
  

 

 

      

 



Септембар 2018. 

3. септембар 2018. 
Добродошлица првацима 

Трећег септембра почела је нова школска година, а наша школа је срдачно дочекала своје ученике. 
Најсрећнији су били прваци, које је поздравио директор заједно са учитељицама. Ученици петог 
разреда су за прваке припремили свечани програм. Ученицима словачког одељења Матица 
словачка у Србији је поклонила школску торбу и школски прибор, док је школа ђацима српског 
одељења припремила исте поклоне. Локална самоуправа је првацима поклонила и уџбенике. Нашу 
школу је посетио и председник Матице словачке у Србији Јан Бртка који је школи поклонио две 
књиге. Ове школске године је у нашу школу уписано 38 првака. Свим првацима желимо срећан и 
успешан почетак школовања. 
 

 
 

 
 
 

  



Октобар 2018. 

1.-6. октобар 2018. 
Дечја недеља 

Током Дечје недеље, од 2. до 6. октобра, ученици нижих разреда наше школе су учествовали у 
следећим активностима: 

- израда плаката на тему „Игром против насиља“, 
- изложба радова од јесењих плодова, 
- Трка радости у парку, 
- цртање кредама на школском дворишту, 
- гледање дечјег филма и додела диплома за најуспелије радове од јесењих плодова. 

Сваки дан смо сви облачили гардеробу одређене боје: најпре плаву, затим црвену, жуту, белу и 
зелену. 
У истом периоду, ученици виших разреда су узели учешће у Трци радости, а најуспешнијима су 
додељене дипломе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. октобар 2018. 
Посета библиотеци 

Прваци наше школе имали прилику да у библиотеци ''Доситеј Обрадовић'' слушају стихове писца 
Бојана Љубеновића. Сви прваци су овом приликом добили бесплатне чланске картице. Захваљујемо 
се песнику на дружењу, а библиотеци на гостопримству и поклонима. 
 

 
 

  



Новембар 2018. 

3. новембар 2018. 
Млади рецитатори на такмичењу 

У студију М новосадског радија одржана је 45 годишњица Радијског такмичења младих рецитатора 
на словачком језику. Нашу школу представљали су најуспешнији рецитатори: Давид Симендић 3-2, 
Татјана Бабинка 4-1 и Миа Јашо 4-1, који су се прошле године пласирали на покрајинско такмичење 
и Андреј Симендић 8-2, који је освојио пето место на Републичком такмичењу младих рецитатора 
„Песниче народа мог“. У категорији нижих разреда Давид Симендић је освојио друго, а Миа Јашо 
треће место. Друго место је освојио и Андреј Симендић у категорији ученика виших разреда. 
Честитамо свим награђеним ученицима и наставници рецитаторске секције Лидији Гедељовски и 
желимо им успешне наступе и на будућим такмичењима. 
 

 


