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ЛЕТОПИС 



 

септембар 2021. 

1. септембар 2021. 
Први сусрет са школом 

Првог септембра je у нашој школи одржана свечаносповодомпочетка нове школске године, када 
смо срдачно 
дочекали своје ученике. Посебна пажња је посвећена првацимакојима су ученици петог разреда 
са учитељицама Иреном Бабик и Властом Шормаз припремили програм добродошлице.  

 

  

 
 

3. септембар 2021. 
Подела уџбеника првацима 

У петак, 3. 9. 2021. су нашу школу посетилипредставници Локалне самоуправе Општине Стара 
Пазова и том приликом обрадовали наше ђаке прваке дивним поклонима.   
Уџбенике за први разред и школски прибор су уручиле помоћник председника општине Наташа 
Милић Милаш и начелник одељења за друштвене делатности Ивана Ненадић. Ученици су на 
крају, почашћени слаткишима, радосно поздравили госте. 
 

 
 
 
 



 
1 - 21. септембар 2021. 

Хуманитарна акција „За Стефана“ 
Тешко оболелом суграђанину, Стефану Суботићу, који се лечи у иностранству понестало је 
финансијских средстава за даље медицинске третмане.Како би помогли у прикупљању ове 
позамашне своте новца, ученици и наставници наше школе су се укључили у ову хуманитарну 
акцију. Прикупљањем алуминијумских лименки и пластичних чепова и учешћем на „Базару за 
Стефана“ сакупили смо завидну суму новца. Целокупан износ је уплаћен на рачун нашег Стефана 
са жељом да што пре оздрави. Жеља нам се остварила након неколико месеци, када се Стефан 
јавио са вешћу да се осећа добро и да се успешно опоравља. 
Акција прикупљања сировина за рециклажу је настављена са циљем да се помогне и другим 
особама којима је финансијска помоћ неопходна за лечење. 
 

 
 
 
 

7. септембар 2021. 
Аудиција за „Мини –тини фест“ 

Музички талентовани ученици наше школе учествовали су на аудицији за „Мини-тини фест“ који 
се сада већ традиционално одржава половином октобра у старопазовачкој Позоришној сали. 

 
 
 

8. септембар 2021. 
Међународни дан писмености 

Ученици 6.1 и 7.1 разреда су са наставницом Јармилком Долинај обележили Међународни дан 
писмености израдом плаката и писањем састава на задату тему. 
 
 

11. и 18. септембар 2021. 
Радна субота 

Ученици оба одељења осмог разреда као и ученици V-1 наше школе су прву радну суботу у овој 
школској години провели шетајући од парка у центру Старе Пазове до базена у Новој Пазови. 
Осим што су учествовали у обележавању Међународног дана пешачења, 11. септембра, наши 
ученици и њихове одељењске стрешине, Либуша Симендић, Мариенка Ђурица и Оливера 



Милетић-Пановић, узели су учешће и у пружању материјалне помоћи за лечење Стефана 
Суботића. 

 
 

У суботу, 18. септембра, у дворишту Основне школе ,,Херој Јанко Чмелик´´ одвијале су се 
активности, којима су ученици шестог и седмог разреда и њихови учитељи обележили прву радну 
суботу ове школске године. Сликарска група, коју су чинили ученици шестог разреда, предвођена 
професором ликовне културе Јаном Агарским, учествовала је у стварању мурала, са мотивима 
старих војвођанских кућа. Седмаци су радну суботу испунили спортским активностима. Тим је 
водио Иван Јечмен, професор математике, заједно са Аничком Балаж, професорком физичког 
васпитања. И остали наставници су својим присуством подржали своје колеге и ученике. Догађај је 
оком камере забележила  и наша локална телевизија. 

 
 

Радну суботу 18.9.2021. су ученици другог, трећег и четвртог разреда наше школе искористили да 
посете родну кућу Јанка Чмелика. У њој је недавно основан завичајни музеј о којем брине 
Туристичка организација Oпштине Стара Пазова. Ученици су се упознали са детаљима живота 
Јанка Чмелика и разгледали његове личне ствари. Тамо смо видели и две етно собе. У једној се 
налази намештај, ношња и разни предмети из живота Словака, а у другој су такви предмети из 
живота Срба. Из музеја смо изашли пуни утисака, поносни што наша школа носи име народног 
хероја Јанка Чмелика. 



 
 

11. и 18. септембар 2021. 
Посета делегације НССНМ 

Председница Националног савета словачке националне мањине у Србији, гопођа Љибушка 
Лакатош, је са сарадницима била данас, 20. септембра,  у посети нашој школи. 
Том приликом су обишли ученике одељења 5-1 и уручили им поклоне у виду школског прибора. 
Деца су са радошћу и захвалношћу примила припремљене поклоне, а цео догађај је овековечен 
заједничким фотографисањем. 

 
 

21. и 24. септембар 2021. 
Европски дан језика 

Ученици 3.1 и 3.2. разреда су са учитељицама Лидијом Гедељовски и Емом Махо-
Домоњиу оквиру обележавања Европског дана језика писали речи на разним језицима и 
њима су украсили пано у учионици. 
Ученици шестог и седмог разреда су са наставницом словачког језика, Јармилком 
Долинај, припремили бројне активности поводом прославе европских језика. Својим 
радом су указали на значај наставе и учења језика и подржали школско и ваншколско 
језичко образовање, што може бити велика забава. 
 



 
28. септембар 2021. 

Ко много чита, много тога сазна 

У оквиру секције из словачког језика, ученици шестог разреда посетили су школску 
библиотеку и сазнали много занимљивих ствари о раду школског библиотекара. Открили 
су нове књиге и лепо су провели слободно време. 

 

 
 

 
29. септембар 2021. 

Ревијални турнир у фудбалу за девојчице 
Дана 29.09.2021. у Старим Бановцима,одржан је ревијални турнир за девојчице у фудбалу,у 
организацији Фудбалског савеза Војводине. Учествовале су четири школе: ,,Бошко Палковљевић 
Пинкиʺ и ,,Херој Јанко Чмеликʺ из Старе Пазове, ,,Слободан Савковићʺ из Старих Бановаца и 
,,Растко Немањић – Свети Саваʺ из Нове Пазове. Нашу школу су представљале ученице: Анастазија 
Видаковић, Ленка Домоњи, Едита Хуђец, Леа Петрић, Миа Јашо, Анастазија Хренек и Марија 
Грбић. Учеснице турнира су показале умешност игре и фер плеј. 
 



 
 

30. септембар 2021. 
Фотографски апарат/камера 

Одобравањем  пројекта  „Образовање на даљину“  Канцеларије за Словаке у иностранству донело 
је ученицима и наставницима наше школе нови фотографски апарат/камеру одмах на почетку 
школске 2021/2022. године. Користиће се за снимање часова и за учење на даљину. Снимљени 
часови ће бити доступни свима који се образују на словачком језику. Фотографски апарат/камера 
ће се користи и у школским  и ваншколским активностима ученика и наставника наше школе. 
 

Донација Ротари клуба у Србији 
Ротари клуб Стара Пазова у сарадњи са Министарством просвете донирао је дрон нашој школи са 
циљем учења програмских језика који су предвиђени за пети и шести разред основне школе. Дрон 
је преузео директор школе Јанко Хавран у просторијама Беле зграде у Старој Пазови. 
 

 

 

  



октобар 2021. 

1-3. октобар 2021. 
Ex Libris 

У Хлоховцу, у Словачкој републици, одржана је додела награда на раније одржаном ликовном 
такмичењу „Ex Libris“. Професор ликовне културе Јан Агарски примио је награде у име ученика 
наше школе. 
 

4. октобар 2021. 
250. годишњица доласка Словака у Стару Пазову 

4. октобра одржана је Свечана академија и културно уметнички програм поводом 250. годишњице 
доласка Словака у Стару Пазову. У свечаном програму учествовали су ученици наше школе, 
наставник и председник организационог одбора, Јарослав Микловиц и директор школе, Јанко 
Хавран. 
 

 
4-8. октобар 2021. 

Дечја недеља: Дете је дете, да га волите и разумете 
Од 4. до 8. октобра је у нашој школи обележена Дечја недеља под слоганом „Дете је дете, да га 
волите и разумете“. Ученици нижих разреда су се целе седмице бавили темомдечјих радости и 
бригом одраслих о деци, а то су остварили кроз следеће активности: 

- цртање на школском дворишту, 
- Трка за срећније детињство, 
- израда плаката на тему Дечје недеље, 
- радови од јесењих плодова, 
- гледање дечијег филма. 

Сваки дан смо сви облачили гардеробу одређене боје: најпре љубичасту, затимбелу, црвену, 
плаву и зелену белу. 
У оквиру Дечје недеље ученици првог и шестог разредапосетили су Народну бублиотеку   „Доситеј 
Обрадовић“  у Старој Пазови. Ученици првог разреда посетили су дечије одељење библиотеке и 
тамо су имали разне забавне и поучне активности. Ученици библиотекарске секције, шестаци, 
били су у одељењу библиотеке у којем се чувају стари рукописи и часописи. Ученици су могли да 
виде и дотакну старе књиге, периодику, речнике и календаре. 
 

 
 



18. октобар 2021. 
143. рођендан старопазовачке библиотеке 

Поводом 143. рођендана старопазовачке библиотеке „Доситеј Обрадовић“, уприличено је 
књижевно вече са дечији песником Љубивојем Ршумовићем. У понедељак, 18.10. 2021. године, у 
просторијама дечијег одељења библиотеке, млађи и старији читаоци угостили су чика Ршума. 
Песник нам се прво обратио као предагог, скренувши пажњу на значај културе усменог и писменог 
изражавања, која се стиче од малих ногу, управо читањем дела добрих дечијих писаца, који по 
„Душановом законику“, односно препоруци Душана Радовића, треба да пишу јасно, једноставно и 
искрено. Затим нам је рецитовао неке од својих најпознатијих песама и читао форе и фазоне из 
истоимене књиге. Наравно, све уз разговор и шалу, са најмлађим читаоцима.  

 

 
 

23. октобар 2021. 
Дан ослобођења 

Дана 23. октобра 2021. године, поводом Дана ослобођења Старе Пазове, одржан је свечани 
програм у коме су учествовали ученици наше основне школе. У парку, испред споменика 
народном хероју Јанку Чмелику, школски хор и оркестар су се окупљенима, међу којима су били и 
представници наше општине, представили својим културно-уметничким наступом. Мариа Грбић, 
ученица шестог разреда, читала је свој састав о слободи. Ученице седмог разреда Миа Јашо, 
Татјана Бабинка и Леа Петрић улепшале су присутнима тренутке уметничким презентовањем 
примеране песме Паља Бохуша, док је у у изведби осмака Даниела Шаркезиа била прочитана 
патриотска песма Михала Бабинке. Програм су са поносом пратили учитељица Ана Пољовка, која 
се у име школе обратила скупу, заједно са предметним наставницима – Андреом Дворницки-
Махо, Јармилком Долинај, Савом Ђурђевићем и Александром Маћераком. 
 

 



25. октобар 2021. 
Школска библиотека 

Дана 25. октобра 2021. године ученици и наставници Основне школе „Х. Ј. Чмелик“ уживали су у 
лепом књижевном поподневу поводом обележавања Међународног дана школских библиотека. 
Ове школске године ученици су се такмичили у изради најлепшег украсног обележивача књига и 
читали су одломке из својих омиљених књига на словачком, немачком, енглеском  и српском 
језику и лепим књижевним делима  удахнули су емоцију, али и скривени део властитог израза. 

 

 
 
 

28. октобар 2021. 
Наши глумци у Пивницама на фестивалу DIDA 

Чланови драмске секције Основне сколе ,,Херој Јанко Чмелик“ посетили су дана 28.10.2021. 
Пивнице, где су учествовали на популарној позоришној смотри DIDA. Одиграли су већ добро 
познат комад ,,Пут ка срећи“ (Cesta k šťastiu), који је судећи према аплаузу и овацијама публике на 
њих оставио јак утисак. Наши ученици су се на бини понашали пре као мали професионалци, него 
као аматери. Дуготрајне припреме за овакав наступ и уложен труд наше позоришне екипе није 
било могуће превидети. Нашим глумцима упућујемо срдачне честитке и признања. 

 

  



26. октобар 2021. 
Шта може лепа реч 

Ученици 6. разреда, Васил Вршка, Емануела Фабри, Лена Станковић, Давид Симендић и Марија 
Грбић су са наставницом Јармилком Долинај учествовали на такмичењу литерарних радова „Шта 
може лепа реч”. 
 

цео октобар 2021. 
Народи нашег краја 

У оквиру пројектне наставе, наши трећаци су изучавали културу и традицију народа, који живе у 
нашем крају. Циљ пројекта је био да ученици негују осећај заједништва и  уважавају културне 
различитости међу народима нашег краја. 
Поновили смо словачке обичаје и научили много тога новог о култури и традицији наших 
суграђана српске, мађарске и ромске националности. Сада знамо свима да се поздравимо и 
захвалимо на њиховом матерњем језику, али и да отпевамо неке народне песме. 
Зидове наших учионица данас красе словачка, српска, мађарска и ромска народна ношња у коју 
смо обукли папирне лутке. 
Ученици одељења 3.1 представили су резултате свог рада одељењу 4.2. Четвртаци су им на 
заједничком часу показали своје знање немачког језика које су стекли на часовима лингвистичке 
секције.         
Ученици одељења 3.2 са радошћу су презентовали свој рад  директору школе, који је посетио 
њихов час пројектне наставе. 
Поносни смо на наш крај. Као што дугу красе различите боје, тако и наш крај красе различити 
народи. 

 
 
 



новембар 2021. 

6. новембар 2021. 
Дечија колонија ''Маковичка'' 

Традиционална дечија колонија ''Маковичка'' одржана је у Бачком Петровцу у просторијама 
основне школе „Јан Чајак“. На такмичењу су учествовали ученици Јозеф Ковач, Леа Поповић и 
Ленка Домоњи предвођени наставником Јаном Агарским. 
 

 
 

12. новембар 2021. 
Ванредна субвенција Канцеларија за Словаке који живе у иностранству нашој основној школи 

Канцеларија за Словаке који живе у иностранству одобрила је ванредну финансијску дотацију 
Основној школи „Херој Јанко Чмелик“ за набавку неколико рачунара како би допринели 
унапређивању образовања и васпитања наших ученика.Наставници наше школе већ неколико 
година активно користе рачунаре и пројекторе у настави, тако да су наши ученици и наставници 
навикли да активно користе ИТ технологију, због чега разлога школа мора стално да мења стару 
опрему новом. 
Сам пројекат је вредан 1.500  евра и из ових средстава набављена су четири рачунара. 
Финансирањем овог пројекта сви наставници и ученици у свим учионицама имаће услове да 
наставе овакав тренд и праксу наше школе. 
 
 

17. новембар 2021. 
Представа „Пољупци” 

Ученици и наставници наше школе одгледали су позоришну представу „Пољупци”, основаца из 
Кисачакоји су гостовали у Старој Пазови. 
 

 
 

 
 



19. новембар 2021. 
Ђачки семинар 

Ученици наше школе, шестаци  Лена  Станковић и Давид Симендић учествовали су у Креативној 
радионици за младе словачке рецитаторе, која је одржана 19. новембра  у  ОШ „Јана Колара“ у 
Селенчи. Пројекат  је реализован у оквиру Одбора за информисање Националног савета словачке 
националне мањине уз финансијску подршку  Канцеларије за Словаке који живе у иностранству. 
Присутне је поздравила директорка школе Наташа Клиновска  а семинар је отворила председница 
НССНМ Љибушка Лакатош.  Затим су рецитатори учествовали у  практичној радионици, за коју су 
биле задужене Мирушка Кочиш и Лидија Гедељовски. Кроз предавања и практичне вежбе 
учесници су добили корисне савете за унапређење рецитаторске изведбе. 
 

 
 

24. новембар 2021. 
Компјутери и штампач из Министарства просвете 

Дана 24. новембра 2021. године Министарство просвете СР одобрило је нашој школи финансијска 
средства за абавку двадесет компјутера и једног штампача, а који ће се користити у кабинету 
информатике. 

 
 
 
 
 



25. новембар 2021. 
Посета гимназијалаца 

Дана 25.11.2021 се у нашој школи одржала пријатна, неуобичајена посета.  Часове словачког 
језика су осмацима својим присуством улепшали гимназијалци Јана Ушиак и Јан Вареца, заједно 
са својом професорицом словачког језика и књижевности Владиславом Хавран. Пажњу ђака су 
придобили презентацијом и предавањем о Мартину Хатали, реформатору словачког језика, али је 
трешња на торти заправо био њихов одлично промишљен квиз, који се састојао од питања 
повезаних са поменутом особом. Постављана су и многа друга незванична питања, која су наши 
осмаци упућивали посетиоцима а путем којих су могли сазнати, како то изгледа бити 
гимназијалац. Драгим гостима на посети срдачно захваљујемо а врата наше школе ће за њих и у 
будуће увек бити широм отворена. 

 
 

26. новембар 2021. 
Дечији позоришни фестивал ,,3xЂʼʼ 

Овогодишња позоришна смотра ,,3xЂʼʼ се због пандемијске ситуације одвијала у скраћеном 
дводневном облику. У среду, 17. новембра 2021. године наступили су глумци из Кисача, који су се 
публици представили представом ,, Bozky (Пољупци) ʼʼ у режији Јана Привизера. У петак, 26. 
новембра 2021. године, на сцени су се одиграле три представе. Старопазовачка основна школа 
представљана нашим младим надама је извела представу ,,Cesta ku šťastiuʼʼ (Пут ка срећи) у 
режији Ивана Јечмена и Александра Матерака. Уследила је представа ученика арадачке основне 
школе под насловом ,Prší, prší (Пада, пада) ʼʼ, у режији Аделе Обшуст. Након оцењивања жирија, 
прва награда припала је глумцима  ОШ Братство из Арадача, друга ученицима из Кисача, а трећа 
нашој основној школи ʼʼХерој Јанко Чмеликʼʼ. Драго нам је, што се упркос свим отежаним 
околностима, овакви догађаји ипак организују. 

 



цео новембар 2021. 
„Баци ПЕТ за рециклажу“ 

На иницијативу грађанског покрета „Родитељи општине Стара Пазова“, организована је акција 
прикупљања ПЕТ амбалаже у неколико основних школа у нашој општини. Циљ акције је био 
подизање свести о потреби рециклирања, а акција је била такмичарског карактера. Током целог 
новембра ученици, наставници и ненаставно особље наше школе прикупљало је ПЕТ амбалажу. 
Иако смо међу учесницима били школа са најмањим бројем ученика и запослених, прикупили смо 
највећу количину амбалаже и тиме, као награду, освојили реквизите и помагала за наставу 
физичког васпитања. 
 
 

 

  



децембар 2021. 

3. децембар 2021. 
Семинар онлајн журналистике у Ковачици 

3. децембра 2021. године у Словачком културно-уметничком друштву „Херој Јанко Чмелик“ у 
Старој Пазови одржан је квиз у оквиру пројекта „Упознај своју прошлост“, ауторке Светлане 
Зорњан. Квиз је реализован у организацији Националног савета словачке националне мањине и уз 
финансијску подршку Концеларије за Словаке у иностранству,  а садржао је питања из наставног 
градива историје и области културе за ученике седмих и осмих разреда. 
Учесници су били ученици основних школа из Арадача, Падине, Ковачице, Кулпина, Гложана, 
Старе Пазове, а победници су били ученици из Пивнице. 
Циљ пројекта „Упознај своју прошлост“ био је очување и развој идентитета војвођанских Словака 
и националне свести. 

 
 
 

Школско такмичење из математике 
3. децембра 2021. одржано је школско такмичење из математике на ком су учествовали ученици 
од 3. до 8. разреда. Најбољи међу њима пласирали су се на општинско такмичење које се планира 
за крај фебруара 2022. 

 
 
 
 
 
 
 



6. децембар 2021. 
Радијско такмичење младих рецитатора на словачком језику 

Давид Симендић, ученик шестог разреда, поново је међу најуспешнијим рецитаторима Радијског 
такмичења младих рецитатора, које традиционално организује редакција словачког програма 
Радија Нови Сад у сарадњи са Одбором за образовање НССНМ и Матицом словачком у Србији. 
На овогодишњем  47. радијском такмичењу које је услед епидемијске ситуације протекло у онлајн 
форми,  Давид је освојио 3. место у категорији рецитовања поезије ученика виших разреда. 
Рецитовао је песму Милана Руфуса „Медвед и комарац“, коју је припремао са учитељицом 
Лидијом Гедељовски. 
Најуспешнијим рецитаторима уручене су награде у Медија центру РТВ. Међу награђенима је и 
Давидов старији брат  и уједно бивши ученик наше школе, Андреј Симендић. 
 

 
 

9. децембар 2021. 
Семинар онлајн журналистике у Ковачици 

Дана 9. децембра 2021. године у Ковачици, у просторијама гимназије ,,Михајло Пупин“, одржан је 
онлајн семинар журналистике  на ком су учествовали и ученици наше основне школе. На 
семинару су, кроз занимљиву и продуктивну радионицу, присутни основци имали прилику да 
науче како да напишу занимљив и привлачан новинарски чланак, а затим га објаве на сајту на 
интернету. Током одмора, ученици су посетили познату галерију ,,Бабка“, где су имали прилику да 
се упознају са стваралаштвом познатих ковачичких наивних сликара. Такође су посетили родну 
кућу ликовног уметника Мартина Јонаша. Након другог дела семинара уследила је вечера. 
Ковачичани су се показали као веома гостољубиви домаћини, а наши ученици су овај леп 
излетпозитивно оценили. 
 

 



 
Нова донација Ротари клуба нашој школи 

Ротари клуб „Сента“ је дана 09.12.2021. године, у Сремској Митровици уручио нашој школи још 
једну донацију у виду 5 MBot Robota, који ће се користити за извођење наставе према важећем 
наставном плану и програму. Приликом доделе ове донације било је организовано потписивање 
уговора и обука за управљање MBot Robotima за наставнике, који ће након тога стечена искуства 
преносити на ученике. 

 
 

 
17. децембар 2021. 

„Код комшија за Божић” 
Емануела Фелди, Васил Вршка и Давид Симендић, ученици шестог разреда наше школе 
добитници су захвалница за учешће и за допринос промовисању идеја међуетничке толеранције и 
мултикултурализма у Војводини на Конкурсу за избор литерарног рада на тему „Код комшија за 
Божић”, а који је био расписао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице и Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и 
подршку грађанском друштву у Новом Саду. Право учешћа на конкурсу су имали ученици 
основних школа из АП Војводине. 

  



јануар 2022. 

4. јануар 2022. 
„Зашто волим словачки језик, зашто волим Словачку“ 

Ученици Марија Грбић, Давид Симендић, Давид Вујашевић су са наставницом Јармилком Долинај 
учествовали на такмичењу литерарних радова „Зашто волим словачки језик, зашто волим 
Словачку”. 
 
 

5. јануар 2022. 
„Писмо Божић Бати“ 

Ученици 3.2 одељења Михаела Тот, Ливиа Кубечка, Маја Шаго, Андреј Чмелик учествовали су на 
литерарном и ликовном конкурсу Поште Србије „Писмо Божић Бати“. Њихове ликовне радове је 
одабрала и предала Пошти учитељица Ема Махо-Домоњи. 
 
 

27. јануар 2022. 
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=ms_pTuK7il4&t=2s&ab_channel=JankoHavran 
 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ms_pTuK7il4&t=2s&ab_channel=JankoHavran


фебруар 2022. 

6. фебруар 2022. 
Међународни Дан безбедног интернета 

6. фебруара обележили смо Међународни Дан безбедног интернета. Циљ обележавања овог дана 
је да деца и млади науче да безбедно и ефикасно искористе могућности дигиталног доба и буду 
адекватно опремљени за то потребним вештинама. 
 

 
20. фебруар 2022. 

Општинско такмичење из математике 
На општинском такмичењу, које је одржано 20. фебруара 2022. године у Старој Пазови у 
просторијама ОШ „Б. П. Пинки“ учествовали су наши ученици: Атина Золњан, Андреј Сладок, 
Петар Туран, Филип Балаж, Андрија Вељковић, Сергеј Руман, Никола Којић, Дамиан Агарски, 
Марија Грбић, Милан Бзовски и Иван Деметер. 
Ученик 8. разреда Иван Деметер освојио је 85 бодова и 1. место и тиме се пласирао на окружно 
такмичење. 

 
 

21. фебруар 2022. 
Међународни дан матерњег језика 

Дана 21. фебруара 2022. године ученици и наставници наше школеобележили су Међународни 
дан матерњег језика и указали на значај и вредност матерњег језика као инструмента нашег 
културног наслеђа. Ученици првог и другог циклуса показали су кроз различите активности да им 
је матерњи језик важан, и зато су израдили плакате о књижевном језику и значајним личностима 
из области језика и књижевности.  

 



22. фебруар 2022. 
„Читајмо гласно“ 

Дана 22. фебруара 2022. године  школска библиотека ОШ „Херој Јанко Чмелик“ укључила се у 
акцију „Читајмо гласно“ и обележила је Национални дан књиге.Ученици су на часовима бирали 
текстове и јавно су их читали друговима из разреда и емотивно доживљавали идејне и естетске 
вредности дела. Сваки ученик, поред осталих читалачких активности, такмичио се и у брзини 
читања текста. Ученици су имали један минут да прочитају текст који је прилагођен њиховом 
узрасту. Најбржи читаоци речи у минути били су Марија Грбић, Доријан Шаш и Давид Сладок. Циљ 
ове активности је неговање трајног интересовања за уметност, књигу, културу читања и читалачку 
писменост. 
 

 
 

24. фебруар 2022. 
Школско такмичење из хемије 

У четвртак, 24.02.2022. одржано је школско такмичење из хемије на ком су учествовали 
ученициЛеа Петрић, Давид Вујашевић, Анита Тиринда, Давид Клатик, Иван Деметер, Даниела 
Савић. За такмичење их је припремала наставница Мариенка Ђурица. 

 
Пројекат „Засади дрво“ 

У оквиру пројекта „Засади дрво“  реализована је активности „Гледај како растемо“ – у четвртак, 
24.02.2022. ученици првог разреда  Основне школе “Херој Јанко Чмелик” су засадили саднице 
Белог бора у школском дворишту, којом приликом су их њихове учитељице укратко упознале о 
важности очувања животне средине и значају пошумљавања. 
 



 
27. фебруар 2022. 

Општинско такмичење у шаху 
Дана 27. фебруара 2022. године у основној школи „Милан Хаџић“ у Војки одржано је општинско 
такмичење у шаху, на којем су учествовали и ђаци основне школе „Херој Јанко Чмелик“. Емануела 
Фелди, ученица 6.1 разреда, освојила је прво место, Леона Золнај, ученица 5.1 разреда друго, док 
је Антун Дех, ученик 4.1 разреда заузео треће место. 
 

 
 

28. фебруар 2022. 
Општинско такмичење у шаху 

Поводом Националног дана књиге 28. фебруара 2022. године, у оквиру акције ,,Читајмо гласно´´, 
ученици петог и осмог разреда су са наставником Александром Маћераком на часовима словачког 
језика имали  прилику да погледају антикварне књиге из периода Првог светског рата. Потом су 
ученици читали антиратне песме Павла Орсзага Хвиездослава и Мартина Разуса, те су уследиле 
дискусије на ову тему, која је изузетно актуелна због садашњих дешавања у свету. Ученици су 
акцију подржали и несвакидашњи час позитивно оценили. 
 



 
 

Еко-Олимпијада 
Одржано је школско такмичење из екологијеза које је ученике припремала наставница Либуша 
Симендић. На окружно такмичење се пласирао ученик шестог разреда, Давид Симендић. 

  



март 2022. 

3. март 2022. 
Општинско такмичење из математике и физике 

Дана 03. марта 2022. године на часу словачког језика и књижевности ученици шестог и седмог 
разреда ОШ ”Х. Ј. Ч.” писали су о најбољој од свих, о својој мајци. Своје лепе стихове исписали су 
на плакате који су украсили зидове наше школе. 
 

 
 

5. март 2022. 
Општинско такмичење у познавању енглеског језика 

5. марта 2022. је одржано општинско такмичење у познавању енглеског језика. Домаћин 
такмичења била је и овога пута наша школа. Такмичиле су се све школе са територије општине 
Стара Пазова. Наши ученици осмог разреда Иван Деметер и Дарио Фабјан су освојили друго и 
треће место. 
 



 
6. март 2022. 

Општинско такмичење из хемије 
6. марта 2022. у Основној школи „Слободан Савковић“ одржано је општинско такмичење из 
хемије. Са наставницом Мариенком Ђурицом на ово такмичење су ишли наши ученици Леа 
Петрић, Давид Вујашевић, Анита Тиринда и Иван Деметер. 
 

 
10. март 2022. 

„Мислиша“ 
Већ традиционално се 10.3. 2022.у нашој школи одржало математичко такмичење „Мислиша“ . 
Такмичило се 42 ученика од другог до осмог разреда . Ученици радо учествују на овом такничењу 
зато што су задаци забавни . Најбољи учесници који освоје 100 бодова пласирали се се у други 
круг такмичења. 

 
 

12. март 2022. 
Окружно такмичење из математике 

На окружном такмичењу, које је одржано 12. марта 2022. године у Сремској Митровици у ОШ 
„Јован Поповић“, наши ученици су постигли завидне резултате. Ученик 8. разреда Иван Деметер 
освојио је 67 бодова и 3. место.Ученик 5. разреда Сергеј Руман је освојио 40 бодова, а ученик 4. 



разреда Филип Балаж је освојио 45 бодова. Без обзира на добро држање за ове ученике је ово 
последња фаза у којој се такмиче. 

 
 

13. март 2022. 
Еко-Олимпијада – окружно такмичење 

Окружно такмичење „Еко-Олимпијада“ одржано је онлајн дана 13.3.2022. На њему је учествовао 
Давид Симендић и пласирао се на републичко такмичење. 
 

19. и 20. март 2022. 
Успех наших рецитатора на зонској смотри 

Рецитатори Давид Симендић, Татијана Бабинка, Миа Јашо и Леа Петрић успешно су представљали 
нашу школу на зонској смотри, одржаној 19. и  20. марта 2022. у Сремској Митровици. Наши 
талентовани рецитатори  имали су одличне наступе и  сви су се пласирали на покрајинско 
такмичење које ће се одржати 8. априла у Сечњу. Поносни смо што ће чак четворо рецитатора 
наше школе представљати старопазовачку општину на смотри најбољих рецитатора Војводине. 
Ученике је за смотру припремала учитељица Лидија Гедељовски. 
 



 
 

  



април 2022. 

8. април 2022. 
Окружно такмичење из словачког језика 

Дана 8. априла 2022. године у основној школи у Селенечи одржано је такмичење из словачког 
језика, на коме су у пратњи  наставника Јармилке Долинај и Александра Матерака учествовали  и 
ученици наше школе и то петаци Ива Жига, Елена Лакатош и Вилијам Балаж, шестакиње Марија 
Грбић и Лена Станковић, седмаци Давид Вујашевић, Милан Бзовски и Давид Сладок и осмак 
Мартин Фабри. Са такмичења су кући донели лепе доживљаје и задовољавајуће резултате. 

 

 
 

Покрајинска смотра рецитатора 
Рецитатори Давид Симендић, Татијана Бабинка, Миа Јашо и Леа Петрић су са учитељицом 
Лидијом Гедељовски представљали нашу школу на покрајинској смотри. 
 

9. април 2022. 
Републичко такмичење у шаху 

У Старој Пазови је 9. априла 2022. године одржано републичко такмичење у шаху. Наша школа је 
тамо имала две представнице. То су биле петкиња Леона Золнај и шестакиња Ема Фелди. Леона 
Золнај је заузела 29. место. 

 



 
Окружно такмичење из хемије 

У ОШ „Петефи Шандор“ у Новом Саду, 9. априла 2022. одржано је окружно такмичење из хемије 
на ком је учествовао ученик осмог разреда, Иван Деметар, освојио 1. место и пласирао се на 
републичко такмичење. 
 

Еко-Олимпијада – републичко такмичење 
Републичко такмичење „Еко-Олимпијада“ одржано је дана 9. и 10.4.2022. у ОШ „3. октобар“ у 
Бору, аа њему је учествовао Давид Симендић са наставницом Либушом Симендић. 
 

10. април 2022. 
Окружно такмичење из енглеског језика 

У недељу 10.4.2022. године у ОШ ,,Јован Јовановић Змај“ у Руми, одржано је овогодишње 
такмичење из енглеског језика за ученике осмог разреда.Нашу школу су својим фантастичним 
резултатима обрадовали ученици Иван Деметер, који је освојио прво место, и ученик Дарио 
Фабјан, који је био другопласиран.  Био је ово заиста сјајан дан како за саме такмичаре, тако и за 
наставницу, а и целу нашу школу. Поносни смо што имамо тако вредне и предане ученике. 
 

 
 

цео април 2022. 
Ускршња атмосфера у школи 

Припремајући се за предстојећи празник, ученици и наставници наше школе су својим радовима 
украсили школске просторије. 

 



мај 2022. 

8. мај 2022. 
Републичко такмичење из енглеског језика 

Ове године је Републичко такмичење из енглеског језика одржано 8.маја у београдском насељу 
Миријево у ОШ ‚‚Павле Савић“.  Нашу школу је достојно репрезентовао наш ученик осмог разреда 
Иван Деметер и показао завидан ниво знања. 
 

 
 

12. мај 2022. 
Обележавање 80 година од смрти народног хероја Јанка Чмелика 

12. маја 2022. обележено је 80 година од смрти народног хероја Јанка Чмелика. Код његовог 
споменика у градском парку је овoм приликом био спроведен културно-уметнички програм а 
говор су одржали и директор наше основне школе, ученици и попредни представници општине. 
Окупљеним су се представили старији и млађи ученици основне школе ,,Херој Јанко Чмелик´´ 
музичким тачкама и рецитацијама. Из свега се могло закључити, да је сећање на личност Јанка 
Чмелика, хероја, који је свој живот јуначки жртвовао за бољу будућност свога народа и отаџбине 
још увек живо и да ће живети заувек. Нека му је вечна слава! 
 

 



13. мај 2022. 
Дан школе 

После двогодишње паузе због пандемије, 13. маја поново смо обележили Дан школе. Публика је 
имала прилику да види богат, разноврстан и пажљиво припремљен програм. Након говора 
директора, наступили су школски хор и фолклор, затим ученици нижих и виших разреда, наши 
награђени рецитатори, списатељи и школски оркестар. Надамо се, да ћемо и догодине уживати у 
програму наших ученика онако, како смо имали прилике ове године. 
 

 
 

 
 

  



15. мај 2022. 
Републичко такмичење из словачког језика 

Републичко такмичење из словачког језика школске 2021./2022. године одржано је у Арадцу. На 
такмичењу је учествовао ученик наше школе, седмак Давид Вујашевић. 

 

 
 

20.-22. мај 2022. 
Републичко такмичење из хемије 

На Природно-математичком факултету у Нишу одржано је републичко такмичење из хемије на 
којем је учествовао Иван Деметар, наш осмак. 
 

27. мај 2022. 
Сајам столарства 

Ученици 7. разреда наше школе посетили су у петак 27.5. 2022. Сајам столарства у „Арт Инвесту“ у 
Старој Пазови и тако спојили оно што су учили на часовима технике и технологије са практичним 
сазнањима. На сајму су се упознали са процесом роботизоване производње, са материјалима и 
машинама које служе за израду намештаја. Није изостала ни добра забава и лепо дружење. 
Захваљујемо се и родитељима који су помогли у реализацији ове посете. 
 

 
 



јун 2022. 

1. јун 2022. 
Песнички сусрети 

Библиотека „Доситеј Обрадовић“ је у среду 1. 6. 2022. организовала активност за ученике млађег 
узраста под називом „Песнички сусрети“. Ученици старопазовачких школа читали су своје песме 
публици. Нашу школу су представљали ученици  IV– 2 Нина Гајић, Јана Шобот – Јашо, Ива 
Смиљковић, Лука Нинковић и Даниел Тиринда.  Са ученицима се дружила и песникиња Душица 
Риђошић, која је такође читала своје песме. 
 

 
 

13. јун 2022. 
Екскурзија 5. 6. и 7. разреда 

13. јуна 2022. године 5.6 и 7. разреди наше школе били су на екскурзији у Шапцу, Сремској 
Митровици и Засавици коју је организовала туристичка агенција ТравеЛук из Батајнице. На 
екскурзију је ишло 92 ученика и 8 одељенских старешина и пратилаца. На пут смо кренули са 
малим закашњењем, али смо брзо стигли у Шабац, где смо прво обишли парк науке, а затим се 
забавили на природи поред њега. Наставили смо даље и овог пута је уследио обилазак Музеја 
Сирмијум у Сремској Митровици где смо могли да видимо ископине из римског доба и чујемо о 
историји овог локалитета. Затим смо имали малу паузу у пешачкој зони Сремске Миторвице коју 
смо искористили за освежење. Следећа станица је био резерват Засавица где смо прво ручали, а 
затим смо имали обилазак резервата Засавица речним бродом. После паузе за освежење и 
разоноду, око 16.30 кренули смо назад ка Старој Пазови, где смо стигли око 18 часова. 
 

 



14. и 15. јун 2022. 
Екскурзија ученика од 1. до 4.  разреда 

Ученици нижих разреда су прошле седммице били на једнодневној екскурзији. Прваци и другаци 
су путовали ка Новом Саду а трећаци и четвртаци су посетили Тршић и Бању Ковиљачу. Обе 
екскурзије су биле лепе и испуниле су свој циљ. 
 

 
 

19. јун 2022. 
Деца и интернет 

У оквиру пројекта „Деца и интернет, паметно од почетка“ на сајту наше школе објављена је 
презентација о безбедности деце на интернету. 
 

 



20. јун 2022. 
„Различитост је наша лепота“ 

Михаела Тот, ученица одељења 3.2 учествовала је на конкурсу за избор ликовног рада на тему 
„Различитост је наша лепота“ који су расписали Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине - националне заједнице и Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију 
и подршку грађанском друштву, Нови Сад. Резултати конкурса ће бити објављени током лета. 
 

 
 
 

Сребрна награда Марији Грбић 
У Словачкој републици је на литерарном конкурсу „Хоџин новински чланак 2022” Марија Грбић, 
ученица 6.1 разреда, награђена Сребрном наградом за свој књижевни рад. Тема 15. конкурса 
„Хоџин новински чланак 2022” за ученике основних и средњих школа била је „Како нас 
невидљиви окови  повезују са домовином”. На конкурс су пристигла 122 ауторска рада из 
Словачке и иностранства.Свечано уручење диплома одржаће се у другој половини септембра 
2022. године у Петровој палати у Братислави. 

 
 



24. јун 2022. 
Наши матуранти 

Јун је месец када наши осмаци прослављају завршетак свог основног школовања. Генерацију 
2007. су поздравили директор школе Јанко Хавран и одељењске старешине Мариенка Ђурица и 
Љибуша Симендић, а ђаком генерације је проглашен Иван Деметер.Желимо свој деци пуно 
успеха у даљем школовању, срећу и добро здравље у животу! 

 

 
 
 

29. јун2022. 
Нове клупе 

Месна заједница Стара Пазова својом донацијом омогућила је куповину нових клупа за школско 
двориште. 

 
  



август 2022. 

23. и 24. август 2022. 
Стручни семинар „Емоционални аспекти мотивације за школско учење“ 

 
У нашој школи одржан је од 23. до 24. августа 2022. године стручни семинар „Емоционални 
аспекти мотивације за школско учење који је имао за циљ развој компетенције наставника за 
поучавање и учење. 

 


