
  

 

 

      

 



Септембар 2017. 

1. септембар 2017. 
Дпбрпдпшлица првацима 

Првпг дана септембра су у нащу щкплу, заједнп са свпјим рпдитељима, пристигли нащи нпви ђаци 
прваци. У щкплскпм двприщту су их срдашнп дпшекали директпр щкпле Јанкп Хавран, психплпг Ана 
Склабинска-Јпванпвић и оихпве ушитељице Данијела Миклпвиц, Власта Туршан и Ема Махп-
Дпмпои, кап и ушеници V-1  и  V-2, кпји су им припремили прпграм дпбрпдпщлице. 
Ушеницима слпвашких пдељеоа је Матица слпвашка у Србији ппклпнила щкплску тпрбу и щкплски 
прибпр, дпк је щкпла ђацима српскпг пдељеоа припремила исте ппклпне. Опщтина Стара Пазпва 
је првацима ппклпнила учбенике. 

 

 
 

7. септембар 2017. 
Наши прваци спремни за сапбраћај 

Лпкална сампуправа је свим првацима ппщтине Стара Пазпва ппклпнила рефлектујуће прслуке, 
какп би нащи најмлађи ушеници били безбеднији у сапбраћају. 

 

 



12. септембар 2017. 
Ппсета ппзпришту 

Ппзприщна секција пснпвне щкпле „Млада ппкплеоа“ из Кпвашице ппсетила је Стару Пазпву и за 
ушенике наще щкпле извела две представе. 

 

 
 

15. септембар 2017. 
Безбеднпст деце у сапбраћају 

У пквиру сарадое Министарства унутращоих ппслпва и Министарства прпсвете, у прпстпријама 
щкпле „Х. Ј. Чмелик“ пдржанп је предаваое ушеницима 6. разреда на тему безбеднпсти деце у 
сапбраћају. Ушеници су сазнали какав знашај имају спбраћајни знаци и кпликп је за безбеднпст 
свих ушесника у сапбраћају знашајнп ппнащаое у складу са тим знацима. 
 

 
  



10.-17. септембар 2017. 
Уппзнај свпје кпрене 

У перипду пд 10.09. дп 17.09.2017. гпдине, група ђака наще щкпле, у пратои наставника Јарпслава 
Миклпвица, бправила је у щкпли у прирпди у месту Хрпоец, Слпвашка република. Шкплу у 
прирпди сваке гпдине прганизује Савез Слпвака у Мађарскпј, ппд геслпм „Уппзнај свпје кпрене“, а 
циљ је да се слпвашка деца, кпја живе ван граница Слпвашке републике, ближе уппзнају са 
слпвашким језикпм, културпм и истпријпм. 

 

 
 

22. септембар 2017. 
Бити прпфесипнални впјник 

Бити прпфесипнални впјник, храбрп и вернп шувати свпју птачбину и оене станпвнике, шасна је и 
атрактивна прпфесија. У тп су припадници Впјске Републике Србије, 22. септембра, у пквиру 
прпјекта Прпфесипнална пријентација уверили ушенике псмих разреда oснпвне щкпле „Херпј 
Јанкп Чмелик“. Ушенике, оихпве разредне старещине, директпра щкпле и наставника истприје, 
срдашнп су угпстили кпманданти на радарскпм пплпжају Стари Банпвци и у прпстпријама впјске 
представили истпријат јединице 126бр.ВОЈИН и улпгу 20б.ВОЈИН у пдбрани ппмпћу радарскпг 
система. Ушеници су затим ппгледали кратку презентацију п Впјнпј гимназији у Бепграду, услпвима 
уписа у щкплу, кап и мпгућнпстима даљег щкплпваоа. 

 

 
 



Октобар 2017. 

2.-6. пктпбар 2017. 
Дечја недеља 

Тпкпм Дешје недеље, пд 2. дп 6. пктпбра, ушеници нижих разреда наще щкпле су ушествпвали у 
следећим активнпстима: 

- израда плаката на тему „Недељни ппрпдишни рушак“, 
- излпжба радпва пд јесеоих плпдпва, 
- Трка радпсти у парку, 
- цртаое кредама на щкплскпм двприщту на тему „Градимп мпст између генерација, за 

радпст свакпг детета“, 
- гледаое дешјег филма и дпдела диплпма за најуспелије радпве пд јесеоих плпдпва. 

Сваки дан смп сви пблашили гардерпбу пдређене бпје: најпре плаву, затим црвену, жуту, белу и 
зелену. 
У истпм перипду, ушеници вищих разреда су узели ушещће у Трци радпсти, а најуспещнијима су 
дпдељене диплпме. 
 

 



6. пктпбар 2017. 
Насиље кап негативна друштвена ппјава 

Министарствп унутращоих ппслпва у сарадои са Министарствпм прпсвете реализпвалп је јпщ 
једнп предаваое у нащпј щкпли. Ушеници щестих разреда слущали су предаваое на тему “Насиље 
кап негативна друщтвена ппјава”, а предаваш је била Чапп Марина, пплицијски службеник. 
Предаваое је пбухватилп врсте насиља, какп се ппнащати да би се избеглп насиље,  щта урадити 
акп сте претрпели насиље... Деца су активнп и са пажопм ушествпвала у предаваоу. 
 

 
 

На регипналнпм сајму привреде 
Већ традиципналнп, ушеници псмих разреда са свпјим разредним старещинама и директпрпм 
щкпле, ппсећују регипнални сајам привреде. Ушещће на сајму је узелп прекп 150 излагаша из 
Србије и земаља из пкружеоа са некпликп хиљада свпјих прпизвпда. Сви су били јакп 
гпстппримљиви и радп су нам пришали п свпјпј фирми или занату. 
Ђаци технишке щкпле су нам, уз пришу п свпјпј щкпли,  дали и флајере кпји ће нащим псмацима 
ппмпћи у пдабиру щкпле, а свпју щкплу су презентпвали и представници старппазпвашке 
екпнпмскп-тргпвинске щкпле. 
 

     



7. пктпбар 2017. 
Дечја ликпвна кплпнија 

У ОШ " Слпбпдан Савкпвић " у Старим Банпвцима пдржана је дешја ликпвна кплпнија, на кпјпј су се 
пкупила талентпвана деца са ппдрушја целе ппщтине заједнп са свпјим ликпвним педагпзима. 
Нащу щкплу  представљале су две ушенице седмпг разреда, Јана Опавски, Ела Фарага и прпфеспр 
ликпвне културе Јан Агарски. 
 

     
 

6.-8. пктпбар 2017. 
Матурска екскурзија за памћеое 

Ушеници псмих разреда oснпвне щкпле ,,Херпј Јанкп Чмелик” свпју трпдневну матурску екскурзију 
прпвели су уживајући у прелеппј истпшнпј Србији заједнп са свпјим пдељенским старещинама, 
Анпм Хриц и Либущпм Симендић. Ппсетили су мнпге знаменитпсти пвпг регипна, кап щтп су 
археплпщка налазищта: Лепенски Вир, Виминацијум, Феликс Рпмулијана, а псим тпга јпщ и 
Рајкпву пећину, Смедеревску тврђаву, Гплубац и хидрпелектрану Ђердап. Наравнп, матурска 
екскурзија не би била тпликп ппсебна, када не би билп дружеоа, смеха, певаоа и плесаоа.  
Неизпставни деп путпваоа је била и хармпника, кпју пп традицији увек нпсимп са спбпм. Ове 
гпдине се нащем малпм пркестру придружила и фрулица, кпју је свирап нащ впдиш екскурзије 
Павле. 

 



23. пктпбар 2017. 
Прпслава дана пслпбпђеоа Старе Пазпве у Другпм Светскпм рату 

Прпслави дана пслпбпђеоа Старе Пазпве у Другпм светскпм рату, кпја је пдржана 23. пктпбра пве 
гпдине, свпј удеп је дала и ОШ „Херпј Јанкп Чмелик“. Испред сппменика Нарпднпм херпју Јанку 
Чмелику у градскпм парку, са ппшеткпм у 10 шаспва изведен је краћи пригпдан прпграм, у кпме су 
ушещће узели щкплски хпр и ђаци рецитатпри. Ппсле гпвпра ппсвећенпг живпту и раду Јанка 
Чмелика, први је наступип пвпгпдищеои ушесник републишкпг такмишеоа рецитатпра Андреј 
Симендић, а затим је хпр ппд впђствпм Љиљане Ппп извеп кпмппзиције: „Lastovička“ i „Padá 
dážď”. Такпђе смп шули и рецитатпрке Лидиу Туршан и Јану Кпваш кпје су деклампвале песму 
„Дпмпвина“ Дущана Васиљева, кап и Алену Лакатпщ, ушеницу псмпг разреда наще щкпле. 
 

 
 

        
 

  



25. пкптпбар 2017. 
Општинскп такмичеое у стпнпм тенису 

Дана 25.10.2017. у Старпј Пазпви је пдржанп Опщтинскп такмишеое у стпнпм тенису. Ушествпвале 
су пснпвне щкпле из Старе Пазпве, Нпве Пазпве, Старих Банпваца и Гплубинаца. Нащу щкплу је 
представљап Владислав Губешка, ушеник 8-2 разреда, кпји је псвпјип првп местп и пласирап се на 
пкружнп такмишеое. 
 

     
 

27. пктпбар 2017. 
Ппсета Сајму коига у Бепграду 

У петак 27.10.2017. ушеници наще щкпле су у пратои разредних старещина ппсетили Сајам коига у 
Бепграду. Имали смп прилику да ппгледамп ппнуде свих већих, али и великпг брпја маоих 
издаваша. Три сата, кпликп смп прпвели на сајму, у пптпунпсти смп искпристили на разгледаое и 
куппвину коига пп вепма ппвпљним ценама. Вратили смп се пуни дпбрпг распплпжеоа и впље да 
на Сајам коига ппнпвп идемп и идуће гпдине. 
 

     
 

  



Новембар 2017. 

3. нпвембар 2017. 
Пплиција у служби грађана 

Темпм „Пплиција у служби грађана“ настављен је прпграм „Оснпви безбеднпсти деце” 
Министарства унутращоих ппслпва и Министарства прпсвете. Предаваш је бип пплицајац Павле 
Ракпоац, кпји је изузетнп мптивисап ушенике за предаваое и такп ствприп пријатну атмпсферу за 
рад у ушипници. Ушеницима је пбјаснип да Пплиција пбавља ппслпве защтите људи, оихпвих 
права и импвине, пдржава јавни ред и мир у друщтву, щтити малплетна лица и да је увек спремна 
за сарадоу. Ушенике је ппсаветпвап какп да се безбеднп псећају у щкпли, на улици и кпд куће, 
какп да сарађају са Пплицијпм, кпме треба да пријаве крађу и насиље. Захваљујући пвпм 
предаваоу ушеници су наушили да негују ппзитиван пднпс према пплицијскпм ппслу, раду и 
пдгпвпрнпсти. Ппсебнп предаваое на исту тему је билп прганизпванп и за ушенике шетвртпг 
разреда. 

 
 

11. нпвембар 2017. 
9. семинар из слпвачкпг језика за ученике пснпвних шкпла 

Једнпдневни семинар ппд називпм „Календарски пбишаји и празници“ пдржан је у прпстпријама 
ОШ „Јан Чајак“ у Башкпм Петрпвцу и бип је усмерен на пдржаое и развпј нарпдне и језишке свести 
и културнпг идентитета слпвашких ушеника у Впјвпдини. Из наще щкпле ушещће су узели ушеница 
псмпг разреда, Ела Балаж, и ушенице седмпг разреда, Клара Филип и Леа Кищ, са предметнпм 
наставницпм Јармилкпм Дплинај. У радипницама у пбласти језишке и ликпвне наставе пбрађене су 
теме празника, а у пквиру семинара ушеници су ппсетили важне пбразпвне и културне институције 
у Башкпм Петрпвцу. 

 



11. нпвембар 2017. 
Андреј ппнпвп на републичкпм такмичеоу 

Ове гпдине ће наща щкпла имати свпг представника на такмишеоу из пбласти екплпгије. Андреј 
Симендић је ппказап завиднп знаое на „on-line“ квалификаципнпм такмишеоу на тему „Одрживи 
развпј живптне средине“, кпје је пдржанп 11. нпвембра 2017. Он се тиме пласирап на републишкп 
такмишеое ЕКО-ОДРАЗ у Бпру заказанп за 25.11.2017. у прганизацији Министарства защтите 
живптне средине. 

 
 

1.-30 нпвембар 2017. 
Излпжба радпва ученика наше шкпле 

Тпкпм шитавпг нпвембра у прпстпријама наще щкпле излпжени су разнпврсни радпви ушеника 
наще щкпле. Излпжба је пбухватала најуспелије радпве из пбласти ликпвне културе, гепграфије, 
биплпгије и технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа, а сашинили су их ушеници свих узраста. 
 

 



 
 

    
 

 
 

  



30. нпвембар 2017. 
Бал ппд маскама 

У нащпј щкпли прганизпван је маскенбал где су ушеници вищих разреда мпгли да ппкажу свпју 
креаативнпст, мащту, али и знаое. Тема пве гпдине је била „Бајкпвита щкпла“. На сампм ппшетку 
прганизпван је дефиле свих маски у хплу щкпле , накпн шега су изабране и награђене најбпље 
маскирани ушеници из свакпг разреда. Накпн тпга прганизпван је квиз знаоа у кпјем су ушеници пп 
групама пдгпварали на питаоа из света бајки и дпбрп ппзнатих Дизнијевих, Гримпвих и других 
дешјих приша. Ушеници су се пдлишнп снащли , ппказали изврснп ппзнаваое ликпва и аутпра. 
Накпн свих пвих активнпсти, ушеници су имали забаву кпју је пратила музика из пвих цртаних 
филмпва и на кпјпј су се сви заједнп предивнп забавили, какп деца такп и наставници кпји су 
ушествпвали у пвпј тематскпј вешери. Лпкални медији су испратили пвај дпгађај и заблежили 
најбпље тренутке а деца су птищла кући задпвпљна и срећна, щтп је наравнп и најважније.  
 

 
 

 
 
  



Децембар 2017. 

1. децембар 2017. 
Излпжба дечјих радпва у Центру за културу Стара Пазпва 

Свешанп птвараое излпжбе радпва насталих на Опщтинскпј дешјпј ликпвнпј кплпнији ппшелп је у 
18:00 шаспва 1.12.2017. у галерији Центра за културу Стара Пазпва. Излагали су ушеници седам 
щкпла наще ппщтине. Ела Фарага и Јана Опавски представљале су свпје радпве испред ОШ „Херпј 
Јанкп Чмелик“. Лпкална телевизија и преставници медија забележили су птвараое и направили 
кратке разгпвпре са излагашима и ликпвним педагпзима. 
 

     
 

1.-4. децембар 2017. 
Свети Никпла и Бпжић у Слпвачкпј 

Од 1. дп 4.12.2017. у Слпвашкпј републици је бип прганизпван занимљив ппдухват „Свети Никпла и 
Бпжић у Слпвашкпј“. Ушещће су узели ђаци кпји су награђени на фестивалу 3XЂ и на рецитатпрскпм 
радип такмишеоу. Осим ђака из Румуније, Хрватске, Украјине, Мађарске и Ппљске, ушещће су 
узели и ушеници из Србије и тп из Нпвпг Сада, Арадца, Пивница, Падине, Башкпг Петрпвца, 
Ердевика и Старе Пазпве. Наще ушенице Аленка Лакатпщ (8-1) и Миа Верещ (7-2) су имале 
привилегију да се уппзнају са културпм и традицијпм Слпвака у Слпвашкпј, да виде Братиславу у 
духу Бпжићних празника и ппсете Градскп ппзприщте П.О. Хвијездпслав. Накпн пвпг дивнпг 
искуства, испришале су нам да су усппставиле нпва пријатељства и прпвеле врлп пријатне тренутке 
кпји ће им пстати у лепим усппменама. 

 

     
  



5.-10. децембар 2017. 
Шкпла у прирпди на Златибпру 

У перипду пд 5. дп 10.12.2017. ушеници нижих разреда су бправили у щкпли у прирпди на 
Златибпру. Превпз и смещтај пбезбедила нам је туристишка агенција Саоа травел из Нпвих 
Банпваца. Ове гпдине се у щкплу у прирпди укљушилп 77 ушеника 2-1, 2-2, 3-2, 4-1 и 4-2 пдељеоа, 
са ушитељицама Анпм Ппљипвка, Зденкпм Гарафијат, Лидијпм Гедељпвски, Властпм Карделис-
Станисављевић и Мирущкпм Стпщић. 
Захваљујући нащпј сарадои са рекреатпркпм Надпм Чајкпвски, кпја је савеснп пбављала свпј 
ппсап, смещтај је бип дпбрп прганизпван. Свакпдневнп смп се щетали, усвајали нпва знаоа п 
биљнпм и живптиоскпм свету и уживали у прекраснпј прирпди златибпрскпг краја. Ппппднева 
смп прпвпдили у санкаоу, иакп нисмп забправили на ушеое градива математике и матероег 
језика. У вешероим шаспвима имали смп разне културнп-забавне активнпсти и игранку. 
 

 
 

 



12. децембар 2017. 
Шта све мпже лепа реч 

Кпмисија за литерарнп-издавашку активнпст Одбпра за културу НССНМ и Слпвашки издавашки 
центар расписап је кпнкурс „Шта све мпже лепа реш” за ушенике пд 5. дп 8. разреда пснпвних 
щкпла. Тема је била слпбпдна. Ушеник 7.2 пдељеоа наще щкпле, Андреј Симендић, ушествпвап је у 
литерарнпм такмишеоу и псвпјип другу награду за свпј коижевни рад ппд називпм „Путпваое у 
Немашку”. Церемпнија дпделе награда пдржана је 12.12.2017. гпдине у Падини. 
 

 
 

16. децембар 2017. 
Уметнпст на и пд папира 

63. републишка излпжба ликпвних радпва деце и пмладине у Србији у прганизацији Министарства 
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја и Центра за ликпвнп васпитаое деце и пмладине 
Впјвпдине пдржана је у Нпвпм Саду 16. децембра у ОШ „Петефи Шандпр“. Излпжбу ппд називпм 
„Уметнпст на и пд папира“ птвприла је Анамарија Вишек, државни секретар у Министарству 
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, и Марта Бутерер-Кищ, саветница за ликпвну културу ШУ 
Нпви Сад. Ушенице 8. разреда ОШ “Х. .Ј. Чмелик” из Старе Пазпве, Андреа Туран и Леа Хребик, 
псвпјиле су трећу награду за заједнишку папирну скулптуру. Такпђе су излпжене и скулптуре нащих 
ушеница Аленке Лакатпщ, Анастазије Лакатпщ, Ане Балаж, Мирпславе Махп и Лепне Фитпщ. 
 

           



Јануар 2018. 

27. јануар 2018. 
Прпслава Дана светпг Саве 

У субпту 27. јануара 2018. гпдине, са ппшеткпм у 9 шаспва, у трпезарији ОШ „Херпј Јанкп Чмелик“, 
пдржана је прпслава Дана светпг Саве. Присутнима се, ппсле птпеване светпсавксе химне, пбратип 
директпр Јанкп Хавран ппжелевщи им срдашну дпбрпдпщлицу и угпдне тренутке уз прпграм. 
Ушеници нижих пдељеоа, кпје су припремале ушитељице Зденка Гарафијат и Ема Махп-Дпмпои, 
су се представили кап сјајни рецитатпри, а прпграм је настављен хпрскпм музикпм, ппд 
диригентскпм палицпм наставнице Љиљане Ппп. Ушеници вищих разреда шитали су пдлпмке из 
„Житија Светпг Саве“, светпг владике Никплаја Велимирпвића и прише из нарпднпг предаоа. Свпј 
писмени рад прпшитала је и Дејна Дпмпои , ушеница 7-1, а изврснп су рецитпвале Ивпна Катић, 
Марија Фплћан (8-2) и Андреј Симендић (7-2). Прпграм је заврщен заједнишким наступпм хпра и 
пркестра. 
 

 
 

 



Фебруар 2018. 

10. фебруар 2018. 
Премијера ппзпришне представе „Ппметоа у коизи“ 

Дана 10. 02. 2018. гпдине драмска секција наще щкпле имала је премијеру ппзприщне представе 
„Ппметоа у коизи“. Представа је ппшела у 19 шаспва а глумци, кпјих пве гпдине има двадесетпрп, 
били су пшигледнп дпбрп увежбани  и распплпжени за глуму пред пунпм салпм. Представа је 
забавнпг карактера  и уз ппмпћ музике и плесa пбрађује тему – став и пднпс деце и пдраслих 
према коизи  у мпдернпм дпбу. 
Наставници кпји су припремили пву представу, Аоишка Балаж, Иван Јешмен, Марина Хавран и 
Лидија Гедељпвска, мпгу бити ппнпсни на свпје глумце. Публика је са интереспваоем пратила 
целу представу и наградила глумце дугим аплаузпм. 
 

 
 

14. фебруар 2018. 
Дан заљубљених 

На иницијативу Ђашкпг парламента наще щкпле на шелу са прпфеспркпм Љибущпм Симендић, 
дана 14. фебруара је већ пп традицији прганизпван дпгађај кпјим се пбележава Дан заљубљених. 
Ушеници вижих разреда наще щкпле ушествпвали су тпм приликпм у квизу знаоа, радипници на 
кпјпј су правили украсе и шеститке, а такпђе је прганизпвана и ппдела писама. Ушеници су писали 
песме и правили плакате кпји су ппстављени на панп у хплу щкпле. У свему пвпме су им ппмпгле 
оихпве наставнице Ана Хриц, Марина Хавран, Аоишка Балаж и Оливера Милетић-Панпвић и 
заједнп са оима ппделиле радпст заједнищтва, дружеоа и љубави. Дпгађај је испратила и 
лпкална телевизија, щтп је јпщ вище пбрадпвалп наще ушенике. 
 

     



21. фебруар 2018. 
Светски дан матероег језика 

Дана 21. фебруара пбележили смп Светски дан матероег језика, шији је циљ ппзнаваое и 
вежбаое матероег језика у целпм свету. Наща идеја је била да укажемп ушеницима на тп, да је 
правилнп гпвприти и писати дужнпст свакпг Слпвака. Оснпвни циљ активнпсти је ппдстицаое 
шитаоа и негпваое матероег језика, кап и ппдрщка щкплским библиптекама. Ушеници наще 
щкпле пбележили су пвај датум шитаоем пмиљених коига на шасу слпвашкпг језика, кпје је ппшелп 
у 5 минута дп 12 сати, щтп би симбплишнп представљалп крајое време да се пкренемп негпваоу 
матероег језика, коиге и културе. 
 

     
 

Српскп-слпвачкп коижевнп вече 
Српскп-слпвашкп коижевнп веше пдржанп је у среду 21. фебруара са ппшеткпм у 17 шаспва у 
прпстпријама Нарпдне библиптеке „Дпситеј Обрадпвић” у Старпј Пазпви. Тпм приликпм 
представили су се српски песници Радпмир Андрић, Јеремија Лазаревић, Драган Јпванпвић 
Данилпв, Иван Негрищпрац, кап и Зпран Ђерић свпјим песмама у превпду Зденке Валент-Белић, 
Мирпслава Демака и Мартина Пребуђиле. Ушеници вищих разреда наще щкпле су са предметним 
наставницима Јармилкпм Дплинај и Савпм Ђурђевићем присуствпвали коижевнпј вешери и имали 
задпвпљствп да шују савремену српску коижевнпст на слпвашкпм језику. 
 

 



24. фебруар 2018. 
 

Стручнп усавршаваое за наставнике – индивидуални пбразпвни планпви 
Једнпдневни семинар „Индивудуални пбразпвни планпви – какп их правити и примеоивати 
у пракси” пдржан је дана 24. фебруара 2018. у прпстпријама ОШ „Х. Ј. Чмелик” у Старпј Пазпви. 
Семинар представља струшнп усаврщаваое наставника у пбласти индивидуалнпг рада са 
ушеницима. Финансијска средства за пвај семинар је пбезбедила Опщтина Стара Пазпва. 
 

 
 

Општинскп такмичеое из математике 
24.02.2018. пдржанп је ппщтинскп такмишеое из математике, на кпјем су ушествпвали и ђаци наще 
щкпле. Најуспещнији су били Владислав Губешка, Бранислав Фабри, Давид Клаћик. Међу оима је 
бип и ушеник 4-2 разреда Иван Деметер кпји је псвпјип максималних 100 бпдпва и тиме се 
пласирап на међуппщтинскп такмишеое. 
 

27. фебруар 2018. 
Прваци у библиптеци 

Сви прваци наще щкпле ппсетили су Нарпдну библитеку „Дпситеј Обрадпвић“ у Старпј Пазпви, 
кпја им је ппклпнила бесплатне шланске карте. Љубазне библиптекарке су их ппшастиле 
слаткищима, а гпсти аутпри коига за децу су им шитали песме и пдлпмке из свпјих приппведака. 
Прваци су свпјим ушитељицама и библиптекарима пбећали да ће бити редпвни шитапци и да ће 
шувати коиге. 

     



Maрт 2018. 

3. март 2018. 
 Општинскп такмичеое у шаху 

На ппщтинскпм такмишеоу у щаху ушествпвалп је девет щкпла наще ппщтине и кпнкуренција је 
била велика. Нащу щкплу су представљали: Ивпна Катић 8.2, Мартин Хрехпр 5.1, Виктпр Митнавер 
5.2, Давпр Стрејшек 5.2, Владислав Губешка 8.2, Ервин Хриц 8.2 и Мартин Валент 8.2. Иакп нису 
псвпјили местп кпје би им псигуралп пдлазак на пкружнп такмишеое, нащи ђаци су ппказали 
изванредна знаоа и ппщтену игру, лепп су се забавили и стекли нпве другпве. 
 

     
 

Општинскп такмичеое из хемије 
У субпту, првпг викенда у марту, реализпванп је ппщтинскп такмишеое из хемије. На такмишеоу су 
ушествпвали ђаци пснпвних щкпла из Старе Пазпве, Нпве Пазпве, Гплубинаца, Впјке, Белегища, 
Старих Банпваца и Нпвих Банпваца. Оснпвну щкплу „Херпј Јанкп Чмелик“ је представила ушеница 
седмпг разреда Леа Кищ кпја је, и ппред не такп мале кпнкуренције, ппказала пдлишнп знаое из 
пбласти хемије и у категприји седмака псвпјила првп местп са највище бпдпва. 
 

 
 



4. март 2018. 
Такмичеое у ппзнаваоу страних језика 

Кап и мнпгп гпдина уназад, и пве гпдине је ппщтинскп такмишеое у ппзнаваоу страних језика 
прганизпванп и пдржанп у нащпј щкпли. Били смп дпмаћини пвпга дпгађаја 04.03.2018. гпдине. 
Ђаци су ппказали свпје знаое из пбласти енглескпг, немашкпг, рускпг, францускпг и щпанскпг 
језика, пднпснп свих страних језика кпји се уше у щкплама на теритприји старппазпвашке ппщтине. 
Наща щкпла је, наравнп,  имала свпје представнике на такмишеоу и тп: Мариу Фплћан (8-2),  кпја 
блиста у знаоу немашкпг језика и Габриелу Дпмпои (8-1) и Миу Верещ (8-2),  кпје су ппказале 
кпликп дпбрп ппзнају енглески језик. Наще дивне ушенице су вепма дпбрп урадиле све лексишке и 
граматишке  задатке на тестпвима, а на вищи нивп је успела да се пласира Миа Верещ. 
 

     
 

15. март 2018. 
Гпст наше шкпле, песникиоа Мирјана Ппппв 

У шетвртак 15.03.2018. ушеници наще щкпле су се дружили са песникиопм Мирјанпм Петрпв, кпја 
им је гпвприла свпје нежне и прелепе стихпве. 
 

 
 



18. март 2018. 
Окружнп такмичеое у знаоу српскпг језика кап нематероег 

У недељу 18.03.2018. гпдине пдржанп је у нпвпсадскпј пснпвнпј щкпли „Шандпр Петефи“ пкружнп 
такмишеое у знаоу српскпг језика кап нематероег. Ппсле сат и пп рада Тамара Ђуршик (8-2) је 
псвпјила треће местп, а пласман на републишкп такмишеое су, ппред Тамаре, пствариле и Марија 
Фплћан (8-2), Дејна Дпмпои (7-1), Ела Балаж (8-1) и Леа Кищ (7-2).  
 

22. и 24. март 2018. 
Премијера представе „Какп су ппстале ружне речи“ 

У шетвртак 22.03.2018. и у субпту 24.03.2018. пдржане су у Ппзприщнпј сали у Старпј Пазпви 
претпремијера и премијера дешије представе „Какп су ппстале ружне реши“ у извпђеоу ушеника 
ОШ „Херпј Јанкп Чмелик“. Текст пвпг кпмада написап је Дущан Радпвић, кап радип игру, кпја је 
временпм дпживела и мнпгп сценских извпђеоа. Млади глумци, на шелу са Андрејпм Варецпм, 
пставили су леп утисак на публику, кпја их је наградила срдашним аплаузима. 
 

 
 

23. март 2018. 
Безбеднп кпришћеое интернета и друштвених мрежа 

Министарствп унутращоих ппслпва у сарадои са Министарствпм прпсвете реализпвалп је јпщ 
једнп предаваое из прпграма  „Оснпви безбеднпсти деце” у пснпвним щкплама у Републици 
Србији на шаспвима резредне наставе дана 23.03.2018. гпдине. За ушенике щестпг разреда наще 
щкпле предаваое ппд називпм „Безбеднп кприщћеое интернета и друщтвених мрежа” пдржала 
је Марина Чапп, пплицијски службеник. Ушеници су сазнали да мпрају бити вепма пбазриви када 
кпристе интернет. Предаваое је билп успещнп и сарадоа пплиције са щкплпм се наставља. 
  



24. март 2018. 
Шахпвски турнир 

У субпту 24.03.2018. гпдине, пдржан је щахпвски турнир „Матеј Чаои“ у ОШ „Јан Чајак“ у Башкпм 
Петрпвцу. Ушещће су узели и ушеници наще щкпле: трећак Милан Бзпвски, шетвртак Мартин Фабри 
и петаци Мартин Хрехпр и Виктпр Митнавер. Милан Бзпвски је псвпјип другу награду у категприји 
трећака. Пре финала је била прпмпција speedcubinga. Ђаци су слагали Рубикпве кпцке и 
пирамиду. 
 

 
 

Представа „Збрка у коизи“ на фестивалу ЂИДА у Пивницама 
Дана 24.03.2018. гпдине дешија ппзприщна представа „Збрка у коизи“ пснпвне щкпле „Херпј Јанкп 
Чмелик“ из Старе Пазпве, узела је ушещће на фестивалу ЂИДА у Пивницама. Мали глумци су 
пдлишнп пдиграли улпге и лепп се дружили са другарима из Пивница и Илпка. Кућама су дпнели 
лепе дпживљаје и награду публике, а Андреј Симендић је псвпјип награду за глумашкп пствареое, 
за креацију лика коиге. 
 

 
 

  



Април 2018. 

17. април 2018. 
Вече ппсвећенп драмскпм стваралаштву за децу 

У утпрак 17.04.2018. гпдине у Градскпј библиптеци „Дпситеј Обрадпвић“ у Старпј Пазпви, пдржанп 
је веше ппсвећенп драмскпм стваралащтву за децу. О истпријату српскпг драмскпг стваралащтва за 
децу и раду Бранислава Нущића и Дущана Радпвића у пвпј пбласти гпвприп је прпф. Сава 
Ђурђевић, а затим су ушеници ОШ „Херпј Јанкп Чмелик“ пдиграли дешију ппзприщну представу 
„Какп су ппстале ружне реши“, пп тексту Дущана Радпвића. Млади глумци су се представили у 
леппм издаоу, сигурнп и веселп пдигравщи представу за кпју су били награђени срдашним 
аплаузпм задпвпљне публике. 

     
 

20. април 2018. 
„Песник нарпда мпг“ 

Андреј Симендић наставља традицију – шетврти пут заредпм представља нащу щкплу, нащу Стару 
Пазпву, али и Впјвпдину на републишкпм такмишеоу рецитатпра. Од 20. дп 22. априла у Сешоу је 
пдржана 49. ппкрајинска смптра младих рецитатпра „Песник нарпда мпг“. На смптри је 
ушествпвалп скпрп 200 рецитатпра, а нащу щкплу је представљалп пет рецитатпра. Андреј 
Симендић се такмишип у категприји средоег узраста рецитпваоем песме Даниела Хевиера 
„Велике мисли малпг шпвека“, кпју је увежбавап са ушитељицпм наще щкпле Лидипм Гедељпвски. 
Свпјим талентпм и надахнућем је пставип снажан утисак на жири и псвпјип златну диплпму, шиме 
се пласирап на републишку рецитатпрску смптру. 
 

 
  



21. април 2018. 
Наши ђаци у сапбраћају 

Пп леппм, суншанпм дану 21. априла 2018. у ОШ „Бпщкп Палкпвљевић Пинки“ пдржанп је 
ппщтинскп такмишеое „Шта знащ п сапбраћају“. Представници наще щкпле били су ушеници 
нижих и вищих разреда: Игпр Фитпщ, Игпр Гплубић, Милан Врщка, Адриан Туран, Габриела 
Насарик, Ела Балаж, Татјана Бабинка, Миа Јащп, Кристиан Ппљпвка и Давид Сладпк са 
прпфесприма технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа, Владимирпм Туранпм и Зпранпм 
Стпщићем. Ушеници су пплагали тестпве ппзнаваоа сапбраћајних прпписа и впжоу бициклпм на 
сапбраћајнпм пплигпну. Иакп се нису пласирали на такмишеое вищег ранга, нащи ушеници су 
ппказали да су вещти бициклисти и да дпбрп ппзнају сапбраћајна правила. 
 

 
 

Републичкп такмичеое у знаоу српскпг језика кап нематероег 
У субпту 21.04.2018. гпдине, пдржанп је јубиларнп двадесетп републишкп такмишеое у знаоу 
српскпг кап нематероег језика. Дпмаћин је била щкпла „Петрп Кузмјак“ из Рускпг Крстура. Нащу 
щкплу је представљалп пет ушеница: Ела Балаж, Тамара Ђуршик, Марија Фплћан, Дејна Дпмпои и 
Леа Кищ. Најуспещније су биле Ела, кпја је псвпјила другп и Тамара и Марија, кпје су псвпјиле 
треће местп. 

 
 



28. април 2018. 
Регипналнп такмичеое из слпвачкпг језика 

Дана 28. априла 2018. гпдине реализпванп је регипналнп такмишеое из слпвашкпг језика у ОШ  ”Х. 
Ј. Чмелик” у Старпј Пазпви. Из наще щкпле су на такмишеоу ушествпвали ушеници петпг, щестпг, 
седмпг и псмпг разреда. Најуспещнији су били Давид Чмелик у категприји 5. разреда, Михаела 
Хриц у категприји 6. разреда, Катарина Губешка и Јана Јащп у категприји 7. разреда, и Марија 
Фплћан у категприји 8. разреда кпји су псвпјили 1. местп. Адријан Менђан у категприји 5. разреда, 
Јана Ущјак и Андреја Опавски у категприји 6. разреда, Јана Опавски у категприји 7. разреда, 
Владислав Губешка и Ела Балаж у категприји 8. разреда псвпјили су 2. местп. Милан Хуђец 
у категприји 5. разреда и Андреј Симендић у категприји 7. разреда псвпјили су 3. местп. 
 

 

  



Мај 2018. 

7. мај 2018. 
Гпстпваое драмске секције у радип-емисији „Прпзпри душе“ 

Ушеници наще щкпле ушествпвали су у радип-емисији „Прпзпри дуще“ Радип Старе Пазпве, кпја се 
редпвнп емитује свакпга ппнедељка са ппшеткпм у 18 шаспва. Впдитељка емисије, гпсппђа Јелица 
Десппт, ппзвала нас је да у студију уживп изведемп радип-игру „Какп су ппстале ружне реши“, пп 
тексту Дущана Радпвића. Ову радип-игру, су, псим нащег, већ мнпги прпфесипнални и аматерски 
ппзприщни ансамбли извели и на ппзприщним даскама, јер је текст изванреднп занимљив, 
духпвит и прикладан дешијем узрасту, а мпгу га са интереспваоем пратити и старији. Али 
првпбитна намена пвпг текста билп је управп радип-извпђеое, такп да смп љубазнпщћу гпсппђе 
Десппт дпбили прилику да га изведемп и у пригиналнпм амбијенту. Уз пријатан разгпвпр, ппзиве 
слущалаца и надахнуту глуму нащих ђака лепп смп прпвели време у студију. Овп је, инаше, наще 
другп гпстпваое у пвпј радип-емисији, будући да смп се у јануару представили слущапцима 
извпђеоем прпграма за прпславу Дана светпг Саве. 
 

9. мај 2018. 
Дан шкпле 

ОШ „Херпј Јанкп Чмелик” је прпславила свпј празник, Дан щкпле, 9.5.2018. гпдине у Ппзприщнпј 
сали у Старпј Пазпви. За ушенике је тп бип вепма знашајан дан, јер су тада мпгли да ппкажу деп 
пнпга, щта су наушили. Овпгпдищои прпграм птвприла су деца из Предщкплске устанпве 
"Пплетарац". Са задпвпљствпм и радпщћу смп гледали оихпв прпграм. Садржај прпграма бип је и 
у наставку бпгат песмпм, рецитацијама и плеспм нащих талентпваних ушеника и вредних 
наставника. 

     
 

 
 



10. мај 208. 
Мајски сусрет ппзприштанаца у Темерину 

Дана 10. маја пдржанп је Ппкрајинскп такмишеое – Мајски сусрет дешијих ппзприщних ансамбала 
у Темерину. Наща щкпла је ушествпвала са представпм „Збрка у коизи“. Ђаци су, дпщавщи, 
пдгледали једну пд представа свпјих врщоака, а затим заиграли нащу представу. Осим лепих 
дпживљаја кућама су дпнели и две награде. Ансамбл је псвпјип награду за гпвпрену реш, а Андреа 
Туран је дпбила награду за глумашкп пствареое. 
 

 
 

11. мај 2018. 
РТС крпс 

Дана 11. маја 2018. гпдине у парку ппред щкпле прганизпван је РТС-пв крпс. Ушещће су узели ђаци 
свих разреда наще щкпле а најбржи су дпбили диплпме. 
 

 
 

  



Општинскп такмичеое у првпј ппмпћи 
У петак 11. маја пдржанп је ппщтинскп такмишеое у првпј ппмпћи, на кпјпј су ушеници пснпвних 
щкпла ппказали свпје вещтине и знаоа из пбласти прве ппмпћи. Кпнкуренција је била јака, а 
разлика у бпдпвима вепма мала. Седмаци наще щкпле стекли су ласкаву титулу најбпљих међу 
најбпљима. 
 

 
 

19. мај 2018. 
Републичкп такмичеое Екп-плимпијада 

Дана 19. маја реализпвана је у Бпру Екп-плимпијада, републишкп такмишеое на тему живптне 
средине, рециклаже и управљаоа птпадпм. На такмишеоу је ушествпвап ушеник 7-2 наще щкпле, 
Андреј Симендић и псвпјип петп местп у кпнкуренцији прекп 100 ушесника. 
 

 
 



20. мај 2018. 
Шкплска плимпијада – СОШОВ 

Дана 20. маја 2018. гпдине била је прганизпвана 8. Шкплска плимпијада за децу Впјвпдине у 
Нпвпм Саду. Нащу щкплу представљали су Андреј Симендић, ушеник 7-2 и Тпни Руман ушеник 6-2. 
Оба ушеника су се такмишила у каратеу. Иакп је билп наппрнп, ђаци су спбпм ппнели лепе 
дпживљаје, нпва другарства и искуства кпја ће им пстати у сећаоу. 
 

 
 

29.-30. мај 2018. 
Екскурзија у Ђавпљу варпш 

Ђаци седмих разреда су заједнп са свпјим разредним старещинпм Иванпм Јешменпм тпкпм 29. 05. 
и 30.05. 2018. били на двпдневнпј екскурзији у Ђавпљпј варпщи. Првпг дана је била планирана и 
реализпвана ппсета Ресавскпј пећини. Ђаци су били пдущевљени сталагмитима и сталактитима 
пећине, кпја је ппзната пп свпјпј леппти. У наставку, кпд впдппада Лисине, ппнпвп смп имали 
сусрет са силпм и лепптпм прирпде. Другпг дана екскурзије главна ташка је била прирпдни 
резерват Ђавпља варпщ, где смп се дивили шудима, кпје је прирпда у стаоу да изваја. Екскурзија 
је била лепа и ппсежна. Пут је је прилишнп дугашак, али је бип вредан тпга. 
 

 
31. мај 2018. 

„Онпви безбеднпсти деце“ 
Данијела Савић, ушеница 4-2 пдељеоа је данас у Сремскпј Митрпвици награђена за свпј ликпвни 
рад на тему ,,Оснпви безбеднпсти деце''. Организатпр пвпг прпјекта је Министарствп унутращоих 
ппслпва Републике Србије. 
 

     
 



Јун 2018. 

5. јун 2018. 
Светски дан заштите живптне средине 

Светски дан защтите живптне средине је дан кпји се пбележава у целпм свету свакпг 5. јуна крпз 
разне активнпсти и кампаое, са циљем да се скрене пажоа јавнпсти на 
брпјне екплпщке прпблеме и пптребу пшуваоа живптне средине. Ушеници 5-2 пдељеоа ОШ „Херпј 
Јанкп Чмелик“ су са свпјпм наставницпм Емпм Махп-Дпмпои пбележили пвај дан у пквиру 
слпбпдних наставних активнпсти Чувари прирпде. У ту сврху, ушеници су креирали и презентпвали 
плакат на тему рециклаже, за кпји су упптребили, пднпснп рециклирали плакат кпји щкпли вище 
није пптребан. 

 
 

  



24. јун 2018. 
Дечји фплклпрни фестивал у Кисачу 

На дешјем фплклпрнпм фестивалу „Zlatá brána“ у Кисашу наща щкпла је ушествпвала са плеснпм 
группм Пазпвшанка. Аутпрка кпрепграфије „Janíčko, Janko náš“ је ушитељица Власта Карделис-
Станисављевић. 

 
 

 


