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OСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ 

24400 Сента, ул. Aрпадова 83 

 

Дел.бр./Ikt.sz:47/2022-12 

Датум/Dátum: 05.10.2022. 

 

PETŐFI  SÁNDOR  ÁLTALÁNOS ISKOLA 

24400 Zenta, Árpád utca  83. 

 
🕿: +381 24 811 412    +381 24 815 989 

direktor.petefi@gmail.com 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

,,ПЕТЕФИ ШАНДОР“ 

 
Летопис школе 

 

Према чл. 52 Закона о основном образовању и васпитању (“Службени 

гласник РС“, бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др закон и 129/2021): 

„Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи 

mailto:direktor.petefi@gmail.com
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писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног 

рада. У публикацији мора бити представљен програм и организација рада, у 

складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила 

понашања, кућни ред и други подаци од значаја за представљање школе.“ 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Одлуком СО Сента број 61-9/2019-I од 19.07.2019.г. укинута је Основна 

школа „Стеван Сремац“ у Сенти, Топартска 20, без правног следбеништва. 

Уместо ње, основане су 4 нове основне школе. 

Једна од новооснованих школа је Основна школа “Петефи Шандор“ у Сенти, 

Иста је основана Одлуком скупштине општине Сента Број 61-9/2019 –I – од 

19.07.2019.г. Школа обавља делатност у матичној згради у Сенти, Арпадова 

83 и у Издвојеном одељењу „Чоконаи Витез Михаљ“ у Горњем Брегу, на 

адреси Велики сокак 37/а. 

 ОШ „Петефи Шандор”- матична школа улица Арпадова 83. Сента 

Тел.: 024-811-412 

Адреса електронске поште (E-mail): direktor.petefi@gmail.com 

Директор: Колош Гордан 

Помоћник директора у школској 2021/2022 години:Теодора Поша Шош 

Зграда школе је изграђена 1968. год. у спомен погинулим борцима Сенте у 

другом светском рату. На једној од фасада школе у знак сећања, постављена 

је спомен плоча са именима погинулих бораца. 

Првобитно је у згради школе делатност обављала школа са називом „Спомен 

школа“ да би након статусних промена била Издвојено одељење „Спомен 

школа“ у оквиру ОШ „Стеван Сремац“. 

ОШ ,,Петефи Шандор” основана је 2019.г. када је преузела ученике и 

запослене угашеног Издвојеног одељења „Спомен школа“. Школа поседује 
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капацитете за 500 - 600 ученика. Настава се изводи на српском и мађарском 

језику.  

 

 

 

 

Календар рада за школску 2021/2022. годину 

 

 

Настава у 2021/22. школској години је започета у складу са Правилника о 

школском календару за  основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску 2021/22. годину (Сл.лист АПВ, бр.23/2021, 46/2021 

и15/2022 ), који је предвидео следеће: 

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се 

остварују у току два полугодишта. 

Прво полугодиште је почело 1. септембра 2021. године, а завршава се 23. 

децембра 2021. године. 

Прво полугодиште има 80 наставних дана. 

Друго полугодиште је почело 17. јануара 2022. године и завршило се: 

- 10. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и 

- 24. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 101 

наставни дан. 

-Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 16. јануара 

2022. године.  

Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 

2022. године. 
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У току школске 2021/2022. године реализовано је 39 радних недеља. 

Почев од 30. новембра због пандемије, у складу са упутствима надлежног 

министарства, за ученике виших разреда настава је организована на даљину. 

Школски календар је измењен и у даљем спроведен у складу са Правилником 

о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2021/2022. годину, 

(Број: 110-00-11/2022-07, У Београду, 08.02.2022. године) 

- Друго полугодиште је почело 17. јануара 2022. године и завршавало се у 

петак, 10. јуна 2022. 

године за ученике осмог разреда, односно у петак, 24. јуна 2022. године, за 

ученике од првог до седмог разреда. 

- За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 27. јуна 2022. 

године, а 

завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по 

завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године. 

Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са 

седиштем на 

територији АП Војводине за школску 2021/22 годину (Бpoj : 128-610-3/2021-

01-3 у Новом Саду,23.03. 2022. године): 

 

 ДЕШАВАЊА И АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. 

ГОДИНИ 

 

СЕПТЕМБАР 
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 Наша школа је добила награду Покрајинског секретаријата за 

учешће у Програму „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у 

школској 2020/2021. године. 

Првог  викенда у месецу ученици наше школе учествовали су на 

државном првенству у рвању које је одржано у Сомбору. 

Михајло Митровић освојио 1. место 

Наташа Вуковић освојила је 2. место 

 

Такмичење рецитатора на мађарском језику. Награде су освојили: 

Сарка Хана, Нађ Тамаш и Сарка Кити. 

Кампања промоције рециклаже је настављена. Од добијених 

средстава постављене су нове клупе у школском дворишту. 

 

ОКТОБАР 

Нашу школу посетио је покрајински секретар за образовање Жолт 

Сакалаш. 

4.-8. Дечија недеља; У оквиру манифестације одржане су различите 

активности (бициклизам, шетње, цртање по асфалту, представе, 

посета Црвеног крста, фудбалске утакмице ученика и наставника). 

Ученици наше школе учествовали су на такмичењу рецитатора у 

Бачкој Тополи. 

Давид Николић, ученик 6. разреда, освојио је 1. место. 
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Ученици наше школе су били успешни на такмичењу рецитатора 

„ВИИ. Цс. Симон Истван Верс-ес Прозамондо Талалкозо“. 

Хана Сарка је освојила 1. место, Кити Сарка 2. место, Давид 

Николић је добио специјалну награду. 

 

Постављене су нове кутије за селективно сакупљање отпада. 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 

Ученици нижих разреда наше школе Холи Вираг, Фекете Хајнал, 

Осачик Ализ, Вереш Бенце и Вереш Мартон учествовали су на 

такмичењу у пливању у Сегедину и освојили медаље. 

 

 

Представници ђачког парламента наше школе са наставницом 

Георгином Богнар данас су у представништву Дечјег диспанзера 

Дома здравља Сента уручили прикупљене чепове др Илдико Терек. 

 

Ученици наше школе су били успешни на такмичењу рецитатора. 

Давид Николић освојио је 2. место, а Хана Сарка 3. место у 
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категорији 5-6. разреда. Кити Сарка је добила специјалну награду у 

категорији 7-8. разреда. 

На другом такмичењу рецитатора Хана Сарка освојила је 1. место, 

Давид Николић је био 2. у категорији 5-6. разреда, Кити Сарка 

освојила је 2. место у својој категорији. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Ротари клуб из Сенте донирао је нашој школи мале роботе. 

 

Акција "Остави поклон" 

Ученици су имали задатак да упакују по један поклон и оставе на 

видном месту у школи.На сваки поклон су написали кратку, 

мотивациону поруку. 

Празници нису везани за материјалне ствари, већ су тренуци у 

којима делимо радост, увећавамо љубав, ширимо оптимизам и 

наду. 

 

Ученици 3.ц одељења организовали су изложбу предмета који су 

коришћени у прошлости. 

 

ЈАНУАР 
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На општинском такмичењу у одбојци екипа девојчица наше школе 

заузела је 3. место, а дечаци 1. место. 

 

ФЕБРУАР 

 

У нашој школи организована је акција „Посади дрво!“. 

 

 

 

 

 

 

 

Март /Април  

Такмичења:  
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Ученици наше школе успешно су учествовали на окружном 

такмичењу из мађарског језика. Они представљају нашу школу на 

републичком такмичењу. 

5. разред: Дора Ваш 1. место, Лила Дукаи 3. место 

6. разред: Алберт Токоди 2. место / 7. разред: Лили Жолдош 2. 

место 

8. разред: Ноеми Катона 2. место, Дороћа Нађ и Ема Пољак 3. место 

 

 

Такмичења из математике 

20.02.2022. Сента,  
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3.разред 

Дукаи Акош, 1. место, наставник Барањи Ливиа 

Фодор Шара, 2. место , наставник Чонти Мелинда 

 

5. разред 

Јухас Кристиан, 1.место, наставник Недељков Агнеш 

Милица Божовић, 2. место, наставник Нинчић Милена 

Драга Фараго, 3.место, наставник Нинчић Милена 

8. разред 

Молнар Габор Акош, 1. место, наставник Недељков Агнеш 

Чаки Мартон , 1. место, наставник Недељков Агнеш 

 

Oкружно такмичење из математике 12.03.2022. 

Присуствовали су следећи ученици: 

3.разред 

Дукаи Акош, наставник Барањи Ливиа 

Фодор Шара, наставник Чонти Мелинда 

5. разред 

Јухас Кристиан, наставник Недељков Агнеш 

8. разред 

Молнар Габор Акош, наставник Недељков Агнеш 
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Чаки Мартон , наставник Недељков Агнеш 

Јухас Кристиан и Дукаи Акош су добили похвалу 

Кенгур без границе 17. 03.2022. 

Дукаи Акош 3.разред, похвала, наставник Барањи Ливиа 

Јухас Кристиан, 5.разред, похвала, наставник Недељков Агнеш 

Мислиша 10.03.2022. 

Дабовић Вук, 1. разред, похвала 

  

 

ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ХЕМИЈЕ ,БИОЛОГИЈЕ И 

ФИЗИКЕ  

 

1. Хемија- Фајка Валерија 

Општинско и окружно такмичење из хемије 

Општинско 01.03..2022. Свилар Ема 7.б-4. место 

Окружно 04.03.2022.  

3.место Свилар Ема 7.ц 
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3. место Холи Михаљ 8.б 

 

 

БИОЛОГИЈА 

На такмичењима из биологије су остварени значајни резултати: 

Општинско такмичење: Молнар Габор Акош, 8 разред 1. место 

Шећеров Давид, 7. разред 1. место ,Сабо Ивет 7. разред 2.место 

Ваш Дора, 5.разред, 1.место, Ђерћаш Ноеми, 5. разред, 3. место 

Ана Гузина 3.место 

Окружно такмичење из биологије: Ваш Дора, 5. разред, 2.место 

Currie такмичење: Ваш Дора 2. место, Сабо Ивет, Свилар Ема, Чехак Вираг 

7.разред, 1. место 

" Kis Fürkész"-Такмичење заштите и упознавања природе: Холи Ана, Урбан 

Евелин, Ваш Дора 5. разред, 3. место као екипа 

Јухас Кристиан, Шетало Шара, Ђерћаш Ноеми 5. разред, 3. место као екипа. 

 

 

У акцији " За чистије и зеленије школе у Војводини" постали смо награђена 

установа и освојили једнодневни излет за 23 ученика дана 13.06.2022. Ове 

године учешће у реализацији програма узело је 86 васпитно-образовних 

установа широм Војводине од којих су најуспешније награђене.  

Ученици 8.ц, Нађ Дороћа, Катона Ноеми, Сарка Кити и Мостарлић Маја, као 

и Гемеш Емеше и Молнар Габор Акош из 8.б разреда су добили наградно 

летовање од стране ДПВМ у Занки (Балатон, Мађарска) због изузетно добро 

урађених и презентованих радова на такмичењима „Ковач Стрико Золтан“, 

„Рибар Бела“ и „Керменди Ференц“. 
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Физичко и здравствено васпитање 

Футсал општинско такмичење за дечаке, екипа у саставу: Добо Адам, Холи 

Михаљ, Генци Алекс, Пејановић Никола,Гуљаш Алекс, Тот Мељкути Давид, 

Бауерфеинд Фабиан, Репецки Иштван, Хорват Катаи Адам- 2.место. 

Девојчице: Мартиновић Сања, Вуковић Наташа, Киш Вираг, Репецки Река, 

Хорват Фани, Чехак Вираг, Сабо Ивет. 

Рукомет општинско такмичење: Добо Адам, Холи Михаљ, Тот Мељкути 

Давид, Хорват Катаи Адам,Чаки Мартон, Бевиз Криштоф, Штрбачки Лука, 

Борши Армин, Киш Јовак Залан, Шимон Миклош. 

 

Гимнастика општинско такмичење: Хана Сарка 1. место. 

Гимнастика окружно такмичење: Хана Сарка 1. место 

Гимнастика међуокружно такмичење: Хана Сарка 2. место 

Гимнастика републичко првенство: Хана Сарка 12. место 
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MAJ 

 

Почео је са радом школски радио. 

 

 
 

 
Наши ученици су учествовали у лабораторијској вежби где су од природних 

састојака правили крему против уједа крпеља. Активност смо спроводили у 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
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оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

 
 

Ученици 1. разреда добили су диплому и награду за групни рад на 

ликовном конкурсу „Крв живот живот“ у организацији Црвеног 

крста Србије. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
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Организована је фудбалска утакмица између професора и ученика

 
 

Настављени су радови на реновирању учионица, кречењу и замени 

прозора. На згради је постављено 13 прозора.Укупна инвестиција је 

вредна 990.000,00 динара. Захваљујемо се на помоћи Покрајинском 

секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
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мањине-националне заједнице, као и компанији „Баупласт“.

 
Наши ученици су учествовали у лабораторијској вежби где су од 

природних састојака направили крему против уједа крпеља. 

Активност смо спровели у оквиру програма „За чистије и зеленије 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
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школе у Војводини“.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987000854753431&set=pcb.4987000908086759&__cft__%5b0%5d=AZWEMuhSBKz1T8ngOVf1ineMWGbzWgV90WCPhheRRnIZ5WkEb7eT122DFzLzgbvOzdXwK3kZdWb7h9KVnu1hawE6rvJhg7EIWK52WLUto6CMYHTcXLtthftBpDceoHx-rLBE7-8KVbfxUZCJFrRdTs1Zey3Et0nZyypU3KsutpT-3WJQiuN1t0J-Fm0JCeI9zps&__tn__=*bH-R
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И ове године наша школа је добила признање за учешће у Програму 

„За чистије и зеленије школе у Војводини 
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Ученици наше школе су били успешни на ликовном конкурсу 

ученика основних школа. 
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Ученици су успешно учествовали на такмичењу из мађарског 

правописа. 
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Ученици 1. разреда добили су диплому и награду за групни рад на 

ликовном конкурсу „Крв живот живот“ у организацији Црвеног 

крста Србије. 

 

ЈУН 

 

Опростили смо се од наших осмих разреда: 8а, 8б, 8ц 
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Летопис уређују и воде: 

Стела Ђорђевић 

Милена Нинчић 

  


