ОСНОВНА ШКОЛА '' ЈОВАН МИКИЋ''
СУБОТИЦА

ЛЕТОПИС
школска 2020 / 2021. година

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Настава се одвија у једној школској згради чија површина износи 2.702 квадратних метара. На
овом простору налази се укупно 16 специјализованих учионица /кабинета/ за разредну наставу и
наставу појединих предмета, 2 кабинета за информатику, 3 просторије за продужени боравак
ученика, школска кухиња, школска библиотека, канцеларије за стручне сараднике и
администрацију и фискултурна сала са пратећим просторијима и летња учионица.
У оквиру школске зграде постоје два велика атријума намењена за организовање приредби,
семинара, састанака и сл., као и за боравак ученика у лошим временских условима. У једном од
атријума постављена је вештачка стена која је максимално заштићена ради безбедности ученика.
МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Школа се налази на подручју МЗ ”Кертварош”. Ученици који похађају нашу школу углавном
станују на подручју ове месне заједнице. Средина је вишенационална и у школи се одвија
настава на српском и мађарском наставном језику.
Средина у којој се школа налази омогућава сарадњу са стручним, културним и другим
институцијама у граду, спортским и другим друштвеним организацијама битним за реализовање
одређених области образовно-васпитног рада.
Школска зграда подигнута је 1960. године, а школа под овим именом постоји и ради 69 годинa.
Настава се одвија у једној школској згради чија површина износи 2.702 m2. На овом простору
налази се укупно 16 специјализованих учионица /кабинета/ за разредну наставу и наставу
појединих предмета, 2 кабинета за информатику , 5 просторија за продужени боравак ученика,
школска кухиња, школска библиотека, канцеларије за стручне сараднике и администрацију и
фискултурна сала са пратећим просторијима и летња учионица.
Подаци о укупном простору и његовој адекватности
Опис – назив објекта

Укупна
површинаm2

број

Специјализоване учионице
Кабинети предметне наставе
Радионице / учионице
Кабинет директора
Административни блок /канцеларије/
Зборница
Кабинет педагога и психолога

14
5
2
1
2
1
2
1
8
4
7
2
4
1
2

682,80
259,20
24,15
19,25
31,15
59,40
34,00

Школска кухиња

2

30,36

Заједничке просторије

9

180,60

Архива

1

24,00

Сала за физич.васп. са помоћ. просторијама
Холови
Ходници
Степеништа
Атријум
Санитарне просторије
Библиотека и читаоница
Просторије за продужени боравак

441,00
108,80
161,84
246,53
191,40
91,00
57,40
74,42

Двориште школе

1

УКУПНО: 2.702 m2
10.360,00

Спортски терени

3

1.820,00

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ
1. Организација рада у функцији заштите здравља ученика и запослених у току образовно
васпитног рада
• Организовање и остваривање наставе на основу Стручног упутства за организацију и
реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. и Упутства о
мерама заштите здравља ученика и запослених
2. Организација рада у функцији континуитета и квалитета образовно-васпитног рада
• организација наставе по основном, односно комбинованом моделу и по Посебном програму
образовања и васпитања
• припрема услова за благовремени прелаз на наставу на даљину - обезбедити ресурсе и за
припрему и за ефикасно спровођење, организацију и реализацију образовно-васпитног рада
3. Опремање школе наставним средствима у циљу унапређења наставног процеса
• опремање свих кабинета/ учионица рачунарском опремом (лап топови)
• компјутери и пратећа опрема,
• опремање информатичких кабинета – замена застареле и набавка нове рачунарске
опреме
• оджавање и комплетирање рачунарске опреме,
• интерактивне табле,
• модели за наставу појединих предмета, географске карте и др,
• лабораторијски материјал и опрема за хемијски кабинет,
• потрошни материјал
3. Стручно усавршавање
• обезбедити стручне семинаре у току школске године за наставнике и стручне сараднике,
• повећати фонд школске библиотеке набавком стручне литературе
4. Пружање свих облика подршке развоју и напредовању ученика
• пружање свих видова подршке ученицима,
• учешће у пројекту „Покренимо нашу децу“, у првом циклусу са циљем правиланог психофизичког развоја деце као и промоција здравља и физичких активности,
• учешће у пројекту МУПа (први, четврти и шести разред) „Основи безбедности деце“
• учешће у пројекату МПНТР „2000 дигиталних учионица“
5. Рад на безбедности ученика и запослених
• осигурати безбедан боравак ученика у школи и примену мера заштите здравља ученика
• осигурати појачано дежурство у школској згради и дворишту и сменовођства у обе смене
• сагледати могућност ангажовања обезбеђења у школи,
• осавременити опрему за видео надзор
• континуирано спроводити превентивне активности у циљу спречавања појаве насиља
6. Кроз разноврсне активности ангажовати што већи број ученика у школи
• унапредити рад секција,
• укључити што већи број ученика у манифестације, школске и ваншколске,
• укључивање ученика у пројекте
7. Промовисати знање и успехе ученика и мотивисати ученике похвалама и наградама за
постигнуте резултате
8. Развијати партнерски однос са родитељима у школском животу
9. Сарадња са институцијама ЛЗ и шире у циљу унапређења образовно- васпитног рада
10. Укључивање школе у пројекте

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Школа је обезбедила одговарајуће кадровске услове за остваривање образовно-васпитног рада.
Настава већине предмета стручно је заступљена, изузев:
наставе математике на српском језику 132% ,
наставе математике на мађарском наставном језику 88%,
настава физике на мађарском наставном језику 30%,
настава хемије на мађарском наставном језику 20%,
наставе немачког језика на мађарском наставном језику 44% ,
наставе немачког језика на српском наставном језику 11%,
наставе музучке културе на мађарском наставном језику 25% ,
У табели су дати подаци о наставном и ненаставном особљу у школи.

1. Наставни кадар
ред.
бр.

Презиме и име

Врста стручне спреме

Предмет који предаје

Разред и одељење

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Пап Лидија
Петровић Слободанка
Туцаков Нaталија
Терзић Снежана
Кочић Светлана
Агарди Хајнал
Ромић Гизела
Даниловић Ћора Радмила
Вучковић Сања
Стипић Зорица
Арањош Валерија
Прибићевић Татјана
Ђурић Ђембер Татјана
Радонић Јасна
Тот Ева
Маргетић Слађана
Вуковић Бранислава
Дафчик Љубица
Торма Ева
Косовић Душица

Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Професор раз.наставе
Мастер учитељ
Професор српског језика

Боравак СЈ
Боравак СЈ
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
српски језик

боравак
боравак
1а
1б
1д
1ц
1е
2а
2б
2д
2ц
3а
3б
3д
3ц
4а
4б
4д
4ц
5аб,7 ад

21

Зековић Сандра

Професор српског језика

српски као нематерњи
српски језик

8ц
17

22
23

Чутура Снежана
Вилов Мелиса

Професор српског језика
Професор српског језика

српски као нематерњи
српски језик
српски језик

1це,2,3,4,6,7ц
6аб,7б,8аб
5д, 6д

24

Ковачев Ирена

Професор музичке
културе

српски као нематерњи
Музичко МЈ

5ц
5ц, 6ц, 7ц, 8ц

Године
радног
стажа
36
33
32
34
32
39
35
8
23
27
32
30
26
26
36
36
39
37
31
10

Лицен
ца

% анг.

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
111

да

101

31
1

да
да

110
67

18

не

25

25

Инић Ружица

Дипломирани музичарсоло певач
Професор мађ.јез.и
преводилац
грађанско
Професор енглеског
језика
Професор раз.наставе
Професор енглеског
Професор кинеског језика
Дизајнер графике

музичко

5абд, 6абд, 7аб,
8абд
5ц, 6ц, 7ц, 8ц
7ц, 8ц

15

да

70

26

Хорват Рице Валерија

14

да

103

27

Гоголак Бенчић Нора

енглески језик

1ц, 2ц,3ц, 4це

6

да

116

28
29
30
31

Налић Сабина
Поповић Гуриновић Дијана
Наташа Тонковић
Томић Валентина

енглески од I-IV
енглески језик
енглески од I-IV
ликовно,
свакодневни живот у
прошлости 1 група
немачки језик

1аб, 2аб, 3аб, 4аб
5д, 6абд, 7аб, 8абд
1д, 2д, 3д, 4д
5абцд, 6абцд, 7абц,
8абцд

17
12
14
26

да
да
да
да

80
100
40
100

32

Томић Весна

33
34
35

Милковитсх Анита
Вркић Штрака Андреа
Рашовић Биљана

Професор немачког
језика
ССС
Професор географије
Професор географије

5аб, 6абд, 7аб, 8аб

26

да

110

немачки језик
географија
географија

5дц, 6ц, 7ц, 8ц
5ц, 6ц, 7ц, 8ц
5абд, 6абд, 7абд,
8аб
5ц, 6ц, 7ц, 8ц
5д
6бд, 7аб, 8б
5абд,6а,8а
5ц, 6ц, 7ц, 8ц
5абд, 6абд, 7аб, 8аб

4
18
11

не
да
да

55
35
90

36

Петраш Чила

Професор раз.наставе

математика (нестр.)

28

да

110

37
38
39
40

Васиљев Јована
Дулић Снежана
Кајдочи Хајналка
Нинков Радомир

професор математике
апсолвент
Професор историје
Професор историје

41

Баровић Даниел

професор физике

42
43
44
45
46

Патаки Едит
Александра Јовичић
Патаки Едит
Самарџија Сања
Шоти Рита

професор физике
Професор хемије
Професор хемије
Професор биологије
Професор биологије

математика
математика
историја
историја
свакодневни живот у
прошлости /2групе/
физика
шах 2 групе
физика
хемија
хемија
биологија
биологија

14
8
26
27

да
не
да
да

110
110
35
100

6абд, 7аб, 8аб

16

да

90

6,7,8ц
7аб, 8абд
7ц, 8ц
5абд, 6ад,
5ц, 6бц, 7абц,
8абдц

20
9
20
2
12

не
да
да
да
да

30
50
20
50
100

мађарски језик

47

Герег Имре

48

Буљовчић Олгица

49

Ивић Марија

50

Пејић Дијана

51

Здравко Цетић

52

Терзија Саша

Професор техничког
образовања
Професор техничког
образовања
Професор техничког
образовања
Професор физичког
васпитања
Професор физичког
васпитања
Дипл.проф.физ.васп.и
спорта

53

Арчон Елеонора

професор информатике

54

Милодановић Владимир

Професор информатике

55
56
57

Каписта Габријела
Гарајски Озвалд Бернадета
Ивковић Весна
Јовишевић М.
Габрић Невена

Проф. историје
Дипломирани катехета
Дипломирани теолог

58

Дипломирани катехета

Техника и технологија
Техника и технологија
Техника и технологија
Физичкo и здравствено
васпитање
шах - 5групе
Физичкo и здравствено
васпитање
Физичкo и здравствено
васпитање
Грађанско васпитање
васпитање
Информатика и
рачунарство
Информатика и
рачунарство
Грађанско (стручна)
верска настава мађари
верска настава
парвославна
верска настава хрватски

5цц, 6ц,7ц 8ц
5а
5абд, 6бд, 7аабд,
8аб
5бд, 6аабд, 7бд,
8аб
5бд, 6б,

16

да

60

19

да

110

23

да

100

15

да

100

8абд
5а, 6ад,7аб

28

да

90

5ц,6ц,7ц,8ц

6

да

115

5ц, 6ц, 7ц
5аа,бб,дд,8аббдд
6аббдд,7аббд,8а

17

да

80

3

да

50

5,6ц
5 група
15 група

23
13
7

да
-

5
25
75

2 групе

211

-

10

11 група

2. Ваннаставни кадар
1
2
3
4
5
6
7
8

Марија Милодановић
Даринка Максимовић
Мокан Богдановић Љиљана
Лукић Неда
Колар Перић Весна
Чокорило Вуковић Снежана
Шафер Едит
Глигор Валерија

директор школе
По моћник директора
стручни сарадник-педагог
струч.сарадник -психолог
Стручни сарадник - библиотекар
Секретар школе
Шеф рачуноводства
Административно - финансијски послови

Професор разредне наставе
Професор географије
Професор педагогије
Дипломирани психолог
Професор разредне наставе
Дипломирани правник
Дипломирани економиста
Средња школа

100
50
100
90
100
100
100
100

39
25
36
7
15
7
16
17

да
да
да
да
Да
да

3. Помоћно особље
1
2
3
4
5
6
7
8

Дулић Даница
Балчак Маргит
Мандић Тодор
Њари Аранка
Вираг Каталин
Будеша Новка
Карановић Марина
Торбица Милан

Сервирка у школској кухињи
одржавање хигијене - спремачица
одржавање хигијене - спремачица
одржавање хигијене - спремачица
одржавање хигијене - спремачица
одржавање хигијене - спремачица
одржавање хигијене - спремачица
Ложач – домар - економ

Техн.дрвоинд.струке
основно образовање
основно образовање
Основно образовање
Основно образовање
основно образовање
Основно образовање
Средња школа

100
100
100
100
100
100
100
100

13
4
4
21
36
9
3
19

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
ЗБИРНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
Ове школске године у школу је уписано 739 ученика у 32 одељењa, 599 на српском наставном језику (81,06%) 23 одељења (три
одељења у свим, осим у осмом разреду, два одељења) и на мађарском наставном језику ученика 140 ученика (18,94%) у 9
одељења (у првом разреду два одељења).
Број ученика
I

разред

II

Српс
ки
језик
Мађ
арск
и
језик
Укуп
но
за
шко
лу

III

IV
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Продужени боравак – 2 (5) одељења - 95 ученика (српски/мађарски)

Структура
одељења
од I – VIII
разреда
Одељење
Iа

Бр.уч

Наст.ј

Одељење

Бр.уч

Наст.ј
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Српски
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%
81,0
6

Iб
Iд
Iц
Iе
II а
II б
II д
II ц
III а
IIIб
III д
III ц
IV а
IV б
IV д
IV ц

24
26
17
16
30
30
30
14
23
22
21
14
26
27
30
14

Српски
Српски
Мађарски
Мађарски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Српски
Мађарски

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ у
школској 2020/21. години
Одељења нижих разреда
Ia
Iб
Iц
Iд
Iе
II а
IIб

Vб
Vд
Vц
VI а
VIб
VIд
VI ц
VII а
VII б
VII д
VII ц
VIIIа
VIIIб
VIII ц

26
26
25
27
30
27
12
21
24
27
10
27
27
18

Име и презиме разредног
старешине
Наталија Туцаков
Снежана Терзић
Хајналка Агарди
Светлана Кочић
Гизела Ромић
Радмила Даниловић Ћора
Сања Вучковић

Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски

IIц
IIд
III а
III б
IIIц
IIIд
IV а
IVб
IVц
IVд

Валерија Арањош
Зорица Стипић
Татјана Прибићевић
Татјана Ђурић Ђембер
Ева Тот
Јасна Радонић
Слађана Маргетић
Бранислава Вуковић
Ева Торма
Љубица Дафчик

Одељења виших разреда

Име и презиме разредног
старешине

Vа
Vб
Vц
Vд
VIa
VIб
VIц
VIд
VIIа
VIIб
VIIц
VIIд
VIIIа
VIIIб
VIIIц

Душица Косовић
Саша Терзија
Анита Милкович
Мелиса Вилов
ИвићМарија
Биљана Рашовић
Чила Петраш
Дијана Пеић
Олгица Буљовчић
Снежана Чутура
Андреа Штрака
Сања Самарџија
Даниел Баровић
Јована Васиљев
Хорват Рице Валерија

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ, ПРОМЕНЕ СМЕНА И КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ
Настава у школи одвија се према Стручном упутству за организацију и реализацију ОВ
рада у школској 2020/21. години по Правилнику о посебном програму образовања и
васпитања и по Упутству о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и
средње школе.
Настава у I циклусу одвијаће се по моделу са смењивањем група у току дана група А и
група Б истог одељења.
* настава се остварује са одељењима у пуном саставу - (у 5 одељења)
* настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – (у 12
одељења)
Настава у II циклусу одвијаће се према комбинованом моделу, са поделом на
приближно две једнаке групе уз поштовање најоптималнијих критеријума . Прве
недеље настава се организује тако да ученици А групе долазе сваког другог дана у
школу (понедељак, среда, петак), а ученици групе Б који не долазе у школу, на
непосредну наставу, ичасове прате на даљину (РТС, Google Classroom и Edmodo
платформа школе) . Наредне недеље групе А и Б се мењају, обе групе ученика имаће
исти број часова у току две наставне недеље.
Распоред часова је сачињен у складу са предлогом за организацију образовно-васпитног
рада у основној школи.
* настава се остварује са одељењима у пуном саставу –(у 3 одељења)
* настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – (у 12
одељења)
За свако одељење одређена је учионица у којој се остварују часови наставе. Групе долазе
у два дефинисана термина.
Сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе, приказиваће се према претходно
утврђеном распореду.
За ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (I-IV разреда) сви образовни
садржаји се емитују путем мултимедијске платформе RTS Planeta, а доступни су и
преузимањем бесплатне апликације "РТС Моја школа" за мобилне телефоне и таблете,
затим на сајту РТС-a и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.
На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви заинтересовани ученици,
родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су
пропустили.
За ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) сви
образовни садржаји се емитују путем јавног медијског сервиса РТС на каналима РТС 2 и
РТС 3. Настава за ученике петог разреда биће емитована на каналу РТС 2, са почетком у
8.00 часова, док ће се настава за ученике (VI-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са
почетком у 8.00 часова.
Такође, све наставне јединице се есмитују и путем мултимедијске платформе RTS Planeta,
а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "РТС Моја школа" за мобилне
телефоне и таблете, затим на сајту РТС-a и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.
Све релевантве информације о организацији рада школе и одвијања наставе
благовремено су постављени на сајту школе .

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Сви часови трају 30 минута, у паузама се врши редовно чишћење,
проверавање и дезинфекција свих простора који се користе за наставу и
учење. ПРВИ ЦИКЛУС 1-4. разред
ГРУПА А
ГРУПА Б
1. час
8:00 – 8:30
1. час
10:55 – 11:25
2. час
8:35 – 9:05
2. час
11:30 – 12:00
ВЕЛИКИ ОДМОР 15 минута
ВЕЛИКИ ОДМОР 15 минута
3. час
9:20 – 9:50
3. час
12:15 – 12:45
4. час
9:55 – 10:25
30 минута за дезинфекцију

ДРУГИ ЦИКЛУС 5-8. разреди
1. час
13:15 – 13:45
2.час
13:50 – 14:20
3.час
14:25 – 14:55
ВЕЛИКИ ОДМОР 20 минута за
дезинфекцију
4.час
15:15 – 15:45
5.час
15:50 – 16:20
6.час
16:25 – 16:55
У складу са развојем епидемиолошке ситуације планираће се промене у организације
наставе. За школу се организација образовно васпитног рада планира месечно, а о
реализацији се извештава недељно МПНТР.
Дежурство у школи
Распоређивање наставника за дежурство у школи врши директор на почетку школске
године. Распоред дежурних наставника, који садржи дане, време, смене и простор на
коме се дежура, налази се на огласној табли у зборници.
Дежурство је појачано у складу са стручним упутством и мерама о заштити здравља
ученика и запослених за основне и средње школе.
Дежурство се организује са посебном пажњом у школском објекту током наставног дана
(у ходницима, дворишту, на уласку у школу), нарочито у периодима непосредно пре и
после наставе, као и у време одмора, што укључује и разраду путања кретања ученика у
заједничком простору (кретање десном старном степеништа и ходника, посебан распоред
улаза/излаза у школску зграду).
Дежурни наставник се брине о спровођењу правилника о кућном реду школе и примени
препорука из упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених у циљу
безбедности. О дежурству се води евиденција кроз извештаје дежурног наставника у
Књизи дежурства у школи.

За време дежурства дежурни наставник долази 15 минута пре почетка наставе, а напушта
дежурство по завршетку часова у смени у којој је дежуран.
Ради боље организације за сменовође су одређене Сања Вучковић, за први циклус и
Снежана Чутура за други циклус.

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

Активност
Пријем првака
Дечја недеља
Дан школских библиотека Србије
Спортска недеља
Ноћ истраживача
Дан толеранције
Школска слава Свети Сава
Дан матерњег језика
Међународни дан борбе против
вршњачког насиља
„Дан ружичастих мајица“
Отворена врата
Дан планете Земље
Дан школе
Крос РТС
Међународни дан физичке активности
Недеља Црвеног крста
Испраћај осмог разреда

Време реализације
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
новембар
јануар
фебруар
новембар

децембар, април
април
мај
мај
мај
мај
јун

СЕПТЕМБАР
31. август 2020.
Добродошлица првацима
Први септембарски дан за сваког ђака је један од најважнијих датума у години, завршава
се летњи распуст и почиње нова школска година, овог септембра школска 2020/2021.
Они којима је ово сигурно један од најважнијих дана у досадашњем животу су они
најмлађи, који су данас по први пут зачули школско звоно и сели у школске клупе,
нашипрваци.
Нестрпљиво смо чекали да их упознамо. Овог првог дана њиховог школовања, дочекали
су их њихови будући учитељи.
Желимо им пуно среће током школовања, пуно петица, још више добрих другара и
безброј тренутака за памћење.

24. септембар 2020.
НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ

23.септембра било је он лине извлачење
награда квиза "Читам и скитам" Градске
библиотеке Суботица. Градска библиотека
припремила је велики број награда.
Награђени су и ученици наше школе. Добили
су веома вредне награде.
Велико браво за све учеснике овога квиза,а
срећним добитницима награде- Честитамо!
Списак награђених ученика наше школе:
Халаши Илеш 2.ц
Лола Звекић 2.б
Даниел Халас 2.а
Нада Ивовић 2.д
Жужана Перна 3.ц
Мила Ђоровић 3.а
Вукан Јовановић 3.а
Владимир Рађевић 3.д
Нина Витомировић 4.б
Давид Фехер 4.ц
Ханах Халаши 4.ц
Хана Халас 4.б
Лука Пашагић 5.б
Лана Басарић 5.д
Тамара Лугоња 5.д
Леа Галамбош 5.ц
Књешко Далибор 5.а
Урош Марјановић 5.б
Јована Басарић 6.а
Тара басарић 6.а
Уна Стипић 6.б
Рихард Перне 6. ц
Ана Вуковић 7.а
Маша Јовановић 7.б
Марија Драгичевић 7.б
Милена Марчетић 1.средње

28. септембар 2020.
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“
ОД 5.10. ДО 11.10.2020.
Слоган овогодишње Дечије недеље гласи: „ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА“
У складу са епидемиолошким мерама Дечија недеља у нашој школи ће бити
органозована на следећи начин:
- 5.10. отварање манифестације литерарно-ликовне изложбе радова поводом Дечије
недеље на теме „КАКО ЈА ДЕЛИМ СРЕЋУ“, „ А ШТА МОЈУ СРЕЋУ ПОВЕЋАВА“.;
Чос са одељенским старешином треба посветити Дечијим правима.
- 6.10. Дружење са спортистом - спортски дан ,учествовање свих разреда од 1. до 8.
- 7.10. Заштита животне средине кроз едукативни филм ( од 1. до 4.разреда); Чланови ЂП
средње школе „Иван Сарић“ засадиће дрвеће у дворишту наше школе у 13 часова.
Садњи присуствују чланови ЂП наше школе.
- 8.10. Хуманитарни дан – сакупљање новчаног прилога за удружење „Аутизам
Суботица“ под слоганом „За срећу мога друга“. Друга хуманитарна акција, сакупљање
чепова за удружење „Чеп за хендикеп“.
- 9.10. затварање литерарно-ликовне манифестације, проглашење победника и
награђивање ученика.
За време Дечије недеље неће бити одговарања, контролних и писмених задатака.
Циљ Дечије недеље је срећа и радост наших ученика.

ОКТОБАР
5 . октобар 2020.

ШАРЕНА ДЕЧЈА НЕДЕЉА
У току Дечије недеље у школску библиотеку
пристигло је много дивних литерарних радова и
мноштво шарених ликовних радова на тему "Како
ја делим срећу", "А шта моју срећу повећава".
Радови су изложени у атријуму наше школе. Наставници наше школе изабраће најбоље
радове а ученике наградити слатком наградом.

5 . октобар 2020.
ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА
Почетак Дечије недеље у нашој школи обележила је
представа дечијег позоришта "Куку Тодоре".
Ученици од 1. до 4.разреда уживали су у њој!

7 . октобар 2020.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дана 7.октобра 2020.године у оквиру Дечије
недеље, ученици Ђачког парламента Техничке
школе "Иван Сарић” засадили су заједно са
ученицима Ђачког парламента наше школе
саднице липе и јавора у дворишту школе.

10. октобар 2020.

СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА У НАШОЈ ШКОЛИ
Поводом "Сунчане јесени живота" заједничком сарадњом наше школске библиотекарке
Весне Колар Перић и учитељица Снежане Терзић и Татјане Прибићевић организоване су
радионице са бакама и декама. Поштујући епидемиолошке мере радионице су биле онлине. Дивна емоција и енергија осећала се на сваком раду,свакој слици....
Заинтересоване и веште баке и деке радиле су заједно са унуцима јесење радове.
Било је лепо видети повезаност какву само имају ове две генерације!
Изложба насталих радова налази се у атријуму наше школе.

15. октобар 2020.
Хуманост на делу - ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА
У току Дечије недеље наши ученици су прикупили
чепове за хуманитарну акцију "Чепом до осмеха".
Акцију настављамо! Потребно је прикупити
чврсте пластичне чепове, нпр. од млека, јогурта,
мајонеза, кечапа, фломастера, лекова који имају
пластични чеп, сокова, воде, пива, средстава за
кућну и личну хигијену (детерџенти, пасте за зубе,
шампони, дезодоранси, креме за руке,
омекшивачи, балзами, течности за судове...).

Прикупљене чепове убацујете у кутије за то предвиђене (у атријуму и учионицама)
Сакупљене количине пластичних чепова се одвозе у рециклажни центар, а прикупљена
средства се користе у хуманитарне сврхе.

20. октобар 2020.
УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ "ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ"
Око осамдесет ученика наше школе награђено је лепим
наградама и дипломама за најлепше ликовне и литерарне радове
поводом Дечије недеље.

20. октобар 2020.
"МЕСЕЦ КЊИГЕ"
Месец октобар је познат као "Месец књиге". Ученици наше школе су били вредни и
креативни. Њихови радови красе атријум.

26. октобар 2020.
Светски дан хране
У сарадњи са Заводом за јавно здравље Суботица
наша школа је обележила Светски дан хране.
У току октобра месеца реализоване су радионице о
правилној исхрани за ученике од 5. до 8. разреда.
Радионице су водиле наставнице биологије Тамара
Ковач, Сања Самарџија и наставница ликовне
културе Валентина Томић.

29. октобар 2020.
Успеси наших атлетичара на окржном такмичењу
28.10.2020. је одржано такмичење из атлетике.
ОШ "Јован Микић" дечаци екипно 1.место
Појединачно
Карло Бем трчање 600м 1.место,
Кузмановић Огњен скок у даљ 1.место,
Мак Сташа скок у вис 2.место,
Добо Армин скок у вис 1.место,
Радуловић Аљоша скок у даљ 3.место,
Јосимовић Јована скок у даљ 1.место.
Честитамо свима који су се такмичили и на леп
начин представили своју школу на окружном
такмичењу.
Наставници Дијана и Саша.

30. октобар 2020.
Успех наших ученика на Државном школском првенству
у Стоном тенису - Алексинац, 29.10.2020.
На овогодишње Државно такмичење у Стоном тенисуекипно за основне школе пласирало се 26 школа из целе
Републике. Наравно, на једном месту сви набољи и могло
се уживати у веома интересантним и узбудљивим
мечевима за зеленим столом.
ОШ „Јован Микић“ шаље своја најбоља два играча:
Немању Марковића и Милоша Матковића. Прво коло
смо били слободни, а онда је уследио стонотениски
маратон. Играо се меч за мечом. Мало је времена било за
радовање и предах. Дечаци су изгарали и дали све од
себе, били су сконцентрисани у најбитнијим тренуцима. Незабораван је и тај моменат у
полуфиналу, имамо код резултата ( 1:1 ) и 11:10 меч лопту за нас, губимо овај меч и шансу
за финале. Али дечаци су смогли снаге и показали да им је место у врху.
Резултати:

1.ОШ „ Јован Микић “ Суботица- ОШ „ Славко Поповић “ Даросава 2:0
2. ОШ „ Јован Микић “ Суботица- ОШ „Танаско Рајић “ Чачак 2:1
3. ОШ „ Јован Микић “ Суботица- ОШ „ Лазар Саватић “ Земун 1:2
4. ОШ „ Јован Микић “ Суботица- ОШ „ Вук Караџић “ Крушевац 2:1
Пласман:
1. место ОШ „ Милош Црњански “ Нови Сад
2.место ОШ „ Лазар Саватић “ Земун
3. место ОШ „ Јован Микић “ Суботица
Треће место и бронзана медаља иде у Суботицу, ОШ „Јован Микић“.

НОВЕМБАР
10. новембар 2020.
ДАН ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА
Од 1997.године слави се и обележава Дан школских библиотека! У нашој школи смо
одлучили да га обележимо изложбом радова. Изложба радова постављена је у атријуму
наше школе. Питате се како смо прославили овај дан? Наравно, уз књигу и веселе цртеже
ђака првака!

Расионица у расадник “

Покрет Горана Суботице”

16. новембар 2020.
Наши ученици нас уче о толеранцији
Данас се у нашој школи обележава 16. новембарМеђународни Дан толеранције. Претходних
година у нашој школи ученици су приказали како
треба бити толерантан и шта је то толеранција.
Наши ученици су певали играли, дочекивали
госте, пекли традиционалне колаче са својим
мајкама и наставницима, организовали базар у
спортској сали да све то покажу, отпевају,
одиграју... Уживали смо у спектру различитости и
боја. Ове године је мало другачије, ученици су
писали и цртали и постављали своје објаве на образовној платформи. Погледајте њихове
радове на линку
https://sr.padlet.com/psihologmikic/8ardn2favshondz

20. новембар 2020.
Образовни круг - видео конференција
У петак, 20.новембра, одржана је видео конференција из Математичког института САНУ.
Допунске школе из Париза, Минхена и из Хамбурга, ОШ "Бранислав Нушић" из Београда,
ОШ "Бранко Радичевић" из Стапара, као и наша ОШ "Јован Микић" биле су школе
учеснице у конференцији.
Наши ученици су имали прилику да постављају
питања гостима Образовног круга. Ово је био
идеалан и јединствен начин да се ученици повежу
са вршњацима из Европе, као и са славним гостима
који су радо одговарали на њихова питања.
Учесници конференције - Ива Марић, Горан
Павловић, Јана Стевановић, Нина Кљајић, Коста
Стопарић, кордиатор конференције, педагог школе
- Љиљана Мокан Богдановић, наставник српског
језика-Душица Косовић, наставник технике и
технологије и технички координатор конференције-Олгица Буљовчић.

25. новембар 2020.
Озелењавање школске средине
Дана 24.11.2020 ученици наше школе су засадили
стабла платана, бора и јелки и на тај начин
обогатили двориште школе зеленилом и новим
дрвећем. Акцијом је кординисао наставник
физицког и грађанског васпитања Саша Терзија.

30. новембар 2020.
УЖЕНА НАГР
Ученица 1.а Сара Кнежевић освојила је 4. -ту награду
на ликовном конкурсу који организује ФОРМА ИДЕАЛЕ.
ЗАС ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА
Ученица 1.а Сара Кнежевић освојила је 4.-ту награду на
ликовном конкурсу који организује ФОРМА ИДЕАЛЕ.
ЧЕСТИТАМО ЈОЈ!
ЛУЖЕНА НАГРАДА

ДЕЦЕМБАР
Ученица 1.а Сара Кнежевић освојила је 3. децембар 2020.
4.-ту награду на ВЕСЕЛЕ БОЈЕ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

"Новогодишњи сајам књига у Микићу" је испунио школску библиотеку посебним веселим
бојама!
Окупио је децу која воле да читају и уживају у књигама.

ЧЕСТИТАМО ЈОЈ!
ЧЕСТИТАМО ЈОЈ!ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА

ЈАНУАР
27. јануар 2021.
Свети Сава школска слава
Савиндан се обележава у свим школама у Србији као школска слава. У нашој школи
школска слава, ове године, обележена је свечаном приредбом, уз поштовање свих
епидемиолошких мера.

Ученица 1.а Сар
а Кнеже Sveti Sava školska slava

ФЕБРУАР
1.фебруар 2021.
ДОДЕЛА НАГРАДА УЧЕСНИЦИМА
ЛИТЕРАРНОГ И ЛИКОВНОГ КОНКУРСА У
ОКВИРУ 6.ДЕЧЈИХ СВЕТОСАВСКИХ ДАНА

Данас се у ОШ "Јован Микић" одржала
додела награда учесницима литерарног и
ликовног конкурса поводом 6. Дечјих
светосавски дана.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
Награђени ученици нижих разреда:
1. место Вукашин Ђуран ОШ"Јован Микић"
2 .место Лена Ватраљ ОШ "Драгутин тадијановић"
3. место Теодора Ћојдер ОШ"Јован Микић"
Награђени ученици виших разреда:
1.место Софија Гајић ОШ" Јован Јовановић Змај"
2. место Роберта Брдарић ОШ"Драгутин тадијановић"
3. место Ива Марић ОШ"Јован Микић"
3,место Лена Ђорђевић ОШ"Сечењи Иштван"
ЛИКОВНИ КОНКУРС
Награђени ученици нижих разреда:
1. место Хана Аџметагић ОШ" Јован Јовановић Змај"
2. место Какоси Кира ОШ"Сечењи Иштван"
3. место Милан Вукша ОШ"Иван Горан Ковачић"
Награђени ученици виших разреда:
1.место Текењеш Давид ОШ"Сечењи Иштван"
2. место Дудаш Жофиа ОШ"Сечењи Иштван"

21.фебруар 2021.
ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
21. фебруара у нашој школи обележен је Дан
матерњег језика. Обележили смо га литерарним
конкурсом.
Састави,песмице...красе пано у атријуму наше
школе. Ученици су награђени књигом и
дипломом.
Матерњи језик се сматра делом културног
идентитета народа, толеранције и разумевања. Брига о матерњем језику је начин
доказивања свести народа о властитом идентитету.

24.фебруар 2021.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА РУЖИЧАСТИХ МАЈИЦА У ОШ “ЈОВАН МИКИЋ” 24.02.2021. године
Ове године због поштовања епидемиолошких мера наша школа није била у могућности
да организује приредбу поводом обележавања Дана розе мајица, али је расписала
конкурс под слоганом ”Школу у ружичастом волим, без насиља молим! ” и позвала све
основне школе на територији Школске управе Сомбор да се одазову слањем радова
својих ученика. На конкурс су учествовали ученици од И-ВИИИ разреда тако што су
послали своје оригиналне радове (цртеже, кратке приче, песме, фото приче или филм).
Посебно нас радује што смо исту мисао против вршњачког насиља поделили са Основним
школама у Сомбору, Ловћенцу, Бачком Моноштору, Гакову, Лалићу, Црвенки, Новом
Жеднику, Таванкуту и Суботици. Школе су послале предивне радове својих ученика са
гласном и снажном поруком против насиља и на тај начин данас смо заједно обележили
овај значајан датум. Овом приликом се искрено захваљујемо и похваљујемо труд свих
ученика, њихових ментора и школа које су се одазвале на наш конкурс. Све радове
можете погледати на следећем линку
хттпс://ср.падлет.цом/психологмикиц/ее24л20лy253зкфy
Награђени радови су:
Литерарни радови:
1. награда Драгана Дрчић ученица 8.а ОШ ”Боса Милићевић” у Новом Жеднику
2. награда Јован Карафилов ученик 4 разреда ОШ ”Лаза Костић” у Гакову
3. награда Маријана Вучковић ученица 6. разреда ОШ”Вук Караџић” у Ловћенцу
Ликовни радови:

1. награда Сања Бјелајац ученица 7.4 ОШ”Никола Вукићевић” у Сомбору
2. награда Чаки Синтиа, Урањи Емеше ученице 6.ц ОШ”Јован Микић”у Суботици
3. награда Маја Марчинковић ученица 4.1 ОШ”Братство Јединство” у Сомбору
Категорија филм:
Награду су освојили ученици од 5. до 8. разреда ОШ "Матија Губец у Таванкуту
Специјалне похвалнице уручене су:
- Данијелу Плавшић ученику 5/4 ОШ ”Никола Вукићевић” у Сомбору
- Хани Рац ученици 7.ц ОШ ”Јован Микић” у Суботици
- Милици Јовановић ученици 7.а одељења ОШ ”Јован Микић”у Суботици
- Одељењима 4.а,б и д ОШ “Јован Микић”

Погледајте прилог са доделе награда.
награда 25.фебруар 2021.
КАКО МОЖЕМО "ЧИТАТИ И СКИТАТИ"?
Заједничком сарадњом библиотекарке Градске
библиотеке и школске библиотекарке ученици
наше школе сазнали су како и где могу "Читати и
скитати". Кроз он лине упутство упутиле су ученике
наше школе на већ добро познат квиз "Читам и скитам". Кроз питања и одговоре показале
су им о чему се ради ове године у квизу и откриле им је које вредне награде их очекују,
ако ураде поменути квиз. Учесници квиза постају могући добитници једне од 250 вредних
награда! Такође су обавестиле ученике да је у току промоција за учлањење у Градску
библиотеку по цени од 300 динара.
КАКО ДО ВРЕДНИХ НАГРАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ? Једноставно- Ученици имају
могућност да сами ураде он лине квиз на сајту субиблиотека.рс или да га ураде са нашом
библиотекарком заједно у школској библиотеци.

25.фебруар 2021.

НАЈБОЉИ РЕЦИТАТОРИ НАШЕ ШКОЛЕ
Данас је школа била пуна сјајних рецитатора. Чврсто смо им држали палчеве. Саслушали
смо све талентоване рецитаторе, а одлуку о најбољим рецитаторима препустили смо
жирију који су имали заиста тежак задатак-изабрати најбоље.
Најбољи овогодишњи рецитатори су Соња Перић 3.д, Чехак Ема 2.ц , Ива Марић 7.д и
Шебок Ч. Синтиа 6. ц. Сви учесници заслужили су велике,огромне аплаузе,заиста су били
сјајни!

26.фебруар 2021.

"ЧИТАМО ГЛАСНО"

У нашој школи симболично је реализована акција
Друштва школских библиотекара Србије "Читамо
гласно". "Гласно" су читали ученици 1. разреда.
Циљ ове акције је подстицање читања,неговање
матерњег језика као и афирмација културе и
уметности.

МАРТ
2.март 2021.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
У недељу, 28.фебруара 2021. године, одржано је Општинско такмичење из математике у
О.Ш. „Мирослав Антић“ на Палићу. Ученици наше школе су постигли запажене резлтате.
Честитамо свим ђацима који су представљали нашу школу, поготово ђацима који су
освојили неку од награда и пласирали се на Окружно такмичење.
3. РАЗРЕД
2. место- Душан Мрваљевић
3. место- Ема Каламар
Похвале: Лука Стипић, Софија Гедовић, Исидора Беланчић.
4. РАЗРЕД
3. место- Теодора Туцо
Похвале: Сüгyи Ботонд, Марко Меанџија.
5. РАЗРЕД
Похвале: Матео Вајда, Хéн Бертолд.
7.РАЗРЕД
2. место- Нађа Влачић
Похвала- Илија Брајић
8.РАЗРЕД
2.место- Добó Áрмин
2. место- Јована Медић

2.март 2021.
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
У суботу 27.2.2021. године у нашој школи одржано је Градско
такмичење из физике за ученике основне школе. На такмичењу
је учествовало 62 ученика из 11 основних школа са територије
Суботице. Такмичење је спроведено уз све прописане
епидемиолошке мере. У прилогу се налазе резултати по
разредима. На Окружно такмичење које ће се одржати
20.3.2021. године позвани су ученици који су освојили 34 или више бодова у шестом
разреду и 30 или више бодова у осмом разреду. Сви ученици седмог разреда пласирали
су се на Окружно такмичење без обзира на број освојених бодова.
Заједничком сарадњом библ

2.март 2021.
иотекарке Градске библиотеке и школске библиотекарке ученици наше школе сазнали су
ИЗВЕШТАЈ са Окружног школског првенства у Пливању
Суботица, 2.03.2021. Базен на Прозивци
Након дужег ишчекивања да се такмиче у
оном што воле и у чему су добри, пливачи
наше школе су на прави начин и то
показали. Били су вредни и вредно
тренирали у оквиру својих клубова, тако да
одлични резултати нису изостали. Некима
је ово било прво такмичење и посебне
похвале њима, није било лако савладати
нервозу. Наравно БРАВО за све, они су
понос ОШ „Јован Микић“. Првопласирани
по дисциплинама су стекли право учешћа
на Републичком такмичењу.
се ради ове године у квизу и откриле им је које вредне 6.март 2021.
ихших младих
Успех наших младих хемичара
Данас је одржано Општинско такмичење из хемије, где
је нашу школу представљало 5 ученика. Нађа Влачић7.д и Матеа Ифковић-7.б су оствариле пласман на
Окружно и добиле дипломе за 1. и 2. место

Данас је одржано Општинско такмичење из хемије, где15.март 2021. школу
предстл Предавање за ученике седмих разреда на тему Превенција
болести зависности
У нашој школи у сарадњи са Градском организацијом Црвеног крста
одржано је предавање за ученике седмих разреда на тему Превенција
болести зависности (алкохол, дуван и психоактивне супстанце).
Предавање су одржали вршњачки едукатори, омладинци Црвеног
крста Суботица.
Циљ предавања је подизање нивоа свести младих о штетности
злоупотребе психоактивних супстанци.

ачић-7.д и вариле плас ман на Окружно и добиле дипл19оме за Л
19.март 2021. 1. и 2. местоци квиза постају
PIRLS Међународно испитивање развоја
читалачке писмености
PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study) – Међународно испитивање развоја
читалачке писмености oдржано је у нашој школи
у четвртом разреду основне школе.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Институт за педагошка
истраживања, као партнерске институције, припремали су и реализовали истраживање
PIRLS 2021 у Србији уз помоћ школског координатора и администратора тестирања..
Међународним истраживањем развоја читалачке писмености – PIRLS мере се постигнућа
ученика у четвртом разреду основне школе и њихова искуства у вези са учењем читања
код куће и у школи.

22.март 2021.
Обележавамо Светски Дан вода
Ове године, Светски дан вода обележавамо на
мало другачији начин. Искористили смо
образовну платформу Гоогле Цлассроом и у
оквиру наставе на даљину тематском наставом
обележавамо овај битан дан.
Ученици 7а и 7б разреда су на онлине часовима
хемије радили презентације научили нешто ново
о значају очувања вода, а поред тога су научили
и како се ради на "заједничкој" презентацији онлине презентацију, претраживали интернет
ресурсе, обрађивали текст и слике и
уобличавали коначан рад.
Вредни ученици нижих разреда на пригодан
начин тематском наставом обележили су
22.март, Светски дан вода.

АПРИЛ
8.април
2021.
ИЗВЕШТАЈ са Републичког школског првенства у Пливању
Београд, 7.04.2021.
Шесторо ученика ОШ „Јован Микић“ као победници Окружног
такмичења у свом узрасту, у својим дисциплинама ове школске
године стекли су право учешћа на Републичкој смотри најбољих
пливача. Мало је места било на Београдском базену како би
примио све учеснике, а да би се испоштовале све
епидемиолошке мере заштите. Двадесет шест округа из целе
Србије и њихови најбољи на једном месту. Зато је организатор
одлучио да пливаче подели по узрасним групама. Учествовале
су Основне и Средње школе. Основне школе су подељене у 3
групе: 1. група (1-4 разреда), 2.група (5-6 разред), 3. Група (7-8 разред). У изузетно јакој
конкуренцији наши ученици су дали све од себе. Успели смо се попети и на победничко
постоље, а то је учинио Олег Баћовић ученик 2б разреда освојивши 3. место.
Резултати:

Пласман:

Стил:

Време:

1.Богдан Јовановић 2б
2. Олег Баћовић 2б
3. Светозар Нишевић 2б
4. Коста Баћовић 5а
5. Огњен Кузмановић 6б
6. Ана Вуковић 7а

12. место
3. место
9. место
10. место
7. место
6. место

краул
прсно
леђно
леђно
леђно
делфин

53.90
51.95
56.46
44.53
38.12
38.27

1. место Вукашин Ђуран ОШ"Јован Микић"
2 . Лена Ватраљ ОШ "Драгутин

9.април 2021. ћ"
"ГДЕ ГОД НАЂЕШ ЗГОДНО МЕСТО, ТУ ДРВО ПОСАДИ"
Данас су ученици 1.б засадили своје дрво!
Договорили су се да ће га заливати, пазити и
неговати. Рашће са њима и дати им своје
благодети.
Другар из разреда је освојио награду (садницу
јавора) на квизу "Читам и скитам". Одлучио је да
свој поклон поклони свом разреду, својој школи.

"Јован Микић" тадијанов

9.април 2021.

СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ
Поводом Светског дана аутизма у сарадњи са ГУ
Аутизам Суботица реализоване су Ускршње
радионице у нашој школи. Нижи разреди су
фарбали јаја у плаво а затим их украсили. Тихом
шетњом кроз град и поделом јаја случајним
пролазницима,подржали смо наше другаре са
симболичном поруком "И ја сам дете...воли ме
безусловно".

9.април 2021.наш
ЗОНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА
Зонска смотра рецитатора одржана је он - лине.
На Покрајинску смотру рецитатора се пласирала се
и наша Ива Марић.
Честитамо!!!

у

22.април 2021.
ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ - 22.АПРИЛ
Међународни Дан планете Земље - 22. април обележава се широм света различитим
манифестацијама у циљу скретања пажње грађанима,људима на значај очувања природе.
Циљ акција и манифестација које се одржававају је подизање нивоа еколошке свести,
едуковање и мотивисање људи да се активно укључе у борбу за очување планете Земље.
Ово је празник,који је посвећен планети Земљи како би се упозорило на опасност која
прети животу на њој услед наглог развоја индустрије и пораста потребе за енергијом. Све
то доводи до испуштања великих количина отровних супстанци уатмосферу и повећаног
искоришћавања фосилног горива. Дан планете Земље, обележава се у свету од 1992.
године, када је на конференцији УН о животној средини, у Рио де Жанеиру усклађен
дугорочни програм за промоцију одрживог развоја. У нашој школи, Дан планете Земље
обележен је едуковањем ученика и креативном радионицом.

Награђени

уч

еници виших разреда: 22.април 2021.
1.мест Успех младих хемичара на Окружном
такмичењу
Данас је одржано Окружно такмичење из хемије у
ОШ "Матко Вуковић". Нашу школу су
представљале 2 ученице: Нађа Влачић-7д и Матеа
Ифковић-7б. Обе су освојиле 3. место.
ић Змај "

2. место Роберта Брдарић ОШ"Драгутин тадијановић"
3. место Ива Марић ОШ"Јован Микић"

МАЈ
7. мај 2021.
наш
Општинско такмичење у шаху
Дана 23.4.2021. одржано је општинско такмичење у шаху
у ОШ "Петефи Шандор" у Бачким Виноградима.
Сва три представника наше школе су се пласирала на
даље окружно такмичење.
КЕСЕГИ ДАВИД 2ц 1.место
БАКАЧ БЕНЦЕ 3ц 3.место
КЕСЕГИ ЕМА 4ц 1.место
Честитам ђацима
3,место Лена Ђорђевић ОШ"Сечењи Иштван"
Змај"чењи Ишт. место Милан Вукша ОШ"Иван Горан 10. мај 2021.
Међународни дан Физичке активности
Завод за јавно здравље Суботица са партнерима
организује сада већ традиционално промотивну
акцију на Међународни дан Физичке активности
под називом "Кретањем до здравља". Ученици
седмог разреда загрејали су се са АКА
инструкторима, а након тога заиграли одбојку и
кошарку, након чега ће имати прилику да
присуствују секцији прве помоћи код спортских
повреда коју организује Црвени крст Суботица.

вачић "

Ко13. мај 2021.
СПИСАК ПОХВАЉЕНИХ УЧЕНИКА

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ОШ „ЈОВАН
МИКИЋ“ ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ ПОХВАЉУЈЕ СЛЕДЕЋЕ
УЧЕНИКЕ:
AZ ISKOLANAP ALKALMÁBÓL A JOVAN MIKIĆ ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANTESTÜLETE MEGDÍCSÉRI A KÖVETKEZŐ TANULÓKAT:
POVODOM DANA ŠKOLE NASTAVNIČKO VEĆE OŠ „JOVAN
MIKIĆ“ ZA POSTIGNUTE REZULTATE POHVALJUJE SLEDEĆE
UČENIKE:

Ликовна култура - Képzőmüvészet - Likovna kultura
Szemerédi Emili 1ц - 1.место градско такмичење
Krizsán Nikolett 1ц - 2 и 3.место градско такмичење
Koza Hanna 1ц - 2.место градско такмичење
Gogolák Ádám 1ц 2.место градско такмичење
Borsos Emma 1ц - 2.место градско такмичење
Radaković Máté 1ц - 3.место градско такмичење
Kesegi Ema 4ц - 3.место градско такмичење
Pap Natália 2ц - 1. место покрајинско такмичење
Калина Рогановић 4д - награда на ликовном конкурсу у дечјем часопису ,,Мој фазон"
Шебек Чаки Синтиа 6ц -1.место окружно такмичење, 2.место „Дан ружичастих мајица“
Урањи Емеше 6ц - 2.место „Дан ружичастих мајица“
Музичка култура - Zene kultúra - Muzička kultura
Koложи Ана 5ц - 1.место Соло певање
Математика – Matematika - Matematika
Мрваљевић Душан 3д - 2. место градско такмичење
Калмар Ема 3д - 3.место градско такмичење
Стипић Лука 3б – похвала градско такмичење
Радуловић Дамјан 3б – похвала „Мислиша“
Dobó Ármin 8ц - 2.место градско такмичење, 3. место окружно такмичење
Влачић Нађа 7д - 2. место градско такмичење
Bakács Bence 3ц - 2. место градско такмичење

Баћовић Олег 2б - 3. место „Мислиша“
Вајда Матео 5а - 2.место окружно такмичење
Јована Медић 8a - 2. место општинско такмичење, 1. место окружно тљакмичење
Српски језик - Szerb nyelv - Srpski jezik
Живановић Катарина 7a – награда литерарни конкурс „Међународни дан толеранција“
Јовановић Милица 7а – награда литерарни конкурс „Ружичасте мајице“
Марић Ива 7д - 1. место школско такмичење, пласман на градско, окружно и покрајинско
такмич.
Ђуран Вукашин 2б - 1.место литерарни конкурс „Свети Сава“
Баћовић Коста 5а – похвала конкурс „Дан матерњег језика“
Теодора Ћојдер 4д, Светосавски наградни конкурс 3. место, награда на конкурсу „Дан
матерњег језика“, квиз "Читам и скитам"
Тее Кмезић 4д - награда на конкурсу „Дан матерњег језика“
Марко Меанџија 4д - квиз "Читам и скитам"
Мађарски језик - Magyar nyelv - Mađarski jezik
Rac Hanna 7ц - 3. место градско такмичење
Šebek Čaki Tiana 4ц - 3.место recitovanje 1.место etno pevanje
Csehák Emma 2ц – 2.место градско такмичење пласман окружно такмичење
Márton Szófia 2ц - посебна награда градско такмичење
Информатика и рачунарство - Informatika és számítástechnika - Informatika i računarstvo
Dobó Ármin 8ц - пласман на Окружно такмичење
Физика – Fizika - Fizika
Dobó Ármin 8ц - 3.место градско такмичење, 2.место окружно такмичење
Влачић Нађа 7д - 2. место градско такмичење, 1. место окружно такмичење
Брајић Илија 7д - 2. место градско такмичење, 2. место окружно такмичење
Јована Медић 8a - 2. место општинско такмичење, 1. место окружно такмичење
Маша Јовановић 7б - похвала
Хемија – Kémia - Hemija
Влачић Нађа 7д - 1. место градско такмичење, 3. место окружно такмичење
Матеа Ифковић 7б - 2. место градско такмичење, 3. место окружно такмичење
Физичко и здравствено васпитање Test-egészégügyi nevelés Fizičko i zdravstveno
vaspitanje
ШАХ
Bakács Bence 3ц - 3.место градско такмичење
Kesegi Ema 4ц - 1.место градско такмичење
Kőszegi Dávid 2ц - 1.место -градско такмичење

ПЛИВАЊЕ
Јовановић Богдан 2б –1.место Окружно такмичење
Баћовић Олег 2б – 1.место Окружно такмичење, 3.место републичко такмичење
Нишевић Светозар 2б –1.место Окружно такмичење
Баћовић Коста 5а –1.место Окружно такмичење, 10.место републичко такмичење
Мартон Ференц 5ц –3.место Окружно такмичење
Кузмановић Огњен 6б –1.место Окружно такмичење
Вуковић Ана 7а –1.место Oкружно такмичење, 6.место републичко такмичење
СТОНИ ТЕНИС
Марковић Немања 6д - 1. место Окружно, 3.место републичко такмичење
Милош Матковић 7д - 1. место Окружно, 3.место републичко такмичење
ФУДБАЛ – 3.место на међуокружном такмичењу
Буквић Алекса 6б 1. место Окружно,,
Шарчевић Андрија 6а
Антонијевић Вања 6а
Берчек Марко 8ц
Квала Никола 8а
Самац Стефан 8а
Самац Александар 7б
Трњанов Бенце 8ц
Барши Борис 6а
Јањатовић Душан 6д
Узелац Лука 7б
ОДБОЈКА – 2.место на међуокружном такмичењу
Павловић Горан 7а
Берчек Марко 8ц
Добо Армин 8ц
Узелац Лука 7б
Самац Александар 7б
Диманић Лазар 5а
Видаковић Јован 5а
Стојановић Богдан 5а
Милановић Андрија 5а
Басарић Вук 8а
ОДБОЈКА – 1.место на окружном такмичењу
Миљковић Јелена
Дамјановић Јелена
Јелача Никол
Бојанић Ленка
Кајчић Милица

Јосимовић Јована
Филиповић Миња
Бошњак Јована
Гргић Маша
Влачић Нађа
АТЛЕТИКА – 1.место на окружном такмичењу
Кузмановић Огњен
Јосимовић Јована
Бем Карло
Радуловић Аљоша
Трњанов Бенце
Добо Армин
Квала Никола
Узелац Лука
Берчек Марко
Петраш Богларка

13. мај 2021.
ДАН ШКОЛЕ

Награђенин Драги ученици, колеге, као и сви
запослени у ОШ „Јован Микић“, обавештавам вас да
Дан школе ове године не прослављамо на уобичајени
начин због мера заштите од CORONA вируса.
Традиционално у оквиру обележавања Дана
школе, похваљујемо ученике који су постигли добре
резултате на разним такмичењима, а учествојемо у
многим.
Са поносом и ове године желим да похвалим
ученике који су се истакли на такмичењима у којима је
школа учествовала. Списак ученика објављујемо на
сајту школе, а накнадно ће им бити уручена
Похвалница.
Такође желим да похвалим све колеге јер успешно, одговорно и професионално раде
у условима који су због пандемије отежани, наравно и ученике који су савесно пратили
наставу и извршавали своје обавезе.
Желим вам свима добро здравље, личну срећу и успех у даљем раду.
Директорица школе
Марија Милодановић

кењеш Давид ОШ"Сечењи Иштван"13. мај 2021.
Међуокружно такмичење у АТЛЕТИЦИ
Данас је одржано међуокружно такмичење у
АТЛЕТИЦИ.
Постигли смо запажене резултате:
Огњен Кузмановић скок у даљ 3.место,
Карло Бем трчање на 600м 2.место,
Армин Добо скок у вис 2.место,
Штафета дечаци 3.место,
И ЕКИПНО наша школа у мушкој категорији 2.место!

15. мај 2021.
ШАХ -ОКРУЖНО ТАКМИЧШАХ -ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Данас је одржано Окружно такмичење у шаху у
ОШ"Сечењи Иштван".
Нашу школу представила су три такмичара : Кесеги
Давид и Ема, Бакач Бенце.
Прво место освојили су Кесеги Давид 2ц и Кесеги
Ема 4ц који су се уједно пласирали на завршно
Републичко такмичење.
Да Угостили смо Хемисјко-т17. мај 2021.
Угостили смо Хемисјко-технолошку и
Политехничку школу
У оквиру професионалне оријентације ученици 8а и
8б имали су прилику да се упознају са Хемијскотехнолошком и Политехничком школом презентација профила и занимања - план уписа за
2021/22.школску годину
ријентације ученици 8а и 8б имали су прилику да

20. мај 2021.
се упознају са ХемМеђуокружно такмичење у одбојци за ученице
Дана 19.5.2021. је одржано Међуокружно такмичење у одбојци за ученице. Учествовале
су четири екипе.
Наша школа је освојила 2.место, честитамо
резултати Међуокружног првенства у одбојци за
основне школе.
Школа домаћин: ТШ "Иван Сарић" Суботица,
среда, 19.05.2021.
УЧЕНИЦЕ
ОШ "Јован Микић" Суботица - ОШ "Доситеј Обрадовић" Сомбор 2:0 / 25:14, 25:22
ОШ "Јован Поповић" Нови Сад - ОШ "Свети Сава" Кикинда 2:0 / 25:15, 25:11
ОШ "Јован Микић" Суботица - ОШ "Јован Поповић" Нови Сад 0:2 / 19:25, 16:25

2021. је одржано Међуокружно так миче

ЈУН
у одбојци за ученице. Учествовале 1. јун 2021.
Лига СУ шампиона - Футсал
ОШ "Јован Микић" је заузела 2.место на футсал
такмицењу Лига СУ шампиона.
У финалу нам је недостајало мало спортске среце и
изгубили смо на пенале.
Свака част деци!

2. јун 2021.
Збор родитеља ученика
Збор родитеља ученика 8.разреда одржан је јуче,
1.јуна у 17 часова у нашој школи. Тема је била
„Припрема за завршни испит и упис у средње школе“.
разреда одржан је јуче, 1.јуна у 17 часова у нашој
школи. Тема је била „Припрема за завршни испит и
упис у средње школе“.
Присутне је поздравила и одржала уводну реч
директор школе Марија Милодановић. Збору су
присуствовали помоћник директора Даринка
Максимовић, психолог школе Неда Лукић, одељењске старешине Даниел Баровић, Хорват
Рице Валерија и Радомир Нинков.
Педагог школе, Љиљана Мокан Богдановић, је излагала и презентовала све битне
информације везане за припрему и спровођење завршног испита и уписа у средњу
школу, за активности које следе по календару, Конкурс, објаве резултата, увид у
резултате, припреме за упис у средње школе, попуњавање листе жеља и у школи и
електронски, новине - могућност електронског праћења и обављања активности,
праћења резултата, попуњавање листе жеља, пријаве и уписа ученика и непосредно у
школи и путем портала Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir.
Такође су презентовани и други аспекти припреме /осврт на пробни завршни испит,
искуства и резултате, намере и интересовања ученика, резултати самопроцене
припремљености ученика за ЗИи/.
Задовољство нам је било што су се родитељи састанку одазвали у великом броју и
договорили смо се о могућностима комуникације и сарадње у наредном периоду.

7. јун 2021.
Лига СУ шампиона у ОДБОЈЦИ за дечаке и девојчице

Дана 7.6.2021. у нашој школи одржана је Лига Су шампиона у
одбојци за дечаке и девојчице.
Наши ђаци остварили су одличне резултате.
Девојчице петог разреда 2.место а шестакиње 1.место.
Дечаци су освојили 2.место.
Наставници који су водили екипе: Дијана Пеић и Саша Терзија
Честитамо

21. јун 2021.
NATURKOSMETIK – пројектна настава

Све заједничке презентације ученика 7а, 7б и 7д у
једној интерактивној презентацији која је настала
као продукт тематског часа у оквиру пројектне
наставе.
Кликом на иконицу SHOW INTERACTIVE ELEMENTS у горњем десном углу, приказују се
интерактивни елементи и могу се погледати све презентације из биологије, хемије
технике и технологије и немачког језика.
ОПШИРНИЈЕ: Апликација за анализу састојака у производима за негу тела се зове INCI
Beaty.
Шта је INCI? То је енглеска скраћеница INCI долази од International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (Интернационална номенклатура козметичких састојака). Представља
међународну смерницу за означавање података о састојцима козметичких производа.
Уз помоћ те апликације ученици 7а, 7б и 7д су анализирали штетне састојке у
козметичким производима, а затим су своја запажања поставили у заједничке
презентације. Задатак из немачког језика је био да напишу и преведу састојке за израду
козметичких производа од природних састојака, а из технике и техологије да уз помћ
онлине креатора осмисле етикету за козметички проивод.
Сарадња између ученика и 4 наставнице, Весне Томић /немачки језик/, Александре
Јовичић /хемија/, Сање Самарџије /биологија/, Олгице Буљовчић се одвијала онлине у
Google учионици.

