
  

 

 

 

                                  

 

      

 



 

Септембар 2019. 

2. септембар 2019. 
Први сусрет са школом 

2. септембра je у нашој школи одржано свечано отварање нове школске године када смо срдачно 
дочекали своје ученике. У уводном делу свечаности директор школе Јанко Хавран поздравио је 
присутне госте, међу којима су били Милан Ковачевић, покрајински заменик секретара за 
образовање, и Љибуша Лакатош, председница НССНМ. Посебна пажња је посвећена првацима 
којима су ученици петог разреда припремили програм добродошлице. У шк. г. 2019/20. у нашу 
школу је уписано 49 првака распоређених у 3 одељења. 
Сви прваци су на поклон добили школску торбу, прибор и уџбенике, а петацима је поклоњено по 5 
свезака. Дародавци су били наша школа, Матица словачка у Србији и Општина Стара Пазова. 

 

     
 

6. септембар 2019. 
Светски дан прве помоћи 

Поводом Светског дана прве помоћи и поводом Недеље безбедности у саобраћају, 6. септембра на 
градском тргу у Старој Пазови приказана је вежба у пружању прве помоћи. Ова акција реализована 
је уз подршку општинске организације „Црвени крст“  Стара Пазова и у акцији су учствовали чланови 
хитне службе и ватрогасне службе Старе Пазове као и ученици ОШ „Х. Ј. Чмелик“. Вежбу су изводили 
бивши и садашњи ученици наше школе – Миа Вереш, Леа Киш, Катарина Губечка , Хелена Жига  и 
Андреј Лакатош уз надзор наставнице биологије Марте Мајорски. Светски дан прве помоћи 
обележава се са циљем скретања пажње јавности о значају познавања прве помоћи за појединца и 
друштвену заједницу. 

      



Промоција одбојке најмлађима 
Одбојкашки клуб „Јединство“ Стара Пазова је 6. септембра одржало промоцију овог спорта 
најмлађим ученицима наше школе. Тренери клуба су показали основне елементе одбојке и 
објаснили значај рекреације и бављења спортом. Ђаци су и сами имали прилику да се уз помоћ 
тренера опробају у вештинама везаним за овај спорт. 
 

 
 

16. септембар 2019. 
Чувајмо озонски омотач 

Од 1995. године, 16. септембра се у свету обeлежава Међународни дан очувања озонског омотача. 
Разлог овом датуму је Монтреалски протокол, који предвиђа активности које би омогућиле заштиту 
и очување озонског омотача. Том приликом су 16. септембра 2019. године ученици oсновне школе 
„Херој Јанко Чмелик“ са професором биологије, Мартом Мајорски, активно учествовали и 
обележили овај значајан датум. Посетили су ученике 3. и 4. разреда и упознали децу и наставнике 
са важношћу очувања озонског омотача. Поред предавања, израдили су и плакат и приближили 
тему деци пуштањем цртаћа о озонском омотачу. 
 

 
 
 

  



15. – 22. септембар 2019. 
Трагање за прецима 

Група ђака наше школе је у периоду од 15.09. до 22.09. 2019. године учествовала у школи у природи, 
која се одржава под називом Трагање за прецима, а коју већ традиционално организује Савез 
Словака у Мађарској, у месташцету Јасњие у Словачкој републици. Наши награђени ђаци достојно 
су представљали школу и Словаке који живе у Србији. Била је то група у саставу: Јана Ушјак, Ленка 
Домоњи, Михаела Хриц, Миа Јашо, Адриан Менђан, Иван Деметер и Давид Чмелик. Вођа пута био 
је професор Јарослав Микловиц. 
За време боравка, у рекреативном комплексу Ломниста, дружили су се са својим вршњацима из 
Мађарске, из следећих места: Békéscsaba, Dunaegyházy, Saroszapu. Заједно са њима апсолвирали су 
богат програм и излете какви су били: рафтинг реком Хрон, посета Банској Бистрици и излет на 
Високе Татре, где су имали несвакидашњи доживљај – шетњу крошњама дрвећа у Бахлетовој 
долини. Организација, смештај, све је било на високом нивоу, примереном узрасту ученика. 

 

 
 

21. септембар 2019. 
Весела и раздрагана радна субота 

21.септембра је била радна ненаставна субота – спортски дан. Ученици су учествовали у трци 
радости и имали прилику да се боље упознају са одбојком и џудоом, након чега су учествовали у 
штафетним играма. 
 

       
 



24. септембар 2019. 
Фудбалски турнир 

24.септембра је био организовани турнир у малом фудбалу. Учествовали су ученици основних 
школа из Нових Бановаца, Белегиша и наше школе. Свака школа је добила на поклон лопте од 
фудбалског савеза Војводина. 

 
 

26. септембар 2019. 
Европски дан језика 

Обележавање Европског дана језика 2019. има посебно место у нашој школи на часовима 
словачког језика са елементима националне културе од првог до четвртог разреда и на 
часовима словачког језика и књижевности. Осмислили смо неколико активности да би 
сазнали о светским језицима што више. На часовима словачког језика са елементима 
нациналне културе ученици су научили разлику између словачког и српског језика, бојили 
су заставе и преводили су реч „Хлеб” на разне језике. Ученици 2. степена написали су 
саставе на тему „Зашто волим одређени језик?”. 
 

     
 

 
 
 



Регионани сајам привреде 
Дана 26. септембра 2019. године ученици осмог разреда су заједно са одељенским старешинама, 
Јармилком Долинај и Јаном Агарским, посетили Регионални сајам привреде у Новој Пазови. 
Ученици су имали прилику да се упознају са понудом средњих школа у Старој Пазови и истовремено 
су добили информације о образовним профилима, условима пријема и предметима, али и о 
фирмама у Општини Стара Пазова. Добијене информације сигурно ће им помоћи приликом  избора 
одређене средње школе. 

    

 
29. септембар 2019. 

Поклони од Медиуса 
Поводом 25-годишњице трговачког предузећа „Медиус“ његови представници посетили су 
нашу школу и ђацима првацима поделили флашице за воду и ранчеве за патике. Ови поклони 
су веома обрадовали наше прваке.  

  



Октобар 2019. 

3. октобар 2019. 
Код зубара 

У четвртак 3. октобра ове године ученици осмог разреда посетили су зубара. Дан је био хладан, 
киша је падала, алу ученици су дошли код зубара, где им је госпођа Северовић- Гашпарић говорила 
занимљиве податке о зубима, показала им је како правилно треба да их чисте, шта зубима шкоди а 
шта је добро за њих. Осмаци су обећали да ће бринути о својим зубима и да их неће покварити. 
 

    
 

7.-9. октобар 2019. 
Ђердап – матурска екскурзија 

У периоду од 7.  до 9. октобра 2019. године реализована је васпитно-образова екскурзија ученика 
осмог разреда. Екскурзија је организована у циљу стицања знања о културним и историјским 
знаменитостима у источној Србији. Ученици су посетили Смедерево, смедеревску тврђаву, 
Виминацијум, тврђаву Голубац и Лепенски Вир. Тамо су разгледали археолошке ископине, а 
одгледали су и кратак филм. Након тога су посетили град поред Дунава, Кладово, а затим и Рајкову 
пећину. Били су у Неготину и посетили су кућу Стевана  Стојановића Мокрањца. Разгледали су и 
Зајечар и Гамзиград. 

       
 
 
 
 
 
 



 
7.-11. октобар 2019. 

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

- цртање на школском дворишту, 
- прављење животиња од јесењих плодова, 
- израда плаката "Имам право", 
- дружење са дечјим писцима, 
- гледање дечијег филма. 

Сваки дан смо сви облачили гардеробу одређене боје: најпре плаву, затим црвену, жуту, белу и 
зелену. 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. октобар 2019. 
Дан здраве исхране 

Ученици чланови секције Чувари природе су  10.10.2019. обележили Дан здраве исхране.  
Направили су макету  пирамиде здраве исхране, написали  рецепте и припремили здрав оброк. 
 

 
 

18. октобар 2019. 
Посета стрељачком клубу ,,Јединство῎ 

Ученици петог разреда су 18.10.2019. посетили стрељачки клуб ,,Јединство῎ у Старој Пазови. Након 
краћег предавања, ученици су се опробали  у стрељању, под надзором тренера. 
 

 
 

 



23. октобар 2019. 
Дан ослобођења 

Као и сваке године, 23. октобра смо обележили Дан ослобођења Старе Пазове у Другом светском 
рату. У градском парку, поред споменика народном хероју Јанку Чмелику, присутним 
представницима војске Републике Србије, наставницима, ученицима и новинарима, обратили су се 
представници СУБНОР-а, а затим су ученици старијих одељења школе извели пригодан музичко-
литерарни програм.   

 
 

Дружење са писцима 
У седмици посвећеној књизи, ученици трећег разреда су се 23.10.2019. дружили са нашим писцима: 
Мирославом Демаком, Мартином Пребуђилом и Недељком Терзићем. Било је весело и 
занимљиво. 
 

    
 

 
 
 
 



24. октобар 2019. 
Посета Сајму књига 

Ученици старијих разреда наше школе ишли су и ове године у Београд на Сајам књига. Ишло је 
укупно 58 ученика од петог до осмог разреда, а са њима су се дружили њихови наставници: Јан 
Агарски, Иван Јечмен, Катка Топољски, Либуша Симендић,  Ана Хриц Хуђец и Оливера Милетић-
Пановић. Одлазак је реализован 24.10.2019. године. Интересовање наших ученика за дружење са 
,,лепом речју“ је ове године било изузетно велико, што нам улива наду да читање није превазиђено 
у времену савремених технологија.  Верујемо да ће идуће године заинтересованост наших ђака за 
овај одлазак  бити чак и већа од овогодишње.  Пажњу младих читалаца су на сајму привукла издања 
жанровски разнолика, али је то такође била прилика и да наши ученици виде, фотографишу се и 
разговарају са познатим личностима из света књижевности, историје, филма и телевизије. 

 

 
 

 

  



Новембар 2019. 

4.-14. новембар 2018. 
Рекреативна настава на Копаонику 

Ученици нижих разреда боравили су на рекреативној настави, на Копаонику од 4.11. до 14.11. 2019. 
Вратили су се кући пуни лепих доживљаја. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. новембар 2019. 
Шта ради полиција и заједно против насиља 

У сарадњи са МУП одржано је предавање "Шта ради полиција и заједно против насиља". На ту тему 
са ученицима првог разреда је разговарао полицијски службеник ПС Стара Пазова. 
 

16. новембар 2019. 
Дечја ликовна колонија „Маковичка“ 

Основна школа  „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу организовала је по двадесети пут дечју ликовну 
колонију МАКОВИЧКА.  Сви ученици радили су заједнички ликовни рад на папиру већем од десет 
метара. Техника је била пастел. Деца су се појединачно опробала у техници монотипије, а 
инспирација је био калеидоскоп и његове шаре. 
 

     
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. новембар 2019. 
30 година од Конвенције дечијих права 

Поводом обележавања 30 година од потписивања Конвенције дечијих права ученици првог 
разреда наше школе су учествовали у заједничком програму и радионици са ученицима гимназије 
"Бранко Радичевић" из Старе Пазове. Најпре је изведен кратак програм у ком су прваци певали и 
рецитовали, а гимназијалци певали, свирали и извели кратак скеч. Након тога су у у мешовитим 
групама креирали плакате на тему права деце. 
Истог дана су сви ученици нижих разреда наше општине гледали дечју представу у позоришној 
сали. 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



23. новембар 2019. 
Млади новинари 

У ОШ „Херој Јанко Чмелик“ се 23. новембра одржао семинар журналистике, који је финансијски 
подржао Завод за Словаке који живе у иностранству, а организовао НССНМ. Учествовали су ученици 
основних и средњих школа. Семинар је био посвећен фотографији и писању вести. Из наше школе 
учествовале су Михаела Хриц и Јана Ушјак, ученице 8.1 разреда, и Андреа Опавски и Лидија Турчан, 
ученице 8.2 разреда. Из Економске школе био је Андреј Симендић, бивши ученик наше школе. 
 

 
 

Велики раде, а мали се сладe 
Центар за социјали рад у оквиру пројекта „Социјални радник у школи“, у суботу 23. 11. 2019. године 
организовао је хуманитарну акцију украшавања и продаје слаткиша под називом „Велики раде, а 
мали се сладе“ у циљу прикупљања донација за школе. У ову акцију, уз иницијаторе – Центар за 
социјални рад – прикључили су се и фирма „Стамевски – Мој слаткиш“ као и ученици ОШ „Симеон 
Араницки“, ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ и ОШ „Милан Хаџић“ из Војке. Нашу школу 
представљали су ученици шестог разреда, који су показали да и тако малене руке могу да стварају 
права уметничка дела. Деца су се одлично снашла, како у занимању посластичара, тако и у улози 
продаваца. Мали су и радили и сладили се, али првенствено уживали, како у раду тако и у дружењу 
са вршњацима. 

 
 
 



27. новембар 2019. 
Прваци у библиотеци 

Ученици првог разреда наше школе посетили су Народну библиотеку "Доситеј Обрадовић". 
Програм је припремила Душица Риђошић која је читала своје стихове дечје поезије. Tом приликом 
ученицима је уручена чланска карта библиотеке са бесплатном чланарином за наредну годину. 
 

    
 

 
 

  



Децембар 2019. 

4. децембар 2019. 
Општинско такмичење у малом фудбалу 

У Новој Пазови је 04.12.2019. године одржано општинско такмичење у малом фудбалу где је 
учествовало осам  основних  школа. Нашу школу су представљали ученици седмог и осмог разреда: 
Даниел Балеј, Јан  Вареца, Бранислав Кабас, Себастиан  Домоњи  Лакатош,  Александар Пап, Дарио 
Менђан, Адриан Менђан, Кристиан Ухрик. 
 

 
 

14. децембар 2019. 
Прва награда на изложби ликовних радова 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Центар за ликовно васпитање деце и 
омладине Војводине организовали су у Новом Саду  65. изложбу ликовних радова деце и омладине 
Србије. На овогодишњи конкурс пристигло је 2057 радова из 115 установа, а жири је за излагање 
одабрао 354 рада. Тема овогодишњег конкурса била је  Л И Н И Ј А  ( сусрет, снага, осећање, кретање, 
ритам, магија…) 
Награде су додељене у четири категорије : предшколци, нижи школски узраст, виши школски узраст 
и средњошколци. У категорији вишег школског узраста  Михаела  Хриц,  ученица 8. разреда ОШ „Х. 
Јанко Чмелик“, добила је прву награду. Остали ученици наше школе чији су радови били на изложби 
су: Дарко Литавски, Давид Чмелик, Андреј Фолћан, Андреа Опавски (два рада), Ема Вереш, Андреј 
Филко, Викторија Шаркези и награђена Михаела Хриц. 

 

        



15. децембар 2019. 
Рецитатори на меморијалу Јураја Ондрика 

У оквиру позоришног меморијала Јураја Ондрика, 15.12.2019. организовано је вече лепе речи. 
Догађај су осмишљен и реализован захваљујући сарадњи СКУС и ОШ „Херој Јанко Чмелик“. На овом 
лепом дружењу учествовали су наши успешни рецитатори: Лена Станковић, Давид Симендић, 
Татјана Бабинка и Миа Јашо. 

 
 

21. децембар 2018. 
Новогодишња представа 

У сарадњи са Центром за културу Стара Пазова у нашој школи гостовало је позориште које је за децу 
одиграло новогодишњу представу. 
 

 
 

 



18. децембар 2019. 
Божићни базар 

Пред сам крај првог полугодишта и наступајућих  празника, ученици и наставници су уз свесрдну 
помоћ и ангажовање родитеља организовали „Божићни базар“. На базару су ученици применили 
усвојена знања и вештине из пројектне наставе и предузетништва. Прелепе рукотворине, које су 
ученици направили на часовима и са својим родитељима, изложили су на овој манифестацији. 
Осмеси наших ученика и родитеља, потврдили су да је манифестација испунила сва очекивања. 
 

    
 

21. децембар 2019. 
Зимске чаролије 

У Старој Пазови су дана 21.12.2019. године биле организоване Зимске чаролије, на којима су се 
представили ученици  основних и  средњих школа.  Нашу школу су представили  рецитатори : Лена 
Станковић,  Давид Симендић, школски  хор  и  оркестар и плесна група са својом ритмичком  
кореографијом. Организатор Зимских  Чаролија је била општина Стара Пазова а програм је водио  
Миња Субота. 

 
 



Опремање фискултурне сале 
Основна школа „Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове је током децембра 2019. године, у оквиру 
програма под називом Опремање фискултурне сале у ОШ „Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове 
извршила набавку спортских реквизита за фискултурну салу школе. Набавка спортских реквизита 
реализована је средствима одобреним од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 
Аутономне покрајине Војводине и Општине Стара Пазова у укупном износу од 461.076,00 динара. 
Наменским коришћењем одобрених средстава за набавку спортске опреме школа је реализацијом 
овог пројекта у значајној мери унапредила функционисање своје спортске хале, што је  истовремено 
и велики допринос и подстицај још бољем образовно-васпитном  процесу  у домену физичког и 
здравственог васпитања и образовања, као и подизању свести о значају физичких активности и 
здравствене културе својих ученика. 
 

 

  



Јануар 2020. 

21. децембар 2020. 
Премијера представе „Пундравци“ 

Уз помоћ драгих колегиница Ружене Червенске и Катарине Шаш, као и присутних фолклориста-
играча и њихових родитеља, успешно смо извели премијеру представе „Пундравци“, у простору 
СКУД-а „Херој Јанко Чмелик“, 23.01.2020. Текст комада написао је Златко Грушановић, режирао 
Сава Ђурђевић, а извели су га старији ученици наше школе. 

 

    
 

25. јануар 2020. 
Плакета „Светлост“ рецитаторима наше школе 

У суботу 25. јануара у старопазовачкој позоришној сали свечано је уручено највише општинско 
признање плакета “Светлост” најбољим појединцима и колективима у култури у 2019. години. Међу 
награђенима су и најуспешнији рецитатори наше школе: Татијана Бабинка, Миа Јашо, Лена 
Станковић и Андреј Симендић. 

 

       
 
 

 



27. јануар 2020. 
Прослава Дана светог Саве 

Традиционалном приредбом у холу школе и ове 2020. године смо 27.01. свечано обележили Дан 
Светога Саве. После Светосавске химне и поздравне речи директора Јанка Хаврана, двема 
рецитацијама, представили су нам се најмлађи учесници програма из „Полетарца“. Затим су 
наступили ученици млађих одељења који су уз рецитовање и запевали песму Војислава Илића 
„Свети Сава“. Ученици старијих одељења представили су се литерарним програмом: читањем 
одломака из „Житија Светога Саве“, песме, литерарног рада и народних легенди о првом српском 
просветитељу. Свечаност је увеличана и изложбом ликовних радова наших ђака. Школски хор је 
извео још две композиције, а програм је завршен извођењем представе „Пундравци“. После 
програма гости и наставници су се дружили уз пригодну закуску. 
 

    
 

Гостовање у Радио Старој Пазови 
Поводом Дана Светог Саве, гостовали смо у радио емисији „Прозори душе“, на позив госпође 
Јелице Деспот. Током емисије, уз разговор и дружење, извели смо и део литерарног програма са 
школске приредбе, посвећене првом српском просветитељу, коју смо истог дана имали у нашој 
школи. 

 
 



29. јануар 2020. 
Промоција монографије „245 година словачке школе у Старој Пазови“ 

Најстарија словачка школа на свету ОШ „Херој Јанко Чмелик“ добила је своју прву монографију 
којом се обележава 245. година њеног постојања. Аутор књиге је старопазовачки хроничар Јан 
Хорват, а свечаној промоцији смо имали прилику да присуствујемо 29.01. у 18 часова, у 
просторијама наше школе. Поздравну реч изговорио је директор школе Јанко Хавран, а о књизи су 
говорили аутор Јан Хорват, рецензент Јарослав Микловиц и лектор Катарина Топољски, која је 
прочитала неколико занимљивих одломака. Књигом је обухваћен историјат школе у протекла, 
скоро два и по столећа, од 1770. до 2015. године. Рецензент, професор Микловиц описао је књигу 
као једним од камичака у богатој историји старопазовачких Словака. То је пета по реду монографија 
која се бави историјом, односно значајним делом историје словачке заједнице у Старој Пазови – 
школством. Школски хор и умешна водитељка програма Мирослава Кочиш увеличали су ово 
садржајно вече. 
 

 
 

 

  



Фебруар 2020. 

4. фебруар 2020. 
Мјузикл "Ко се боји Исидоре Данкан" 

Ученици наше школе гледали су мјузикл "Ко се боји Исидоре Данкан" у извођењу плесне групе "Viva 
dance" из Новог Сада. Мјузикл je инспирисан аутобиографском књигом Исидоре Данкан „Мој 
живот“ у режији редитељке Гее Гојак, прилагођен је свим узрастима и пружа значајну уметничку 
вредност и доживљај. 

 
 

12.-21. фебруар 2020. 
Обустава наставе због епидемије грипа 

Због епидемије сезонског грипа, на територији целе Србије обустављена је настава од 12. до 21. 
фебруара. Ученици су се у клупе вратили у понедељак 24.2.2020. 
 

25. фебруар 2020. 
Пажљивкова смотра 

У оквиру пројекта "Пажљивкова смотра" 25.2.2020. одржано је школско такмичење у познавању 
саобраћајних правила. У такмичењу су учествовали ученици 1. и 2. разреда свих основних школа на 
територији општине Стара Пазова. Циљ пројекта је подизање свести деце о безбедности у 
саобраћају и стицање знања о саобраћајним правилима. У плану су била општинска, зонска и 
републичко такмичење, али је смотра обустављена због епидемије вируса COVID-19. 
 

 



27.2. 2020. 
Општинско такмичење у рукомету 

Дана 27.02.2020. године одржано је Општинско такмичење у рукомету у Новој Пазови. Учествовале 
су основне школе наше општине из Голубинаца, Н. Бановаца, Ст. Бановаца, Н. Пазове и наша школа. 
Нашу школу су представљали: Бранислав Кабас, Јан Вареца, Станислав Вереш, Данијел Баљеј, 
Душан Муминовић, Андреј Вареца, Себастијан Домоњи-Лакатош, Виктор Лакатош, Мартин Фабри, 
Брањо Фабри и освојили су друго место. 
 

 
 

Пундравци у проширеном издању 
Комад Пундравци, чију премијеру смо имали крајем јануара, доживео је своју трансформацију, 
те смо га у опширнијем издању и са више глумаца поново могли видети у СКУД -у „Херој Јанко 
Чмелик“, где су га наши ђаци извели 27. фебруара, у паузи пробе фолклорног ансамбла, а на 
његово задовољство.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Март 2020. 

2. март 2020. 
Општинско такмичење из физике 

У школској 2019/20. години интерес за физику показали су шестак Иван Деметер и седмак Брањо 
Фабри, на часовима, али и учешћем на Општинском такмичењу у Основној школи „Симеон 
Араницки“ у Старој Пазови. Иван Деметер је освојио прво место и пласирао се на окружни ниво. 

 

 
 

16. март 2020. 
Обустава наставе у току ванредног стања 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је 
ступила на снагу 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања су престале са радом од 
понедељка 16.03.2020. године. Даљи процес образовно-васпитног рада до краја школске године 
организован је и спроведен наставом на даљину почевши од 17.03.2020. године. Наставници и 
ученици су своје радне обавезе обављали од куће путем различитих он-лајн платформи, а сарадња 
се одвијала преко многих врста електронске комуникације. 
Ученици су градиво савладавали и пратећи тзв. ТВ наставу на националном и покрајинском ТВ 
сервису, као и на локалним медијима који емитују програм на словачком језику. Међу просветним 
радницима, који су се укључили у снимање ТВ часова на словачком језику били су и наши учитељи 
и наставници: Лидија Гедељовски (учитељица), Јарослав Микловиц (наставник историје), Љибуша 
Симендић (наставница географије), Иван Јечмен (наставник математике) и Владимир Туран 
(наставник физике). 
Активности школе су у највећој мери организоване електронским путем (упис првака, припрема 
ученика осмих разреда за завршни испит, седнице већа и стручних органа школе, правни послови 
и др.) 

 
 

 

 



Април 2020. 

8. април 2020. 
Настава на даљину – изложба радова на даљину 

У оквиру наставе на даљину из предмета ликовно васпитање, ученици I-2 су са учитељицом Емом 
Махо-Домоњи припремили изложбу радова на даљину. Тема је била пролећно цвеће, које су 
ученици правили од пластелина, затим фотографисали и послали учитељици. 
Колаж ученичких фотографија приказан је на друштвеним мрежама под насловом „Настава на 
даљину – изложба радова на даљину: Пролећно цвеће“. Направљена је и Powerpoint презентација 
коју је учитељица послала свим родитељима на мејл и вибер. 
Пролећно цвеће од пластелина је касније искоришћено и као Ускршња декорација у пројектном 
задатку „Кад год можеш – рециклирај“ у оквиру пројектне наставе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Мај 2020. 

Мислиша 2020 
Понос наше школе су њени ученици, који на разним такмичењима постижу запажене резултате. 
Тако су на овогодишњем математичком такмичењу „Мислиша 2020“ следећи ђаци освојили 
награде: 
1. разред:  –   (одељење 1.1) 
Сладок Андреј 1. награда 
Балаж Марио 2. награда 
Золњан Атина 2. награда 
Пилка Лена 3. награда 
2. разред:  – (одељење 2.2) 
Нинковић Лука 1. награда 
Којадиновић Огњен 2. награда 
Вељковић Андрија 3. награда 
3. разред:  – (одељење 3.1) 
Руман Сергеј – похвала 
Такмичење „Мислиша“ одржано је 12.3.2020. а резултати су објављени и дипломе и похвалнице 
послате у мају. 

 
 
 
 
 
 



1. место за часопис „ОАЗА” 
Основна школа  „Херој Јанко Чмелик” освојила је 1. место на наградном такмичењу „ПРО СЛАВИС 
2019” за часопис „Оаза” бр. 21 у Словачкој републици у V. категорији – школски часописи у 
иностранству за школску 2019/20 годину. Уредници часописа „Оаза ” су били: Михаела Хриц, 
Андреа Опавски, Јана Ушјак, Илона Валент, Бранислав Кабас, Андреј Лакатош и Ема Вереш. Са 
ученицима је радила наставница словачког језика Јармилка Долинај. 
Дом Матице словачке у Жилини је организовао свечану доделу награда, којој на жалост 
представници наше школе нису могли да присуствују услед пандемије вируса COVID-19. 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 



Јун 2019. 

Михаела Хриц – ученица генерације 
Михаела Хриц, ученица VIII-1 одељења, проглашена је ученицом генерације 2019/2020. на седници 
Наставничког већа Основне школе „Херој Јанко Шмелик” одржаној 10. јуна 2020. године. 
Михаела је проглашена највреднијом и најактивнијом ученицом међу овогодишњим малим 
матурантима. Она је уз одличан успех и примерно владање активно учествовала и допринела раду 
новинарске, литерарне и драмске секције. Својом свестраношћу, одговорним приступу према раду, 
искреним пријатељством и успесима на такмичењима заслужено је понела титулу ученице 
генерације. 

 


