
2019/20. школска година 
 
 

И ове године су поједини ученици Сенћанске гимназије активно проводили лето у 

креативним активностима и дружењу. У пратњи професора Игора Марковића, од 12. до 

18. августа боравили су у  стваралачком кампу DEMO Wood у Токају у Мађарској. 

 

 

 

 

 

*** 

 

Поводом обележавања Дана града Сенте 11. 

септембра је у сарадњи СКЦ-а „Стеван 

Сремац“, КОЦ-а Турзо Лајош“ и Градске 

библиотеке „Карло Бјелицки“ из Сомбора у 

просторијама Српског културног центра 

одржана промоција књиге „Битка код 

Сенте“. Поред аутора Милана Степановића, 

о књизи је говорио и наш професор Јован 

Гашовић.  

 

 

 

 

*** 

У оквиру пројекта каријерне оријентације ученици одељења четвртог разреда на 

мађарском наставном језику 17. септембра су у просторијама Центра „Bee Home“ имали 

прилику да чују излагања дипл. инжењера пољопривреде Жолта Лалића,  информатичара 

Акоша Терека, др Иде Хорват и дипл. правнице Жофије Ленђел. 

 

*** 



У просторијама наше школе током 18. септембра снимани су кадрови за емисију 

„Грађанин“, која се редовно емитује на другом програму РТС-а. О образовању, 

мултикултуралности, плановима и проблемима говорили су ученици, наставници, стручни 

сарадници и директорица школе.  

 *** 

Други циклус предавања у оквиру каријерне оријентације, за ученике одељења четвртог 

разреда на мађарском наставном језику, одржали су 23. септембра у Центру BeeHome  

новинар Миклош Фехер, инжењер грађевине Лаура Ружа Фехер, инжењер саобраћаја 

Саболч Фехер и глумица Тимеа Леринц.  

 

*** 

У организацији професора историје Јована Гашовића ученици одељења на српском 

наставном језику 25. септембра су посетили  

Српску академију наука и уметности. Том 

приликом су обишли и Гелерију САНУ, где су 

имали прилику да погледају изложбену поставку 

сликара и академика Љубе Поповића.  

 

Искористили су прилику и да се сликају испред споменика кнезу Михаилу Обреновићу на 

Тргу републике. 

 

. 



*** 

 

У овогодишњем, једанаестом по реду „хемијском кампу“, одржаном у Гимназији за 

талентоване ученике "Бољаи Фаркаш“ од 27. до 29. септембра, учествовали су Мате 

Поздер, Арон Клонка и Ервин Хорват.  

 

*** 

У септембру је одржана и прва редовна 

седница Ученичког парламента. 

 

 

*** 

На општинском такмичењу у атлетици, одржаном  10. октобра, учествовале су и мушка и 

женска екипа. Женска екипа је заузела 2. место, мушка 3. место, али су појединачно 

постигнути бољи успеси: Марковљев Никола : 1. место у бацању кугле ; Николет Сабо 

Ледењи : 1. место у скоку увис ; Николета Сел: 1. место у трци на 100 метара и  девојке -  

1. место у трци 4 x100 м. 

 

*** 

У организацији „Ракоци савеза“ ученици 

Сенћанске гимназије  су 22. и 23 октобра 

присуствовали  свечаности  Gloria Victis, 

уприличену поводом годишњице мађарске 

револуције из 1956. године .  



 

Након свечаности у Спортском 

центру МОМ одвијао се сусрет 

младих, који је  завршен концертом 

групе Bagossy Brothers Company. 

 

 

 

 

*** 

 Наравно, и ове године смо организовано 

посетили Међународни сајам књига у 

Београду, 24. октобра. Вођа пута и главни 

организатор, као и сваке године, био је 

професор Јован Гашовић. И ове године 

дугујемо захвалност компанији „NEO- 

DISPLAY  DOO SENTA“  и господину 

Нестору Чобанову, који нас већ 

традиционално потпомаже у набавци књига 

приликом посете Сајму.  

 

*** 

 

 Професор историје Јован Гашовић био је 

домаћин вечери на промоцији књиге „Цар 

Јован Ненад“ др Бориса Стојковског, која је 

одржана 25. октобра у просторијама СКЦ-а 

„Стеван Сремац“. 

 

 

 

*** 



На општинском такмичењу у кошарци и баскету, одржаном 31. октобра у сенћанској 

Спортској хали, обе екипе су у кошарци заузеле 1. место, док су девојке у баскету 

освојиле 2. а момци 3. место.  

*** 

Први пут, након дугог низа година, наши стонотенисери су окончали такмичење на 

општинском нивоу, које је такође одржано у октобру месецу.  

 

*** 

По осми пут је у Сегедину 5. и 6. 

новембра, у организацији Сегединског 

универзитета, одржано такмичење 

посвећено животном путу и стваралаштву 

нобеловца Сент-Ђерђи Алберта, на којем 

учествују ученици заинтересовани за 

истраживачке активности из области 

биологије, хемије и физике.  

 

 

Нашу регију представљали су 

ученици Сенћанске гимназије Ервин 

Хорват, Арон Клонка и Енико Кош, и 

наравно ментор Илдико Мариаш.  

 

 

 

Приликом отварања приредбе, посебно их је поздравио и проф. др Ласло Дукс, 

руководилац одсека за биохемију и председник жирија. Само такмичење је отворила др 

Јудит Фендлер, која је нагласила да Сегедински универзитет старање о талентованима 

сматра својим посебним задатком, у чију реализацију спада и ово такмичење.  



 Наравно, посебан доживљај за све присутне 

представљало је предавање Жерара Муруа, 

добитника Нобелове награде за физику 2018. 

године.  

 

 

У оквиру приредбе признања су добили и ментори, који већ дуги низ година успешно 

припремају своје ученике за ово престижно такмичење, тако да су препознати њихови 

напори, уложени у бригу о талентима. Дипломе су награђеним менторима уручили др 

Јудит Фендлер, др Ласло Дукс и нобеловац Жерар Муру. 

ЧАСТ ДА ПРИМИ ДИПЛОМУ ИЗ РУКУ НОБЕЛОВЦА 

ИМАЛА ЈЕ И НАША ПРОФЕСОРИЦА ИЛДИКО 

МАРИАШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иначе, ученици су прво одмеравали снаге у електронској верзији полууфинала, док су 

само чланови 6 најуспешнијих екипа имали прилику да учествују у усменом делу 

финалног такмичења. 



 

ЕКИПА НАШЕ ШКОЛЕ 

ОПЕТ ЈЕ ПРОГЛАШЕНА ЗА 

НАЈКРЕАТИВНИЈУ!!! 

 

 

 

 

 

 *** 

Дан просветних радника и ове године је 

обележен свечаним програмом у Дому 

културе 8. новембра. Након беседе 

градоначелника Рудолфа Цегледија, 

свечани програм за просветне раднике 

извели су ученици Економско-трговинске 

школе. Потом су директори просветних 

установа доделили дипломе запосленима 

за пожртвован педагошки рад током 10, 

20, 30 и 35 година. Целокупни догађај 

протекао је у свечаној атмосфери.  

*** 

 

 

Сајам високошколских установа EDU-EXPO 

III за ученике виших одељења средњих 

школа ове године је приређен 8. новембра у 

сенћанској Хали спортова.  

 

 

 

 



*** 

На окружном такмичењу у кошарци, одржаном 14. новембра, и мушка и женска екипа 

Сенћанске гимназије освојиле су 2. место.  

*** 

На општинском такмичењу у рукомету, одржаном 15. новембра, женска екипа Сенћанске 

гимназије освојила је 3. место, док је мушка екипа заузела 4. позицију.  

 

*** 

Ученици одељења на српском наставном језику 15. 

новембра су посетили Српско народно позориште 

у Новом Саду, где су погледали представу „Злочин 

и казна“ по роману Ф.М. Достојевског. 

. 

 

*** 

По други пут, 16. новембра у Сенћанској гимназији окупило се око сто ученика 

војвођанских школа, који су учествовали на Такмичењу из хемије „Мариаш Вилмош“ и 

Такмичењу из биологије „Фабри Геза“, које је наша школа установила прошле године а 

покренуле две изузетне професорице Илдико Мариаш и Моника Рожа Шипош. 

 

 

 

 

 

 

 

 Подсећајући на намеру да овим такмичењима сваке године одајемо почаст двојици 

изузетних и заслужних педагога наше школе Вилмошу Мариашу и Гези Фабрију, 

директорица школе је изразила задовољство све масовнијим учешћем такмичара на 

такмичењу, чиме се у знатнијој мери доприноси популаризацији природних наука, 

посебно хемије и биологије.  



 

Градоначелник Рудолф Цегледи је изразио 

задовољство што организатори покрећу теме 

које скрећу пажњу, а ученици показују 

интересовање за проблеме од значаја за 

будуће генерације, као што је загађење тла 

или очување живог света.  

 

Након уводних беседа и свечаног програма 

учесници су одмеравали знање у писменом делу 

такмичења а потом су представљали разултате 

својих истраживања пред члановима жирија. 

 

 

Поред локалне самоуправе Општине Сента, 

покровитељи такмичења били су и КОЦ „Турзо 

Лајош“, Завод за културу војвођанских Мађара, 

Историјски архив Сента, Туристички савез 

Сенте, као и TM-People International Kft. 

 

 Угостили смо велики број такмичара, а наши ђаци су постигли веома лепе резултате. 

  

 Такмичење из биологије „Фабри Геза“ 

1-2. разред 

1. место: Тодор Чобанов – Марко Никочев ;  3. место:  Ервин Хорват  

Посебна награда  Никола Зековић – Петар Живанов  

3-4. разред 

1. место: Наталија Бојић – Оливера Шпирић  



Такмичење из хемије „Мариаш Вилмош“ 

 

1-2. разред  

Посебна награда: Богларка Јухас–Дороћа 

Урбан   

3-4. разред  

3. место и посебна награда Арон Клонка–

Енике Кош  

 

 

 

 

 

*** 

 

Професор историје Јован Гашовић је 16. 

новембра у просторијама СКЦ-а „Стеван 

Сремац“ одржао предавање нашим ученицима 

о овом значајном српском и сенћанском 

завичајном писцу.  

  

 

 

 

*** 

У просторијама школе 16. новембра је одржан 

семинар за наставнике страних језика. 

*** 



Директори сенћанских средњих школа, 

заједно са потпредседником Покрајинске 

владе и покрајинским секретаром за 

образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне 

заједнице Михаљем Њилашом, и чланом 

општинског већа задуженог за 

образовање Атилом Перпауером, састали 

су се са представницима Конфуцијевог 

института  21. новембра.  

 

Том приликом је договорена  сарадња између ових васпитно-образовних установа и 

Института, како би од септембра следеће године заинтересовани средњошколци, али и 

одрасли, имали прилику да се упознају с кинеском културом и језиком.  

 

*** 

Уз подршку Удружења мађарских педагога 

светло дана је угледала публикација под 

насловом „Усмеравање даровитих, 

талентованих ђака у настави хемије“ на 

мађарском језику, која представља 

заједничко ауторство наше професорице 

Илдико Мариаш и професора Гимназије 

„Бољаи Фаркаш“ Ендреа Сорада, чија 

промоција је, уз подршку Општине Сента 

одржана у Центру BeeHome  27. новембра.  

 

 

Поздрављајући присутне, одборник задужен за образовање и 

културу Атила Перпауер је истакао да се у сенћанским 

образовним установама велика пажња посвећује усмеравању 

талентованих ђака, чему је доказ и објављивање ове 

публикације. 

 

Физичар Бела Мухи, модератор промоције рекао је да ова два 

аутора спадају међу најнаграђиваније наставнике хемије, не 

само у Војводини, него на подручју Карпатског басена. 

Подсетио је и на чињеницу да у Сенти оваква традиција постоји 

још од Вилмоша Мариаша, чија је наследница Илдико Мариаш 



постала изузетан наставник, који развија иновативне методе у настави хемије, и које се све 

чешће примењују на подручју целог Карпатског басена. 

О условима и настајању књиге, о деценијском искуству на реализаији овог изузетног 

задатка говорили су аутори, Илдико Мариаш и Ендре Сорад, који су истакли да им је 

намера била да сакупљено искуство учине доступним свима, да из њега могу црпсти идеје 

како наставници, тако и родитељи и ученици. Приступајући темама усмеравања 

даровитости из различитих аспеката, али истовремено се и допуњавајући, аутори су се 

потрудили да понуде занимљиве методе, не само наставницима са савременом 

лабораторијском опремом него и онима који њоме не располажу.  

 

*** 

Професор историје Јован Гашовић је 29. 

новембра у просторијама КОЦ-а Чока 

одржао  предавање о цару Јовану Ненаду. 

 

 

*** 

Професор историје Тибор Патаки одржао је 29. новембра у Кући стваралаштва предавање 

о Ференцу Ракоцију другом. 

*** 

 

 

У сарадњи са Мађарским националним саветом 9. 

децембра смо у просторијама школе организовали 

стручни скуп наставника биологије, којем је 

присуствовао и Норберт Бенце Еђид, председник 

Педагошког одсека Мађарског биолошког друштва. Он је 

представио рад Друштва, које је деценијама организатор 

средњошколског такмичења из биологије и екологије 

„Китаибел Пал“. 

 

 



*** 

Уз помоћ Мађарског националног 

савета и Војвођанског мађарског 

савеза ученика 13. децембра су 

ученици завршног разреда на 

мађарском језику имали прилику да у 

свечаној сали школе добију корисне 

информације о високошколском 

образовању (информације везане за 

упис, припрему за пријемни испит, 

итд.)  

 

*** 

 

 

Професор историје Јован Гашовић је 13. 

децембра у просторијама Српског 

културног центра „Стеван Сремац“ одржао 

предавање о српском краљу Александру 

Карађорђевићу.  

 

 

 

*** 

Прво полугодиште завршавамо са петнаест нових 

садница у школском дворишту, које је обезбедила 

локална самоуправа. 

 

 

 

 

 

 



Друго полугодиште 

 

 

На општинском  такмичењу из математике 

одржаном 18. јануара у Сенти учествовали су 

Река Фаркаш, Шамуел Месарош, Чонгор 

Ђере, Чаба Месарош, Балинт Ереш, Андреа 

Алмаши, Марк Нађабоњи, Лорета Чузди, 

Дороћа Урбан, Богларка Јухас, Бјанка Балинт 

и Доминика Тот а на окружно такмичење су 

се пласирали Лорета Чузди, Дороћа Урбан, 

Богларка Јухас и Река Фаркаш. 

 

  

 

*** 

Ученици III3 и III4 одељења  присуствовали  су предавању на тему културног наслеђа 

одржаном  23. јануара  у центру Bee Home. Излагачи су били Жолт Лалић, Саболч Фехер, 

Николета Калаи Геблеш и Акош Терек. 

 

 

*** 

 И ове године смо  27. јануара присуствовали заједничком обележавању школске славе 

Св. Саве у сенћанском Дому културе. 

 

*** 

 Ученици III3 и III4 одељења посетили су центар Bee Home и 29. јануара где су им гости 

били Изабела Божо, Анет Кесег,  Ида Хорват и Себастиан Стантић. 

 

 

*** 

Ученицима старијих разреда на мађарском 

наставном језику 4. фебруара представио се 

Учитељски факултет на мађарском језику из 

Суботице.  Промоција је одржана у школској 

трпезарији. 

 

  

*** 

 

 

 



 

На државном такмичењу под називом 

"Стопама Валенберга",  одржаном 6. 

фебруара у Баји, тим ученика Сенћанске 

гимназије под називом „Álarcok” освојио је 

пето место. 

Чланови тима су: Ервин Хорват из II2 

одељења,  Кристина Балинт и Доминик 

Станчулов из II4 одељења. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Захваљујући донацији Покрајинског секретаријата за 

образовање у износу од 500.000 динара, током прве 

половине фебруара у фискултурној сали школе 

постављене су нове шведске летве за потребе извођења 

наставе физичког васпитања. 

. 

 

 

 

 

*** 

На општинском рецитаторском такмичењу на српском 

језику, одржаном  26. фебруара, ученици наше школе 

остварили су изузетан резултат: 1. место: Момчило Радоњић, 

2. место: Уна Борђошки и Миа Влах, 3. место: Оливера 

Шпирић и Наташа Мирковић. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Сенћанска гимназија је 26. фебруара била 

домаћин Спомен такмичења из области 

заштите животне средине "Кири". Такмичило 

се седамдесет ученика различитих узрасних 

категорија, од трећег разреда основне школе до 

матураната средње школе. Екипе су биле 

трочлане, а првопласирана екипа  је стекла 

право на учешће на државном такмичењу у 

Солноку у Мађарској. Нашу школу је 

представљало седам екипа. Гимназијалци су 

остварили следећи пласман: 

 

 

Одељења  I и II разреда:  

Александра Бене, Лили Сич, Балаж Шурањи 

(II4) - прво место 

Анет Гордош, Шара Пете, Ђунај Ерлета - друго 

место 

Шара Беседеш, Вираг Терхеш, Хеди Тертеи- 

треће место 

 

 

 

 

Одељења  III и IV разреда: 

Андреа Алмаши, Клементина Бауерфеинд, 

Орхидеа Хорват Катаи (III4) - прво место 

Барбара Борбељ, Арон Клонка, Петер Пал 

Опауски (III4) - прво место 

Дорина Ковач, Дорка Поша, Ката Воланд- треће 

место 

Жофиа Чабаи, Кинга Колић- четврто место 

 

Ментор свим ученицима била је професорица Илдико Мариаш. 



На жалост, због ситуације која је наступила у марту месецу ово, као и многа друга 

такмичења, заустављено је на достигнутом нивоу.  

*** 

Општинско такмичење у малом фудбалу одржано је 27. фебруара у Спортској хали у 

Сенти. Екипа Сенћанске гимназије освојила је 1. место. 

*** 

На општинском такмичењу у рукомету и женска и мушка екипа су освојиле друго место 

 

*** 

На општинском такмичењу Књижевна олимпијада, одржаном  29. фебруара, Јелена 

Маћош  из III1 одељења освојила је 1. место, Данило Барјактаровић из III2  одељења 2. 

место, Никола Зековић  из II1 одељења – такође 1. место. Због увођења ванредног стања  

такмичење је окончано на овом нивоу. 

.  

*** 

 

 

На окружном такмичењу из математике, одржаном 1. 

марта, ученица Река Фаркаш освојила је 1. место али се 

није пласирала на следећи ниво такмичења.  

 

 

 

*** 

Општинско такмичење из одбојке одржано је 2. марта у 

Спортској хали у Сенти. – женска екипа освојила је 1. 

место а мушка екипа 2. место. 

 

 

*** 

И ове године наши ученици су  5. 

марта организовано посетили 15. 

међународни сајам образовања 

„Путокази“. 

Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и 

националне мањине-нациналне 

заједнице и ове године је финансирао 

долазак ученика средњих школа на 

Сајам образовања, након расписаног 



конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета 

образовно – васпитног процеса  средњег образовања. 

 

 

*** 

На Окружном такмичењу у одбојци, одржаном 6. марта у Кикинди, женска екипа 

Сенћанске гимназије освојила је 2. место.  

*** 

Професор историје Јован Гашовић био је домаћин вечери на 

промоцији књиге др Александра Раковића "Црногорски 

сепаратизам", која је одржана 6. марта у просторијама  

СКЦ –а "Стеван Сремац". 

 

*** 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 

одржано је 7. марта. Теодора Нешић из II1 одељења 

освојила је 1. место, као и Лука Ђукић из III1 одељења.  

Наредни нивои такмичења нису одржани због увођења 

ванредног стања. 

 

*** 

Општинско такмичење из мађарског језика одржано је такође 7. марта. Ученице Вебер 

Амарила  из  III4 одељења и Беседеш Шара из II4 одељења освојиле су друго место.  

 

*** 



На окружном такмичењу у малом фудбалу, одржаном 13. марта,  екипа Сенћанске 

гимназије освојила је 3. место. 

 

***  

Представљање наше школе ученицима ОШ „Стеван Сремац“ предвиђено за 14. март није 

одржано.  Такмичење из историје, планирано за 15. март, такође је одложено. 

 

*** 

 

На такмичењу из Социологије "Млади и сфера рада" учествовале су ученице Миа Влах и 

Јована Ђуза из IV1 одељења. Стручни радови на тему омладине и запошљавања и 

професионалне оријентације који су написале наше ученице, прослеђени су у фебрару 

месецу, презентовани у марту и прошли селекцију такмичења на нивоу Војводине.  У 

даљој конкуренцији за републичко такмичење, радови нису ушли у ужи избор.  

 

*** 

Због епидемије Корона вируса 16. марта уведено је ванредно стање у Републици 

Србији! 

  

 Од стране директора све три школе наложено је да се формирају Гугл или Месинџер 

налози за наставнике, Месинџер групе за ученике појединих одељења, све чланове 

одељенских  већа и директора школе и већ 17. марта отпочела је настава на даљину. 

Поступало се сходно упутствима Министарства, брзо и ефикасно. Предложене су 

платформе за оцењивање ученика путем тестова а месинџер за усмено оцењивање. 

Настава се одвијала у преподневној смени по важећем распореду. Одељенске старешине 

су свакодневно, за сваки час, путем месинџер преписке,  извештавале о одсутним 

ученицима. Наставници су достављали ученицима материјале, пружали објашњења, 

питали и одговарали на питања, наставне јединице уписивали у педагошке свеске, 

недељно достављали оперативне планове. Директорица школе је прво упутство завршила 

речима: „Захваљујем на разумевању, знам да ћемо ово одрадити заједно и квалитетно.“ 

Ускоро се појавила и настава на РТС-у. У организацију припреме наставе на мађарском 

језику укључио се Национални савет мађарске националне мањине. Настава се одвијала 

чак и за време планираног пролећног распуста, изузев ускршњих празника. 

 

*** 

 

Окружни ниво Уметничког такмичења 

средњошколаца (KMV) планиран је за 

28. март у Хемијској школи у Чоки. 

Уместо тога први пут је организовано 

онлајн KMV такмичење, са роком 

достављања радова до 10. априла. Било 

је то 53. по реду финале овог 

средњошколског такмичења у које су се 



пласирали и наши ученици, а као обично, освојили су и награде: Семереди Фани у оквиру 

књижевног такмичења, у категорији новеле освојила је 3. место ; Вајда Ноеми је у 

категорији драмског монолога у делу такмичења који се назива уметност говора освојила 

2. место, а Адам Тот је у категорији компоноване поезије  добио похвалу. 

 

*** 

 

На овогодишњем општинском такмичењу „Заштита потрошача“, које се одвијало у 

оналјн форми током априла,  из Сенћанске Гимназије су учествовали Енике Кош и Арон 

Клонка, ученици III4 одељења. Ове године нису проглашени победници, него је сваки ђак 

добио поклон и похвалу жирија. 

 

 

*** 

 

Представљање школа планирано за март месец није било могуће 

реализовати. Али, као и настава, и други облици комуникације 

премештени су на интернет. Тако је Основна школа „Јован 

Јовановић Змај“ из Кањиже, прикупувши све потребне податке, 

уместо отказане традиционалне,  9. по реду, организовала онлајн 

берзу средњих школа, о чему је и нашу школу обавестила 6. 

маја. Приступили смо наведеном линку, и видели да 

функционише!  Пронашли смо податке и о Сенћанској 

гимназији.    

 

 

*** 

Општинско такмичење „ Шта знаш о здрављу „ и „ Шта знаш о Црвеном крсту“ требало је 

да се одржи 25. марта. Међутим, због насталих околности, уместо уобичајеног такмичења  

објављен је онлајн конкурс са роком за достављање литерарних и ликовних радова до 7. 

маја. Од свих пристиглих радова, један је прослеђен Црвеном крсту Војводине а њихова 

комисија је одлучила да сви приспели радови буду проглашени победничким. Тако се 

мењу победницма нашла наша ученица Бене Александра из II4 одељења. Обавештење 

смо добили 3. јуна. 

 

*** 

Ни традиционална матурска парада није могла да се одржи у мају месецу, као што је 

уобичајено, али је ипак одржана 16. јуна. Већ уобичајено, након постројавања, отварања 

манифестације и поздравне речи градоначелника, уследио је најлепши део – заједнички 

плес матураната сенћанских средњих школа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

И наравно, једног дана биће то и прелепе успомене на средњошколска пријатељства! 

 

 



*** 

Ове године матуранте смо 

испратили 19. јуна. На срећу, 

могли смо то учинити 

непосредно, мало прилагођено 

посебним околностима, помало 

скраћено, али лепо и 

достојанствено као и увек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након свечаног уласка у школу, последњег разредног часа, свечаног испраћаја из школе, 

дефилеа до Градске куће, као и раније, матуранте су чекали спремни аутобуси. 

 



 

Следећа станица била је Спортска хала, где су матуранти ове године, након беседе 

директорице школе, одржали кратак програм, а потом је уследио за њих најважнији део : 

подела похвалница и књига за најуспешније.  

 

За разлику од претходних, ове године свим матурантима су у Спортској хали свечано 

уручена сведочанства, а заслужнима похвалнице и поклон књиге.  



Програм је, као и увек, окончан проглашењем „ученика генерације“ на српском и 

мађарском језику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ове године ту значајну титулу понеле су Миа Влах из IV1  одељења и Дорина Ковач 

из IV4 одељења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


