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УВОДНА РЕЧ
Поштовани читаоци,
Oве године наш часопис пуни јубиларни 
десети рођендан! Надам се да сте 
уживали у прошлом броју наших новина 
и да ће тако бити и надаље. Сви ми из 
новинске редакције смо се потрудили 
да у нови број унесемо занимљиве 
активности и дешавања у којима су неки 
од вас били актери и да део те сјајне 
атмосфере приближимо вама, нашим 
верним читаоцима. Овом приликом 
вас позивам да се придружите како 
би следећи број био још садржајнији и 
занимљивији. Како ове наше новине увек 
излазе пред крај календарске године 
искористићу прилику да вам свима у име 
новинарске секције Школског центра 
пожелим срећне празнике и да останете 
тако дивни и будете још надахнутији и 
креативнији!
Своје предлоге, похвале и критике 
можете да нам пошаљете на e-mail:  
kazi.pokazi@gmail.com

ЖАНА КЉАЈЕВИЋ

mailto:kazi.pokazi@gmail.com
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COVID-19
Нажалост, ове 
године смо суочени 
са глобалном 
пандемијом 
вируса COVID-19. 
Пошто се овај 
вирус брзо и лако 
шири поменућемо 
пар речи о њему 
као и препоруке 
како да останете 
сигурни и здрави 
док траје пандемија 
овог вируса.
Шта је нови корона вирус?
Нови корона вирус (COV) 
је нови сој Корона вируса, 
назван Коронавирусна 
болест 2019 (COVID-19). „CО“ 
значи корона, „VI“ за вирус и 
„D“ за болест.
Како се преноси вирус COVID-19?
Вирус се преноси када смо близу особе која је заражена и 
када та особа кија и кашље у нашој близини. 
Зато је важно да држимо физичку дистанцу једни од других.
Који су симптоми корона вируса?
Симптоми могу бити повишена температура, кашаљ и 
недостатак даха. У тежим случајевима инфекција може 
изазвати упалу плућа или отежано дисање. 
Ови симптоми су слични грипу или прехлади, који су много 
чешћи од COVID-19. Зато је тестирање неопходно да би се 
утврдило да ли неко заиста има COVID-19.
Кључне мере превенције су исте - често прање руку и када 
кијате и кашљете прекријте уста и нос савијеним лактом или 
марамицом коју ћете после тога бацити.
Да ли треба да носим медицинску маску?
Неопходно је да носите маску, нарочито у затвореном 
простору као што је школа. Такође, важно је да маску 
правилно користите и скидате да би вас ефикасно 
заштитила и како бисте избегли повећан ризик од 
преношења вируса.
Ношење маске само по себи није довољно за заустављање 
инфекција и мора се комбиновати са честим прањем руку, 
кијањем и кашљањем у марамицу, те избегавањем блиског 
контакта са било ким ко има симптоме прехладе или грипа.
Ж.К.

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ 
COVID-19

У септембру, одмах по почетку 
школске године, за све ученике 
Школског центра одржана су 
предавања на тему актуелне 
епидемије вируса COVID-19 и мерама 
превенције. Предавања је држала др. 

Гордана Тошић, која је ученике поближе упознала са 
новонасталом епидемиолошком ситуацијом у свету и 
код нас као и са мерама превенције које је неопходно 
примењивати да се не би заразили овим вирусом.

М.К.

РАДИОНИЦА НА ТЕМУ COVID-19
За ученике основне школе васпитачица Ђурђа Пуача 
је одржала занимљиву радионицу на тему COVID-19. 
Ученици су имали прилику да погледају брошуре, 
да постављају питања и поразговарају о свему што 
их интересује на ову тему. Радионица је завршена 
прављењем заједничког плаката који је сачињен од 
ученичких цртежа на тему COVID-19.

М.К.

ЗИМСКА ЛИКОВНА РАДИОНИЦА
У сусрет зими и новогодишњим празницима  10.12.2019. одржана је 
ликовна радионица у којој су учествовала деца из предшколске групе, 
ученици нижих разреда и њихови родитељи . Радионицу је водила 
Сандра Милованов, а деца и њихови родитељи имали су прилику да 
користећи различите технике уживају стварајући зимску чаролију.
Д.С.

ХУМАНИТАРНА 
ИЗЛОЖБА У НОВОМ 
САДУ
У згради Владе Војводине 
у  Новом Саду 06.12.2019. 
године  одржана је хуманитарна 
изложба, продајног карактера у 
којој су учествовале специјалне 
школе Војводине. На овој 
изложби су учествовали и  
ученици наше школе: Љубица 
Жигић, Адам Бичкеи, Тамаш 
Пароци, Маријана Петровић 
и Софија Морача у пратњи 
васпитачице Иване Бабић.
И.Б.

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА
Традиционално у оквиру новогодишњих празника 
угостили смо школу Клуг Петер из Сегедина са 
којима смо и разменили поклоне. Као добри 
домаћини, организовали смо новогодишњу 
приредбу за коју су наши ученици припремили 
богат и разноврстан програм. Наравно, свратио је 
и Деда Мраз. 
Ж.К.

МАНИФЕСТАЦИЈА 
„РАЗЛИЧИТИ, А ИСТИ“

Дана 03.12.2019.године, одржана 
је манифестација под називом 
„Различити, а исти“ и обележен 
је Међународни дан особа са 
инвалидитетом у холу хотела 
„Галерија“. Поред наше школе, 
учествовали су и Геронтолошки 
центар, ОИСШ „Жарко Зрењанин“  
и Дом за ометену децу „Колевка“. 
Наша школа се представила са 

два плесна наступа и креативним 
радовима, који су били изложени 
и продавани у хуманитарне сврхе.
И.Б.

„НЕ РУГАЈ СЕ“

Песму „Не ругај се“ смо научили да 
пратимо гестом.Наступ је прошао 
дивно,а ова емотивна песма је 
поједине из публике и расплакала.
Љубица Жигић 3е и Николета 
Тошаки 2е

ЗУМБА

Први пут смо наступале уз зумба 
кореографију коју смо саме 
изабрале.Пре наступа смо имале 
трему, али је нестала са првим 
звуцима музике.На наступу нам је 
било јако лепо, а сва публика нам 
је тапшала и држала ритам.

Данијела Филеп 2е и Олгица 
Филеп 3е
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА (УВОД)

Ове године Дечија недеља је била мало другачија од претходних. 
Да бисмо испунили све епидемиолошке мере и држали прописану 
дистанцу, ученици су били подељени у више група, па је самим 
тим и организација активности била разнолика. Неки су ишли у 
посету Градској кући, галерији, железничкој станици, Дудовој шуми, 
Градској библиотеци, забавном парку… Било је и доста активности 
реализованих у нашој школи као што су: разне радионице, биоскоп 
у учионици, спортски полигон, радионица знаковног језика и многе 
друге.

Ж.К.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА ИЗ 
ПЕРСПЕКТИВЕ ОСНОВАЦА

За време дечије недеље смо 
гледали филм, правили смо 
јежеве и мумије на ликовној 
радионици, цртали смо 
маске,ударали пињату... Сви смо 
се баш лепо дружили и провели. 
Најлепше ми је било кад смо 
лупали пињату.
Божидар  Шорш  IVа

Када је била дечија недеља ишли 
смо у библиотеку и било нам је 
занимљиво. Ишли смо и у Дудову 

шуму и играли се на игралишту, 
шетали смо и скупљали суво 
лишће. Гледали смо нове смешне 
цртаће и правили мумије на 
ликовној радионици.
Емин Скорупан IIIа

Ове године ,,Спортски дан” је 
прошао у такмичењу на полигону. 
Било је пуно тешких препрека, 
али смо њих лакше савладали од 
слагања пузле која је ове године 
била претешка.
Милијан Петровић VIа

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

И ове године обележили смо Дечију недељу. Посетили смо Градску кућу где су нам причали о историјату 
ове дивне грађевине. Највећи доживљај био је одлазак на видиковац одакле се пружа задивљујући поглед 
на наш леп град. Уживали смо у њему.У Савременој галерији смо обишли изложбу Лазар Тибора. Носимо 
позитивне утиске са изложбе,било је лепо.
Николета Тошаки 2е

Обожавам филмски дан јер нам васпитачи увек припреме неке одличне филмове.
Јасмин Шорш 2а

„ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА 
ПУТА ЈЕ ВЕЋА“
Дечија недеља је супер недеља. 
Не учимо пуно, а сваки дан 
имамо нешто занимљиво. 
Понедељак – ликовну 
радионицу,  уторак – спортске 
игре, такмичили смо се између 
екипа, среда-филм, у четвртак 
смо цртали по дворишту.
                 
Блажo Ратковић  2a, Чарлс 
Мркшић 2a, Бојан Остојић 2a и 
Илија Марушић 2a

МАЛА ШКОЛА 
ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА
Када је била Дечија недеља у 
нашој школи је одржана мала 
школа знаковног језика. У 
посету су нам дошла деца из 
школе „Иван Горан Ковачић“. 
Учитељице из наше школе, 
Данијел, Божа и ја смо учили 
нове другаре да „причају 
рукама“. Лепо смо се дружили 
и ја сам се осећала веома 
лепо, јер знам да ће сада боље 
разумети децу која не чују.
Анастасија Кнежевић IVа
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ДАН ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТИЊА

Светски дан заштите животиња 
обележава се 4. октобра. 
Ми смо овај дан обележили 
посетом ветеринару. Гледали 
смо како помажу животињама. 
Објаснили су нам како се 
прегледају животиње и 
вакцинисали су Чарну. Није се 
бојала. Ветеринари „Панвет“ 
станице су нас почастили 
соковима и слаткишима. Након 
тога смо били код Тање која 
води теретану и брижна је 
према псима. Она  сваки дан 
псима даје храну и воду и пушта 
их у теретану да се угреју. На 
крају смо били код фризерке за 
животиње која се зове Рената. 
Код Ренате смо окупали Чарну. 
Мени је тај дан било лепо и 
волела бих да опет идем.

Ирена Дамјан VIb

ПОСЕТА ПОЛИТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Наши ученици су 23.10.2020. године  били на радионици у 
Политехничкој школи. Ученици Политехничке школе су им 
приближили све оно што они иначе раде и објаснили како изгледа 
бити ђак у њиховој школи. Ученици су се међусобно такмичили у 
склапању модела столице, а имали су и могућност да сами дизајнирају 
једну дневну собу уз помоћ макете коју су ученици Политехничке 
школе направили. Након тога су заједничким снагама пронашли 
идејно решење за сензорни сталак и нацртали га на идејној скици.

Н.С.

ПРОЈЕКАТ ,,ИСКУСТВЕНО 
УЧЕЊЕ“
Ученици Школског центра 
са домом ученика ,,Доситеј 
Обрадовић” и Политехничке 
школе су током месеца новембра 
узели активно учешће у пројекту 
,,Искуствено учење“ Колпинг 
друштва Србије кроз реализацију 
заједничке  идеје – израду 
сензорног сталка.

Интерактивни сензорни 
сталак је резултат заједничких 
активности ученика двеју 
школа, који су га кроз неколико 
сусрета и радионица осмислили, 
дизајнирали и на крају 
конструисали користећи природне 
и рециклажне материјале за 
израду. 

Поводом Светског дана детета, 20. 
новембра, реализована је завршна 
активност пројекта у оквиру које 
су ученици спојили све елементе 
интерактивног сензорног сталка. 

Н.С.

ПРЕСАЂИВАЊЕ ЦВЕЋА
Ми смо садили цвеће. Прво 
смо гледали где има пуно 
садница, па смо нежно вадили 
саднице. Онда смо садили у 
саксије Чуваркуће. Била нам је 
потребна вода и земља, јер без 
тога цвеће не може да живи.

Мирко Дамјан VIa

РЕАЦИКЛАЖА У НАШОЈ ШКОЛИ

Ми сваке године скупљамо чепове, папир, картон, 
лименке, пластичне боце, стаклене флаше и тегле. 
Имамо два велика жута контејнера у која стављамо 
картон и пластику и два мала зелена у које убацујемо 
стакло и лименке. То је нама важно јер чувамо 
околину.

Милијан Петровић VIa

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП

Еко тим наше школе се и ове 
године прикључио акцији 
„Чеп за хеникеп“. Неколико 
месеци смо вредно и стрпљиво 
сакупљали чепове. Заједно смо 
их сортирали, лепо упаковали 
и послали за Зрењанин. Хвала 
свима који су учествовали 
у акцији и помогли нам у 
сакупљању чепова.

Еко Тим
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БАЗЕН
Са васпитачима смо 17. септембра 2020. године ишли на базен у 
Дудовој шуми. Запослени на базену су нам дали бесплатне карте. Било 
је супер топло време, али је вода била хладна. Било ми је супер. Правио 
сам салто кад сам скакао у воду. Био је супер осећај, много ми се 
свидело.

Денис Стојановић IVa

КУГЛАЊЕ У „ЏУМАНЏИ“ КУГЛАНИ

забава коју ученици свих узраста Школског центра са домом ученика 
„Доситеј Обрадовић“ воле

Да хуманост, добра воља и жеља за ширењем позитивних дела постоји, 
пример је и куглана  „ Џуманџи“ који 4. годину за редом наставља 
сарадњу са Школским центром, дајући бесплатне термине куглања 
нашим ученицима. Мало је рећи да основци и средњошколци наше 
школе, налазе забаву и уживање у овом спорту, који је за њих поред 
квалитетно проведеног слободног времена  и вид рекреативне 
активности. Хвала Миони и Немањи Јанићу који су примери правих и 
услужних домаћина. Забава у куглани „Џуманџи“  је загарантована.

Алекс Цонка 1ц

ОМИЉЕНО МЕСТО ДРУЖЕЊА УЧЕНИКА 
ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА СА ДОМОМ 
УЧЕНИК „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ - МEК 
ДОНАЛДС
Сваки почетак школске године обележи и 
сарадња са омиљеним рестораном ученика 
Школског центра - Мек Доналдс-ом. Ово место 
које сви воле и радо посећују већ 4 године уназад 
једном месечно угошћава наше ученике свих 
узраста и нуди им бесплатну храну, организује 
ликовне радионице и даје поклоне у виду балона 
и друштвених игара.  Љубазност, топлина и 
услужност запослених у ресторану Мек Доналдс 
према нашим ученицима,  пример је хуманости 
и лепе сарадње која свима може послужити за 
пример. Ученици Школског центра радо проводе 
овде време, причајући, дружећи се, уживајући у 
слатким залогајима и увек овај ресторан напусте 
са осмехом на лицу. Надамо се да ће ова сарадња 
бити дуготрајна.
Сузана Јанушко 1ц

РЕПУБЛИЧКО 
ТАКМИЧЕЊЕ У 
СТОНОМ ТЕНИСУ
Кијана и ја смо путовале 
у Алексинац на 
Републичко такмичење. 
Било нам је јако 
лепо. Такмичили смо 
се у стоном тенису. 
На такмичењу су 
учествовали ученици из 
24 школе. Највише ми 
се свидело дружење. 
Било је баш супер.

Ања Будановић VIIIa

Када смо кренули мини бусом била сам баш 
срећна. Гледала сам стално кроз прозор. 
Пролазили смо кроз пуно села и кроз који 
град. Пут ми се одужио, али када смо стигли 
била сам нестрпљива да почне такмичење. 
Чекање је потрајало и када су нас најзад 
прозвали, била сам уплашена и имала сам 
велику трему. У току игре сам била срећна 
и било је забавно. Без обзира на пораз била 
сам задовољна како сам одиграла, пошто 
кратко време тренирам. Није ми жао што сам 
изгубила, битно је да сам се лепо провела. 
После завршетка такмичења прошетали смо 
градом. Видела сам нешто ново и другачије. 
Када смо најзад кренули кући, била сам 
уморна, али срећна.

Кијана Салијевић VIIIa

ТАКМИЧЕЊЕ У ХАЛИ 
СПОРТОВА
Дана 07.10.2020. године у 
Хали спортова у Суботици, 
одржано је Градско такмичење 
основних и средњих школа у 
стоном тенису. Наше девојчице 
Кијана Салијевић, Стефана 
Балаж и Ања Будановић су 
екипно освојиле 1.место. 
Наши дечаци: Кристијан Ваш, 
Стефан Бојанић и Семир 
Карсо су освојили 3. место. 
У појединачном такмичењу, 
такмичили су се Кијана 
Салијевић која је освојила 2. 
место и Стефана Балаж која је 
освојила 3. место. Честитамо!

Ж.К.

НАШИ МАЈСТОРИ

Три недеље смо радили фасаду на кући 
где су смештени мали предшколци. 
Прво смо ставили лајсне, стиропор, 
лепак, мрежу и онда смо глетовали. 
На крају смо офарбали. Раде мајстор и 
Мијат су били главни,а ми смо помагали. 
Шандор и ја смо шмирглали салу. Пуно 
смо научили.

Блажо Ратковић 2а

СЛАЈМ
Слајм смо правили јер смо учили 
о амебама. Користили смо лепак, 
пену за бријање, борну киселину и 
боју. То смо ставили у једну посуду 
и пуно мешали. Јако се отеже и 
пуца, може да се меси. Слајм је јако 
занимљив.

Марина Папак VIb

ПОСЕТА ДРУГАРА ИЗ ШКОЛЕ ,,ИВАН ГОРАН 
КОВАЧИЋ”
У среду 21.10.2020. године су нашу школу посетили 
ученици Основне школе “Иван Горан Ковачић“. Упознали 
смо нове другаре.Отпевали смо песму “Не ругај се“ и 
показали им гестове. Лепо смо се провели. Добили смо 
поклоне, ранчеве и школски прибор.

Блажо Ратковић 2а



12 13

ДУДОВА ШУМА
Ученици Школског 
центра су у више наврата 
посећивали Дудову 
шуму. Користећи лепо и 
топло време уживали су 
у безбрижним шетњама и 
игри у парку. Мали предах 
од учионице, неспутана 
граја и смех обележили 
су последње топле 
септембарске дане.

Ж.К.

ХУМАНИТАРНИ  УМЕТНИЦИ
Ове године смо са нашим ликовним 
радовима учествовали у две велике 
хуманитарне акције. Наиме, пошто је идеја 
НУРДОРА била да деца из Србије помогну 
да се направи „Највећи цртеж на свету“ за 
продајну изложбу на тргу Пјаца Мађоре у 
Болоњи и на тај начин помогне изградња 
родитељске куће за децу која се лече од 
карцинома. Ми смо се одазвали акцији и 
наши ученици су послали своје радове.
Осим тога, на хуманитарном ликовном 
конкурсу који је организовала фирма Ромел 
д.о.о. из Сенте, на тему „Мој шарени свет“ 
, учествовали су наши основци. Биран је 
најбољи рад за календар фирме, а за сваки 
приспели цртеж, уплаћено је по 150дин за 
лечење Гајоди Пал Оливера који болује од 
спиналне мишићне атрофије.
С.М.

„КАО БАЈАГИ“ 
ДОКТОР

У склопу теме 
„Моје тело“ била је 
испланирана и посета 
доктору како би наши 
малишани научили да 
посета лекару значи 
брига о свом телу и 
здрављу. Наша докторка 
Гордана Тошић је била 
и више него љубазна и 
показала предшколцима 
своју амбуланту. Тамо су 
се у пријатној атмосфери 
упознали са тим како је 
бити „као бајаги“ доктор. 
По повратку у вртић су 
малишани показали 
шта су видели и научили 
лечећи своје лутке.

Т.Ч.

ПРОЈЕКАТ ,,ТРАГОМ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ УМЕТНИЧКЕ 
ЗАОСТАВШТИНЕ”

Циљ пројекта ,,Трагом заједничке, 
уметничке заоставштине” је 
очување културне баштине у 
региону и повезивање заједница. 
Наши ученици били су учесници 
радионице ваљања глином чији 
су водитељи били наставници 
Тамара Дањи и Сандра 
Милованов, а покровитељ целе 
ове приче и место дешавања две 
радионице био је Градски музеј 
града Суботице. Надамо се новим 
пројектима и сарадњама са овом 
еминентном установом. 
Биљана Вранка 1б

РАДИОНИЦА У МУЗЕЈУ

Нас десет ученика изабрано је 
за радионицу. Када смо стигли 
у музеј прво су нам показали 
како су људи некада давно 
правили шоље, тањире и вазе 
од глине. Након тога смо ми 
од глине правили предмете 
уз помоћ наших наставница. 
Када се осушило, офарбали 
смо их и украсили. Уживали 
смо, лепо се дружили и на крају 
су нас наградили пицом, коју 
сви обожавамо и соком. Једва 
чекам да поново организују 
нешто слично, да се забавимо, 
јер то је доживљај за нас.
Љубица Жигић 3е

ЗАХВАЛНИЦА ЗА НАШЕ ПРИЈАТЕЉЕ

Велика је част и задовољство имати овако хумане пријатеље којима ћу се у 
име Школског центра и свих нас овом приликом захвалити на великодушној 
потпори коју су нам пружили у претходном периоду.Захваљујемо се Ротари 
клубу за опремање аудиолошког кабинета и набавку најсавременије опреме 
за мерење и хабилитацију слуха, Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице  за донацију 
интерактивне табле и пројектора. Затим граду Суботици - за донацију 90 
заштитних маски, 90 пари рукавица и 24 литара средстава за дезинфекцију, 
Мађарској организацији Bethlen Gábor Alapkezelő за донацију у опремању 
машинске радионице за практичну наставу ученика. 
   Такође се захваљујемо свим анонимним донаторима  
  који су обезбедили играчке и дидактичка средства за 

предшколску групу.

Хвала вам драги пријатељи!
Н.М.
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A KOLLÉGIUM FELKÉSZÍT 
A NAGYBETŰS ÉLETRE

„A testvérem is 
kollégista és nincsenek 
rossz tapasztalatai, 
ezért gondoltam én 
is kipróbálom, mert 
mégis nagy változás az, 
hogy kilépek az otthoni 
megszokott környezetből. 
A kollégiumban korán 
kell kelni, sokkal rövidebb 
idő alatt kell felkészülni a 
tanulási napra mint otthon, 
de nem probléma. Igazából 
csak ki szerettem volna 
próbálni. Majd közbejött 
a járvány, és most egyik 
héten a kollégiumban 
vagyok a másikon pedig 

otthon. Nem is olyan rossz 
ez így.”
 Pilisi Tihamér, 2c osztály

„Mielőtt kollégiumba 
mentem volna, nagyon 
féltem, hogy kikkel 
leszek egy szobában, 
de szerencsére olyan 
szobatársakat kaptam, 
akikkel jól ki tudok jönni. 
Hasonlóan gondolkodunk, 
mindent meg tudunk együtt 
oldani. Nagyjából ugyanazt 
a tananyagot vesszük, így 
könnyen át tudjuk beszélni 
a tanulnivalót is.”
 Balog András, 2c osztály

„A kollégium egy-két 
szabályával még mindig 
nem értek egyet, de a nagy 

részével igen, 
mert a nevelőknek 
nagyon sok 
gyereket kell 
felügyelniük és 
sok problémás 
gyerek között is 
rendet kell tartani. 
Egyébként, 
ami nagyon jó, 
hogy a nevelők, 
akik ügyelnek 
ránk mindig 
segítenek és 
bármikor bátran 
fordulhatunk 
hozzájuk 
segítségért.” 

Törteli Ákos, 3c 
osztály

BABILON ANGYALAI 
CÍMŰ ELŐADÁS A 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
SZÍNHÁZBAN
 
A Kosztolányi Dezső Színház 
előadására 2020. 01. 20-
án nevelőik kíséretében 10 
középiskolás tanuló látogatott el. 
A Babilon angyalai című előadást 
nézték meg, mely nagyon tetszett 
nekik és eldöntötték, hogy a 
jövőben sűrűbben látogatják a 
színházat.
B.O.

GYAKORLATI OKTATÁS A 
SULIBAN
„Iskolánk nevében ezúton 
szeretnénk megköszönni a 
2019/2020. iskolaévben a „Grgo 
Bravar” d.o.o. által nyújtott 
térítésmentes adományt, melyet 
a cég igazgatója Vukmanov 
Šimokov Grgo és tagjai 
együttesen juttattak el iskolánk 
műhelyébe a lakatos szak 
tanulói számára. Összesen nyolc 
lakatos munkahely asztalról van 
szó, melyeket már érkezésük 
első napjától használjuk az 
iskolánkban. Nagy örömet és 
segítséget nyújtottak, ahogy a 
tanulóknak úgy a tanároknak is, 
ezért hála és köszönet mindenki 
nevében.” 
Nagy Szebasztián

„Új műhelyünk lesz, várjuk a 
szerszámokat. Eddig a Grgo 
bravar cégnél folyt a gyakorlati 
oktatás, de nemsokára az iskola 
új lakatosműhelyt nyit, mely 
nagyon jó lesz nekünk, már alig 
várjuk.” 
Bata Márk, 3c osztály

„Azt hiszem, hogy a szakképző 
iskolákban különösen fontos 
kérdés a motiválás, hiszen 
számos, az iskola falain kívüli 
tényezőre nyúlik vissza a 
tanuláshoz fűződő viszony, a 
szakma, a hivatás a tudás iránti 
elkötelezettség, szeretet, illetve 
ezek hiánya. Nagyon köszönjük 
az adományokat, melyek 
kulcsfontosságúak iskolánk 
további tevékenységeire.”
Кörmöci József

KISS NORBERT 
RAJZKIÁLLÍTÁSA RAJZ A 
JÖVŐÉRT CÍMMEL:
A Kerülj Be Ifjúsági Tér 
szervezésében 2020. 03. 09-én 
Kiss Norbert, iskolánk tanulójának 
rajzkiállítására került sor. Norbi 
szabadidejében sokat foglalkozik 
rajzolással, leginkább autókat, 
motrokat, tetoválásokat és arcépeket 
rajzol.
A kiállítást, melyen az ifjúsági 
szervezet önkéntesei vettek részt, 
Lality Csaba nyitotta meg, aki 
felismerte Norbi tehetségét és 
javasolta a kiállítás megszervezését.  
A megnyitó után megvendégeltek 
bennünket, így alkalom nyílt a 
barátkozásra is. 
О.B.

KÖZÉPISKOLÁSOK 
BULIJA
Szerelmesek napja 
alkalmából bulit tartottunk.
Feldíszítettük a torna termet 
és biztosítottunk zenét.Jó 
hangulatban ünnepeltük a 
Valentin napot.
                                                                                           
Zsámboki Edina 3b

LAKATOS MŰHELY 
MEGNYITÁSA

A magyarországi Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. pályázatán iskolánk 
lakatos műhely felszereltségének 
bővítésére pályázott. 
A pozitív elbírálásnak köszönhetően 
322.297,91 dinár összegben 
lehetőség nyílt különböző eszközök 
és szerszámok megvásárlására. A 
műhely létrehozása hozzájárul ahhoz, 
hogy ezentúl a gyakorlati oktatás az 
iskola tanműhelyében valósuljon meg, 
a lakatos és géplakatos szakon tanuló diákok részére. 

Budai Irén

HATODIK ALKALOMMAL RENDEZIK MEG A POLGÁR JUDIT 
ÁLTAL ALAPÍTOTT VILÁGSAKKFESZTIVÁLT BUDAPESTEN
Október 10-én immáron hatodik alkalommal rendezték meg a Polgár 
Judit által alapított, és mára nagy hagyománnyal bíró Világsakkfesztivált, 
amely a pandémia miatt idén az online térbe költözött.
A szervezők a Világsakkfesztiválra speciális online platformot 
fejlesztettek ki, melyet digitális stúdióból vezéreltek az esemény 
alatt. Ezen a felületen várták idén több mint 40 oktatási, tudományos, 
művészeti tematikájú programra és sportversenyre a jövő világbajnokait 
és a laikus érdeklődőket egyaránt 4-től 120 éves korig.
„Sajnos а karantén hatására bezárult a világ. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az elmúlt hónapokban a Föld minden részén népszerűbbé 
vált az online sakkozás. Sokaknak ebben az ismeretlen helyzetben a 
játék nyújtott szellemi és lelki támaszt. Közelebb hozta egymáshoz a 
kontinenseket, mestereket és tanítványokat, milliók ültek le játszani, 
és többszörösére nőtt a sakk-közvetítések közönsége. Mi, a szakkör 
csoportból eljátszunk egy pár játszmát egymással a közösségi médián 
keresztül és így próbáljuk magunkat formában tartani.” 

Nagy Szebasztián

KERÜLJ BE IFJÚSÁGI 
KÖZÖSSÉGI TÉR
A tanév második felében is 
folytattuk az együttműködést a 
Kerülj Be Ifjúsági Tér elnevezésű 
szervezettel. Ezeken a találkozókon 
középiskolánk magyar nyelvű 
diákjaival a klub önkéntesei 
foglalkoztak. Heti rendszerességgel 
műhelyfoglalkozásokat és 
más csapatépítő programokat 
szerveztek tanulóinknak. 

„Először megismerkedtünk a 
csoportfoglalkozások vezetőivel, 
akik nagyon kedvesek és viccesek. 
Az első foglalkozáson labdáztunk, 
hogy megismerjük egymást. Volt 
olyan is, amikor papírra kellett 
írni 1 jó dolgot és 2 rosszat, amit 
szeretünk vagy nem szeretünk, 
a többieknek pedig ki kellett 
találniuk, hogy melyik az igaz és 

melyik a hamis. Átmehettünk egy 
másik szobába is, és különböző 
hangszereken játszhattunk: 
dobon, harmonikán, zongorán, 
gitáron. Az utolsó foglalkozáson 
egy nagy plakátra festettünk 
egy szép háttérképet. Mindenki 
nagyon jól érezte magát, jókat 
beszélgettünk, nevettünk és 
filmeztünk. A foglalkozások végén 
mindig kaptunk teát vagy üdítőt 
és ropit. A készült képek alapján 
visszaemlékezünk ezekre a szép 
estékre.”
Temesvári Rita, 2b osztály

„Nagyon jó volt a Kerülj Be 
Ifjúsági Közösségi Tér tagjaival 
megismerkedni. Mindenki nagyon 
kedves volt, sokat játszottunk, 
mindig mást. Az utolsó 
foglalkozáson egy háttérképet 
festettünk egy plakátra. Nagyon jól 
éreztük magunkat.”
Balog András, 1c osztályISKOLAKEZDÉS – FOKOZOTT 

ÓVINTÉZKEDÉSEK MELLETT, DE 
HAGYOMÁNYOS FORMÁBAN
 „A koronavírus-járvány miatt fokozott 
óvintézkedések mellett, de hagyományos 
formában kezdődött meg a tanítás az 
iskolánkban. Az iskola és a tanárok 
járványügyi protokollt kaptak, mellyel 
felvilágosítottak bennünket is. 
A szülőktől azt kérték, hogy a legenyhébb 
tünetek jelentkezése esetén se engedjék 
közösségbe a gyermeket, továbbá, hogy 
a már nagyobb (felsős, középiskolás) 
gyermekeikben tudatosítsák a járvány 
veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok 
megjelenése esetén ők is jelezni tudják azt 
szüleiknek, tanáraiknak. 
A tanítás normális, hagyományos formában 
történik, viszont az iskola korlátozó 
intézkedéseket vezetett be, mégpedig úgy, 
hogy egy hetet járunk tanításokra a második 
hét pedig on-line zajlik otthon. Ehhez 
mindenki együttműködésére szükség van.”
Csilla, 1b osztály

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A 
MÚZEUMBAN

A múzeumban agyagból 
formáztunk edényeket,amelyeket 
egy napig hagytunk száradni.
Száradás után kidíszítettük őket.A 
foglalkozáson 12en voltunk.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Szívesen elmennék máskor is.
Genci Edina 3c
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TUDOMÁNY
NÉGY ELEMMEL BŐVÜLT A PERIÓDUSOS 
RENDSZER, ÍGY A TANKÖNYVEKBEN 
SZEREPLŐK ELAVULTAK LETTEK
Négy elemmel bővült a periódusos rendszer hetedik 
sora, a négy új szupernehéz elemet japán, orosz és 
amerikai tudósok hozták létre. 
Ezek az elemek csak laboratóriumi körülmények 
között léteznek, és csak nagyon rövid ideig, mielőtt 
lebomlanának. A négy új elem közül a 115-ös, 
117-es és a 118-as rendszámút orosz-amerikai 
együttműködésben a dubnai Egyesült Nukleáris 
Kutatóintézet és az amerikai Lawrence Livermore 
Nemzeti Laboratórium kutatói hozták létre. A 113-
as rendszámú elem felfedezését az Elméleti és 
Alkalmazott Kémia Nemzetközi Szövetsége a japán 
Riken Intézet kutatóinak tulajdonította.

N.S.

BOWLINGOZTUNK

„Amikor először mentem bowlingozni 
nagyon izgultam. Odafelé jót 
beszélgettünk egymással is és a 
tanárnővel is. Amikor elkezdtünk 
gurítani kiderült, hogy nagyon jól megy 
a játék. 
Igaz előbb alig sikerült eldönteni a 
bábukat, de a végére belejöttem. 
Kaptunk üditőt és nagyon jól éreztük 
magunkat. Az iskolába már fáradtan 
érkeztünk vissza. Alig várom, hogy újra 
mehessünk.” 

Temesvári Rita, 2b osztály

HOGYAN MENJETEK SULIBA SOKKAL KIPIHENTEBBEN? 
A melatonint a sötétség hormonjának is nevezik, és nem véletlenül. 
Az állatokban és az emberekben egyaránt sötétben termelődik, és ez 
szabályozza az alvási ciklust. A világítás feltalálása előtt bizony nehéz volt 
nem elaludni azután, hogy lement a nap: sötétben melatonin termelődött, ez 
levitte a test hőmérsékletét, és az ember elálmosodott.
Sokszor mondták már, hogy tartsátok távol az ágytól a telefont és 
a tabletet? Nem véletlenül: minél több időt töltesz világító kütyük 
társaságában, annál kevésbé fogtok tudni könnyen elaludni, reggel pedig 
ennek isszátok meg a levét. Minél kevesebb fényt közvetlenül elalvás előtt!
Az sem szerencsés a nyugodt éjszakai alvás szempontjából, ha este 
edzetek. Persze ha valaki reggel fél nyolckor is alig kecmereg ki az ágyból, 
attól nem várható el a reggeli mozgás, de bizony ezzel érhető el a nyugodt 
alvás. A mozgás ugyanis endorfint termel, ami sokáig a testben marad, 
így feldobottnak érzitek tőle magatokat. Ez este nem túl hasznos, kitolja 
ugyanis az elalvás idejét, reggel viszont energiát ad legalább ebédig.
És persze a nyugodt pihenés talán legnagyobb ellensége a stressz: sose 
gondoljatok az ágyban a másnapi dolgozatra vagy vizsgára! Akkor már 
úgyis késő bármit tenni, lesz, ami lesz.
Nagy Szebasztián

GYERMEKHÉT
A Gyermekhét alkalmából 
2020. 10. 08-án iskolánk 
elsősei, másodikosai 
és harmadikosai 
ellátogattak a Szabadkai 
Városi Könyvtárba. A 
könyvtáros bemutatta 
a gyermekosztályt és 
átlapoztuk a legérdekesebb 
képeskönyveket. Leginkább 
a zenélő meséskönyvek 
és a háromdimenziós 
képeskönyvek kötötték le 
a gyermekek figyelmét. 
Mivel nagyon tetszett 
nekik a könyvek világa 
megbeszéltük, hogy 
a jövőben havonta 
ellátogatunk a könyvtárba 
is.

O.B. 

KAPCSOLJ KI! 
Ti is telefonnal fekszetek és keltek? Este 
lefekvés előtt még ránéztek, mi történt 
a világban, és reggel is ez az egyik első 
dolgotok? Pedig nagyon nem tesz jót.
Az emberi agy napi hat újságnyi 
információt képes feldolgozni, egy 
átlagos fiatal ma 200 napilapnyival kell 
boldoguljon.
Az agyunkat nem arra tervezték, hogy 
folyamatosan be legyen kapcsolva, és 
információkkal stimulálják.
Nagyon úgy tűnik, hogy a technológiai 
fejlődést nem követi az emberi 
test megfelelő tempóban: például 
az okostelefonok álmatlanságot 

okozhatnak, ha az ágyban nyomkodják, a 
közösségi média pedig önzésre ösztönöz 
– ezek is bizonyított tények.
Az agyunkat tehát extrém terhelés éri, 
ami azt eredményezi, hogy a fontos 
dolgokra nehezebb koncentrálunk. Ez 
pedig végső soron a gondolkodásra 
és a kreativitásra való képességet 
veszélyezteti. A megoldás egyszerű, vagy 
legalábbis annak tűnik: KAPCSOLJ KI!
A lényeg, hogy semmiképp se 
használjátok a közösségi médiát 
párhuzamosan a tanulás vagy a munka, 
de a pihenés alatt se. Mindennek legyen 
meg a saját ideje, a multitasking nem 
működik!

Gönci Edina, 3c osztály

IRÁNY A JÁTSZÓTÉR!
Iskolánk elsőseivel, 
másodikosaival és 
harmadikosaival 2020. 
szeptember 16-án egy 
kiserdei séta alkalmával 
megfigyeltük a természetben 
végbemenő változásokat. 
Terméseket és leveleket 
gyűjtöttünk, beszélgettünk 
az őszi öltözködésről 
és szokásokról. Végül 
sétánkat az új játszótér 
“meghódításával” fejeztük. 

O.B.

„Nevelőink kíséretében március 
12-én 15 tanuló látogatott el a 
Kosztolányi Dezső Színházba. 
A Kút nem kiút című előadást 
néztük meg. Nagyon tetszett 
és szeretnénk majd megint 
menni. Nagyon érdekes volt és 
örülünk, hogy eljutottunk erre az 
előadásra.”

Goda Brigitta, 2b osztály

A KÚT NEM KIÚT CÍMŰ ELŐADÁS A 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZBAN
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Egy 2008-as felmérés szerint a brit 
tinédzserek 58 százaléka meg van 

rólagyőződve, hogy Sherlock Holmes 
élt, viszont 20 százalékuk úgy gondolja, 

hogy Winston Churchill kitalált 
személyiség.

Према истраживањима из  2008. 
године, 58% британских тинејџера 
мисли да је Шерлок Холмс живео, 

док 20%  верује да је Винстон Черчил  
измишљена личност.

A varjú hihetetlenül okos állat, 
körülbelül egy 7 éves gyerek szintjén áll. 
Megoldanak egészen összetett kirakós 
feladatokat, eszközöket használnak, és 

nagyon jó a memóriájuk.

Врана је невероватно паметна 
животиња, на нивоу седмогодишњег 

детета. Решава прилично сложене 
загонетке, користи алате и има врло 

добру меморију.

Albert Einstein szemei ma is valaholegy 
New York-I letétben vannak. Bár 

Einstein azt kérte, hogy hamvasszák 

el, a patológus tartósította az agyát, 
a szemeit pedig odaadta a tudós 

szemészének.

Очи Алберта Ајнштајна и данас се 
налазе у једном Њујоршком сефу. 

Иако је Ајнштајн тражио кремирање, 
патолог је сачувао његов мозак, а очи 
је предао научниковом офталмологу.

A bolíviai La Paz városa tulajdonképpen 
tűzbiztos. Mivel 4000 méterrel a 

tengerszint felett fekszik, így alig akad 
elegendő oxigén a levegőben ahhoz, 

hogy bármi is meggyulladjon.

Град Ла Паз у Боливији је заправо 
ватроотпоран. Будући да се налази 

на 4.000 метара надморске висине, у 
ваздуху једва да има кисеоника.Због 
тога је тешко да се било шта запали.

A tejcsokoládét Daniel Peter találta 
fel, aki aztán eladta az ötletét 

szomszédjának, akit Henri Nestle-nek 
hívtak.

Млечну чоколаду је изумео Даниел 

Петер, а потом је идеју продао 
комшији по имену Хенри Нестле.

Ha valaki banándiétával próbálna meg 
lefogyni, nehéz dolga lesz: az érett 

banán cukortartalma 20% körül van.

Ако неко покуша да смрша користећи 
дијету од банана, то ће бити тежак 
задатак: садржај шећера у зрелим 

бананама је око 20%.

A zeller negative mennyiségű kalóriát 
tartalmaz, több energiát éget el eves 

közben az, aki megeszi, mint amennyi 
energiát tartalmaz a zeller maga.

Целер садржи негативну количину 
калорија.Ко га поједе, више енергије 
(калорија) потроши приликом самог 
јела, него што је количина калорија 

коју садржи сам целер.

A ketchup kiválóan alkalmas réztárgyak 
tisztítására.

Кечап је одличан за чишћење 
бакарних предмета.

KÉTLÉPÉSES MATT

A világos király összehívta a birodalma legokosabb hadvezéreit, ahová Te is meghívást kaptál. 

-Mit tegyünk? – kérdezte a világos uralkodó. – Tudtok jó tervet tanácsolni, hogyan támadhatjuk meg a sötét királyt? 

Segíts nekik! Rajzold be a jó tervet az ábrákra, amivel a világos sereget két lépésben a győzelemhez segíted. 
Sötét nem lép, csak ha üthet.

Ha viszont a sötét királyt látnád el jó tanácsokkal, akkor azt is megteheted: ha sötéttel kezdesz, akkor két lépésben a 
győzelembe vezetheted a sötét sereget!
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Аница Марковић 1а, Олгица Филеп 3е,Блажо 
Ратковић 2а, Савица Ковач 3е,Ивана Бабић, Јесен у 

коси Групни рад предшколци, Кишни дан

Љубица Жигић 3е,рад по мотиву Паје Јовановића-
Борба Петлова

Мелита Барна 2е, Дуга акварел

Илија Петровић IVa, Јесењи листКијана Салијевић VIIIa, Палме пастел

Ана Тот 3б, Звездана ноћ

Виктор Имрић IIIa, Морепловац

ÉRDEKESSÉGEK – 
TUDTAD E?

ЗАНИМЉИВОСТИ – 
ДА ЛИ СИ ЗНАО/ЛА?



Групни рад IIб и IIIб, Лептири Корнелија Киш Торма VIIa, На дну мора

Предшколци и 2.разред О.Ш, Змајеви

Групни рад Va, БрезаМарина Папак VIб, Бундева

Марина Папак VIб, Животиње отискивање

Групни рад Ia,Јесење дрво


