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Поштовани читаоци, 
Претходни период обележила су бројна узбудљива дешавања која смо 
се потрудили да вам у овом броју школског часописа и пренесемо.  
Овом приликом бих желела да се захвалим колегама Школског 
центра на усрдној помоћи у реализацији овог нашег пројекта.Са 
вашом неисцрпном енергијом, креативношћу и стрпљењем сте били 
незаменљиви партнери у стварању још једног броја школских новина.  
Такође се захваљујем и Вама, драги ученици, јер без вашег труда и 
залагања овај часопис не би био толико инспиративан. С обзиром да 
нас у предстојећем периоду очекује пуно квалитетних и интересантних 
дешавања са нестрпљењем ишчекујемо следеће издање овог 
часописа у коме ћемо вас о свему известити. 
Своје предлоге, похвале и критике можете да нам пошаљете на e-mail: 
kazi.pokazi@gmail.com
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ЛИКОВНА РАДИОНИЦА

На дан школске славе Светог Саве 27. јануара 
2021. године одржана је ликовна радионица 
за ученике основне школе. У веома пријатној 
атмосфери уз извођаче који негују српску 
традиционалну музику, ученици су по мањим 
групама радили на великим форматима. Задатак је 
био осликавање Храма Светог Саве и самог лика 
Светог Саве, акрилним бојама уз поинтилизам, 
тачније сликање прстима. А како смо осликали-
просудите сами!
О.Т.

ХУМАНИТАРНИ 
ТУРНИР
На хуманитарном турниру 
одржаном у Београду, који 
су организовали Фудбалски 
савез Србије и Клуб 
малог фудбала „Мунгоси“ 
учествовале су екипе из 
Београда, Зрењанина, 
Крагујевца, Ниша и наш тим 
из Суботице. Мали фудбалери, 
прво су се загревали уз 
музику, а након звука 
судијине пиштаљке почело 
је такмичење. Победници 
на такмичењу су били – сви! 
Циљеви овог турнира су 
били стварање и подизање 
тимског духа, дружење и игра. 
Након завршеног такмичења, 
организатори су обезбедили 
бесплатан обилазак стадиона 
ФК Црвена звезда и обилазак 
Зоо врта. Сјајно смо се 
забавили.

АЊА БУДАНОВИЋ 8А

ДРВО ПРИЈАТЕЉСТВА
Ученици нижих разреда 
основне школе и предшколска 
група су правили „Дрво 
пријатељства“. Уз дружење, 
музику и игру учили су о 
вредности пријатељства 
и како бити добар друг. 
Малишани су умакали 
своје шаке у боју и свако је 
оставио свој отисак на дрвету 
пријатељства. Уживали су и 
лепо се забавили.

М.В.

КРЕАТИВНА 
РАДИОНИЦА 
 
Светосавска недеља је 
обележена низом радионица 
у нашем дому. Ученици су 
израђивали плакат посвећен 
животу и раду Светог Саве. 
Осликан је лик и манастири, 
као и његове задужбине. У 
трпезарији дома, одржана 
је креативна радионица са 
тестом. Правио се славски 
колач и украси. Пекло се у 
нашој кухињи. Све је било 
изложено на дан славе.

И.Б.

„ШЕСТИ ДЕЧИЈИ СВЕТОСАВСКИ ДАНИ“
У оквиру манифестације „Шести дечији 
Светосавски дани“, ученици од четвртог до осмог 
разреда учествовали су на ликовном конкурсу 
на тему Светосавља. Конкурсу смо се одазвали 
у великом броју. Деца су цртала лик Светог Саве, 
Храм Св.Саве и задужбине Немањића.
С.М.
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ДОБРОДОШЛИ 
ПРЕДШКОЛЦИ!
У оквиру припрема за 
дочек предшколаца у нову 
предшколску 2021/2022. годину 
екипа васпитачица (Валвона 
Бошкић, Ивана Бабић, Ивана 
Зобеница и Татјана Чампраг) 
украсиле су зидове вртића 
шареним цртежима. Овим 
гестом су учиниле просторије 
вртића још топлијим и 
веселијим местом.

Т.Ч.

ПРИРОДНО СТАНИШТЕ
Радозналаст, воља, сарадња 
и тимски рад предшколаца и 
васпитача били су састојци 
успешног рецепта за 
прављење макете природног 
станишта. Наш делић природе 
у малом удомио је неколико 
шумских животиња из наше 
колекције играчака.
Т.Ч.

ШАХ 
Да се у учионици свашта може 
научити, показали су нам и 
ученици трећег и четвртог 
разреда основне школе. 
Кратки предах од школских 
предмета направили смо 
уз неколико партија шаха. 
Уз поштовање правила и 
спортски поздрав, учили смо 
основе ове занимљиве игре.
Ж.К.

„ПОНОВО РАДИ 
БИОСКОП!“ 

У нашем дому је свечано 
отворена биоскопска сала 
„Доситејац“. Премијерно 
су приказана два филма, 
прилагођена свим узрастима. 
Поводом свечане премијере 
ученици су добили сокове 
од фирме „Књаз Милош“ и 
кокице па је угођај одласка у 
биоскоп био употпуњен. Сваке 
недеље понедељком и средом 
биће пројекција филмова 
на српском, мађарском и 
енглеском језику (титловани).
М.З.ПОРТРЕТ ЈЕСЕЊЕ 

ДАМЕ 

У сусрет јесени, у оквиру 
секције ликовног уређења 
дома,  деца су израдила 
плакат „Портрет јесење 
даме“. Коришћено је право 
лишће, да би ефекат био 
бољи.
И.Б.

ИЗЛЕТ НА 
ПАЛИЋКОМ 
ЈЕЗЕРУ 

На излету смо се 
забављали и играли. 
Прво смо филтрирали 
језерску воду кроз 
филтер у малој тегли. 
Са једне стране је 
филтер задржао песак 
и нечистоћу, а у тегли 
је остала делимично 
чиста вода. Након тога 
смо ишли на сладолед 
јер је падала мала 
киша. Касније смо 
журили на аутобус, да 
нам не побегне. Успели 
смо да стигнемо на 
време.
ИРЕНА ДАМЈАН 7A
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МАТУРАНТИ 2021

Велика матура је посебан догађај у животима средњошколаца, а бити матурант 
се одједном чини као изузетно битна улога коју играш све до своје матурске 
вечери. С обзиром на то да овај догађај представља завршетак важног периода 
у животу, тако смо му и приступили ове године и организовали у школи свечану 
доделу диплома, матурску вечеру и журку за наше матуранте.
Родитељи су дошли да увеличају овај догађај и својим присуством учинили 
поносним своју децу, која су примила диплому и похвалнице, које су им 
одељенске старешине и васпитачи уручили. Ученике и родитеље поздравила је 
и директорка Центра са пригодним говором.
Ученик генерације 2018-21. године је Олгица Филеп ученица 3е одељења, која је 
завршила смер – женски фризер и показала се као успешна на разним пољима 
током школовања.
Након свечане доделе диплома, матуранти су уживали у вечери коју су им спремили наши врхунски кувари. 
Матурска торта поздрављена је великим аплаузом, а журка у сали заокружила је овај догађај.

А.К.
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МАЛИ МАТУРАНТИ

Школску 2020/2021. годину завршило је укупно једанаест 
ученика осмог разреда. Био је то један бројан, веома 
креативан и активан разред међу којима је било 
талентованих уметника – сликара, фотографа, глумаца, 
поштених налазача, добрих другара и љубитеља рада, реда 
и дисциплине. Тешко је било одабрати ученика генерације, 
јер су сви били одлични ђаци са примерним владањем. 
Ипак, један ученик се издвојио, по свом раду, труду и 
дивном понашању. Ученик генерације 2021/21. године је 
Кристијан Ваш и овим путем му сви ученици и запослени 
Школског центра честитају на томе.

Након свечане доделе диплома коју су помно испратили 
поносни родитељи, васпитачи  и наставници, наши мали 
матуранти су уз торту и послужење заокружили славље 
журком у сали Школског центра.

С.М.

ДАН НА КЛИЗАЛИШТУ
Док нестрпљиво чекамо да се постави лед 
на Градском клизалишту, није лоше да се подсетимо како је то изгледало 11. 
фебруара. Тада су ученици првих и трећих разреда средње школе,  посетили  
Градско клизалиште у Суботици. Многи су се тада по први пут сусрели 
са овом спортском активношћу. Ипак, поносни смо на наше ђаке, који су 
успешно савладали поједине вештине, као што је самостално одржавање на 
леду, као и вежбе сачињене од два до три елемента. Тренинг је омогућен уз 
подршку Градског клизалишта и уз помоћ и вођење тренера Кулић Мериме и 
Брестовац Уроша. Ученици су ишли у пратњи наставнице Олге Тертели.

O.T.
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Професионална оријентација је одлука о избору школе и 
занимања. Програм професионалног усмеравања у нашој 
школи има за циљ да развије спремност ученика да стичу 
знања и искуства о себи и свету рада како би донели реалне 
одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељења 
за будуће занимање. Путем информисања, саветовања и 
активности које се реализују на радионицама помажемо 
ученицима да самостално и одговорно одлучују о будућем 
опредељењу. У ту сврху су организоване радионице 
професионалне оријентације са ученицима свих узраста 
основне школе као увод у свет жељених занимања. 

Ж.М.

БРАВАРИ
Oбразовање у оквиру 
подручја рада: машинство и 
обрада метала за занимање 
– БРАВАР, трећи степен 
стручности реализује се у 
оквиру наше средње стручне 
школе.

Практична настава за браваре 
се од прошле године обавља 
у школи. Направљена је 
радионица која је опремљена 
уз помоћ новчане донације 
„Бетлен Габор“  и донације 
добијене од  Д.О.О. „ГРГО 
БРАВАР“ у виду столова и 
опреме за заваривање.
С.Н.

КЊИГОВЕСЦИ
Oбразовање у оквиру подручја 
рада: хемија, неметали и 
графичарство за занимање – 
КЊИГОВЕЗАЦ, трећи степен 
стручности реализује се у 
оквиру наше средње стручне 
школе.
Књиговезачка радионица 
реализује часове практичне 
наставе у простору 
опремљеном опремом 
неопходном за рад у 
књиговезници. Извођење 
практичне наставе 
омогућава да ученици искажу 
своје знање, креативне 
способности и вештину 
у припреми материјала 
и дораде одговарајуће 
категорије сложености.  
С.K.

МЕСАРИ
Образовање у оквиру 
подручја рада: пољопривреда, 
производња и прерада 
хране за занимање: МЕСАР 
– КОБАСИЧАР, трећи степен 
стручности реализује се у 
оквиру наше средње стручне 
школе.
За наше ученике на овом 
смеру обезбеђена је 
практична настава у месари 
„Маргетић“. Ученици уче како 
се врши примарна прерада 
меса и како се праве месни 
производи.
К. З. Ф.
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ПЕКАРИ

Образовање у оквиру 
подручја рада: пољопривреда, 
производња и прерада хране 
за занимање – ПЕКАР, трећи 
степен стручности реализује 
се у оквиру наше средње 
стручне школе. 
Ученици овог образовног 
профила практичну наставу  
обављају у пекари „Европа“. 
У оквиру праксе ученици се 
обучавају у припреми хлеба и 
разних врста пецива.
За време праксе смо били у 
школи. Правили смо погачице 
са сиром. Састојци који иду 
су: брашно, јаја, вода, квасац 
и сир. Све се помеша и пече 
се у рерни на 200 степени. 
Уживали смо у нашим 
укусним погачицама.

ЈАСМИН ШОРШ 3А ФРИЗЕРИ И ПЕДИКИР - МАНИКИР

У оквиру подручја рада: личне услуге, ученици се образују за 
занимања – ЖЕНСКИ ФРИЗЕР и ПЕДИКИР – МАНИКИР, трећи 
степен стручности. Практична настава реализује се у фризерској и 
маникирској радионици у оквиру школе. Радионица је опремљена 
по прописаним стандардима. Садржи опрему и пратећи садржај 
као и проверена и призната средства за рад.
Ученице у разним приликама имају могућност да покажу своја 
практична и теоријска знања. Неке од њих су прављење фризура 
и сређивање ноктију за мале и велике матуре, за школске 
манифестације и предстве.

Фризери
Ја волим свој занат јер волим да радим са људима и са косом. 
Чини ме срећном. У првој години смо учили да перемо косу, да је 
делимо и фенирамо. У другој години учимо да фарбамо , шишамо, 
шатирамо и фарбамо у више нијанси. Волим да будем на пракси.
Аница Марковић 2а

Педикир - маникир
Изабрале смо смер педикир - маникир јер смо од малена желеле 
да се бавимо тиме.
У првом разреду смо научиле како се правилно лакирају нокти. 
Научиле смо масажу дланова, облике и обликовање ноктију.
У другом разреду учимо педикир естетску негу стопала, депилацију 
и надоградњу ноктију „Типп“ техником. Једва чекамо да научимо 
изливање ноктију гелом.

СЕПЕШ ЧИЛА И ПУХАЛАК АНАБЕЛА 2.C

МОЛЕРИ 

У нашем Школском центру са домом ученика „ Доситеј Обрадовић“, 
доступно је и образовање у оквиру подручја рада: геодезија и 
грађевинарство за занимање – МОЛЕР, трећи степен стручности.
Центар има сарадњу са различитим занатским предузећима у 
којима ученици имају прилику да на практичним примерима науче 
занат комбинујући их са теоријским знањима која су понели из 
наше школе.
Као и сваке године и ове су матуранти овог смера успешно 
урадили и усмено одбранили матурски рад.

Добио сам задатак да обојим ормар у ученичком дому емајл лаком 
за дрво. Задатак сам успешно обавио користећи знања која сам 
стекао у школи и на пракси. Од трећег разреда је промењено 
предузеће у којем обављамо праксу и задовољни смо јер се више 
бавимо занатом који смо изабрали. Такође, ту смо када у нашој 
школи треба нешто да се обоји. Тако смо окречили вешерај и 
урадили фасаду објекта за предшколце.

ДИМОВИЋ ДУШАН
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ДАН ШКОЛЕ
После двадесет година паузе, 
наша школа је одлучила да 
настави са традицијом прославе 
Дана школе. Како од недавно 
школа носи назив Школски 
центар са домом ученика „Доситеј 
Обрадовић“, није било тешко 
одабрати тему за тај дан.

Доситеј Обрадовић је био човек 
који је пропутовао цео свет, 
сакупљајући све најбоље од 
образовања што би нашао у тим 
земљама, али и подучавајући 
људе по свету о нашој земљи и 
традицији. Његова основна идеја 
је била да пише књиге и подучава 
људе, на једноставном, народном 
језику који ће сви разумети и моћи 
прочитати. То је разлог, зашто 
наша школа носи назив баш овог 
великана. Подучавати на начин 
који ће бити свима разумљив, 
прилагођен и прихватљив је циљ 
и наставника наше школе.

С.М.

УЛИЦА ДОСИТЕЈА 
ОБРАДОВИЋА
Поред представе, свечано смо 
отворили и улицу Доситеја 
Обрадовића дуж ходника у приземљу 
наше школе. То је улица у којој је 
приказано детињство Доситеја 
Обрадовића, његов пут и боравак 
у манастиру, као и карта у коју је 
уцртана мапа путовања. Посебну 
пажњу привукле су басне, приказане 
на веома креативан начин, као и 
инсталација која је садржала Доситеја 
Обрадовића у природној величини. У 
наставку улице, могу се видети сва 
његова значајна објављена дела, као 
и уцртани музеји, споменици, школе 
које носе назив по овом великану у 
Србији. На самом крају улице, налази 
се кратак историјат Школског центра. 
Улица Доситеја Обрадовића је стална 
поставка, која је свакодневно на 
располагању како нашим ученицима, 
тако и родитељима и другим људима 
који посећују нашу школу са циљем да 
их упозна са животом и делом овог 
српског просветитеља чије име са 
поносом носи наша школа.
С.М.

ВОСТАНИ СЕРБИЈЕ
Нашу представу смо 
прикладно завршили 
извођењем Доситејевог дела 
„Востани Сербије“, која је била 
химна Устаничке Србије. Ово 
интригантно дело извео је 
ученички хор на знаковном 
језику што је уједно био и 
завршетак наше приче о 
Доситејевом животу и делу.

М.К.
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ВРЕДАН ПОКЛОН
Представници Ротари 
клуба уручили су Школском 
центру са домом ученика 
“Доситеј Обрадовић” 
најсавременију опрему 
за мерење слуха и 
рехабилитацију слуха и 
говора вредну 65.000 евра.
Наша установа добила 
је најсавременију 
опрему за аудиолоски 
кабинет,  која служи за одређивање стања слуха, нов аудиометар, 
тимпанометар, 2 дигитална логопедска сета, 2 ксафа Д апарата, 4 
комуникатора, сет амиго апарата, опрему за интерактиван под и 
зид. Ова опрема заменила је застареле апарате који су били стари 
између 25-35 година.Пројекат је комплетиран четрдесеточасовном 
обуком за дванаест сурдоаудиолога у Загребу на Поликлиници за 
рехабилитацију слуха и говора „Суваг“.

„ЖИВОТ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА“
Дан школе смо прославили приказом представе која је носила 
назив „Живот Доситеја Обрадовића“. Ово је био заједнички пројекат 
целокупног колектива Школског центра. Сложност колектива, на 
коју смо одувек били веома поносни је овде посебно дошла до 
изражаја. Свако је дао допринос. Несебичну помоћ су пружили и 
ученици. Неко у писању и осмишљавању сценарија и самих сцена, а 
неко у изради сценографије, костима, шминке, фризуре... Ипак, свега 
овога не би било, да наши ученици нису приступили својим улогама и 
глуми са таквом посвећеношћу и ентузијазмом, на коме би им сваки 
професионалац могао позавидети.
С.М.
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ИЗЛОЖБА ИЛИЈЕ МАРУШИЋА

У просторијама нашег Дома, одржана 
је прва самостална изложба, ученика 
Илије  Марушићa. Широк опус креативног 
стваралаштва чине анимирани ликови, 
различите машине и роботи... После је 
уприличена мала закуска за све присутне 
госте и ученике.
И.Б.

СТОНИ ТЕНИС 
У ХАЛИ 
СПОРТОВА

Дана 06.10.2021. 
године у Хали 
спортова у 
Суботици 
је одржано 
општинско 
такмичење 
основних и 
средњих школа у 
стоном тенису. 

У категорији 
основних школа 
такмичили су 
се ученици 
Никола Шорш и 
Божидар Шорш 
и том приликом 
заузели друго 
место у екипном 
такмичењу. 
Ученик основне 
школе Никола 
Шорш је освојио 
четврто место у 
индивидуалном 
такмичењу. 
У категорији 
средњих школа 
такмичиле су се 
ученице Кијана 
Салијевић и Ања 
Будановић где су 
освојиле четврто 
место у екипном 
такмичењу, а  
ученици Блажо 
Ратковић и Бела 
Ђулаи освојили 
су друго место 
такође у екипном 
такмичењу.

М. Р.

„ПАЛИЋКЕ НОТИЦЕ“

На Летњој позорници на Палићу одржан je Дечији 
фестивал музике и покрета „Палићке нотице“ на коме су 
наступила деца из суботичких, новосадских и београдских 
школа, удружења и установа социјалне заштите. На 
овом фестивалу учествовали су и ученици наше школе 
који су освојили друго место извођењем песме „Не ругај 
се“ на знаковном језику. Након завршетка програма и 
проглашења победника, учесници Фестивала колективно 
су  посетили Зоолошки врт на Палићу.

М.К.

ЧУТИ И 
РАЗУМЕТИ

Ученици наше 
школе били су део 
манифестације 
посвећене особама 
оштећеног слуха 
„Чути и разумети“ 
у организацији 
„Аудиовокс“. 
Манифестација се 
одржавала у Београду 
поводом Светске 
недеље глувих и 
наглувих особа, па 
су се наши ученици у 
пратњи васпитачице 
Мирјане Ковачец и 
наставнице Соње Пил 
Стефановић упутили 
на једнодневни излет. 
Посетили су Музеј 
технике и науке, 
возили се Веселим 
трамвајем, обишли 
Природњачки музеј и 
Калемегдан. Дружењу 
са учесницима су се 
придружили и Прљави 
Инспектор Блажа и 
Ана Штајдохар.
С.П. 
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У дому  Школског центра Дечија недеља је обележена 
ликовним радионицама. Деца нижег узраста су 
израђивала дрво у облику руке, а потом га украшавала. 
Ученици средње школе су правили украсе од отисака 
своје руке са порукама. Посебан део је израда лабуда 
чија крила носе поруку спајања, разумевања и љубави. 
Затим је био организован филмски дан и друге 
занимљиве и креативне активности у оквиру секције 
рукотворина.

И.Б.

Тим за школске манифестације и изложбе 
у оквиру Дечије недеље је организовао 
креативне радионице у основној школи 
на тему јесени. Такође, у средњој школи 
ученици су направили групни рад на тему 
„Буди посебан, буди другачији“. Исти тим је 
организовао радионице за израду јесењих 
декорација. Мотиве за јесењи аранжман 
израђивали су ученици основне и средње 
школе.                       С.М.

Ове године 
Дечију недељу 
смо обележили 
под слоганом 
стихова Љубивоја 
Ршумовића „Дете је 
дете, да га волите и 
разумете“. 
Ми, основци смо 
Дечију недељу 
обележили разним 

посетама и активностима. Имали 
смо Спортски дан у Дудовој шуми 
са разним занимљивим играма и 
такмичењима. Посетили смо и Халу 
спортова где су се најмлађи опробали 
у боксерском рингу. Одржане су 
разне креативне, ликовне и музичке 
радионице, као и радионица 
знаковног језика. Посетили смо 
Црвени крст где смо одгледали 
симпатичан цртани филм о томе 
чиме се све они баве, затим смо 
имали кратак курс из прве помоћи 
за најмлађе. Посетили смо и биоскоп 
и одгледали цртани филм „Мали 
Бигфут“. Највише нам се свидела 
посета Ватрогасцима. Дозволили су 
нам да уђемо у ватрогасни камион, 
испробамо ватрогасну опрему и 
возимо се са њима.

Ж.К.

ЗАХВАЛНИЦА ЗА НАШЕ ПРИЈАТЕЉЕ

Овом приликом желела бих да се захвалим 
свим нашим пријатељима који су нам  и ове 
године пружили велику подршку и то:
• Мађарском националном савету за 

комплетно опремање једне учионице 
(комплетна санација простора, набавка 
намештаја и пратеће дигиталне опреме); 
за донацију спортских реквизита и 
стола за стони тенис; за набавку једног 
штампача и лаптоп рачунара. 

• Ксенији Вујаковић, Нени Обрадовић, 
Светлани Марковић, књижари Стил Б и 
анонимним донаторима – за донацију 
играчака и новогодишњих пакетића;

• Јовани Квржић – за донацију пројектора;
• УГ “Оброк за породицу” – за донацију 

хране и донацију инвалидских колица 
ученици ШЦ;

• ОШ “Иван Горан Ковачић” – за донацију 
школског прибора;

• Хемијско технолошкој школи – за 
донацију пакетића;

• Разним корпорацијама, предузећима, 
предузетницима и појединцима – за 
донацију опреме, хране, одеће, прибора;

• Инфостуд-у – за донацију новчаних 
средстава;

• Раух компанији – за донацију сокова;
• Компанији 8. Март – за донацију мушких 

чарапа;
• ЛОМАКС компанији – на донацији 

средстава за личну хигијену;
• Министарству просвете – за донацију 6 

десктоп рачунара (Тесла мини ПЦ) и 1 
ласерског штампача;

• Метал д.о.о. – на донацији у реализацији 
пројекта реконструкције хидрантске 
мреже;

• Фондацији “Данило Киш” – на донацији 
новогодишњих пакетића;

• Одељењу санитарне инспекције УП – 
на донацији контра-узорака (посуђе, 
кухињски апарати, средства за хигијену).

Хвала вам драги пријатељи!
НАТАША НИМЧЕВИЋ
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ISKOLÁNK ELJÁRÁSRENDJE A COVID-19 
JÁRVÁNYHELYZETRE 
Az eljárásrend célja a koronavírus elleni védekezés és a munka minél 
hatékonyabb megszervezése diákjaink és munkatársaink egészségének 
megóvásának érdekében. Ha az egészségügyi helyzet miatt kialakult 
intézkedések úgy írják elő akkor, iskolánk tanulói távoktatásban vesznek 
részt. 
Iskolánk rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus 
megbetegedés tüneteitől mentes személyek látogathatják. A személyi 
higiénia betartása kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos 
kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, illetve a szájat és az orrot 
eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok betartását. 
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy egy 
háztartásban élő rokonnál koronavírus fertőzés gyanúja merül fel vagy 
igazolt fertőzés van. 
A szakképző intézményben is kötelező a maszk viselése. 
Kötelező a munkaállomások egymástól 1,5 méter távolságban történő 
kialakítása. A tanulók testhőmérés és kézfertőtlenítés után az adott 
osztályterem szintjén gyülekeznek. 
Szünetekben mindenki a saját emeletén tartózkodhat, az osztálytermen 
kívül, kötelező a maszk viselése és a távolságtartás. 
Testnevelés órákon előtérbe helyezzük a szabadtéri foglalkozásokat, ha az 
időjárás ezt megengedi. 
Az irodáknál és az ebédlőnél is be kell tartani az előírt távolságot. 
Megkérünk mindenkit, hogy sem az iskola előtt, sem az iskolában ne 
csoportosuljon!

N.S.

KUPA MÉRKŐZÉS 
2021. október 27-én a szabadkai FC Spartak és a leszkováci FC Dubocica 
kupamérkőzésén jártak az iskolaközpont diákjai. A szabadkai Városi 
stadionra 20 diák ment a nevelők kíséretében. A gyerekek hangos 
ujjongással szurkoltak a hazaiaknak, de sajnos sikertelenül, mert a 
tizenegyesek jobb teljesítése után mégis a leszkováci csapat örülhetett 
és jutott tovább. A rendes játékrész 1:1-es eredménnyel zárult. Marad 
a sajnálat, hogy a Spartak nem jutott tovább a verseny következő 
fordulójába, de a gyerekek így is elégedetten hagyták el a stadiont egy 
szép emlékkel gazdagabban. 
Ratković Blažo tanuló a következőképp írta le az eseményt:

„A vendégek jobban játszottak. Mi hangos drukkolással próbáltuk 
felrázni a mieinket, sikerült is kiegyenlíteniük, de többre nem futotta. A 
tizenegyesek rúgása rulett, sajnos egyet kihagytunk és ez eldöntötte a 
meccset. Nem baj, következő alkalommal mi nyerünk. Szép élmény volt és 
várjuk, hogy ismét mehessünk.” 
Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a FC Spartak-nak, mert 
készen álltak arra, hogy ingyen lehetővé tegyék a gyerekeknek, hogy 
megnézhessék a mérkőzést, de az utolsó napon a JKP Stadion úgy 
döntött, hogy a belépés minden néző számára ingyenes.

B.Z.

GYERMEKHÉT
A szabadkai McDonald’s és 
a Dositej Obradović Oktatási 
Központ és Diákotthon évek 
óta sikeres együttműködést 
ápol. Gyakran örvendeztetik 
meg diákjainkat ingyenes 
étkezéssel, lufikkal és érdekes, 
kreatív műhelyfoglalkozásokkal. 
Köszönjük a segítségüket és 
reméljük, hogy ez az kapcsolat 
még hosszú évekig tartani fog!
D.T.
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SÜSSÜNK MUFFINT! 
Óvodásaink június 8-án vendégül 
látták első-, második- és harmadik 
osztályos barátaikat, hogy együtt 
finom csokis muffinokat készítsenek. 
Mindenki részt vett a finomságok 
elkészítésében. A gyerekek a 
sütkérezés során végig nagyon 
lelkesek voltak. Amíg sültek a 
muffinok az ovisok megmutatták 
kedvenc játékaikat társaiknak, majd 
a kész sütiket megszórták színes 
dekorcukorral és jóízűen befalatozták. 
Megbeszéltük, hogy hamarosan ismét 
együtt ügyeskedünk.
Az az egy biztos, a muffint mindenki 
szereti!
O.B.

OSZTÁLYTEREM FELÚJÍTÁSA 
A Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően lehetőségünk 
nyílt felújítani iskolánk egy tantermét. Általános iskolánk 
egyetlen magyar tannyelvű kombinált osztálya (másodikosok 
és harmadikosok), idén januárban megkezdhette az új félévet 
a felújított tanteremben. Igyekeztünk olyan gyermekbarát, 
speciális környezetet kialakítani számukra, amely a lehető 
legnagyobb mértékben alkalmazkodik a gyermekek egyéni 
szükségleteihez. 
A tanterem teljes felújítása és a bútorzat kicserélése mellett, 
lehetőségünk volt IKT (Információs és Kommunikációs 
Technológia) eszközök, mint pl. interaktív tábla, ugyanakkor 
a pedagógus munkájához szükséges alapfelszerelések 
beszerzésére is (számítógép és egyéb informatikai eszközök). 
Ezúton is köszönjük a Magyar Nemzeti Tanács nagy 
segítségét!

O.B.

KASPÓKAT FESTETTÜNK 
ÉS VIRÁGOKAT 
ÜLTETTÜNK BELE 
Iskolánk elsősei, másodikosai 
és harmadikosai 2021.05.27-én 
kaspókat festettek, díszítettek, 
majd ezekbe virágot ültettek. Az 
egyszínű, agyag virágcserepeket 
temperával különböző 
technikákkal befestették, majd 
miután megszáradtak, néhány 
egyszerű ötlettel szebbé 
varázsolták őket. Ezután a 
gyerekek az iskolaudvarban 
segítségünkkel virágokat ültettek 
bele. 
A virágültetést követően a 
szép időben a gyerekeknek 
lehetősége adódott 
óriásbuborékokat is készíteni 
és játszani a sok-sok buborék 
között. Öröm volt látni, 
ahogy a szivárvány minden 
színe megcsillan ezeken az 
elképesztően nagy buborékon. 
Végül az elkészült szebbnél 
szebb cserepes virágokkal 
osztálytermeinket díszítettük. 
A gyerekek azóta is szívesen 
locsolják és gondozzák őket.
O.B.

ÁLLATKERTBEN JÁRTUNK 
A tanév befejeztével a gyönyörű 
nyári időt kihasználva általános 
iskolánk néhány tagozatának 
tanulói június 22-én ellátogattak 
a Palicsi Állatkertbe. A séta 
alatt a gyerekek új ismereteket 
sajátítottak el az állatkertben élő 
állatfajokról. Megismerhették 
viselkedésüket, szokásaikat. 
Az iskolában tanultak után az 
állatkert izgalmas terület volt a 
gyerekek számára. Érdekesebbé 
tette számukra azokat az 
ismereteket, amikről korábban az 
iskolában tanultunk.
A tanulók a helyszínen az állatok 
mozgását is ügyesen leutánozták. 

Nagyon jól érezték magukat, főként a nagy testű állatok tetszettek nekik. 
A kirándulást sok szép közös képpel örökítettük meg, mely szép emlék 
marad számunkra. Jövőre is szeretnénk ellátogatni az állatkertbe.
Fontos, hogy környezettudatos magatartásra neveljük tanulóinkat: az 
állatokhoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakításával, az ismeretek 
bővítésével, és az állatvédelem megismertetésével. 
O.B.
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A BÉKE NEMZETKÖZI NAPJA

Minden évben szeptember 21-én ünnepeljük az ENSZ által létrehozott 
Béke Nemzetközi Napját. A világ több pontján különféle módon 
emlékeznek meg erről a napról, konferenciák, kiállítások, felvonulások, 
közös zenélés vagy meditáció formájában.

Ezen a napon van a Hála Világnapja is. Szánjunk egy kis időt arra, hogy 
belegondolunk mi mindenért is lehetünk hálásak az életünkben, legyen 
az akár a legkisebb dolog is, mint egy napsütéses reggel vagy egy 
mosoly.                                                                                                      S.N.

“Mindkét eseményt iskolánkban is megünnepeltük. Nagyon jó volt, mert 
sokat tanultunk a témákkal kapcsolatban, okosabbak és hálásabbak 
leszünk a közeljövőben.” 
BALOG ANDRÁS, 3C OSZTÁLY

SZABADKAI VÁROSI 
MÚZEUM
A gyermekhét alkalmából 
ellátogattunk a Szabadkai Városi 
Múzeumba. Részt vettünk a “Mi 
zümmög itt?” című foglalkozáson, 
ahol interaktív módon vezettek 
be minket a beporzók világába. 
Nagyon jól éreztük magunkat. 
Szívesen elmennénk máskor is.

VRANKA BILJANA, 2B OSZTÁLY

CSODÁLATOS HÉTKÖZNAPOK CÍMŰ ELŐADÁS A 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZBAN 
2021. november 4-én az iskolaközpont 10 diákja nevelő 
kíséretében nézte meg a Nyári Mozi
Színjátszó Egyesület „Csodálatos hétköznapok” című színházi 
előadását. A darab egyfajta
táncelőadás volt, amely futurisztikus művészi és képzeletbeli 
módon, 4 fiatal magyar művész
beszélgetését mutatta be az angyalokkal, a második világháború 
kellős közepén 1943-ban. A
darabnak sikerült felkelteni a diákok figyelmét, akik később, 
a kollégium felé menve mesélték az esemény legérdekesebb 
részleteit.
Köszönet a Kosztolányi Dezső színháznak, amely már sokszor 
megmutatta, hogy kapui mindig
nyitva állnak diákjaink számára.
B.Z.

PEACE DAY
I N T E R N A T I O N A L

KIRÁNDULÁS A KELEBIAI ERDŐBEN 
Kiránduláson voltunk 2021.05.26-án a kelebiai 
erdőben. A tanárok 8 km-es gyalogtúrát terveztek 
nekünk a csodaszép természetben. Elsétáltunk a 
Majdán-tóhoz is, ami már sajnos ki volt száradva. 
A gyaloglás után rostélyost sütöttünk, aminek az 
elkészítésében mindenki részt vett. Norbert tanár 
úr és diákja Balog András, aki az önkéntes tűzoltó 
testület tagja, elmagyarázták és bemutatták hogyan 
kell biztonságosan erdőben tüzet gyújtani, miért 
veszélyes a nagy láng és végül hogyan oltsuk el és 
hagyjuk biztonságosan el a helyet. Ez egy gyönyörű 
nap volt.
SZŰCS EMESE, 3C OSZTÁLY
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SZERKEZETLAKATOSOK AZ ISKOLÁNKBAN

„Az iskolaév második felében lakatosműhely nyílt 
iskolánkban. Sajnos a járványhelyzet intézkedései 
miatt kezdetben nem igazán tudtuk kihasználni a 
műhely előanyeit. Az idén már nagyon sokat dolgozunk. 
Szeretünk gyakorlati oktatásra járni, sok mindent 
megtanultunk, tapasztalot szereztünk és egyben készen 
állunk arra, hogy mire befejezzük az iskolát bátran 
elhelyezkedjünk szakmánkban. 
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült 
lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és 
tartószerkezeteket munkálunk meg.“       
Pilisi Tihamér, 3c osztály

A szakképesítéssel rendelkező tanuló képeségei közé 
tartoznak:
- a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 
jogszabályok, előírások, valamint a szakmára, és egyéb 
szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírások 
betartása
- munkadarabok megmunkálása kézi- és gépi forgácsoló 
alapeljárásokkal
- oldható és nemoldható kötések készítése
- általános minőségű hegesztett kötés készítése 
bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, és 
fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel
- egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzok és 
műszaki rajzok készítése, ezek olvasása és értelmezése
- előkészíteni a munkafeladatot és az ahhoz szükséges 
anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, 
gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és 
befogóeszközöket, védőfelszereléseket
- korrózió elleni általános bevonat és felületvédelem 
készítése

„Jó tanár az, aki eszközök nélkül is tud lebilincselően 
tanítani, bármiből tud olyan eszközt varázsolni, amely az 
oktatást szolgálja. A cél ugyanakkor mégiscsak az, hogy 
iskolánk jól felszerelt legyen, hogy a diákok megfelelő 
körülmények között fejlődhessenek. 

Mindenben azt keressük, miként lehet a gyermekek 
javát szolgálni. Külön köszönet Vukmanov Šimokov 
Grgonak és az egész Grgo bravar cégnek, hiszen 
nagy beruházással támogatták iskolánkat, egyben 
tanulóinkat. Úgyszintén köszönet a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-nek, mely Magyarország határain kívül 
élő magyarság szülőföldön való boldogulását segíti. 
Nélkülük nehezen tudtuk volna beindítani a műhely 
működését.”   

N.S.

SZEGEDEN JÁRTUNK 
Szegeden voltunk szeptember 
24-től 26-ig a Klúg Péter Iskolában. 
Nikoletta, Mátyás és én Iván 
tanárral és Zoltán nevelővel péntek 
délután érkeztünk Szegedre. 
Megismerkedtünk az ottani 
nevelőkkel és gyerekekkel, akik 
abba az iskolába járnak. Nagyon 
jó barátnője lettem egy Amanda 
nevezetű lánynak. Sok időt 
töltöttünk együtt, az asztalitenisz 
versenyre is együtt mentünk. 
Bejártuk a várost is egy kisvonattal. 
Nagyon szép volt minden, jól 
éreztük magunkat és sok új barátot 
szereztünk. Várom az új találkozót a 
szegedi barátainkkal.
SZTOJKOV KATICA, 2C OSZTÁLY

A FODRÁSSZALONBAN 
Nagyon szeretünk praxára járni. A praxán 
hajat mosunk, nyírunk, különböző frizurákat 
csinálunk és hajat festünk. A praxán 
kipróbáljuk azokat a dolgokat egymáson, 
amiket az órán megtanulunk. Néha meg sem 
állunk a szalonban. Sokszor egymás haján 
praxázunk, kivasaljuk vagy begöndörítsük, 
frizurákat csinálunk egymásnak. Gyakoroljuk 
a hajnyírást és a festést, amíg praxán van 
addig nem kell menni iskolába, ezért is 
szeretünk praxára járni. Szeretjük a tanárnőt, 
mivel ő tanít minket és rá kell hallgatni.

TORMA BRIGITTA, VRANKA BILJANA, 
TAKÁCS MELINDA, FERENCI SZUZANNA, 
2B OSZTÁLY
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MATT HÁROM LÉPÉSBEN! VILÁGOS LÉP! VILÁGOS LÉP - MATT KÉT LÉPÉSBEN

SAKKFELADVÁNYOK

TUDTAD-E? 

-Kínában létezik egy étterem, ahol emberi 
alkalmazottak helyett 20 robot lát el minden munkát. 
Az okos kis szerkezetek az étterem nyitása óta, azaz 
2012 júniusa óta szolgálják ki az étkezni vágyókat.
-Többet tudunk a Mars és a Hold felszínéről, mint az 
óceán fenekéről.
-A kutyus az ember legjobb barátja. Nagyon sok 
hasznos feladatot láttak és látnak el, úgy mint 
a vadászat, házkörüli munkák, őrzés, és még a 
vakokat is segítik különleges képességeikkel. 
Bár a tudósok sokszor ezzel nem értenek egyet, 
pedig a kutyákat több mint 15 000 éve háziasították.
-A görögdinnye a tökfélék családjába tartozik. Sokan 
gyümölcsnek tartják, de termesztéstechnikailag 
zöldségnek számít.
-A világ legnagyobb, ember által alkotott építménye, 
a Kínai Nagy Fal közel 2.000 évig épült.

ДА ЛИ ЗНАШ? 

- Човек током свог живота ходајући просечно 
пређе дистанцу еквивалентну оној која је 
потребна да се свет обиђе три пута.
- Требало би преко 1000 година да се одгледа 
сваки видео на YouTube-у.
- Језик је најјачи мишић у људском телу.
- Очи нам увек остају исте величине од рођења, 
али наш нос и уши никад не престају да расту.
- Сове су једине птице које трепћу капцима 
одоздо нагоре.
- Океани и мора чине 97 посто водених површина 
на Земљи, али њихова слана вода није за пиће. 
Осталих три одсто се највише налази у глечерима 
и у Бајкалском језеру.
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МЕЛИТА БАРНА

АЛЕКСАНДАР ВАШ ПРЕДШКОЛСКО, 
ЈЕСЕН У ШУМИ

АЊА БУДАНОВИЋ 1Е, БРОД

6А ГРУПНИ РАД, БУНДЕВА

6А И 7А ГРУПНИ РАД, РАНА ЈЕСЕН

7А ГРУПНИ РАД, ПЕЈЗАЖ



ДАНИЈЕЛ ЈАКОВЕТИЋ 5А, МОЈ АУТО

МЕЛИТА БАРНА, 3Е

ЕРМИН ШАМУ 3А, ПЛАВО МОРЕ

СЛОН, ТИМ

ФИЛИП НАГЛ 6. РАЗРЕД - 
БАЛЕРИНА

БОЖИДАР ШОРШ 5А, ЗМАЈЉУБИЦА ЖИГИЋ 3Е, КОСОВКА ДЕВОЈКА


