
  

 

 

 

                                 

 

 

      

 



 

Септембар 2020. 

1. септембар 2020. 
Први дан школске 2020./21. године 

1. септембра je, уз поштовање здравствено-хигијенских мера против пандемије вируса COVID-19, 
поћела нова школска година. У измењеним условима ђаци су поново весели и насмејани сели у 
школске клупе, а првачиће су срдачно дочекале учитељице Зденка Гарафијат и Ана Пољовка. 

 
 

     
26. септембар 2020. 

Европски дан језика 

Ученици старијих разреда ОШ ,,Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове, заједно са својим 
наставницима језика, сваке године пригодним програмом обележавају Европски дан 
језика. Због немогућности организовања програма са већом групом учесника и публиком, 
овај дан је обележен на редовним часовима словачког, српског, енглеског и немачког 
језика. Ученици 5. разреда су сазнали коме је намењен Европски дан језика и направили су 
шарене наруквице са реченицама: (Hovor so mnou!, Разговарај са мном!, Razgovaraj sa 
mnom!, Mluv se mnou!) на словачком, српском, чешком и хрватском језику. 
 

    

  



Октобар 2020. 

5.-9. октобар 2020. 
Дечја недеља: Подељена срећа, два пута је већа 

Од 5. – 9. октобра је у нашој школи обележена Дечја недеља под слоганом „Подељена срећа, два 
пута је већа“. Ученици нижих разреда су се целе седмице бавили темама другарства и радости, а то 
су остварили кроз следеће активности: 

- креативна радионица Разгледница/поклон другу, 
- прављење плаката на тему "Подељена срећа, два пута је већа", 
- цртање кредама у боји у дворишту и парку на тему Дечје недеље, 
- активности на отвореном (шетња, вежбање, трка, игре...), 
- гледање дечијег филма. 

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

    
 

 
16. октобар 2020. 

Весело јесење расположење 
Вредни ученици 3.2 су на пројектној настави украсили кутак наше школе и тако у школу унели део 
јесење атмосфере.  

 
 



23. октобар 2020. 
Дан ослобођења 

Дана 23. октобра 2020. године обележили смо годишњицу ослобођења Старе Пазове код 
споменика народном хероју Јанку Чмелику у Старој Пазови. На дан победе над фашизмом, овде се 
сваке године окупљају грађани  како би исказали заслужено поштовање Јанку Чмелику. Ученици  
OШ  „Херој Јанко Чмелик“ су извели  културно-уметнички програм. 
 
 

30. октобар 2020. 
Наше место на једном месту 

У оквиру пројектне наставе, ученици другог разреда наше школе су се бавили пројектом „Наше 
место на једном месту“. Циљ пројекта је био да ученици гаје љубав према месту у којем живе. 
Разговарали смо о народима који живе у Старој Пазови и слушали музику у извођењу локалних 
музичара. Производ нашег пројекта је био плакат „Наше место – Стара Пазова“. 

    

 
 

 
 
 
 

  



Новембар 2020. 

5. новембар 2020. 
Обука наставника о примени образовних стандарда 

Дана 5. новембра 2020. је у нашој школи одржана обука наставника о примени образовних 
стандарда из словачког језика у првом циклусу образовања. Обуку су одржале Taтиана Нађ и 
Светлана Золњан, а на семинару су учествовале све учитељице наше школе. 
 

  
 

 
 

 
 

  



Нова донација – 3Д штампач 
Наша школа је првог октобра добила нови 3D штампач, посредством Матице словачке у Србији, а у 
оквиру званичне словачке развојне помоћи SLOVAK AID, коју реализује Министарство спољних 
послова и европских односа Словачке републике. Наши наставници техничког и информатике, 
Владимир Туран и Зоран Стошић, брзо су га оспособили за израду визира, за ученике који имају 
тешкоће са ношењем заштитних маски. Штампач ће се користити и у непосредној настави.  
 

 
 

7. новембар 2020. 
Маковичка 

На ликовној колонији Маковичка у Бачком Петровцу се радило у три радионице: сликарској, 
вајарској и графичкој. Наше две ученице су освојиле 2. и 3. место.  
Ленка Домоњи је освојила друго место у графичкој радионици, а Леа Поповић је освојила треће 
место у вајарској радионици. 

    

 



Децембар 2020. 

23. децембар 2020. 

Премијера представе „Чудотворна светлост“ 
У простору словачке парохије, одржана је премијера дечије позоришне представе „Чудотворна 
светлост“ или „Zázračné svetlo“, по тексту познатог режисера Мирослава Бенке. Представу су на 
словачком језику извели ученици наше школе: Марио Очовај, Миа Јашо, Давид Руман, Бранислав 
Фабри, Тања Бабинка, Леа Петрић и Хана Дујмовић. Текст представе има библијско-филозофску 
тематику, која је једноставним речима пренесена гледаоцима. Премијера је одржана у среду 23. 
децембра, уз присуство малобројне публике, али и камера пазовачке телевизије, тако да су снимак 
целокупне представе гледаоци могли да прате следеће вечери у оквиру божићњег програма. Уз 
пазовачког свештеника Игора Фелдија, несебичну подршку су нам пружили и тон мајстори Јан и 
Милан Шаш, техничари Јарослав Топољски и Мартин Туран, као и ученици ОШ „Херој Јанко 
Чмелик“, те им се овим путем срдачно захваљујемо. Режију су потписали Мирослав Бенка и Сава 
Ђурђевић. 

        
 

        



30. децембар 2020. 
Часописи и књиге на словачком језику 

Захваљујући СКУД-у „Јанко Чмелик“ и конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, обезбеђена су средства за набавку 
часописа и књига на словачком језику. Циљ пројекта је да се ученицима у OШ „Симеон Араницки“ 
и ОШ „Херој Јанко Чмелик“, који похађају предмет словачки језик са елементима националне 
културе обезбеди куповина часописа на словачком језику, као и да се школске библиотеке допуне 
књигама на словачком језику. Тиме су ученици који факултативно похађају овај предмет добили 
годишњу претплату на часописе „Zornička“ и „Vzlet“. 
 

      
 

децембар 2019. 
Такмичење у рецитовању 

47. такмичење младих рецитaтора на нивоу покрајине, коју традиционално организује словачка 
редакција Радија Нови Сад, ове године због пандемије КОВИД – 19 организована је онлајн. 
Пријавило се 47 рецитатора у свих пет категорија, а свој наступ су послали као видео снимак на 
адресу НССНМ. Из наше школе су на овом такмичењу у категорији млађих разреда учествовала 
три ученика: Давид Симендић, Лена Станковић и Марија Грбић, које је увежбала Ана Пољовка, 
професорка разредне наставе. Прва награда по оцени стручног жирија у категорији ученика 
млађег узраста основних школа је припала Давиду Симендићу, за рецитовање песме „Патак“ 
ауторке Ј. Хумелик.Такође, на основу гласања на страници www.vzdelavanie.nrsnm.com Давиду је 
припало 2. место. 

 
 

Обичаји и традиција за Божићне и Новогодишње празнике 
Пошто је у актуелним околностима немогуће безбедно реализовати скуп са већим бројем људи, 
одустало се од организовања Божићног базара. Свако одељење појединачно је са својим 
разредним старешином и предметним наставницима реализовало активности које се тичу 
Божићних и Новогодишњих празника: рецитовање, слушање и извођење празничних песама, 
израда плаката, цртежа и украса, упознавање са традицијом и обичајима, сађење Божићног жита. 



Јануар 2021. 

27. јануар 2021. 
Програм наших ученика и наставника поводом Савиндана 

Пошто је у актуелним околностима било немогуће безбедно извести  пригодни културно-уметнички 
програм у просторијама школе поводом Савиндана, како је то било током протеклих година, 
потрудили смо се да направимо видео снимак програма. Надамо се на смо на тај начин 
достојанствено обележили лик и дело Светог Саве.. 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=D_FfvTyjO_k&feature=emb_logo 
 

 
 

       
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_FfvTyjO_k&feature=emb_logo


Фебруар 2021. 

24. фебруар 2021. 
Дан розе мајица 

Ђаци седмог и осмог разреда основне школе ,,Херој Јанко Чмелик“ су дана 24.2.2021. на часу 
словачког језика обележили Дан розе мајица. Чули су о случају са дечаком, којег су другови 
исмејали само зато, што је у школу дошао у розе мајици. Обукао ју је, како би том бојом симболично 
изразио подршку својој мајци оболелој од рака.  Овај инцидент је наше ђаке дирнуо, покренуо 
дебату и инспирисао ка креативности, плодовима које су два лепа плаката. Аутором првог су двоје 
седмака – Леа Поповић и Дарко Литавски. Њиме су упознали другове са разним формама насиља. 
Други плакат је резултатом тимског рада те има колективног аутора. То су осмаци, од којих је свако 
понаособ допринео свој удео  израдом мале розе мајице са антинасилном поруком. Да насиљу није 
место у школи, радови наших ђака дају на знање и пропагирају сваком знатижељном оку, чији 
поглед привуку својом занимљивом садржином и јединственошћу. 
 

        
 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља 
Последња среда у фебруару је дан борбе против вршњачког насиља. Овом приликом су ученици од 
5. до 8. разреда ОШ  ͈ Х. Ј. Ч. ̎ учествовали на предавањима и дебатама под називом  ͈ Дигитално 
насиље – превенција и реаговање  ̎  у оквиру наставних предмета: Грађанско васпитање и Словачки 
језик и књижевност, који су се фокусирали на сигурност у виртуелном свету. Ученици  су сазнали о 
позитивном и негативном утицају нових информационих технологија. Ученици 6. разреда написали 
су и припремили су у оквиру школског пројекта литерарне радове на тему  ͈ Шта је шиканирање?  ̎ 
на часу Словачког језика и књижевности. Написали су не само занимљивe већ и поучне радове о 
толеранцији и ненасилној комуникацији. Своје радове прочитали су: Владимир Молнар, Давид 
Вујашевић и Давид Сладок. Постер ͈ Шта је шиканирањe? ̎  израдио је Милан Бзовски. Дебату је 
водила Едита Худец. Прикупљене информације омогућиће ученицима да отклоне замке виртуелног 
и стварног света. 

 



27. фебруар 
Општинско такмичење из физике 

Наши млади природњаци, седмак Иван Деметер и осмак Брањо Фабри, су учествовали 27. 
фебруара на општинском такмичењу из Физике у школи Никола Тесла у Новим Бановцима. Иван 
Деметер је освојио прво место и пласирао су у наредни круг такмичења. 
 

     

  



Март 2021. 

3. март 2021. 
Општинско такмичење из математике и физике 

28.фебруара 2021. на Општинском такмичењу из математике, које се одржало у Основној школи 
“Б.П. Пинки” у Старој Пазови, учестовали су ученици наше школе и остварили одличне резултате. 
Најуспешнији у општини су наши ученици Сергеј Руман, ученик 4.1  и Иван Деметер, ученик 7.1 
разреда, који су освојили прва места. 
 Осим ова два ученика нашу школу су представљали и следећи ученици: Филип Балаж 3.1, Андрија 
Вељковић 3.2, Милана Корица 4.2, Никола Краснић 5.2, Марија Грбић 5.1, Давид Вујашевић 6.1, 
Давид Клаћик 7.1, Давид Чмелик 8.1 и Брањо Фабри 8.2. 
 

    
 

12. март 2021. 
Март месец књиге 

У петак 12. марта 2021. године ученици првог степена завирили су у свет књига на часу Словачког 
језика са елементима народне културе и прославили су месец књиге. Ученици су научили нешто 
ново о словачким војвођанским писцима а Ана, Душан, Филип, Ива, Доријана и Данијел су се 
опробали и у читању непознатог текста песама. 
 

 



26. март 2021. 
Општинска смотра рецитатора 

Дана 26. марта 2021. године Марија Грбић, ученица 5.1 одељења, учествовала је на општинском 
такмичењу  рецитатора и пласирала се на зонску смотру рецитатора. 
 

 
27. март 2021. 

Општинско такмичење из страних језика 
И поред епидемије корона вирусом, и ове године  је у нашој школи организовано општинско 
такмичење из познавања страних језика ( руског, немачког и енглеског). Такмичење је реализовано 
уз поштовање свих здравствених и епидемиолошких мера (физичка дистанца, дезинфекција и 
ношење маске). Учешће су узеле скоро све школе са територије наше општине. Нашу школу су за 
немачки језик представљали ученици осмог разреда Марина Шаго, Дарио Менђан и Давид Чмелик, 
а за енглески језик ученици  Давид Чмелик, Милан Хуђец и Адриан Менђан. 
 

     
 
 



Сваки дан је Дан мајки 
Тема „Мајка“ је била тема прејекта ученика Словачког језика са елементима народне културе 2., 3. 
и 4. разреда и ученика 5. и 6. разреда Словачког језика и књижевности у току месеца марта. 
Наставу на часовима Словачког језика ученици су обогатили разним активностима: читајући 
књижевна дела, литерарним радовима ученика која су написали: Давид Вујашевић, Марија Ђурчик, 
Давид Сладок, Марија Грбић, Давид Симендић и Марек Киш, цртежима, розговором и заједничком 
шетњом парком. Да би овај месец био упамћен, заједничким снагама су израдили плакат. 
 

   

  



Април 2021. 

1. април 2021. 
Општинско такмичење из карикатуре 

Наша школа је била успешна и на Општинском такмичењу 1.4.2021. у ОШ „Растко Немањић – Свети 
Сава“ у Новој Пазови. Прво место је заузела Габриела Насарик, друго место Ленка Домоњи а треће 
место су делиле Даниела Савић и Емануела Шипицки-Шаги. 

  
 

   
 

15. април 2021. 
Посета председника Канцеларије за Словаке који живе у иностранству 

Током своје прве званичне посете Србији, председник Канцеларије за Словаке који живе у 
иностранству Милан Јан Пилип посетио је неколико словачких средина и институција како би 
упознао и проценио ситуацију у којој се налазе и пружио им подршку и помоћ. 
Током своје петодневне посете, господин Пилип је посетио и Стару Пазову и Основну школу „Херој 
Јанко Чмелик“, где је имао прилику да се упозна са почецима образовања и историјом Словака. 
Јан Хавран, директор наше школе, истакао је да ова школа има веома добру сарадњу са 
Канцеларијом за Словаке који живе у иностранству и да планира да је развија и у будућности. Како 
је канцеларија последњих година подржавала пројекте којима су  наше институције конкурисале, 
укључујући и старопазовачку основну школу, на ову врсту помоћи ће се рачунати и надаље. 
Директор је господина Пилипа, између осталог, обавестио и о ситуацији у школи и информисао га 
о чињеницама које су га занимале. Рекао је, да је школа и даље спремна да се ангажује на 
пројектима који ће имати за циљ побољшање рада саме школе, наставника и ученика. 

 



Мај 2021. 

28. мај 2021. 
Премијера позоришне представе „Пут ка срећи“ 

28.05.2021. глумачка секција ОШ „Х.Ј.Чмелик“ је имала премијеру позоришне представе “ Пут ка 
срећи „. Представа је почела у 10 сати,а глумци који ове године броје сталних 14 чланова су били 
одлично уиграни и врло лепо расположени да играју пред пуном салом.  
Представа почиње у замку у којем се краљица досађује. Њена слу6авка примећује да са краљицом 
нешто није у реду и открива јој да познаје рецепт за еликсир среће, али да су састојци за тај еликсир 
на врло далеким острвима. Краљица окупља своје морнаре и шаље их на далек пут 
Морнари крећу на пут и свако од њих иде на друго острво, где свако од њих са својом посадом 
преживљава разне догодовштине.  Након извесног времена сви успешно испуњавају наређења и 
доносе назад краљици потребне састојке. 
Радња се поново прености на замак где се припрема еликсир среће. Међутим све што се постигло 
је да је од еликсира краљици позлило а до никакве очекиване промене није дошло. Један од 
капетана бродова најзад долази на идеју у чему је проблем. Краљица нема адекватан социјални 
живот и то што је њој потребно су путовања на којим аби доживљавала догодовштине кака су 
доживљавали они. 
Позоришна представа обрађује важне животне теме – међуљудске односе,наводи на размишљање 
о животним вредностима,као што су пријатељство, одговорност, игра, емпатија и хуманост. 
 

 
 

  



Изложба Екс либрис 
На међународној изложби Екс либрис у Хлоховцу у Словачкој наша школа је учествовала са 25 
линореза, које су радили ученици 7. и 8. разреда. Проглашење награђених ће бити на јесен. 
Очекујемо да ћемо бити међу њима. 
 

     
 

   
  



Смотра драмског стваралаштва „Мајски сусрети 2021“ 
Смотра драмског стваралаштва „Мајски сусрети“ се ове године 2021 одиграла у он лине форми, а 
међу осталим представама учествовала је и представа наше школе „Пут ка срећи“ под вођством 
Иванa Јечмена и Александра Маћерака. 
Представа „Пут ка срећи“ добила је следеће награде: 

- Награду за адаптацију оригиналне бајке добили су режисери И. Јечмен а А. Маћерак 
- Награду за сценски говор добио је цео ансамбал 
- Награду за представу у целини добио је цео ансамбал – Сребрно одличје 
- Награду за глумачко остварење добили су: Леа Поповић за улогу краљице Регине и Леа 

Петрић за улогу служавке. 
Наша представа на јесен наставља са учествовањем на даљим смотрама као што су ДИДА и 3xЂ. 
 

 

  



Јун 2021. 

5. јун 2021. 
Часопис Hlas ľudu о нашем Ивану 

Иван Деметар, ученик 7. разреда Основне школе „Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове, је 
талентован пре свега у области природних наука, као што су математика, физика и хемија. Управо 
је из тих предмета учествовао на већем броју такмичења и постигао завидне резулатате. 
О његовим успесима је Ана Лешћан, новинарка војвођанског часописа на словачком језику „Hlas 
ľudu“ (Глас људи, прев. аут.) написала занимљив чланак. 

 
 

  



Цветни кутак 
Ученици 2.1 и 2.2 одељења су у оквиру пројектне наставе реализовали пројекат „Цветни кутак“. Циљ 
пројекта, који је трајао од почетка априла до средине јуна, био je да ученици повежу значај и 
естетски доживљај гајења биљака. 
Пројектне активности су започете украшавањем старих саксија. Тиме смо научили да на креативан 
начин можемо поново искористити предмете које сматрамо отпадом. 
Ученици су однеговали разне врсте украсног цвећа из семена или пресађивањем младица. 
Данас су у својим учионицама имамо шарени и мирисни кутак. 
 

    
 
 

Дан школе 
Због епидемиолошких услова, програм поводом Дана школе је ове године припремљен и емитован 
у видео формату. Ученици су са својим наставницима припремили разноврсан 30-минутни програм. 
Учесници су певали, свирали, плесали, рецитовали и презентовали своје ликовне радове и пројекте. 
Програм је емитован путем Јутуб канала, а затим представљен и на друштвеним мрежама и 
школском сајту. 

 
 

  



Наши матуранти 
Јун је месец када наши осмаци прослављају завршетак свог основног школовања. Тако је и ове 
године. 
Свечани програм уз доделу диплома и похвалница је одржан у дворишту школе као што је било и 
прошле године. Генерацију 2006. су поздравили директор школе Јанко Хавран и одељењске 
старешине Сава Ђурђевић и Оливера Милетић-Пановић. Родитељи, пријатељи  и родбина су 
присутвовали догађају и са децом уживали у овом радосном дану. 
Желимо свој деци пуно успеха у даљем школовању, срећу и добро здравље у животу! 
 

 
 

 
 

  



Ђак генерације 
Давид Чмелик, ученик 8.1 разреда наше школе, овогодишњи је носилац звања Ђака генерације. 
Својим радом, понашањем и резултатима, свакако је оправдао ово признање, које му је уз Вукову 
диплому, уручено на завршној приредби. 
Од нижих разреда је редован учесник школских такмичења, на којима је неретко освајао прва 
места. На Окружном такмичењу из словачког језика, у петом разреду, освојио је такође прво место. 
Ове године је награђен на међународном такмичењу из ликовне културе – Екслибрис. Редован је 
носилац многобројних специјалних диплома и похвала, из скоро свих предмета, што такође указује 
на његову свестраност и марљивост. 
На свечаности доделе диплома, лепим писменим радом се опростио од основне школе, захвалио 
се учитељима и професорима, а друговима и себи пожелео срећан наставак школовања. Још увек 
се није сасвим одлучио у коју средњу школу би желео да се упише, али познавајући га, не сумњамо 
да коју год да изабере, неће штедети талента и труда да је заврши на најбољи могући начин. 
 

 
 

  



Август 2021. 

3. август 2021. 
Хуманитарна акција 

Ученици наше школе су учествовали у хуманитарној акцији „Базар за Стефана“ у оквиру које се 
прикупљају финансијска средства за лечење нашег суграђана, Стефана Суботића. 
 

 


