
  

 

 

      

 



Август 2018. 

Обука за наставнике ученика петог разреда 
Дана 24.08.2018. године је у нашој школи одржана обука за наставнике који ће ове године 
предавати ученицима петог разреда. ,,Програм обуке наставника другог циклуса основне школе за 
остваривање програма наставе и учења“, како гласи пун назив овог вида стручног усавршавања, су 
одржале наше колеге, професори математике и биологије, који су почетком јула присуствовали 
тродневним семинарима. Како министарство није било у могућности да спроведе обуку која је 
планирана и за остале предмете, ми колеге смо одлучили да самоиницијативно организујемо овај 
интерни семинар и једни другима помогнемо и олакшамо почетак рада у новој школској години. 
 

 
 

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. 

 



26. септембар 2018. 
Европски дан језика 

Водећи се идејом ширења мултикултуралности и неговања језичке вишејезичности, 
ученици старијих разреда ОШ ,, Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове заједно са својим 
наставницима језика већ неколико година уназад пригодним програмом обележавају овај 
дан. Ове године смо организовали изложбу писаних радова и плаката и извели 
музичкосценски програм. Могле су се чути песме на немачком, српском и енглеском језику, 
интересантни подаци о језицима који се говоре широм света као и пословице на словачком 
језику. Деца су певала на немачком и енглеском језику, поздрављали су присутне на 
румунском, мађарском, француском, русинском, руском и другим језицима. Неки од наших 
ученика самостално, у своје слободно време, уче јапански језик, па смо били у прилици да 
чујемо и сазнамо понешто и о том, за нас, егзотичном језику. 
 

           

 

  



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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. октобар 2018. 
Дечја ликовна колонија 

У школи „Милан Петровић“ у Новом Саду 3. 10. 2018. одржана је 21. Дечја ликовна колонија. Децу 
су поздравили представници школе, Димитрије Коларевић и Марта Киш Бутерер спољни сарадник-
саветник ликовне културе Школске Управе Нови Сад. ОШ „Херој Јанко Чмелик“ представљале су 
Дејна Домоњи, Јана Опавски и Ела Фарага. 

       
 

6. октобар 2018. 
Радна субота са петацима и шестацима 

Ученици петог и шестог разреда су у пратњи својих наставница Ане Хриц, Љибуше Симендић, 
Наталие Драган и Оливере Милетић-Пановић реализовали посету и обилазак планетаријума и 
Петроварадинске тврђаве, Природњачког музеја и Музеја Војводине, а након свега наведеног, 
имали су слободно време за шетњу центром ,,српске Атине“. Ученицима је пажњу у потпуности 
држало предавање у планетаријуму као и сам амбијент дешавања дубоко у пролазима 
Петроварадинске тврђаве. Учествовали су и у квизу знања приликом чега је неколицина њих 
награђена књигом. По преласку Дунава нашли смо се у Новом Саду, где смо најпре посетили 
Природњачки музеј. Ту нас је срдачно дочекао кустос од кога смо добили важне информације које 
се тичу изложених експоната. Деци су пажњу привукле кљове мамута, огромна моруна, збирка 
сталактита, сталагмита и минерала, препариране шумске и барске животиње и слично. Следеће што 
нас је заинтригирало својом лепотом и богатвством које похрањује је Музеј Војводине. Прошли смо 
кроз цео музеј и уз пратњу кустоса прегледали експонате од доба неолита до данашњих дана и 
били смо апсолутно задивљени свиме што смо видели и чули. На самом крају дружења смо прошли 
Дунавским парком који је прошаран бојама јесени и отишли смо до центра града и чувене 
катедрале. 

     
  



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. 
 

 
 

16. октобар 2018. 
Светски дан здраве исхране 

Светски дан здраве исхране се слави сваке године 16. октобра као успомена на оснивање 
Организације за исхрану и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) 1945. године. У нашој школи 
смо га се сетили, а тематици здравог живота и исправне исхране посветили смо се у уторак 16.10. 
2018. године на часу биологије у 5.1 и 5.2 разреду. Састављали смо здраве јеловнике, правили 
прехрамбену пирамиду, правили поврћне и воћне напитке, пробали поврће и воће, и научили се из 
презентације о здравој исхрани. Овом акцијом се трудимо да укажемо на могућности здраве 
исхране. Заједно са ђацима смо разговарали о томе, колико је важно свакодневно узимати ове 
здраве намирнице. 
 

    



19. октобар 2018. 
Представа Како су постале ружне речи 

Чланови драмске секције наше школе представили су се ученицима Антон Скале одигравши у 
њиховој школи дечију позоришну представу „Како су постале ружне речи“ по тексту Душана 
Радовића. Представа је одиграна у опуштеној и пријатној атмосфери, у петак 19.10.2018. године са 
почетком у 11 часова. Присутни ученици и наставници су са пажњом пратили изведбу и младе 
глумце наградили топлим аплаузом. Уз речи захвалности домаћина добили смо позив и за наредна 
гостовања у ШОСО Антон Скала чему се посебно радујемо. 
 

 
25. октобар 2018. 

Октобар – месец правилне исхране 
Бранислав Пијетловић, ученик VII1 одељења наше школе, освојио је награду на литерарном 
конкурсу Октобар – месец правилне исхране у организацији Центра за промоцију здравља из 
Сремске Митровице. Бранислав је написао писмени рад на тему Правилна исхрана – улагање у 
будућност. Награде су уручене 25.10.2018. на пригодној свечаности у школској библиотеци ОШ „ 
Добросав Радосављевић Народ“ у Мачванској Митровици. Сви награђени добили су занимљиве 
књиге и захвалнице за допринос у развоју свести о значају правилне исхране. 
 

  



Посета Сајму књига 
У четврак 25.10.2018. ученици наше школе су у пратњи разредних старешина посетили Сaјам књига 
у Београду. Имали смо привилегију да погледамо понуде свих већих, али и великог броја мањих 
издавача. Три сата колико смо провели на сајму потпуно смо искористили на разгледање и куповину 
књига по више него повољним ценама. Вратили смо се пуни доброг расположења и воље да на 
Сајам књига поново одемо. Надамо се да ће нам се жеља наредне године и испунити. 

 

    
 

27. октобар 2018. 
Дечја ликовна колонија Маковичка 

Основна школа „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу приредила је по 19. пут, ликовно дружење ученика 
Јужнобачког и Сремског округа. Учествовали су ученици из Старе Пазове, Кисача, Пивнице, Селенче, 
Гложана, Кулпина, Маглића и Бачког Петровца. Радило се у три радионице, вајарску је водо Михал 
Болф, графичку Емилија Валентик а сликарску Јан Агарски. Нашу школу представљали су Ленка 
Домоњи 5. разред у графичкој радионици, Андреа Опавски 7. разред у вајарској радионици и Ања 
Губечка 8. разред у сликарској радионици. Посетили смо и изложбу фотографија аутора Јураја 
Вохноута о етно селу Влколинец и галерију Зузке Медвеђове где смо погледали слике Марије Гашко 
поводом њеног животног јубилеја. Ове године смо освојили две награде, Ленка Домоњи прво 
место у графици и Ања Губечка друго место у колажу. 
 

         
 

  



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. 
 

 



10. новембар 2018. 
10. еминар из словачког језика за ученике основних школа 

Дана 10. новембра 2018. године одржан је једнодневни ђачки семинар под 
називом „Интерактивност и интердисциплинарност  у модернизацији градива о изабраним 
речима” у простору ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу. Из наше школе су учествовале ученице 
седмог разреда, Михаела Хриц, Јана Ушјак и Илона Валент са предметном наставницом Јармилком 
Долинај. Семинар је реализован путем  радионица из словачког језика, ликовне културе и 
информатичког образовања. Циљ пројекта је био да се утврди  градиво и усаврши знање из 
словачког  језика. Семинар је финансијски помогла Канцеларија за Словаке који живе у 
иностранству  и Одбор за образовање НССНМ. 
 

     
 

18. новембар 2018. 
2. место на такмичењу „ПРО СЛАВИС 2018” 

Хаша школа је освојила 2. место на наградном такмичењу „ПРО СЛАВИС 2018” за часопис Оаза бр. 
18, 19 и 20 у Словачкој републици у V категорији школски часописи у иностранству. Уредници 
часописа Оаза бр. 18, 19 и 20 су били: Клара Филип, Јана Јашо, Михаела Хриц,Андреа Опавски, Ела 
Фарага, Јана Ушјак, Јана Опавски, Илона Валент, Катка Губечка, Андреј Симендић, Ања Губечка, 
Дарио Кукучка, Емилиа Фарага, Клара Фитош, Тони Руман, Леа Киш, Андреа Вестег, Дејна Домоњи, 
Кристина Визи, Ивана Шаго, Миа Вереш, Јана Ковач и Ема Вереш. Са ученицима је радила 
наставница словачког језика Јармилка Долинај. Дом Матице словачке у Жилини је организовао 
свечану доделу награда дана 16. новембра 2018. године. 
 

       



24. новембар 2019. 
Андреј Симендић најбољи у Србији у области екологије 

Ученик основне школе “ Херој Јанко Чмелик“, Андреј Симендић већ годинама се бави екологијом. 
Учествовао је на бројним такмичењима из ове области, и увек је имао запажене резултате. Ове 
године на републичком еколошком такмичењу „Еко –одраз“  одржаном 24. новембра 2018. године, 
Андреј је освојио прво место. Он је показао и доказао  да се вредним радом и стрпљењем све може 
постићи. 

       

  



Децембар 2018. 

1.-6. децембар 2018. 
Школа у природи – Митровац на Тари 

У децембру 2018. године, ђаци ОШ „Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове боравили су у Митровцу 
на Тари. Школа у природи била је реализована у организацији туристичке организације Сања травел 
из Старих Бановаца. Током боравка на Тари сваки дан је био искоришћен за шетњу прекрасном 
природом и за упознавање овога дела наше земље, као и за игре на снегу. Осим овог, ђаци су имали 
свакодневну наставу, а у вечерњим часовима биле су организоване резличите активности у 
дискотеци. Последње вечери ђаци су добили дипломе за учешће у активностима. Шестодневни 
боравак у школи у природи је брзо протекао. Задовољни смо смештајем, храном, брижношћу 
лекара и домаћина, као и сарадњом са агенцијом Сања травел. 
 

 
 

 



 
14. децембар 2018. 

Посета Сремским Карловцима 
Победници наградног литерарног и ликовног конкурса „Имам право на заштиту“, у организацији 
Центра за социјални рад у Старој Пазови, који је обухватио све школе на територији Општине Стара 
Пазова, отишли су 14. 12. 2018. на наградни излет у Сремске Карловце. Излет је обухватао посету 
згради Патријаршије, Саборној цркви и манастиру Ваведења Пресвете Богородице. Нашу школу 
представљале су ученице Јана Ушјак (VII1) и Клара Фитош (VII2), као и професор Јан Агарски, који је 
водио ученике из СОШО „Антон Скала“. Излет је у био 
занимљив, користан и добро организован, те смо се вратили пуни лепих утисака. Радови свих 
учесника конкурса штампани су у брошури „Имам право на заштиту“ којом су дали свој допринос 
афирмацији спречавања насиља у породици. 
 

     
18. децембар 2018. 

Литерарно такмичење „Шта може лепа реч“ 
Дана 18. децембра 2018. године у Кисачу одржана је свечана церемонија доделе награда 
победницима литерарног такмичења „Шта може лепа реч”. Дејна Домоњи, ученица 8.1 одељења 
ОШ „Х. Ј. Ч.” из Старе Пазове, освојила је награду за свој рад „Свет снова”. Литерарно такмичење 
„Шта може лепа реч” организовала је Комисија за литерарно – издавачку делатност Одбора за 
културу НССНМ. 

21. децембар 2018. 
Новогодишња представа 

 

 
 



Јануар 2019. 

27. јануар 2019. 
Прослава Дана светог Саве 

У недељу 27.01.2019. године, прославили смо Савиндан у нашој школи. Приредбу је отворио 
школски хор интонирањем светосавске химне у девет часова, у холу школе. Затим је добродошлицу 
присутнима пожелео директор Јанко Хавран захваливши се свим ученицима, наставницима и 
осталима запосленима у школи на раду и залагању, као и присутним родитељима и 
представницима друштвено-политичких организација. У програму су учествовали ученици свих 
узраста, почевши од најмлађих, који су групном рецитацијом побрали симпатије, до старијих који 
су се такође лепо представили као декламатори, музичари и глумци. Школски хор и оркестар су 
затворили свечаност, а све учеснике програма публика је наградила срдачним аплаузима. Потом је 
приређена пригодна закуска у школској трпезарији. 
 

 
 

 
 

  



Фебруар 2019. 

14. фебруар 2019. 
Дан заљубљених 

На иницијативу Ђачког парламента наше школе на челу са професорком Емом Махо-Домоњи, 14. 
фебруара је већ по традицији обележен Дан заљубљених. Ученици су правили плакате који су 
постављени на пано у холу школе и организовали поделу писама. Догађај је испратила и Радио 
телевизија Војводине, што је још више обрадовало наше ученике. 
 

       
 

         
 

18.-24. фебруар 2019. 
Обустава наставе због епидемије грипа 

Због епидемије грипа, на територији целе Србије обустављена је настава од 18. до 24. фебруара. 
Ученици су се у клупе вратили у понедељак 25.2.2019. а пропуштен васпитно-образовни рад је 
надокнађен до краја школске године. 



23. фебруар 2019. 
Општинско такмичење из енглеског језика 

У просторијама наше школе у суботу 23. фебруара 2019. године одржано је још једно такмичење у 
познавању енглеског језика. Након најбоље остварених резултата на школском нивоу, ученици 
осмог разреда Алекса Дамјановић и Клара Филип имали су част да представљају нашу школу на 
општинском нивоу. 

 
 

21. фебруар 2019. 
Међународни дан матерњег језика 

Љубав према матерњем језику најбоље можемо да докажемо када га савесно учимо и када га 
правилно увек и свуда користимо. Ученици наше школе су то и доказали својим радом кроз разне 
активности. Поводом обележавања Светског дана матерњег језика, школски ходник био је окићен 
ђачким радовима. 

 
  



23. фебруар 2019 
Такмичење из физике 

 У школској 2018/19. години на такмичењу из физике нашу школу су представљали шестаци Адриан 
Менђан и Брањо Фабри. На општинском такмичењу, које је одржано 23.02. у Новим Бановцима у 
ОШ „Никола Тесла“, остварили су добре резултате. Фабри је заузео друго место и пласирао се на 
окружно такмичење, које ће бити одржано 16. марта у ОШ „Бранко Радичевић“ у Шиду. 
 

 

  



Март 2019. 

2. март 2019. 
Општинско такмичење из математике 

У суботу 2. марта у  Основној школи „Бошко Палковљевић Пинки“ одржано је општинско такмичење 
из математике, на којем су учествовали и ученици наше школе. На окружно такмичење пласирали 
су се четвртаци Давид Сладок и Давид Вујашевић и петак Иван Деметер. 
 

 
3. март 2019. 

Општинско такмичење у шаху 
3. марта 2019. године су ученици наше школе учествовали на општинском такмичењу у шаху које је 
одржано у Старим Бановцима. Прво место је освојила Леона Золњан, а треће место Маша Очовај, 
обе ученице другог разреда. Тиме су се у категорији девојчица пласирале на виши ранг такмичења. 
 

 
 

 
 



8. март 2019. 
Машкарада 2019. Нови Сад 

 
Поворка Машкараде се сваке године окупља на платоу испред Музеја Војводине и кређе у поход 
да симболично отера зиму и дочека пролеће. Као једини представници из Срема ученици ош „Х. Ј. 
Чмелик“ достојно су представили нашу школу. Учествовали су Јана Ковач, Ана Хавран, Емилиа 
Фарага, Jелена Ардала, Андреа Опавски, Клара Фитош и професор ликовне културе Јан Агарски. 
Инспирација је ове године била животињска фарма. Имали смо лисицу, прасе, медведа, зеца, вука 
и краву. Маске су запажене тако да смо освојили пехар машкараде.  
 

 
 

14. март 2019. 

Математичко такмишење „Мислиша“ 
И ове школске године 14.03. ученици свих разреда учествовали су на математичком такмичењу 
Мислиша. По први пут су се такмичили и прваци.  
 

 
 



Премијера позоришних представа Soľ nad zlato и Мува 

У четвртак 14. 03. 2019. године одржана је премијера две позоришне представе у извођењу ученика 
наше школе. Комад Soľ nad zlato / Со вреднија од злата је изведен на словачком језику, а урађен је 
по мотивима истоимене словачке народне бајке, за који је драматизацију, сценографију, костиме, 
режију звука и добар део сценске режије осмислио и написао Мирослав Бенка. Глумци у овој 
представи су ученици трећег и четвртог разреда наше школе. Реч је о такозваном позоришту сенки 
где се догађаји на сцени прате помоћу сенки глумаца које се уз помоћ рефлектора оцртавају на 
платну пред публиком. У овом несвакидашњем амбијенту, наши најмлађи глумци су се лепо 
изразили и успели да дочарају свет чудесног. 
 

     
 

Представа Мува је рађена по тексту Бранислава Нушића. То је кратка реалистичка хумористичко-
сатирична једночинка у којој се тематизују наше лоше навике и карактери. Одиграли су је ученици 
виших одељења, а режију је потписао Сава Ђурђевић. Обе представе су плод великог труда младих 
глумаца, сарадње међу режисерима и драгоцене помоћи учитељица Лидије Гедељовске, Ане 
Пољовке и Власте Турчан, родитеља, па и рођака младих глумаца. Многобројна публика у 
пазовачкој позоришној сали је била задовољна наступима и наградила је све актере срдачним 
аплаузима. 

     
 



15. март 2019. 
Општинска смотра рецитатора 

На општинској смотри рецитатора одржаној 15. марта 2019. године учествовало је и деветоро 
ученика  наше школе. Сви ученици су успешно говорили своје стихове. На сремску смотру су се 
пласирали ученици трећег разреда  Лена Станковић и Давид Симендић, ученице четвртог разреда 
Татијана Бабинка и Миа Јашо и осмак Андреј Симендић. 
 

       
 

16. март 2019. 
Премијера позоришне представе „Хотел Платан“ 

16.03.2019. глумачка секција ОШ „Х.Ј.Чмелик“ је имала премијеру позоришне представе „Хотел 
Платан“. Позоришна представа обрађује важне животне теме – међуљудске односе, наводи на 
размишљање о животним вредностима, као што су пријатељство, одговорност, игра, емпатија и 
хуманост. 

 



17. март 2019. 
Окружно такмичење у шаху 

Дана 17.03.2019. одржано је Окружно такмичење у шаху у Новим Бановцима. Нашу школу 
представљале су две ученице другог разреда: Леона Золњан а Маша Очовај. Леона Золњан је 
освојила друго место и пласирала се на републичко такмичење. 
 

 
 

23. март 2019. 
Окружно такмишење из математике 

Дана 23.03.2019. одржано је Окружно такмичење из математике у Основној школи „Душан 
Јерковић“ из Руме. Нашу школу представљали су ученици четвртог и петог разреда. У укупном 
вредновању ђак 5. разреда Иван Деметер заузео је 2. место, док су четвртаци Давид Сладок и Давид 
Вујашевић имали просечне резултате. Окружно такмичење је последњи степен такмичења за 
ученике четвртог и петог разреда. С обзиром на бројност конкурената и тежину задатака за Ивана 
Деметра је ово изванредан успех. 
 

       



26. март 2019. 
Трибина о сектама и дроги намењена родитељима 

У уторак 26.3.2019. у предвечерњим сатима је у нашој школи одржана трибина намењена 
родитељима. Теме трибине су биле „Секте и одакле стижу“ и „Наркоманија – родитељи на првој 
линији заштите“. Трибину је организовао Црвени крст Стара Пазова у сарадњи са свим школама на 
територији наше општине. Предавачи су били Зоран Луковић, региолог и члан Европске федерације 
за праћење секти i Ламбе Ђорелијевки, специјални оедагог, некадашњи шеф Одсека за превенцију 
наркоманије. 

 
30. март 2019. 

Окружно такмичење у познавању српског језика као нематерњег 
У суботу 30.03.2019. године, у новосадској Основној школи „Шандор Петефи“, одржано је Окружно 
такмичење из познавања српског језика као нематерњег. Ученице наше школе Дејна Домоњи (8.1), 
Јана Јашо (8.1) и Јана Опавска (8.1) освојиле су прво, а Леа Киш (8.2), друго место у конкуренцији 
осмих разреда. 

 
 

  



Општинско такмичење у карикатури „Мали Пјер“ 
 Основна школа „Растко Немањић-свети Сава“ у Новој Пазови била је домаћин Општинског 
такмичења у карикатури „Мали Пјер“. Из наше школе учествовали су: Клара Филип, Андреј 
Симендић, Ивана Шаго, Јана Јашо и Андреа Јашо. Учествовало је осам школа са 122 ученика. Клара 
Филип је заузела прво место са 25 бодова, Андреј Симендић друго место са 20 бодова, а Ивана Шаго 
треће место са 18 бодова. 

 
 

         

  



Април 2019. 

4. април 2019. 
Представа Хотел Платан на фестивалу ЂИДА у Пивницама 

Дана 4.4.2019. године дечија позоришна представа Хотел Платан ОШ „Херој Јанко Чмелик“ из 
Старе Пазове, узела је учешће на фестивалу ЂИДА у Пивницама. Мали глумци су одлично одиграли 
улоге и лепо се дружили са другарима из Пивница. Кућама су донели лепе доживљаје и награду 
публике, а Ивета Губечка је освојила награду за глумачко остварење, за креацију лика Вероне. 
 

 
6. април 2019. 

Окружно такмичење из словачког језика 
 У суботу 6. априла 2019. године одржано је Окружно такмичење из словачког језика у ОШ „Јан 
Чајак” у Бачком Петровцу. На такмичењу су учествовали ученици основних школа из Селенче, 
Пивнице, Силбаша, Гложана, Кисача, Кулпина, Бачког Петровца, Сусека, Ердевика и Старе Пазове. 
Ученици из наше школе такмичили су се у категоријама од петог до осмог разреда. На Републичко 
такмичење пласирале су се Јана Опавски, Ања Губечка и Катарина Губечка. У категорији седмих 
разреда Михаела Хриц је освојила 1. место а Ема Вереш 3. место. Обе су се пласирале на Републичко 
такмичење. Јана Ушјак није се пласирала на Републичко такмичење. У категорији петих и шестих 
разреда учествовали су: Емануела Шипицки-Шаги, Анита Маћерак и Анастазија Видаковић, Давид 
Чмелик, Бранислав Фабри и Патриција Тиринда. 
 

 



13. април 2019. 
Светско такмичење средњошколаца у фудбалу 

Стара Пазова је у априлу била домаћин средњошколског светског првенства у фудбалу. Сви наши 
ученици су са својим учитељима и разредним старешинама у „Кући фудбала“ одгледали финалну 
утакмицу овог такмичења између репрезентација средњошколаца из Словачке и Бразила. 
 

     
 

17. април 2019. 
Мали Пјер – окружно такмичење 

И ове године 17.04.2019. Инђија је била домаћин  окружног  такмичења “Мали Пјер“.  Учествовале 
су 4 општине  и 141 ученик.  Основна школа „ Херој Јанко Чмелик “ узела је учешће са три карикаруре 
ученика који су на општинском такмичењу заузели прво, друго и треће место. Аутори тих карикатура 
су ученици Ивана Шаго, Андреј Симендић и Клара Филип. Са освојених 25 бодова Клара 
Филип  заузела је про место  и учествоваће на републичком такмичењу.  
 

 
 

  



Мај 2019. 

7.-8. мај 2019. 
Екскурзија ученика 7. разреда 

7. и 8. маја ученици основне школе ˮХерој Јанко Чмеликˮ упознали су се са културним и 
историијским знаменитостима Таре. Посетили су манастир Соко и Рачу и град Бајину Башту у 
западној Србији. Видели су извор реке Врело и језеро Заовине. Посетили су и Мокру Гору, 
Шарганску осмицу, Мећавник тј. Дрвенград и одгледали филм. За ђаке су то били незаборавни 
тренуци. 

 
 

10. мај 2019. 
РТС крос 2019. 

Дана  10.05.2019 ђаци наше школе су учествовали у кросу RTС-а. 
 

     
 

  



9.-11. мај 2019. 
Посета из Словачке 

 У периоду од 9. до 11. маја имали смо посету из три основне школе школе из градова Галанта и 
Шинтава у Словачкој републици. Посетиоце је предводила Златица Гажова, председница Матице 
Словачке у Галанти. Наши гости, двадесет двоје ђака и осам педагога, другога дана су обишли 
центар Београда, а по повратку у Стару Пазову посетили су словачку евангеличку цркву, културно-
уметничко друштво и нашу школу. Увече су били гости на пригодном програму поводом прославе 
Дана наше школе, у ком су и сами учествовали у завршној тачки. 
 

 
 

12. мај 2019. 
Републичко такмичење у знању српког језика као нематерњег 

У недељу 12.05.2019. године одржано је у новосадској основној школи „Соња Маринковић“ 
Републичко такмичење у знању српког језика као нематерњег. Нашу школу су представљале 
ученице Дејна Домоњи, Јана Јашо и Јана Опавска из VIII.1 и Леа Киш из VIII.2. Дејна Домоњи са 16,5 
и Јана Јашо са 16, од могућих 20 бодова, освојиле су трећа места, а Леа Киш и Јана Опавска, иако се 
нису пласирале међу прва три места, такође су оставиле солидан утисак. 
 

 



Наши шестаци на екскурзији 
Ученици шестог разреда наше школе ишли су у мају на дводневну екскурзију. Том приликом  су у 
пратњи својих одељењских старешина, Катарине Топољски и Оливере Милетић Пановић, посетили 
манастир Манасију, Ресавску пећину, водопад Лисине, Пролом Бању и Ђавољу Варош. Ученици су 
били у прилици  да утврде и прошире своја знања из школских предмета и да уживају у природним 
благодетима наше дивне земље. Купали су се у базену у Пролом Бањи, шетали магичном шумом у 
Ђавољој Вароши и слушали легенде везане за земљане фигуре на овом локалитету, слушали шум 
воде на Лисинама и сазнали пуно интересантних података о манастиру Манасија и Ресавској 
пећини.  

     
 

18. мај 2019. 
Републичко такмичење у шаху 

На Републичком такмичењу основних школа у шаху, које је одржано 18.05.2019. године у Пироту, 
учествовала је Леона Золњан, као представница наше школе. 
 

 



26. мај 2019. 
Републичко такмичење из словачког језика 

У недељу 26. маја 2019. године у нашој школи одржано је Републичко такмичење из словачког 
језика, које је свечано отворила председница НССНМ, Љибушка Лакатош. На такмичењу је 
учествовало 39 ученика основних школа из Арадца, Падине, Селенче, Пивнице, Ковачице, Кисача, 
Кулпина, Бачког Петровца и Старе Пазове. Ученице наше школе, Михаела Хриц, Ема Вереш, 
Катарина Губечка, Ања Губечка и Јана Опавски, такмичиле су се у категорији седмих и осмих 
разреда. 

 
  



Јун 2019. 

7.-9. јун 2019. 
Хотел Платан, Мува и Со вреднија од злата на дечијем фестивалу 3xЂ 

На двадесет шестој смотри словачког дечијег драмског стваралаштва 3XЂ, која се од 7. до 9. јуна 
одржала у Старој Пазови, осим такмичарске представе Хотел Платан у режији Ивана Јечмена и 
Љиље Поп, ревијални део програма обогатиле су још две представе у којима су такође наступали 
ученици наше школе. Првог дана фестивала одиграна је представа Мува, по тексту Бранислава 
Нушића, а у режији Саве Ђурђевића. У овој краткој шали, као глумци су се сјајно представили 
ученици виших разреда: Андреј Симендић, Дарио Кукучка, Клаудија Хуђец и Андреј Вареца. Пре 
завршне свечаности затварања смотре у недељу 9. јуна, изведена је и представа Со вреднија од 
злата, рађена по мотивима истоимене словачке народне бајке. За ову представу текст је написао 
написао Мирослав Бенка, који је осмислио и сценографију, костиме, кореографију, одабрао музику, 
док му је у режији помогао Сава Ђурђевић. У овом комаду је у глумачкој екипи учествовало петнаест 
ученика четвртог и трећег разреда наше школе, који су веселом игром на сцени показали публици 
како изгледа такозвано позориште сенки, што немамо често прилику да видимо. Звук и светло су у 
обе представе обезбедили седмаци Тони Руман и Андреј Филко уз несебичну подршку особља КУД-
а „Херој Јанко Чмелик“. У суботњем такмичарском делу програма, дирљива и бајковита прича о 
пријатељству међу веверицама и људима – Хотел Платан, по тексту Јана Уљичијанског, 
надахнутом глумом, хумором и музиком побрала је симпатије и публике и жирија. Оригинални 
текст је дотерао Иван Јечмен а Љиљана Поп је изабрала музику. Награду Дечије пороте добила је 
Јана Ковач за улогу веверице, а награде званичног жирија добили су Лидија Турчан за глумачко 
остварење улоге статуе Алфонса и као најбољи дебитант Мартин Фабри за улогу 
мађионичара.  Имали смо један радостан позоришни викенд који нам је донео много лепих утисака, 
пријатељстава и игре. 
 

 
  



12. јун 2019. 
Екскурзија ученика првих и других разреда 

12. јуна ученици првог и другог разреда су били на једнодневној екскурзији у Београду. Посетили 
су музеј ваздухопловства у Сурчину, ботаничку башту Јевремовац и планину Авалу. Време је било 
лепо, деца су уживала и кући понела лепе успомене. 
 

    
 

    
 

 
 
 
 



Једнодневни излет трећег и четвртог разреда 
Дана 12. јуна 2019. ученици трећег и четвртог разреда су реализовали једнодневни излет на 
релацији Зобнатица, Суботица, Палић. Најпре смо посетили музеј и ергелу у Зобнатици. Пут нас је 
даље водио у Суботицу, прелеп град на северу Србије. Тамо нас је дочекао локални водич, који нам 
представио град и о њему испричао разне занимиљивости. Последња дестинација нам је био Палић 
где смо обишли зоолошки врт и прошетали обалом језера. Излет је био леп и испунио свој циљ. 
 

      
 

 
 

  



15.-17. Јун 2019. 
Обука наставника за остваривање наставе и учења у првом разреду 

У суботу, недељу и понедељак, од 15. до 17. јуна 2019. учитељице наше школе, Лидија Гедељовски 
и Ема Махо-Домоњи, су учествовале у обуци наставника основних школа за остваривање програма 
наставе и учења, која је одржана у просторијама основне школе „Симеон Араницки“. Семинару су 
присуствовале учитељице из појединих школа са територије наше општине, које ће у шк. години 
2019/20 реализовати наставу у првом разреду основне школе. Циљ обуке је способљавање 
наставника, стручних сарадника и директора основних школа и гимназија за остваривање 
образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћење сопственог 
рада. Након семинара, сви учесници су полагали тестове знања и постигнућа. Наше учитељице су 
на том тесту добиле највишу оцену – 10. 
 

     
 

 
 

У оквиру стручног усавршавања учитељице Лидија и Ема су присуствовале и семинару који је 
одржан 30. и 31. августа, такоже у ош „Симеон Араницки“. Обука се односила на технологију 
дигиталних уџбеника у настави. 


