2014/15. ШКОЛСКА ГОДИНА

Педагошки завод Војводине и ове године је одобрио два семинара
наставника наше школе Илдике Фаркаш и Влатка Петровићa, тако
да се у каталогу стручног усавршавања за 2015/16. школску годину,
поред претходна два, налазе и нови семинари : Коришћење блога у
настави и учењу употребом Wordpress-a
и
Технике успешне
комуникације.

***
Као и ранијих година, ученички парламент је 5. септембра организовао
вашар уџбеника испред школске библиотеке. Неколико непродатих
уџбеника поклоњено је школској библиотеци.

***
Професор српског језика и књижевности
Андреа Беата Бицок
стајала је поред
споменика Бранку Радичевићу на Стражилову
6. септембра ове године као добитник
Специјалне награде „Стражилово“ за песнички
првенац. То је већ други награђени писац који
је наставник у нашој школи. Награда јој је
додељена за песничку збирку „Насељавање
празнине“, а поделила ју је са Маријом Пргомеља, ауторком песничке збирке ''Алтер его''.
Награда ''Стражилово'' је припала Валентини Милачић и Марији Слобода.
Добитницама је дипломе са ликом Бранка Радичевића уручио директор Бранковог кола
Ненад Грујичић а песници Андреј Јелић Мариоков, Весна Егерић, Иван Лаловић, Саша
Нишавић, Бранислав Зубовић говорили су стихове у њихову част. Песникиње су
прочитале по једну своју песму и одржале кратке беседе о значају симбола Стражилова за
развој српске поезије.
***
Захваљујући традиционално доброј сарадњи са
уредништвом електронског часописа „зЕтна“, имали
смо прилику да у оквиру међународног књижевног
пројекта уприличимо сусрет наших ученика са
представницима савремене књижевне сцене у Србији.

У организацији Српског књижевног друштва из Београда и сенћанског интернет часописа
зЕтна, од 8. д 12. септембра одвијала се књижевна радионица „На Киркином острву“.
Књижевни сусрет са писцима који су учествивали у радионици, у нашој школи је
организован 9. септембра
Тако се нашим ученицима указала несвакидања
прилика да се сусретну са Владаном Матијевићем,
лауреатом награда које носе имена великана српске
књижевности – Андрића, Селимовића, Станковића,
И. Секулић, Кочића, писцем о чијем је стваралаштву
написано више од педесет критичких текстова и чија
су дела превођена на неколико светских језика.

Гошћа наше школе била је и Марија
Шимоковић, песникиња богатог поетског
циклуса и добитница низа награда, међу
којима оних за књигу године, за најбоље
књижевно остварење, награде „Др Ференц
Бодрогвари“ у више наврата, награде "Бранко
Миљковић" и Змајеве награде за поезију.
Ученицима се представио и песник и прозаиста
Звонко Карановић, добитник награде “Лаза
Костић”, као и награде “Биљана Јовановић”за
иновативност у књижевности. Стихови су му
превођени на десетине страних језика и уврштени
у многе песничке антологје.

Вуле Журић, писац и председник УО Српског књижевног
друштва, добитник награда Српско перо, Борислав Пекић,
Стеван Сремац. током књижевног сусрета преузео је на
себе улогу модератора.
Програм књижевног сусрета са поетским називом „Острва
и тајне“ обогатили су и наши ученици, иначе врсни
глумци Камерне сцене „Мирослав Антић“, Ђурђина
Самарђић и Себастиан Губик.

***

У пропратном културном програму свечане седнице СО Сента, која је одржана 11.
септембра поводом Дана града Сенте, учествовале су и чланице хора „Сенћанске
гимназије“.
***
Прошлогодишњи циклус такмичења "Пословни изазов",
које реализује организација Достигнућа младих уз
подршку Америчке агенције за међународни развој
(USAID) и Министарства омладине и спорта РС и у које је
било укључено чак 9153 ученика и 561 наставник,
окончан је 24. и 25. септембра у Београду.

Међу укупно 60 учесника националног финала били су и
наши ученици Предраг Ћурчић (IV1) и Александар
Петров (IV2) као троструки финалиста.

Као и увек, пратила их је професорица Силвија Нађ.

***
На традиционалном такмичењу, које је у склопу Лингвистичких дана «Сарваш Габор»
одржано 9. октобра у Ади, ученик IV3 одељења Ференц Калаи поново је освојио Посебну
награду.
***
Наставници и стручни сарадници су 11. октобра похађали семинар „Искористи час“ који
је организован у просторијама школе.
***
У периоду од 12. до 19. октобра наставници који
предају у билингвалним одељењима Илдико Мариаш,
Силвија Нађ, Елвира Шипош и Тамаш Вашаш, били
су на стручном усавршавању Oxford House College
школи језика у Лондону.
***

Редовни јесењи крос успешно је реализован 13. октобра
***
На Општинском такмичењу у фудбалу одржаном 14. 10. у Сенти, женска екипа
Сенћанске гимназије освојила је 1. место. Екипу су чиниле: Катарина Вајагић, Ивон Рацко,
Емеше Терењи, Ксенија Гарић, Ана Рекецки и Чила Сеги.
Мушка екипа у саставу : Патрик Бађ, Гергељ Хајнрих, Даниел Поч, Марко Кић, Небојша
Павлов, Милош Симендић, Миодраг Нешић и Мате Шандор, освојила је 2. место.
***
Донедавно наставник математике у нашој школи, Нада
Цветковић је 22. октобра започела трогодишње
докторске студије на Одсеку за нумеричку
математику„Freie“ универзитета у Берлину. Након
успешног учешћа у истраживачком пројекту током
прошлог лета у Берлину, наша млада колегиница је
аплицирала на конкурс и од новембра месеца на
поменутом одсеку има статус научног сарадника
истраживача.
***
Ученици и наставници школе су имали прилику да 23. октобра присуствују извођењу
Пучинијеве опере „Тоска“у Српском народном позоришту. Организатор и вођа пута била
је Кинга Лошонц.
***
На Општинском такмичењу у стоном тенису, одржаном 24. октобра у Сенти, Стефан
Комлушан је заузео 1. место а Хунор Месарош 2. место.
***
На Окружном такмичењу у стоном тенису, одржаном у 24. 10. у Кикинди, мушка екипа је
освојила 1.место ( Комлушан Стефан IV2, Месарош Хунор IV5), женска екипа такође 1.
место (Миловановић Ивана II2,Сорад Хенриета II3,Вејновић Ивана III1).
Стефан Комлушан и Ивана Вејновић заузели су 1. место и у појединачној категорији.
***
Овогодишња „бруцошијада“ у организацији ученичког парламента одржана је 24. октобра
у фискултурној сали.
***

С циљем евалуације а потом и унапређења пројекта двојезичке наставе, у периоду између
24. и 28. октобра обављено је тестирање ученика билингвалних одељења из српског језика
и математике а 10. и 14. новембра из мађарског језика и математике.
***
Наставници и стручни сарадници су 25. октобра у просторијама школе похађали семинар
„Асертивном комуникацијом до успеха“.
***
Овогодишњи, 59. међународни сајам књига у Београду одржавао
се под слоганом „Време је за књигу“. Земља почасни гост била је
НР Кина, која је под слоганом „Књига продубљује пријатељство,
сарадња гради будућност“ представила своју културну баштину и
савремену културу. Пратећим програмима на Сајму обележена су и
три јубилеја : 200 година од изласка првих дела Вука Караџића, 150
година до рођења Бранислава Нушића и 100 година од почетка
Првог светског рата.
Под руководством професора Јована Гашовића, наши
ученици су и ове године, на школски дан 30.октобра
посетили штандове Сајма. Заслуга професора Гашовића није
само труд око организације присуства наших ученика овом
културном догађају, него и обезбеђење средстава за набавку
књига. Наравно, Школа је предузећима NEO - DISPLAYS
DOO SENTA
и ПОЉОПРИВРЕДНОЈ СТРУЧНОЈ
СЛУЖБИ СЕНТА, који су умели да процене добробит оваквих акција за сенћанско
образовање, упутила захвалнице за донирана новчана средства.
***
На Општинском такмичењу у рукомету, одржаном током октобра у Сенти, женска екипа
је освојила 1. место. Чиниле су је : Клаудија Барањ, Кристина Балиж, Ченге Балаж,
Кристина Кошик, Александра Пурић, Николет Мучи, Катарина Вајагић, Ивон Рацко и
Шара Чувик.
***
Захваљујући успешној сарадњи са зЕтном и ове године смо се укључили у одвијање XI
зЕтна књижевног фестивала, који је трајао од 6. до 8. новембра. Програме фестивала, који
је одлуком Националног савета Мађара проглашен манифестацијом од посебног значаја,
подржали су Покрајински секретаријат за културу и информисање, Покрајински
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, локална самоуправа, као и
фондације „Бетлен Габор“ и „Секереш Ласло“. Одвијали су се у Кући стваралаштва,
Градској библиотеци у Чоки, „Сенћанској гимназији“ и О.Ш. „Чоконаи Витез Михаљ“.

Гости фестивала били су ствараоци : Петер
Божик, Јанош Чепреги, дрМаријаш Ото, Ото
Фењвеши, Балаж Ђере, Калман Јодал, Арпад
Колар, Тамаш Корпа, Слобдан Тишма, Чаба
Сеги, Јанош Литауски, Марта Јожа и Мелинда
Сакач. Програми су обогаћени и отварањем
изложбе под називом „Uncool Project“и
камерним концертом.
Током књижевног сусрета под називом „Csempész,
alteregó s versbetét”, уприличеног 7. новембра у
свечаној сали наше школе, са песником, прозним
писцем , преводиоцем и уредником часописа Ex
Symposion, Петером Божиком, разговарали су писци
Роланд Орчик и Арпад Нађабоњи.

Поздравну реч је одржала професорица
мађарског језика и књижевности Аранка
Јухас, која је и представила писце. Стихове
Петера Бoжика говорила је ученица Река Тот
а након тога је уследио занимљиви разговор
писаца.
Божик Петер је аутор више збирки песама (Visszakézből, Vérpuding, Gourmandiai
partraszállás) романа „Csantavéri Orlandó“, „ Az Attentátor“, збирке новела „A pálinka
dicsérete és más történetek“. Покретач је и уредник часописа EX Symposion. Добитник је
низа награда међу којима и оних које носе имена писаца Тибора Дерија и Шинка Ервина

Писац, преводилац и критичар, уредник часописа, Роланд Орчик је и добитник награда и
стипендија које носе имена Фалудија, Шинка Ервина , Сивери Јаноша а наставник у нашој
школи и писац Арпад Нађ Абоњи је двоструки добитник награде „Сирмаи Карољ“.

***
У пратњи професора историје Јована Гашовића, ученици су 13. новембра посетили
изложбу архивских докумената „Млада Босна и сарајевски атентат“, која је поводом
обележавања 100 година од почетка I светског рата, приређена у изложбеној сали Дома
културе у Сенти.
***
Под менторством професорице Илдике Фаркаш наши ученици су у периоду 17-21.
новембра учествовали у он-лајн такмичењу "Дабар". Ученица Николета Шојмоши (I2)
пласирала се на напредно такмичење, које се одржава 24. јануара у Новом Саду.
***
На Општинском такмичењу у кошарци, одржаном 17. новембра у Сенти, мушка екипа
Сенћанске гимназије освојила је 1. место.
***
Na Државном првенству у стоном тенису,
одржаном 19. новембра у Трстенику, мушка екипа
Сенћанске гимназије освојила је 3.место.
Екипу су чинили Стефан Комлушан (IV2) и Хунор
Месарош (IV5)

Женска екипа у саставу : Миловановић Ивана (II2),
Сорад Хенриета (II3) и Вејновић Ивана (III1)
освојила је такође 3.место

У појединачном пласману
заузела 2. место.

Ивана Вејновић

је

***
Професор историје Јован Гашовић 20. новембра је у Градској библиотеци у Чоки одржао
предавање „Србија 1914. године“ .
***

На 20. матинеу немачке поезије, одржаном 22. новембра у Новом Саду, ученица Ксенија
Гарић освојила је 2. место у категорији рецитације.
***
На такмичењу из историје, које је 22. новембра у Суботици организовало Удружење
просветних радника Мађара северне Бачке, наша екипа је освојила 4. место. Тема
овогодишњег такмичења био је I светски рат а у њеном познавању такмичили су се Чила
Кокаи, Адам Домонкош и Виктор Домонкош. Ментор је био професор историје Тибор
Патаки.
***
Како се књижевна награда „Карољ Сирмаи“ за збирку
приповедака на мађарском језику додељује сваке две године,
након увида у двогодишњу књижевну продукцију, жири у
саставу Јанош Бањаи, Бела Чорба и Ласло Геролд, на седници
одржаној 26. новембра једногласно је донео одлуку о
проглашењу писца (и наставника мађарског језика и
књижевности у нашој школи) Арпада Нађабоњија за лауреата.
Награда му је додељена за збирку прича „Колумбо и ја“.
Свечано уручивање награде одвијало се у Културно-информативном
центру „Лукијан Мушицки“ у Темерину и пропраћено је и
отварањем ретроспективне изложбе слика Јожефа Ача.
Током свог казивања, председник жирија Јанош Бањаи је нагласио
да им није било тешко донети одлуку јер збирка „Колумбо и ја“
располаже високим уметничким вредностима.
Након свечане доделе и захвалне беседе писца, присутна публика је
могла чути и две новеле из награђене збирке на српском и
мађарском језику, потом и музички концерт Жужане Сабо и Филипа
Оченаша.
***
Општинско такмичење у одбојци одржано је 27. новембра у Сенти. Мушка екипа наше
школе заузела је 1.место а женска екипа 2. место.
***
На такмичењу интердисциплинарног карактера,
које у славу нобеловца Сент Ђерђи Алберта већ
традиционално
организује
Сегедински
универзитет, нашу
школу су ове године
представљали Каролина Ханак (III7), Адам
Сабо ( III7) и Ласло Селеш (III6).
Време и место одвијања такмичења било је 28-

29. новембар, Сегедин, а наши ученици су посебно похваљени због припремљеног филма,
који је плод и менторског рада наставника физике (Лаура Ароксалаши) хемије (Илдико
Маријаш) и биологије (Моника Рожа Шипош).
***
На 15. по реду регионалној „ТУДОК“ конференцији,
одржаној 29. новембра у Новом Саду, ове године нашу
школу представљало је чак 11 ученика, који су
припремали и на конференцији презентовали радове из
различитих
научних
дисциплина.
Ученице
билингвалног 3.7 одељења Агнеш Балог, Клаудија
Барањи, Соња Белец, Жока Томашић и Тимеа Вереш,
под менторством професорице Илдико Маријаш
припремиле су радове у склопу секција из медицине,
хемије и заштите животне средине. Георгина Чилаг и
Марија Бурањ су припремале радове из области психологије (ментор Олга Хајнрих), Ана
Фабијан и Лила Варга Велез из области мађарског језика (ментор Аранка Јухас), Виктор
Домонкош и Леа Пејин из историје (ментор Тибор Патаки).

На државну ТУДОК конференцију, која се
одржава у Мишколцу 2015. године, пласирале
су се 4 ученице: Жока Томашић, Марија
Бурањ, Тимеа Вереш и Георгина Чилаг.

***
Ученици одељења II, III и IV разреда на мађарском наставном језику 2. децембра су у
Дому културе погледали представу “Мишоловка“ у извођењу Сенћанског мађарског
камерног позоришта.
***
Свети Никола (Szent Miklós), светац католичке и
православне цркве, добротвор и заштитник деце,
помораца, пекара, рибара, затвореника, трговаца,
путника и сиромашних, обележава се 6. децембра
(Mikulás-nap) јер је по легенди у ноћи између 5. и 6.
децембра доброј деци доносио поклоне.

У организацији ученичког парламента, већ традиционално у нашој
школи на тај дан парламентарци и хористкиње, уз звуке песме
„Jingle bells“ обилазе учионице и деле чоколадице. Ове године
пратила их је и директорица школе. Након тога окитили су и
школску јелку.

***
На такмичењу из математике „Фекете Михаљ“, одржаном у Сенти
6. децембра, ученица II4 одељења Александра Лалић успела је да
се пласира на следећи ниво такмичења, које има међународни карактер а одржава се у
Суботици током априла месеца. (ментор Силвија Нађ)
***
„Подршка злостављаном детету“ био је трећи овогодишњи семинар, који је организован у
просторијама школе 6. децембра.
***
У школској библиотеци смо 12. децембра
обележелили један значајан књижевни јубилеј, 150
година од рођења Бранислава Нушића.

Садржај програма, намењеног ученицима II1 и II2
одељења, осмишљен је тако да едукује али и да на
духовит, занимљив и неуобичајен начин осветли лик
великог српског комедиографа.
Oдабрани ученици III1, III2 и III6 одељења одржали су
презентације о појединим сегментима Нушићевог
књижевног опуса : Нушићев живот у историјском
контексту и целокупан књижевни опус, комедиографски
рад у светлу оновремене и савремене књижевне критике,
особености комедије „Народни посланик“, Нушићева
„Реторика“.

Талентоване глумице Камерне сцене „Мирослав Антић“,
ученице IV 1 одељења Ђурђина Самарђић и Јована
Булатовић, у адекватним костимима и уз импровизовану
сценографију и реквизите , одиграле су призор из
„Госпође министарке“.

Глумац КС „Мирослав Антић“ Себастиан Губик био је задужен за
конферансу, која је концепцијски обједињавала делове програма и
допуњавала их анегдотама из Нушићевог
живота.
У завршном делу програма ученица I1 одељења
Ана Бали говорила је своју беседу а глумице
Ђурђина Самарђић и Јована Булатовић
импровизовале су испраћај публике у духу
„Госпође министарке“.
***
Наша школа ове године није учествовала на региналном
такмичењу из предузетништва „Пословни изазов“, које је
одржано 10. децембра у Новом Саду.

Међутим, наш ученик Александар Петров, који је на
августовској конференцији организације Достигнућа
младих у Србији постао тзв. „активни алумни“ као
троструки финалиста такмичења „Пословни изазов“,
учествовао је у организацији такмичења.
Задатак „активног алумнија“ је да доприноси реализацији
програма Достигнућа младих у Србији, подстиче дух
предузетништва и мотивише ученике на стварање везе
између школског, студентског и пословног живота.

***
Александар је и један од 30 најуспешних учесника на конкурсу „Моја
прва апликација“, који је објавилo удружење „Iserbia“ уз подршку
Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Циљ пројекта је усавршавање младих у области информационих
технологија а учешће је подразумевало израду бизнис плана. То је
Александру омогућило првобитни пласман међу 70 учесника.
Овај пласман је резултирао добијањем стипендије за похађање курсева
из предузетништва и самосталног креирања андроид апликације.
Након полагања тестова и успешне израде апликације под називом
„Therapy alarm“ Александар се нашао међу 30 најуспешнијих у
Србији чија апликација је постављена на профил iSerbia Google Play .

***
У Завичајној фондацији „Стеван Сремац“ 12 децембра је
одржано предавање на тему „Сарајевски атетнтат и узроци
I светског рата“. Предавач је био др Ђорђе Ђурић а
домаћин вечери Јован Гашовић, професор историје у
нашој школи.

***
Општинско такмичење из математике је одржано 13. децембра. На окружно такмичење
пласирало се чак 10 ученика (освојено прво и друго место на такмичењу за први и други
разред, прво место на такмичењу за четврти разред). Тако су учесници окружног
такмичења из математике Василије Мијић, Ласло Тот, Валентина Мијић, Акош Молнар,
Доминик Хајнрих, Марко Суботић, Иван Марчета, Даниел Балинт, Јована Ненадић и
Никола Смиљански.
***
Ученички парламент је између 15. и 17. децембра организовао хуманитарну акцију
прикупљања школског прибора и играчака за незбринуту децу.

***
На самом почетку другог полугодишта, поводом
школске славе Св. Саве, у свечаној сали школе 27.
jануара одржана je традиционална свечаност, коју је
ове године припремила наша школа за наставнике и
ученике свих сенћанских школа.

Захваљујући преданости професорице Кинге Лошонц, ни ова
свечаност се није могла замислити без учешћа гимназијског
хора. Светосавску беседу одржала је директорица школе Ева
Ујхази а церемонију освећeња славског колача обавио је
сенћански парох презвитер Далибор Зарић, уз учешће ученика
и директора сенћанских школа. Након пригодног програма у
извођењу ученика „Сенћанске гимназије“ настављено је и
традиционално дружење наставника уз послужење, славско
жито и колач.

***
На војвођанским предквалификацијама за девето по реду информатичко такмичење за
талентоване ученике „Нојман Јанош“, одржаним 22. јануара у Сенти, ученица Дора
Рекецки освојила је 1. место у категорији образовног програма. (ментор : Илдико Фаркаш)
***
На традиционалном такмичењу под називом „2015 минута малог фудбала између ученика
и наставника“, одржаном 22-23. јануара у Гимназији „Костолањи Деже“ у Будимпешти,
учествовала је и екипа Сенћанске гимназије у саставу : Мате Шандор, Виктор Кобрехел,
Криштоф Хорват и Даниел Поч.
***
На предквалификационом такмичењу из правописа „Имплом Јожеф“, одржаном 30.
јануара у Сенти, ученик Кристиан Крежо освојио је 3. место а Река Катона 1. место.
(ментор : Аранка Јухас)
***
На окружном такмичењу из математике, одржаном 31. јануара у Сенти, ученици су
постигли следећи пласман : Ласло Тот: 2.место ; Марко Суботић: 5. место ; Иван Марчета:
7. место ; Даниел Балинт: 8.место ; Никола Смиљански: 5.место, Јована Ненадић: 6.место.

***
Ученица Анита Лацко освојила је 2. место на меморијалном „Кири“ такмичењу из
математике, одржаном 6. фебруара у Сенти, и тиме постигла пласман у квалификације за
виши ниво такмичења у Солноку у Мађарској. (ментор: Елвира Шипош)
***
Ученици одељења на српском наставном језику 9.
фебруара су погледали представу „Шмизле“ у режији
Бранка Вучетића и извођењу глумаца Камерне сцене
„Мирослав Антић“ .

Поред осталих глумаца Камерне сцене, актери су били и наши
ученици Ђурђина Самарђић, Јована Булатовић, Анка Берић и
Себастиан Губик.
***
На општинском рецитаторском такмичењу на мађарском језику, одржаном 19. фебруара у
Сенти, Габор Баги је освојио посебну награду а Мелинда Хорват и Силвиа Хорват 2. и 3.
место. (ментор: Аранка Јухас)
***
У организацији Завичајне фондације ''Стеван Сремац''
20. фебруара је одржана промоција књиге „Патријарх
Георгије Бранковић и његово доба“ Горана Васина,
професора на Филозофском факултету у Новом Саду.
Поред аутора, у промоцији су учествовали мр Ненад
Нинковић и професор историје у нашој школи Јован
Гашовић, као домаћин вечери.
***
Наши ученици су учествовали и на војвођанским квалификацијама математичког
такмичења „Зрињи Илона“ 20. фебруара у Сенти. Виктор Вукосављев је освојио пето а
Доминик Граца 6. место. (ментори: Силвиа Нађ и Елвира Р. Шипош)
***
Други пут по реду, у згради Сенћанске гимназије 21.
фебруара је организован мини сајам образовања за
ученике све три школе, а позвани су и ученици
околних средњих школа. Сајам се одвијао у периоду
од 10 до 14 часова а учествовало је седамнаест
излагача из Суботице, Новог Сада, Београда, Бачке
Тополе и Кикинде.

Током сајма представили су се Учитељски факултет на
мађарском наставном језику, Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и тренера, Економски факултет, Висока
техничка школа струковних студија из Суботице, из Новог Сада
Технолошки факултет, Пољопривредни факултет, Висока
пословна школа струковних студија, Природно-математички
факултет, Факултет за правне и пословне студије „др Лазар
Вркатић“, Фармацеутски факултет Европског универзитета,
Факултет за европске, правно-политичке студије као и
Универзитет Едуконс из Сремске Каменице, потом Факултет за
биофарминг из Бачке Тополе, Висока школа струковних студија
за образовање васпитача из Кикинде, Висока школа за пословну
економију и предузетништво и Правни факултет за привреду и
правосуђе а из Београда, као и Висока медицинска школа
струковних студија „Милутин Миланковић“.

Став организационог одбора је да је „овакав вид
окупљања и представљања факултета препознат
као најефикаснији у пружању информација
нашим ученицима.“
Информације о овом догађају појавиле су се и у
медијима на српском и мађарском језику.

***
Након што је током школске године 8 група ученика прошло три круга такмичења, на
меморијално „Кири“ такмичење из области хемије и заштите животне средине, одржано у
Суботици 21. фебруара, квалификовале су су 4 екипе, које су постигле следећи пласман :
Рената Бала, Јудит Тертели, Дора Тертели – 2.место ; Александра Лалић, Оршоља Чабан и
Река Меасрош – 3.место ; Каролина Ханак, Жока Томашић и Тимеа Вереш – 3.место,
Кристина Балиж, Доминика Дудаш и Ана Тертели – 4. место. (ментор : Илдико Мариаш)
***
На општинском рецитаторском такмичењу на српском језику, одржаном 23. фебруара у
Сенти, учествовале су ученице Ана Бали, Ђурђина Самарџић, Ивана Вејновић, Јелена
Ђуровић, Татјана Јанковић и Милена Зораја. Ана Бали је освојила 3. место.
(ментори: Андреа Беата Бицок и Ирина Медић)
***
Наши ученици су ове године доспели и до завршног нивоа такмичења у правопису
„Имплом Јожеф“, које је одржано 27-28. фебруара у Ђули у Мађарској. Кристиан Крежо
је освојио 5. место. (ментор: Аранка Јухас).
***

Такмичење Књижевна олимпијада на општинском нивоу одржано је 1. марта у нашој
школи као домаћину, а наши ученици се се показали врло успешним. На окружни ниво
такмичења пласирало се чак 6 ученика : Валентина Мијић, Ана Бали, Маја Умичевић и
Тања Вучковић из првог разреда, Милена Зораја из трећег разреда и Катарина Батанчев и
Тамара Драгутиновић из четвртог разреда.
***
Професор историје у нашој школи Тибор Патаки 9. марта је у Дому стваралаштва
одржао научно-популарно предавање под називом Наполеон Бонапарта. Следећег дана у
Градској библиотеци у Фекетићу одржао је исто предавање.
***
Према извештају представника ученичког парламента
Сенћанске гимназије, Дан заљубљених у Сенћанској
гимназији овако је изгледао:
„Ученички парламент је изгласао да и
ове школске године, поводом Дана
заљубљених, постави кутију у холу
школе у којој су убациване поруке
инспирисане тим даном.
Кутија је постављена у понедељак 09.02. а парламентарци су у среду
11.02. ходнике школе украсили срцуленцима, балонима и разним
украсима које су сами израдили на часу ликовног. У петак 13.02. за
време трећег и четвртог часа поруке су подељене онима којима су биле
намењене“.

***
Ученици II1 и III6 одељења 12. марта су учествовали и на такмичењу из математике
"Мислиша" на школском нивоу. (ментор : Силвиа Нађ)
***
Међуопштинско такмичење Заштита потрошача,
које већ традиционално организује Средња економска
и трговинска школа, одржано је 12. марта у свечаној
сали. Учесници су били и наши ученици а у жирију је,
поред представника општинске
организације у
области заштите потрошача, представника предузећа
„Сентапромет“ и професора Економске школе, била и
Марија Колар, педагог наше школе.

Под менторством професорице Илдико Мариаш
седам ученика је припремило 5 радова за ово
такмичење.

Резултати наших ученика били су следећи: друго
место су заузели Агнеш Пек и Доминик Граца из
II6 и III7 одељења, треће место Соња Белец и
Клаудија Барањи, такође из III7 одељења.
Александар Петров је освојио Посебну награду а
Агнеш Балог Похвалу.
***
Успешно учешће на општинском такмичењу из српског језика, одржаном 14.марта у
Сенти, имала је ученица Тања Вучковић, која се пласирала на окружни ниво.
***
Истог дана, на општинском такмичењу из мађарског језика наши ученици су постигли
следеће резултате : у првом разреду Река Катона је заузела 1. место, Адриен Беседич друго
а Кристина Хорват Катаи 3. место ; у другом разреду Хорват Мелинда је заузела друго а
Акош Корпонаи 3. место. Биач Золтан је у категорији трећег разреда заузео 1. место, као и
Ирис Ковач, у четвртом разреду. Сви ови ученици постигли су пласман на окружни ниво
такмичења.
***
Наредног дана, 15. марта у Кикинди је одржано окружно такмичење из страних језика. У
знању енглеског језика такмичили су се Кристина Кошик, Виктор Кобрехел, Кристина
Балиж, Евелин Дупак и Себастиан Губик, који је освојио 3. место и пласирао се на
републички ниво такмичења.
***
У знању немачког језика истог дана такмичили су се Ксенија Гарић и Адам Домонкош.
Ксенија Гарић је освојила 3. место и пласирала се такође на републичко такмичење.
***
На позив Педагошког завода Војводине, као представници школе која учествује у
пројекту билингвалне наставе, Силвија Нађ и Илдико Мариаш учествовале су у округлом
столу под називом Евалуација пројекта билингвалне наставе,
који је одржан 17. марта у Скупштини АП Војводине и на ком су
презентовани резултати тестирања ученика и анкетирања
наставника који су укључени у пројекат билингвалне наставе.
***
Ученица Дора Рекецки, која је у јануару успела да се пласира на
највиши ниво информатичког такмичења „Нојман Јанош“,
које је одржано у Сексарду у Мађарској од 19-21. марта. Наша
ученица је своје учешће окончала освојивши 3. место у
категорији образовних софтвера. (ментор: Farkas Ildikó)

***
Ученице Тимеа Вереш, Жока Томашић, Георгина
Чилаг и Мариа Бурањ, које су на регионалном
такмичењу избориле то право, учествовале су на
15. државној конференцији истраживачких
радова ученика (TUDOK), која се одржавала 2021. марта у Мишколцу у Мађарској.
(ментори: Илдико Мариаш и Олга Хајнрих)

***
Као и претходних , и ове године смо у школској библиотеци обележили
21. март - Светски дан поезије (дан раније).
Ове године су наши најбољи рецитатори говорили
само стихове највећих светских и српских песника.
Тако су ученици IV1 и IV2 одељења, који су чинили
публику овог малог књижевног догађаја, могли да
слушају
песме
нобеловаца
попут
Виславе
Шимборске, Јарослава Сајферта, Јосифа Бродског,
Пабла Неруде, као и песме Милоша Црњанског, Жака
Превера, Рилкеа, Диса, Вијона и незаобилазног
Антића. Говор поезије праћен је музиком Кортазара, Дворжака, Боре
Дугића, Клајдермана.

Вокално инструменталне композиције у извођењу
ученица Јудит Тертели, Реке Тот и Ане Бали оплемениле
су уметнички доживљај. Прву је компоновао Томас
Морли на Шекспирове стихове а другу Бетовен на
Гетеове стихове Наравно, све је то било могуће само уз
подршку инвентивне наставнице музичке културе Кинге
Лошонц.
Нина Добша је током конферансе
успела да
проблематизује питање читаности и публиковања поезије младих аутора,
што је, поред постизања естетског доживљаја и подстицања читања, био
један од циљева часа.

***
Традиционално такмичење познато под називом Уметничка смотра средњошколаца
(КМВ), на ком такође редовно учествују наши ученици, ове године је одржано 21. марта.
Пласман на следећи ниво постигли су: Леа Пејин, Луца Поша, Фани Дупак, Кристина
Хорват Катаи, Дора и Јудит Тертели.

***
Након учешћа на општинском такмичењу из историје, одржаном 21. марта, ученица IV1
одељења Тамара Драгутиновић и ове године је успела да се пласира на окружно
такмичење
***
На промоцији књига „Револуција“ Марка Ковачевића и
„Ћутања пре полета“ Јелене Милошев, која је одржана у
оквиру Пролећних дана Бранковог кола 25. марта у Градској
библиотеци у Новом Саду, у улози критичара и рецензента
наступила је наставница српског језика и књижевности у
нашој школи Беата Бицок.
***
Волонтери Црвеног крста и ученици наше школе
Норберт Тот и Адам Сабо, као и педагог школе Марија
Колар, похађали су семинар за рад на анимацији и
мотивацији
добровољних
давалаца
крви
у
организацији Црвеног крста и Завода за трансфузију
крви Војводине, који се одржавао током 26. и 27.
марта у Сенти.

***
На окружном такмичењу Књижевна олимпијада, одржаном 28. марта у Гимназији „Душан
Васиљев“ у Кикинди, учествовало је чак 6 наших ученика. Тамара Драгутиновић је
постигла пласман на републички ниво.
***
У периоду од 27. до 29. марта у Сенти је одржан
овогодишњи хемијски камп за ученике са подручја
Карпатског басена. Нашу школу су представљали: Ласло
Селеш, Вивиен Шимон, Арпад Кечкемети, Ана Тертели и
Иштван Мењхарт.

Није чудно да се хемијски камп завршава периодним
системом елемената, али овај је био израђен од мафина.

***
Невладина омладинска организација „Унија средњошколаца“, пуноправна чланица
Европске уније средњошколаца, и ове године је организовала јавну расправу на тему
учешћа средњошколаца и средњошколки у доношењу одлука које се њих тичу.
Јавној расправи, организованој 2. априла у Суботици, присуствовали су представници
ученичких параламената из Суботице, Кањиже, Кикинде, Сенте, Аде, Врбаса, Апатина и
других места, а наше парламентарце представљала је Тамара Атлагић.
***
Истог дана у Сенти је одржано такмичење под називом „Шта знаш о здрављу“, на ком је
екипа „Сенћанске гимназије“ освојила 3. место. Екипу су чинили Јудит и Дора Tертели,
Вивиен Шимон, Мариана Драгић и Рената Бала.
***
Лалић Александра је учествовала на 24. међународном такмичењу из математике,
одржаном између 8. и 12. априла у Суботици. (ментор : Силвија Нађ)
***
На републичком нивоу такмичења из страних језика, која су одржана 19. априла у XIII
и XIV београдској гимназији, ове године имали смо два такмичара, Ксенију Гарић из
немачког језика и Себастиана Губика из енглеског језика.
***
У просторијама Завичајне фондације ''Стеван Сремац'' 17.
априла је одржана историјска трибина о Другом српском
устанку. О теми је говорио мр Ненад Нинковић са катедре
за историју Филозофског факултета у Новом Саду а
домаћин вечери био је професор историје у нашој школи
Јован Гашовић.

***
У организацији Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне заједнице,
23 априла је у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у
Новом Саду одржан скуп билингвалних наставника под
називом „Размена примера добре праксе и ИКТ у
билингвалној учионици“, на ком су реализатори
билингвалне наставе представили своја искуства.

Међу учесницима су били и наши професори Силвија
Нађ, Илдико Мариаш и Миливоје Мандић.

***
У организацији Завичајне фондације „Стеван
Сремац“
24. априла је одржана промоција
песничке збирке
„Насељавање празнине“
песникиње и наставнице српског језика и
књижевности у нашој школи Беате Бицок, за коју
је почетком године награђена
Специјалном
наградом „Стражилово“.

У представљању књиге учествовале су Јелена Милошев и
Снежана Сабљић, као и ученици „Сенћанске гимназије“
Ђурђина Самарђић и Себастиан Губик. Наравно, и у
публици су били ученици, садашњи и бивши професори
наше школе.

Након пријатног догађаја, окружена пријатељима и
поштоваоцима, усхићена песникиња је потписивала први
ауторски рад.

***
Финале Уметничке смотре средњошколаца (KMV), ове
године 48. по реду, одржано је у Бечеју од 24. до 26.
априла.
И овај пут наши ученици су се нашли међу лауреатима.

У оквиру књижевних награда Луца Поша је заузела
1. место у категорији публицистике а Леа Пејин 3.
место у категорији новеле.

У оквиру другог сегмента такмичења, у категорији музике
компоноване на познате стихове, Кристина Хорват Катаи,
Дора и Јудит Тертели такође су заузеле 3.место.

***
На окружном такмичењу из мађарског језика одржаном 25. априла, Ирис Ковач је
заузела 2. место, Золтан Биачи 2. место, Кристина Хорват Катаи 2. место, Мелинда Хорват
1. место, Река Катона такође 1. место.
***
На Окружном такмичењу из српског језика учествовала је ученица Тања Вучковић.
***
У Суботици је 28. априла одржано интердисциплинарно такмичење под називом
„Умрежавање наставних предмета“ (Tantárgyháló), које организује часопис „Új kép” за
знатижељне средњошколце, спремне да се испробају у интердисциплинарној тематици. На
овом такмичењу наши ученици Акош Карпонаи и Адам Гујаш освојили су награду
публике.
***
Убрзо након промоције своје песнчке књиге, Беата Бицок је
заједно са Јеленом Милошев учествовала у представљању
стваралаштва песникиње Зорице Ћираковић. Учешће у
књижевној вечери, која је уприличена 8. маја у Завичајној
фондацији „Стеван Сремац“, узела је и ученица III1 одељења
Милена Зораја, која је говорила стихове из више песничких
збирки Јелене Милошев.

***
Такмичење Књижевна олимпијада на
републичком нивоу организовано је 9. маја
у предивном здању Карловачке гимназије.
Једна од учесница била је и наша ученица
Тамара Драгутиновић.

***
Наставници школе који предају у билингвалним
одељењима, присуствовали су и трећој конференцији
посвећеној пројекту билингвалне наставе, која је
одржана 12. маја у згради Скупштине АП Војводине а
којој је присуствовао и покрајински секретар за
образовање Михаљ Њилаш.
***
На републичком такмичењу из мађарског језика, одржаном 16. маја, Ирис Ковач је
заузела 2. Место. Исти резултат је постигла и Мелинда Хорват.

***
Тринаеста
по реду „Гениус“ конференција
одржана је 16. маја у Гимназији „Светозар
Марковић“ у Новом Саду. У склопу секције за
биологију ученица Балог Агнеш освојила је 1.
место. (ментор : Илдико Мариаш)
Истог дана је одржано и III такмичење из области
заштите потрошача на покрајинском нивоу, на
ком су наши ученици такође побрали успехе :
Кладудиа Барањ – истакнуту 1. награду, Агнеш
Пек, Доминик Граца и Соња Белец такође 1.
награду а Александар Петров 3. награду.

***
Овогодишњи, пети по реду Међународни Фестивал
памети, током ког се 1200 ученика из 12 европских
региона земаља такмичило у креативности, окончан је 17
маја свечаним проглашењем победника у сали Скупштине
АП Војводине.

Покрајински секретар за образовање Михаљ Њилаш
поздравио је присутне, међу којима су били ученици и
професори, чланови међународног жирија, угледни гости из
земаља учесница, амбасадори и представници медија, као и
наши ученици Ласло Селеш и Акош Кoрпонаи, који су се,
према процени жирија директно пласирали у финале.

Сви такмичари су добили дипломе и слагалицу „Дорис“,
Слагалица је предата и професорима, који су несумњиво
подстицали и одржавали интересовање ученика, самим
тим и успех овог несвакидашњег такмичења.

Међу њима је била и наша професорица Силвија Нађ.

***
Као и претходних година, наши ученици су учествовали и у
Матурантској паради 2015. Заједно са матурантима других
средњих школа 22. маја су на градском тргу плесали за
Европу. Без обзира на чињеницу да се овогодишња парада
одржавала на дан самог испраћаја матураната, наши ученици
су се одазвали у великом броју.

***
И коначно, 22. маја од 16,30 часова започета је церемонија
свечаног испраћаја још једне генерације ученика „Сенћанске
гимназије“. Након посљедњег разредног часа и испраћаја од
стране ученика трећег разреда, уследило је последње
школско звоно, дефиле кроз центар града, свечана академија
и додела похвалница и књига најуспешнијима.

А за најуспешније међу успешнима, односно за најбоље ученике генерације 2011/2015.
проглашени су :

Тамара Драгутиновић
(на српском наставном језику)
и

Ласло Булатовић
(на мађарском наставном језику).

***
И након одласка матураната не прекида се
континуитет ангажовања наших ученика на разним
тамичењима истраживачког карактера. Наследници
настављају стазама својих успешних претходника.

Већ 30. маја, на научном такмичењу кроз израду
постера
са
петоминутним
презентацијама
у
Будимпешти учествовали су Агнеш Балог, Клаудиа
Барањи, Соња Белец, Жока Томашић (ментор: Илдико
Мариаш), као и Агнеш Пек и Доминик Граца.
Сви такмичари су ученици билингвалних III7 и II6 одељења.
Агнеш Балог је освојила 2. место а Агнеш Пек и Доминик Граца 3. место
***
Током целе године наши ученици су учествовали и у онлајн такмичењу „Хемија на
страним језицима“ (енглески). Сва четири кола такмичења прошли су Агнеш Балог из III7
одељења, Адам Шерфезе из II6 одељења и Виктор Михок такође из II6 одељења.
(ментор: Илдико Мариаш)
***
У другом онлајн такмичењу под називом „Потражи у томе хемију“ такође сва четири кола
такмичења прошао је Акош Карпонаи и заузео 12. место међу педесет такмичара.
***
Школска година се завршила прелепом, али
заслуженом наградом за ученике III7 одељења Жоку
Томашић, Адама Сабо, Агнеш Балог. Соњу Белец и
Теодору Бата, као и за њихове професорице Илдико
Мариаш и Силвију Нађ.

Они су имали прилику да се у Сегедину 13. јуна сусретну са
биофизичарем Ервином Нехером, који је 1991. године, заједно са
Бертом Сакманом, добио Нобелову награду за физиологију или
медицину, конкретно „за развој техника које доказују да јонски
канали постоје у стручној мембрани, што могућава проучавање
њихових својстава“.

Сусрету је присуствовала и др Ева- Марија
Нехер, чувена биохемичарка и супруга
нобеловца.

***
И истим темпом стижемо до 19. јуна, па поново од 1. септембра, када Сенћанска гимназија
прима још једну нову генерацију будућих победника.

