

4. Милица Лалић Посебна диплома : Немачки језик 

Похвалa: Ликовна култура 

Похвала за одличан успех и примерно владање 

5.                Светозар Вијатов Посебна диплома: Физичко васпитање 

Похвала: Ликовна култура 

Похвалa за одличан успех и примерно владање 

6. Ивана Драгић Похвале: Немачки језик .и Ликовна култура 

Похвалa за одличан успех и примерно владање 

7. Селена Милићев Похвале:Биологија  и Енглески језик 

Похвалa за одличан успех и примерно владање  

8. Давид Чајка Похвале: Ликовна ултура .и Енглески језик 

Похвалa за одличан успех и примерно владање 

9. Марко Глувачевић 

 

 

Посебна диплома : Физичко васпитање 

Похвалa за одличан успех и примерно владање 

10. Марија Стојић Похвала: Музичка култура 

Похвалa за одличан успех и примерно владање 

11. Страхиња Живков Похвала: Енглески језик 

Похвале за одличан успех и примерно владање 

12. Симона Бито Похвала за Енглески језик 



Биологија, Саобраћај, 

Музичка култура (хор) 

16. Теодора Пјевац Вукова диплома Математика, Српски 

језик 

Ликовна култура, 

Информатика и 

рачунарство, Биологија, 

Физика, Музичка 

култиура (хор) 

17. Јана Суботић Вукова диплома Српски језик, Физичко Математика, Ликовна 

култура, Музичка 

култура (хор) 

18. Теодора Шејмеши Вукова диплома Енглески језик, 

Физика 

Српски језик, Ликовна 

култура, Музичка 

култура (хор), Биологија 

19. Ђурђина Кашиковић  Физичко Историја, Немачки језик, 

Српски језик, Ликовна 

култура, Саобраћај, 

Музичка култура (хор) 

20. Mарко Лалић  Физичко Саобраћај 

21. Ана Будић   Музичка култура (хор) 

22. Ена Будић   Немачки језик, Музичка 

култура (хор) 

23. Михајло Весков   Саобраћај 

24. Василије Гурјанов   Енглески језик, 

Биологија, Музичка 

култура (хор) 

25. Дијана Дробац   Биологија 

26. Лука Милошев   Похвала за одличан успех 

и примерно владање 

27. Страхиња Свирчев   Српски језик, Ликовна 

култура, Биологија 

28. Вања Сентеш            Похвала за одличан успех 

и примерно владање 

29. Вук Сентеш   Енглески језик, Ликовна 

култура 

30. Милица Фелбаб   Похвала за одличан успех 

и примерно владање 

31. Селена Цвејин   Српски језик 

32. Ђорђе Челекетић    

33. Здравко Грујић    

 

 

8-3 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

УЧЕНИКА 

ДИПЛОМЕ 

Специјалне дипломе 

 

 

 

похвале 
1. Балинт Ервин       Одличан успех и 

примерно владање 

2.Фараго Ноеми Мађарски 

ј. 

Хемија    Вукова 

дипл. 

Одличан успех и 

примерно владање 

3.Фаркаш Зита Ликовно       

4.Хорват Деа        

5.Јухас Теодора        

6.Келер Карола Хемија      Одличан успех и 

примерно владање 

7.Киш Балаж Мађарски 

ј. 

Енглески 

ј. 

Математика Хемија Физика Вукова 

дипл. 

Одличан успех и 

примерно владање 

8.Клачак Теодора       Одличан успех и 

примерно владање 

9.Колар Лена        

10.Магда Ервин       Одличан успех и 



примерно владање 

11.Палинкаш 

Норберт 

      Одличан успех и 

примерно владање 

12. Рац Ева        

13. Риго Ела       Одличан успех и 

примерно владање 

14. Зималетин 

Борис 

        

 

 
 

Ђак генерације на српском језику је Катарина Влашкалин а на мађарском наставном  језику је Киш 

Балаж. Ево њихових поздравних25.8.2021. говора: 

 

      
__________________________________________________________________________________________ 

 

25.8.2021. СТРУЧНОУПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАУ 

ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

 

По упутству пристиглом 25.августа, редовно ће се птратити епидемиолошка ситуација у вези са 

ковидом.Приказана су три модула почетка наставе школске 2021/2022.године. 

За нашу школу важи 1.модул наставе по којој школа почиње 1.септембра, са часовима од 45 минута и 

целим одељењем.Наравно мере спречавања ширења вируса остају на снази. 

_______________________________________________________________________________________ 

 



30.8.2021. ПРИЈЕМ ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ 

 

У понедељак 30.августа , одржан је пријем првака у дворишту наше школе. Учитељице које преузимају 

будуће прваке су:Олга Мирков, Александра Попов и Агота Полак Фехер. Свим ученицима  првацима 

као и наставном особљу срећан почетак нове школске године. 

 

 
 

 

 

 

Летопис водила:Марица Стојшин 

школски библиотекар 
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