
2017/18. ШКОЛСКА ГОДИНА 

 

У оквиру уметничке приредбе под називом „ARTerija“, која се 

одржавала у периоду од 17. до 22. августа у Хрватској, представио 

се и ученик IV3 одељења Сенћанске гимназије Давид Нађ Абоњи, 

приказавши перформанс под називом „Пољубац“.  

 

  

 

 

 

 

 

 

*** 

У септембру је школска библиотека добила на поклон неколико примерака методичког 

приручника под називом „Формирање свести о заштити природне средине“ која се 

коначно појавила у издању Аргуса. Ауторке књиге  и дародавци су две наше професорице 

Илдико Мариаш и Моника Рожа Шипош.  

 

*** 

У оквиру Празника града Сенте 6. септембра свечано је 

отворена и изложба радова приспелих на фото-конкурс 

„Моја Сента“. Том приликом ученици IV4 одељења Јудит 

Терек уручена је награда за освојено 3. место.   

 

 

 

*** 

 

 

У склопу обележавања Дана града Сенте 9. септембра је 

у Андрушко сали СО Сента одржан свечани програм под 

називом „Моћ знања“  током ког су најбољим ученицима 

основних и средњих школа уручене Вукове награде.  

 

 

 

 

Присутне је том приликом поздравио градоначелник 

Рудолф Цегледи а у програму је учествовао и хор 

Сенћанске гимназије под вођством професорице Кинге 

Лошонц.  

 



*** 

У  Културном центру у Зрењанину 15. септембра  је одржана свечана додела збирке 

кованица „Знамените личности Србије“ ученицима генерације основних и средњих школа 

у Републици Србији. Покровитељ акције је и ове године била „Политика“ АД  уз подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 

*** 

У организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и ове године је 

одржано иницијално тестирање за ученике првог и трећег разреда,  које обухвата наставне 

садржаје претходних разреда а усмерено је на реалаизацију образовних стандарда. 

Тестирање из матерњег језика је одржано 15. а из математике 22. септембра.   

 

*** 

Ученик IV3 одељења Давид Нађ Абоњи је 22. септембра у 

Суботици представио своје фотографије у оквиру изложбе  

у организацији часописа  „Híd“,  на којој су се представили 

нови чланови „Уметничког круга“.   

 

  

*** 

Сви ученици школе су 27. септембра учествовали у „Трци за срећније детињство“ коју 

традиционално у центру града организује Црвени крст Сента.  

 

 

*** 

 

Ђаци Сенћанске гимназије Мате Поздер из I4 

одељења, Река Рушак, Хелга Тот и Данијел Рац Сабо 

из III2 одељења учествовали су на IX хемијском 

кампу Карпатског басена који се одржавао у периоду 

од  29. септембра до 1. октобра.  

 

 

 

 

 

*** 

У сарадњи са доцентом на Академији уметности у Новом Саду Золтаном Борбељем, 

професорица музичке културе Кинга Лошонц омогућила је ученицима наше школе да  

присуствују презентацији о оргуљама, која је одржана одржана 3. октобра у цркви Срце 

Исусово.  

 

*** 

На  општинском такмичењу у стоном тенису, одржаном у Сенти 10. октобра, Ксенија 

Вереб и Огњен Наумов су заузели 1. место у појединачној категорији а екипа Сенћанске 

гимназије, коју су чиниле Ксенија Вереб и Тања Вучковић, освојила је такође 1. место.  



 

*** 

Ученик I4 одељења Мате Поздер 12. октобра је учествовао  на 

такмичењу у беседништву, које се традиционално одржава у Градској 

библиотеци у Ади, у оквиру Лингвистичких дана „Сарваш Габор“.      

 

 

 

*** 

Na oпштинском такмичењу у атлетици, одржаном 12. октобра у 

Сенти, наши ученици су постигли следеће резултате: женска екипа је заузела 2. а мушка 

3. место  ; у појединачној категорији Шара Катона (3.3) заузела је 1. место а Валентина 

Ленђел (2.4)  и Урош Божовић (1.2) 3. место у трци на 100 метара, Река Катона  (4.4)  у 

трци на 400 метара 2. место, Ева Барта  (3.3) у трци на 800 метара 3. место, Никола Томић 

(2.2) у трци на 1000 метара 3. место, Маја Умичевић  (4.2) у бацању кугле 3. место, док је 

Лука Крмар (4.2) у истој дисциплини освојио  2. место а Никола Марковљев (2.2) 3. место.  

Николет Сабо Ледењи (2.4) у скоку увис освојила је 1. место а Василије Мијић (4.2) у 

истој дисциплини 3. место.    

 

*** 

Професор историје Јован Гашовић  био је домаћин вечери 

на историјској трибини у Српском културном центру 

''Стеван Сремац'', која је уприличена 20. октобра. Поводом  

осамсто година од настанка Краљевине Србије говорила је  

мср Дејана Васин, а вешт и подстицајан модератор био је 

наш професор.      

 

 

 

 

 

*** 

 

Међународни сајам књига у Београду, који се 

одвијао под слоганом „кључ је у књигама“, посетили 

смо 26. октобра, током школског дана.  

Земља почасни гост Сајма била је књижевност на 

немачком језику тако да су се програмом „четири 

земље један језик“ представиле Немачка, Аустрија, 

Швајцарска и Лихтенштајн. Пратећи програми и 

изложбе су истовремено обележили и неколико 

значајних јубилеја     

 

Како се истовремено, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, одржавао 48. сајам образовања и наставних средстава, ученици су могли да се 

информишу и о условима студирања на појединим факултетима  



 

Наравно, захваљујући ангажовању професора Јована 

Гашовић, који је био и организатор и вођа пута, могли смо 

и ове године купити одређен број књига за школску 

библиотеку. Донатор је био NEO – DISPLAY DOO SENTA, 

који већ низ година на овај начин доприноси 

васпитно.образовном раду наше установе. Искрено смо им 

захвални.    

 

*** 

У организацији Канцеларије за младе Општине Сента 7. 

новембра је реализована радионица под називом 

„Канцеларија те зове“ у којој су учествовали и наши 

ученици.  

 

 

 

 

*** 

Предвођена потпредседником Покрајинске владе Михаљем Њилашом, 

група од 4 војвођанска наставника информатике, међу којима је била и 

наша професорица Силвија Нађ, имала је прилику да од 21. до 27. 

октобра борави у Сијетлу и Редмонду у САД-у.  

 

Студијско путовање је организовано на основу 

конкурса Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу, националне 

мањине-националне заједнице и компаније Мајкрософт, уз подршку 

Општине Сента, компаније Тиса Аутомотив, Силос Тех, Житопромет, 

и Белмил и оперативну помоћ у организацији од стране Економско-

трговинске школе Сента. 

 

„На позив компаније Мајкрософт, учесници су 

имали прилику да посете Executive Briefing 

Center у Редмонду и присуствују предавањима 

о примени дигиталних технологија у настави и 

помацима које компанија Мајкрософт чини у 

сарадњи са структурама задуженим за 

креирање образовних политика и школама на 

путу трансформације образовања.  

Стручњаци из компаније Мајкрософт презентовали су неке од најпопуларнијих 

платформи које пружају подршку професорима у њиховом раду са ученицима и у 

потпуности трансформишу окружење у којем ученици сазнавају и уче, као што су Office 

365, Microsoft Imagine Academy, Azure cloud платформа и друге...  



Учесници су такође имали прилику да посете школу "Сент Томас" (St. Thomas) у близини 

Сијетла, која је у потпуности прилагодила наставу и окружење принципима 

функционалности успешно примењујући дигиталне технологије у свим предметима и код 

свих старосних група.“(Сајт Покрајинског секретаријата за образовање) 

 

*** 

На  окружном такмичењу у стоном тенису, одржаном 9. 

новембра у Кањижи Огњен Наумов из III1 одељења  опет је 

заузео 1. место у појединачној категорији а екипа Сенћанске 

гиманзије, коју су чиниле Ксенија Вереб (III4) и Тања 

Вучковић (IV2) , такоће је освојила 1. место.  

*** 

Четрнаести по реду Зетна (Fluid) књижевни фестивал, који је од 

стране Мађарског националног савета проглашен 

манифестацијом од посебног националног значаја, ове године се 

одвијао у периоду од  9. до 11. новембра.  

Као и раније, подржан је од стране Националне 

фондације за културу Мађарске, Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу, 

националне мањине-националне заједнице, 

Покрајинског секретаријата за културу и 

информисање, Бетлен Габор фондације, 

Секереш Ласло фондације, локалне самоуправе. 

Суорганизатори су били Завод за културу 

војвођанских Мађара, КОЦ „Турзо Лајош“ а 

партнери сарадници Одсек за хунгарологију Новосадског универзитета, Форум,  

Библиотека Сарваш Габор из Аде, Градска библиотека из Чоке, Ex Symposion и Сенћанска 

гимназија  

Другог фестивалског дана, 10. новембра у 

свечаној сали наше школе одржан је 

књижевни сусрет са младим и већ 

награђиваним писцима на мађарском 

језику. Гости наших ученика су били Чила 

Нађ Хајнал, Саболч Деме и Жока Херњак, 

а са њима су разговарале Кристина Уј и 

Анико Месарош. У програму су 

учествовале и ученице наше школе које су 

говориле стихове и одломке из дела ових 

талентованих младих писаца, које је представила професорица мађарског језика Аранка 

Јухас. По речима Иштвана Беседеша, писца, уредника Зетне и самог фестивала,  управо 



таленат младих стваралаца наметнуо је опредељење фестивала да се отвори простор за 

њихово представљање.         

*** 

На општинском такмичењу у рукомету, одржаном 

10. новембра у Сенти, екипа Сенћанске гимназије 

освојила је 1. место.  

На окружном такмичењу у рукомету, одржаном 14. 

новембра у Кикинди  наша екипа је освојила 3. 

место. Екипу су чинили : Жолдош, Томашић, Тот, 

Попов, Миљковић,  Фараго,  Нађ, Романдић) 

*** 

 

Професорица хемије Илдико Мариаш, која је у 

фебруару прошле године стекла статус саветника-

спољног сарадника, у школској библиотеци је 14. 

новембра одржала интерактивно предавање о спајању 

метода наставе страног језика, хемије и других 

природних наука у процесу билингвалне наставе.  

 

 

 

Презентација је имала за циљ размену искустава 

наставника који раде у билнгвалним одељењима, 

наставника страних језика и природних наука а била је 

усмерена на питања: у којој мери билингвална настава 

може да помогне у томе да се ученици заинтересују за 

хемију и природне науке, како ускладити основне 

циљеве билингвалне наставе (развој језичких 

компетенција заједно са учењем градива из неког 

предмета) са наставом хемије, како наћи равнотежу 

између двоструке улоге наставника (и предметни наставник, и наставник страног језика) и 

како да се реализују те активности?  

 

Приказано је 6 метода, које се користе у билингвалним одељењима јер служе за развијање 

фонда речи (стручни изрази) и комуникацијских вештина, али могу да се користе у свим 

одељењима, јер ђаци често имају проблем са памћењем стручних израза, а потребно је да 

развијају комуникацијске вештине и на матерњем језику.  



*** 

Након Суботице, у Сенти је 18. новембра одржано друго регионално полуфинале 

такмичења под називом Демократија 1x1 - 2017, које има за циљ стицање знања из 

области демократије, људских права, изборног система, међународних институција а 

одржава се први пут за ученике са подручја Карпатског басена. Након првог круга 

такмичења (писање теста) на сенћанско полуфинале пласирало се укупно 12 екипа, међу 

њима  две екипе Сенћанске гимназије. На такмичењу, које се састојало из писменог и 

усменог дела, наше две екипе су успеле да освоје 1. и 3. место. Прву екипу су сачињавале: 

Река Фаркаш, Кити Кереши, Наташа Ковачев и Дорина Ковач, а другу Диана Борош, 

Река Кобрехел, Бертина Ковач и Оршоја Варга. Обе екипе је припремала професорица 

Каталин Пеновац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прве две екипе су оствариле право на учешће у финалном такмичењу за ученике са 

подручје Карпатског басена, које се одржава у Будимпешти.  

 

*** 

 

 

На Првенству републике Србије у 

стоном тенису, одржаном 23. новембра 

у Зрењанину, екипа у саставу Ксенија 

Вереб и Тања Вучковић, заузела је 3. 

позицију.    

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

У организацији КИД "Јован Мушкатировић" професор историје 

Јован Гашовић је 24. новембра у просторијама КОЦ-а  Чока  

одржао предавање поводом 200 година од смрти Карађорђа. 

 



*** 

У организацији  Државног савеза ученика 

истраживача из Мађарске и истоимене Фондације, и 

ове године је објављен конкурс за XVIII 

конференцију научних ученичких радова (TUDOK).   

У новосадској Гимназији „Светозар Марковић“ 2. 

децембра је одржана војвођанска-регионална 

конференција.  

 

Учествовало је укупно 64 ученика са 48 конкурсних 

радова у 6 секција а радове је процењивао стручни 

жири од 18 чланова.  

 

Нашу школу представљали  су: Жока Абоњи, Мартон Рожа, Рита Сивери, Тамаш Калинка, 

Река Сорад, Рита Сивери, Река Коња и Николет Бичкеи. (ментори : Илдико Мариаш, 

Моника Рожа Шипош, Каталин Пеновац и Агнеш Ердељи).  

 

Пласман на државни ниво остварили су: Тамаш Калинка, Река Коња и Николет 

Бичкеи  
 

 *** 

Обележавање Дана светог Николе 

(Mikulás-nap) у нашој школи је већ 

традиција па су се и ове године 6. 

децембра делиле чоколадице док се  

ходницима проламала популарна песма 

Jingle Bells у извођењу хористкиња.    

*** 

У Сегедину је између 7. и 9. децембра одржано 

интердисциплинарно такмичење које Сегедински 

универзитет организује за ученике средњих школа 

током Дана Сент Ђерђи Алберта.  Наши ученици су 

сваке, па и ове године учествовали на овом такмичењу 

посвећеном великом нобеловцу.  

Овогодишње такмичење је поред стваралаштва Сент-

Ђерђи Алберта, имало за тему и рад нобеловаца из 

области физике, хемије и физиологоје и медицине у 

периоду 2012-2016. година Одвијало у просторијама 

Одсека за медицинске науке Сегединског универзитета.   
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У категорији за креативност наши ученици су 

освојили 1. награду 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредно након такмичења одржана и и 

редовна јесења конференција Сегединске научне 

академије. Оно што ово такмичење чини 

импресивним је сусрет ученика са нобеловцима.  

                   Томе сведочи  фотографија наших ученика са нобеловцем Томом Хантом.  

 

*** 

Представнци Војвођанског омладинског форума из Суботице 13. децембра су, за ученике 

чертвртог разреда који похађају наставу на мађарском наставном језику, одржали 

предавање о могућностима даљег школовања у Србији.  
 

*** 

У згради Парламента Мађарске у периоду од 13-16. 

децембра одвијало се финално такмичење Демократија 

1x1-2017 за ученике са подручја Карпатског басена. 

Међу њима је била и екипа Сенћанске гимназије, која је 

победом на регионалном полуфиналу остварила то 

право: Река Фаркаш, Кити Кереши, Наташа Ковачев и 

Дорина Ковач.  

 

 

 

План такмичења је обухватио и свечану вечеру, као и 

обилазак града. Укупно 159 екипа са подручја 

Карпатског басена учествовало је током три круга 

такмичења, која су подразумевала и теоретска и 

практична знања.  

 

 

У Будимпешти је учествовало укупно 11 најбољих 

екипа, од тога из Војводине 4 екипе (од 77 

пријављених на почетку такмичења).    

Учесници финалног такмичења награђени су 

посетом Европском парламенту у Бриселу.   

 



*** 

У Спортској хали је 14. децембра одржано општинско такмичење у одбојци за 

средњошколце, на ком је женска екипа Сенћанске гимназије освојила 1. место а мушка 

екипа 2. место. Чланице женске екипе биле су Река Репаш и Силвија Хорват из 4.5 

одељења, Леа Борбеј (3.1), Оливера Шпировић и Ђурђина Васин из 1.1 одељења, Маја 

Умичевић (4.2) и Ивет Хомоја (3.4). Мушку екипу чинили су: Ђорђе Божовић, Марко 

Божић и Лука Крмар (4.2), Никола Томић, Никола Марковљев, Јован Самарђић (2.2) 

Милош Симић, Данијел Виловски (3.1) и Леон Попов (2.1).   

 

*** 

У згради Парламента Мађарске 14. децембра је обављено свечано уручење награде Денеш 

Габор за животно дело, на коју су позвани и наши ученици,  добитници ученичке 

стипендије Новофер фондације за 2017. годину,  Река Сорад, Кира Капоста и Адам Гујаш, 

професорице Лаура Ароксалаши и Силвија Нађ као чланице чланице комисије за 

оцењивање ученичких радова и директорица школе Ева Ујхази.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Традиционално обележавање књижевних јубилеја културним програмом у школској 

библиотеци није реализовано због измештања библиотечког фонда током наставе.  

Прво полугодиште 2017/18. школске године завршило се комплетним исељењем из 

просторија зграде због предстојећих грађевинских радова. Том приликом огроман терет 

поднели су запослени у Сенћанској гимназији.   

 

 

 

 



Друго полугодиште 2017/18. 

 

У оквиру пројекта „Дани информатике у школама Војводине 2017“ у организацији 

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- 

националне заједнице, Факултета за економију и инжењерски менаџмент (ФИМЕК) и 

Центра за развој и примену науке, технологије и информатике  Сенћанској гимназији је 

20. децембра додељено признање за одличан школски сајт. 

 

*** 

Представници Факултета из Баје у Мађарској 17. јануара су представили своје смерове 

ученицима IV4 и  IV5 одељења.    

  

*** 

О могућностима даљег школовања у Мађарској ученике четвртог разреда на мађарском 

наставном језику упознали су и представници Сегединског универзитета 24.  јануара у 

Кући стварaлаштва.  

 

 

*** 

У суботу, 27. јануара. одржана је традиционална 

приредба поводом школске славе Св. Саве, коју је 

ове године припремила Економско-трговинска 

школа а присутни су били наставници свих 

сенћанских школа, као и позвани гости.    

. 

 

 

 

*** 

 

Општинско такмичење у кошарци одржано је 6. 

фебруара у Сенти. И мушка и женска екипа наше 

школе освојиле су 1. место. Женску екипу чиниле 

су Барбара Сердар, Јована Кртинић, Невена 

Виловски, Ђурђина Васин, Милица Ананић и 

Марина Ђукић.   Чланови мушке екипе били су 

Василије Мијић, Тодор Мијић, Милош Симић, 

Алекса Миљковић, Предраг Недељков и Небојша 

Зораја.  

У баскету 3x3 мушка екипа је освојила 1. место а 

девојке друго. 

 

 

 

*** 

 



 

Ученик  IV3 одељења Давид Нађ Абоњи 

је 10 фебруара, испред просторија Дома 

културе сенћанској публици  представио 

још један перформанс под називом One 

night performanc,  са акцентом на 

симболици љубичасте боје. У интервјуу 

датом Панон телевизији Давид је 

нагласио да су последња два 

перформанса, онај у Хрватској и овај 

последњи, преломни,  и пуни снаге, јер 

говоре о губитку важних особа, што је и у 

његовом животу изазвало велике промене.    

 

*** 

На окружном такмичењу у кошарци, одржаном 13. фебруара у Кикинди, мушка екипа  је 

освојила 2. место  и у кошарци и у баскету 3x3.   

 

*** 

Од  20. фебруара  у просторијама ОШ „11 новембар“  професори Сенћанске гимназије 

започели су припремну наставу из енглеског језика за будуће ученике билингвалног 

одељења.   

 

*** 

 

Општинско такмичење у малом фудбалу одржано је 20. 

фебруара. Екипа Сенћанске гимназије у саставу: 

Божовић, Симић, Томић. Рушак и Жолдош, освојила је 

2. место  

 

 

 

 

*** 

На општинском рецитаторском такмичењу на српском језику, одржаном 21. фебруара, 

ученица Наташа Мирковић освојила је 3. место. 

 

*** 

Истог дана Новак Ливиа је освојила 1. место на општинском такмичењу у гимнастици. 

 

*** 

У Суботици је 21. фебруара одржано регионално 

финале такмичења Кири у области заштите 

животне средине.  

Сенћанску гимназију представљало је чак 7 екипа, 

односно 21 ученик.  



Резултат успешног учешћа су 2 прва места, два 

друга, и једно треће место.  

У категорији првог и другог разреда резултати су 

следећи:  

Екипа из I4  одељења: Андреа Алмаши, Орхидеа 

Хорват Катаи и Мате Поздер - 1. место  

Екипа из II4 одељења: Кристина Мучи, Кинга 

Колић и Жофија Чабаи -  2. место 

Екипа из I4 одељења: Вивиен Сич, Енике Кош и 

Естер Киш - 3. место      

У категорији трећег и четвртог разреда:  

Екипа из III2 одељења: Тимеа Миклош. Река 

Рушак и Хелга Тот  - 1. место  

Екипа из IV4 одељења: Рената Бала, Лорета Цене и Акош Томашич - 2 место 

 

Ученици који су остварили најбоље резултате (међу њима су наше две екипе са 

освојеним 1. местом) пласирали су се на финално такмичење у Солноку у 

Мађарској.  

 

*** 

Општинско такмичење из физике одржано је 25. фебруара у Сенти. Учествовала су  4 

ученика а на окружно такмичење су се пласирали Енике Кош (1. место) и Мате Поздер 

(2. место).  

 

 

***  

Полуфинални део 35. интердисциплинарног 

такмичења „Бугат Пал“, које је ове године за 

тему имало промену климе и глобалне 

утицаје, за ученике са подручја Карпатског 

басена одржан је 28. фебруара.  

Такмичење је обухватало области биологије, 

физике, хемије и  географије а у нашој школи 

је учествовало пет екипа у саставу : Река 

Рушак, Данијел Рац Сабо, Адам Богнар (1. 

екипа) Река Коња, Левенте Сиђи, Сабина 

Јухас (2. екипа) Рената Хежо, Тимеа Миклош, Хелга Тот (3. екипа) Естер Хорват, Лаура 

Бера, Ласло Новак (4. екипа) Илдико Бурањ, Барбара Калман, Норберт Фараго (5. екипа). 

Иако ни једна екипа није успела да се пласира на финално такмичење, на основу 

освојеног броја бодова прве две екипе су предвиђене као алтернатива у случају да нека 

од пласираних екипа одустане.   

 

*** 

Истог дана Новак Ливиа је освојила 1. место на окружном такмичењу у гимнастици.  

 
*** 



Општинско такмичење из мађарског језика одржано је 3. марта у Гимназији за 

талентоване ученике „Бољаи“.  Ученица Едина Хорват заузела је 2. место у категорији 3. 

разреда а Амарила Вебер 3. место у 1. разреду.  Обе ученице су се пласирале на окружно 

такмичење.  

 

***  

Истог дана (3. марта) на окружном такмичењу из физике учествовали 

су Енике Кош и Мате Поздер.  

 

*** 

На регионалном финалу Кири-Хемија спомен такмичења, одржаном у 

Сенти 4. марта, у оквиру категорије 1. и 2. разреда учествовали су 

Река Фаркаш и Адам Тот а у оквиру категорије 3. и 4. разреда Адриен 

Беседич и Доминик Хејнрих, који је освојио 1. место  

 

 

*** 

Основна школа „Чех Карољ“ организовала је Изложбу средњих школа 

6. марта, на којој се представила и наша школа.  

 

*** 

Ученик  Ласло Тот из IV4  одељења освојио је 3. место на покрајинском такмичењу из 

математике "Zrinyi“, које је одржано 7. марта у Гимназији за талентоване ученике 

„Бојаи“ 

 

*** 

 

На сам дан отварања,  8. марта, 65 

ученика у пратњи наставника 

организовано је посетило 13. 

међународни сајам образовања 

„Потокази“ на којем је представљено 400 

акредитованих студијских програма. 

 

 Трошкове пута сносио је Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице. Како 

је претходног дана отворен и Сајам књига са 150 

излагача, ученици су, поред информисања о 

упису на поједине факултете, могли обићи и 

штандове издавача и  по врло повољним ценама 

пронаћи интересантну књигу. Изложба 

уметности ART EXPO представила је изложбу 

јапанских скулптура из фундуса Центра за 

ликовну и примењену уметност ТЕРА у 

Кикинди.   



Сви ученици су током путовања информисани о 

пратећим програмима,  нарочито о представљању 

мађарског града Печуја и богатом програму на 

штанду Свесловенског савеза, као и о предавању 

о могућностима студирања у Канади, које се 

одржавало у сали 6  Конгресног центра „Мастер“.   

Три ученика у пратњи професорице Милице 

Рамадански присуствовала су предавањима о 

психоактивним супстанцама као и о здравој 

исхрани, које је организовао Покрајински 

секретаријат. 

 

*** 

Пред бројном публиком, окупљеном у  Српском 

културном центру „Стеван Сремац“, професор 

историје Јован Гашовић 9. марта је одржао изузетно 

занимљиво и инспиративно предавање „Сто година 

Југославије“, које је било поткрепљено  богатом 

аналитичком аргументацијом.  

 

 

 

*** 

Општинско такмичење Књижевна олимпијада за средње школе одржано је 10 марта. 

Пласман на следећи ниво такмичења остварила је Леа Борбељ а Маја Умичевић и 

Валентина Мијић су стекле ту могућност прошлогодишњим учешћем на републичком 

такмичењу. 

 

*** 

Наставници и ученици школе представљали су нас и у ОШ „11 новембар“ 10 марта.  

Наша школа је ове године понудила билингвални општи смер и природно-

математички смер на српском, као и општи, друштвено-језички и природно-

математички смер на мађарском језику.  

 

 

*** 

 

Међушколско, шесто по реду Такмичење из области заштите 

потрошача такође је одржано 10. марта. Нашу школу ове године 

представљале су Бетина Божо и Ката Губик, које су направиле 

презентацију о нездравој исхрани.  

 

 

*** 



Предавање о професионалној оријентацији за ученике III разреда на мађарском 

наставном језику одржала је Служба за образовање Мађарске 12. марта у Кући 

стваралаштва.  

 

*** 

Реализација културног програма посвећеног јубилејима Филипа Вишњића, Владислава 

Петковића Диса, Милутина Бојића и Иве Андрића, планирана за децембар 2017. године, 

и одложена због измештања библиотечког фонда током наставе, ипак је уприличена 13. 

марта у учионици IV2 одељења.  

 

 

 

 

 

Презентације о стваралаштву 

значајних имена српске 

историје књижевности, као и 

претходних година, 

припремиле су и реализовале 

ученице Наталија Сораић, Валентина Мијић и Тања Вучковић, уз конферансу Маје 

Умичевић.  

Програму су присуствовали ученици III1, IV1 и IV2 одељења и наставници српског језика.   

 

 

*** 

  

Ученица IV4 одељења Ливиа Новак  14. марта 

је учествовала на међуокружном такмичењу из 

гимнастике у Новом Саду и заузела пето место 

међу 22 такмичара.  

 

 

 

*** 



Школски ниво математичког такмичења  „Кенгур без граница",  које организује Друштво 

математичара Србије, одржано је 15. марта а учествовало је 16. ученика. 

 

*** 

Окружно такмичење у знању страних језика за ученике четвртог разреда гимназије и 

стручних школа  одржано је 18. марта у Гимназији „Душан Васиљев“ у Кикинди. У 

знању енглеског језика такмичили су се Никола Мркаић, Даниел Жолдош, Кристина 

Хорват Катаи и Ференц Сич,  а из немачког  Бертина Ковач.   

 На републички ниво такмичења пласирали су се Никола Мркаић и Даниел 

Жолдош.  

 

*** 

У оквиру циклуса предавања под називом  

„Историја за један школски час“ професор историје 

Тибор Патаки је у Кући стваралаштва 19. марта 

одржао предавање уз видео пројекцију под називом 

„Мартин Лутер и његово доба“. 

 

  

 

*** 

Представници Мађарског националног савета су 21. марта у свечаној сали Градске куће 

за ученике 3. разреда на мађарском наставном језику и њихове родитеље одржали 

предавање о могућностима даљег школовања у Србији.  

 

*** 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 24. марта. 

Пласман на окружно такмичење оствариле су Леа Борбељ, Наташа Ђукић и Маја 

Умичевић.  

 

*** 

Едина Хорват и Амарила Вебер, које су учествовале на окружном такмичењу из 

мађарског језика, одржаном 24. марта, пласирале су се на републички ниво 

такмичења.   

 

*** 

На окружном такмичењу из биологије, одржаном 25. марта у Гимназији „Душан 

Васиљев“, ученица Кош Енике из I4 одељења пласирала се на републички ниво 

такмичења.  

 
 *** 

Научна академија у Сегедину позвала је 

укупно 300 талентованих ученика из целе 

Мађарске и прекограничних крајева на 

заседање од 21. до 23. марта, којем је 

присуствовао и нобеловац Берт Сакман. 



  

 

Међу три стотине најбољих били су и наши ученици 

другог разреда Кинга Колић, Дорина Ковач и 

Мартон Рожа, као и најзаслужнија, професорица 

Илдико Маријаш.  

 

 

 

 

 

 

 

Из Војводине је позвана наша школа, 

очигледно на основу досадашњих успеха 

наших професора и ученика.  

 

 

*** 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, посредством Школске управе 

Зрењанин, 22. марта свим школама доставило едукативни материјал, односно серијал 

емисија под називом „Не жури“,  које се односе на унапређивање репродуктивног 

здравља омладине и који је препоручен од стране Завода за унапређивање образовања и 

васпитања. Материјал се препоручује ученицима, родитељима и васпитно-образовним 

установама а доступан је на сајту www.nezuri.rs .  

 

*** 

Представници наше школе 23. марта су учествовали и 

на VII берзи средњих школа у ОШ „Ади Ендре“ у 

Кањижи, где су представили могућности које нуди 

образовање у Сенћанској гимназији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Професор историје Јован Гашовић 23. марта је у 

библиотеци КОЦ-а Чока пред бројном публиком одржао 

предавање "Сто година Југославије".   

 

http://www.nezuri.rs/


*** 
 

Ученици који су прошле године били 

други у регији, ове године су, након 

обављена два круга онлајн такмичења, 

били најбољи у региону и  пласирали се  

у финале  десетог по реду такмичења  

„Моја Европа“ за средњошколце у 

Мађарској и прекограничним крајевима.  

 

 

 

 

Финале је уприличено 24. марта у Основној школи „Ласло Немет“ у Секешфехервару.  

 

 

Од  12 екипа учесница било је укупно 3 

екипе из прекограничних крајева, међу 

којима је била и екипа Сенћанске гимназије у 

саставу: Дора Рекецки, Оршоја Варга и 

Давид Бате. За припремљени видео 

материјал овенчали су се Посебном 

наградом.   

 

 
 

*** 

Општинско такмичење из историје одржано је 24. марта. На окружно такмичење се 

пласирао ученик I3 оделења Сабо Даниел. 

 

*** 

Популарно уметничко такмичење средњошколаца (KMV) на окружном нивоу ове године 

је одржано 31. марта. На финално такмичење, које се традиционално одржава у Бечеју,  

пласирали су се Фани Дупак, Виктор Вишер, Ченге Чехак, Анита Чувик, Кристина 

Радулов, Ребека Пилиши, Кити Есеш и Лаура Бера.  

 

 

*** 

Ученици одељења на мађарском наставном 

језику 14. априла су погледали представу 

„Чаробњак из Оза“ у извођењу младе поставе 

Мађарског камерног позоришта и у режији 

Золтана Деваија и Ђерђа Вирага. Већину 

глумаца у овој представи чине наши ученици 

(Фани Дупак, Маријана Драгић, Виктор Вишер, 

Дорина Ковач, Оршоја Чабаи, Ченге Чехак и 

Давид Нађ Абоњи).    



*** 

На окружном такмичењу „Књижевна олимпијада“, које је одржано 14. априла 

учествовале су Маја Умичевић и Леа Борбељ, која је постигла пласман на републички 

ниво такмичења.  

 

 

*** 

 

Na Републичком такмичењу из енглеског језика, одржаном 

14. априла у VI београдској гимназији нашу школу су 

представљала два ученика: Никола Мркаић и Даниел 

Жолдош.   

 

 

 

*** 

На Међуокружном такмичењу из 

хемије, одржаном 14. априла у 

Панчеву, нашу школу су представљала 

два ученика: Арон Клонка из првог 

разреда и Доминик Хеинрих из 

четвртог. (ментор Илдико Мариаш) 

 

Доминик Хеинрицх је освојио 2. место и пласирао се  на 

републичко такмичење. 

 

 

*** 

 

На окружном такмичењу у атлетици, одржаном 19. априла у Сенти  Шара Катона је 

заузела 1. место у трци на 100 метара а Николет Сабо Ледењи 2. место у скоку увис.  
 
 

*** 

Девојачки хор Сенћанске гимназије је  21. 

априла под руководством Кинге Лошонц 

наступио на Републичком такмичењу хорова 

средњих школа у Новом Саду. Овај пут наше 

девојке су се овенчале ни мање ни више него 

првом наградом у категорији гимназијских 

хорова.    

 

Распеване хористкиње су заслужиле да их 

поменемо поименично:    



Јована Марјанов, Оливера Шпирић, Кристина 

Дукаи, Лила Хаџикадић, Лаура Каса, Рози 

Кечкеш, Лила Ујвари, Клементина 

Баеуерфеинд, Барбара Борбељ, Хелен Чабаи, 

Ева Чонтош, Јазмин Кењереш, Анет 

Месарош, Елизабета Нађ Мејкути, Данијела 

Шурањи, Николета Сел, Вираг Талош, 

Анастасија Макрин, Фани Балинт, Енике 

Берес, Анабела Мате, Кристина Радулов, 

Река Фаркаш, Кристина Мучи, Дорка Поша, 

Леа Борбељ, Лаура Бера. Кити Есеш и Естер 

Хорват   

 

*** 

Финале Кири такмичења из области заштите 

животне средине одржано је 21. априла у 

Солноку.  

 

 

 

 

 

Чак две екипе, које су постигле пласман у 

финале, односно шест ученика Сенћанске 

гимназије одмеравало је знање са још 200 

такмичара. Резултати су, за нас већ очекивано, 

четири награде у две категорије.    

 

Постигнути су следећи резултати:  

У категорији ученика 1. и 2. разреда – екипа у саставу Андреа 

Алмаши, Орхидеа Хорват Катаи и Мате Поздер проглашена је 

за најбољу прекограничну екипу и освојила 2. награду за 

креативни задатак (у укупном пласману  9. место). 

 

 

 

 

 



У категорији ученика 3. и 4. разреда екипа у саставу:  Тимеа Миклош, Река Рушак и Хелга 

Тот такође је проглашена за најбољу прекограничну екипу и освојила 3. награду за 

креативни задатак (у укупном пласману 9. место) 

Ментор обема екипама била је професорица хемије Илдико Мариаш.  

 

*** 

Такмичење средњошколаца у области позоришне и филмске 

уметности  (KSZFV) одржано је у Сенти између 20. и 21. априла. 

Ученици наше школе Фани Дупак, Маријана Драгић, Виктор 

Вишер, Дорина Ковач, Оршоја Чабаи, Ченге Чехак и Давид Нађ 

Абоњи представили су се публици као глумачки подмладак 

сенћанског Мађарског камерног позоришта представом  „Чаробњак 

из Оза“ и допринели да ова представа буде проглашена за најбољу 

(режија Золтан Деваи и Ђерђ Вираг).   

 

Драгић Маријана је опет добила награду за најбољу глумицу а 

Фани Дупак  је добила Посебну награду КОЦ-а Турзо Лајош. 

 

  

*** 

Финално Уметничко такмичење средњошколаца 

традиционално је одржано у Бечеју од 27. до 29. априла.  

 

 

Баш као и увек, наши ученици 

се нису вратили без награда : 

Фани Дупак је заузела 3. 

место у рецитовању, Анита 

Чувик 2. место у категорији 

публицистике. 

 

  

 

 

На ликовном конкурсу у категорији фотографије Јудит Тертели је освојила 1. место.  

 

Учествовали су и Виктор Вишер, Кристина Радулов, Кити Есеш, Лаура Бера, Ребека 

Пилиши.   

 

 

 

 

 

 



*** 

 Крајем априла Сенћанска Гимназија је од Мађарског националног савета добила 

донацију у виду три нова пројектора у вредности од 130 хиљада динара. 

 

*** 

На  окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном 28. априла, 

учествовале су Леа Борбељ, Наташа Ђукић и Маја Умичевић.   

 

 

*** 

На Дан имунологије Мађарско имунолошко 

друштво позива средњошколце који показују 

интересовање према биологији и медицини, како 

би кроз научно-популарна предавања стекли 

увид у свет имунологије.  

 

 

 

 

Ове године су први пут позвали једну 

прекограничну школу,  што представља признање  

нашим наставницима и њиховим ученицима, који 

су до сада постизали изузетне резултате на 

такмичењима у Мађарској.  Мађарска академија 

наука им је упутила позив за једнодневну посету те 

је 40 ученика и пет наставника отпутовало 26. 

априла у Будимпешту.     

 
. 
*** 

У периоду од 27. до 28. априла и наша школа је имала своје представнике у Европском 

парламенту у Бриселу: биле су то Река Фаркаш, Кити Кереши, Наташа Ковачев, 

Дорина Ковач и њихова професорица Каталин Пеновац. Ове успешне девојке су биле 

финалисткиње такмичења Демократија 1x1 – 2017 за ученике са подручја Карпатског 

басена, које је одржавано у Будимпешти од 13. до 16. децембра и на ком је учествовало 

11 најбољих екипа. Сви финалисти су награђени посетом Европском парламенту у 

Бриселу, о чему свдоче и ове фотографије.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Мађарски национални савет је 5. маја за 

ученике трећег разреда који похађају 

наставу на мађарском језику организовао 

посету високошколским институцијама у 

Суботици и Новом Саду. Међу њима су 

били и ученици Сенћанске гиманзије.  У 

Суботици је боравило око 50 ученика, који 

су сами изабрали које факултете ће 

посетити. Једна група је обишла Учитељски 

и Економски факултет а друга Грађевински 

и Вишу техничку школу.  

У исто време у пратњи наставника један број ученика је обишао Европски колегијум и 

Студентски град у Новом Саду.   

 

*** 

На републичком такмичењу из мађарског језика, које је одржано 6. маја у Гимназији 

за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, учествовале су Едина Хорват из 

трећег разреда и Амарила Вебер из првог разреда, која је освојила је 2. место у својој 

категорији.     

 

*** 

У складу са превентивним мерама министарстава просвете и унутрашњих послова, као и 

вишегодишњом традицијом, 9. маја су представници Криминалистичког одсека 

Полицијске станице Сента нашим матурантима одржали два предавања, о безбедности у 

саобраћају, као и о превенцији насиља, злоупотреби алкохола и опојних дрога.  

  
*** 

На међуокружном такмичењу у атлетици одржаном 10. маја у Новом Саду  у трци на 100 

метара учествовала је наша ученица Шара Катона, која је остварила пласман на ово 

такмичење, као и на Војвођанску олимпијаду.   

 

*** 

Професор историје Јован Гашовић  је 11. маја у 

Народној библиотеци „Бранислав Нушић” у 

 Новом Кнежевцу одржао предавање „Југославија 

- 100 година”.  

 

 

*** 

 

Мешовити Камерни хор Српског културног центра 

''Стеван Сремац'' под руководством наше 

професорице Кинге Лошонц, одржао је 11. маја у 

сали СО Сента годишњи концерт, којим 

истовремено прославља 10 година постојања.  



*** 

У Солноку је између 11. и 12. маја одржано државно финале 

Спомен такмичења Кири – Хемија. Нашу школу је представљао 

Хеинрицх Доминик (IV4), који је у категорији 3-4. разред средње 

школе, освојио награду најбољег такмичара ван границе 

Мађарске. 

(ментор Мариаш Илдико). 

 

 

*** 

Од 11. до 14. маја трајало је пријављицање за пријемни испит за 

билингвално одељење.   

 

 

 

*** 

 

У Сремским Карловцима је 12. маја одржано  

републичко такмичење „Књижевна олимпијада“. 

 

 И ове године смо имали представника на највишем нивоу. 

Била је то Леа Борбељ из III1 одељења а пратила ју је 

професорица Милица Петрић.  

 

 

*** 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у сарадњи 

са Градом Новим Садом и Савезом за школски спорт 

Војводине организовао је 8. по реду Спортску олимпијаду 

школске омладине Војводине - СОШОВ у периоду од 17. 

до 20. маја у Новом Саду, која је свечано отворена 17. маја 

у великој сали СПЕНС-а. На церемонији отварања 

учествовало је 4584 ученика и 1020 професора из 

различитих делова Војводине. Добродошлицу свим 

учесницима пожелео је Владимир Батез, двоструки 

олимпијски шампион, као и Милош Вучевић, 

градоначелник Новог Сада. 

 

 

На Спортску олимпијаду школске омладине 

Војводине (СОШОВ),  поред атлетичарке 

Шаре Катоне пласирали су се и наши 

стонотенисери : Тања Вучковић, Ксенија 

Вереб и Огњен Наумов, као и наша 

гимнастичарка Ливиа Новак.   



Право наступа имали су прваци округа у свим спортовима. 

 

Резултати нашег учешћа су следећи :  Стонотенисерке су заузеле 3. место, Ливиа 

Новак 6. место у гимнастици,  Шара Катона  9. место у трци на 100 метара. 
 

*** 

Општина Сента и средње школе из Сенте су, као и других низ година уназад, позване да 

учествују у организовању пројекта “Матурантска  парада“- четворка за Гинисов рекорд  у 

2018. години. Манифестација, у којој су учествовали и наши ученици, одржана је 18. маја.  

 

 

 

 

Након постројавања, отварања манифестације и поздравне речи представника локалне 

самоуправе, матуранти су у 12.00 отплесали чувени квадрил на музику Јохана Штрауса.   

 

*** 

На рупубличком такмичењу из латинског језика, одржаном на Филозофском 

факултету у Београду 19. маја, ове године нас је представљала ученица II1 одељења 

Јована Ђуза. Јована је постигла леп успех заузевши  25. место.    

 

*** 

 

У Новом Саду је 19 маја одржана  XVI Гениус конференција и VI  
Покрајинско такмичење из заштите потрошача. Из наше школе су 

учествовале Ката Губик и Бетина Божо iz I4 одељења а представиле 

су рад Здравље и храна, и у категорији Заштита потрошача - 

природне науке освојиле 1. место, и наградно путовање за 

Опустасер у Мађарској (ментор Мариаш Илдико). 

 

 

 

 

*** 

У пратњи професорице Монике Роже Шипош Енике Кош је 20. маја отпутовала у Ниш, 

где се у тамошњој Гимназији „9. мај“ одржавало републичко такмичење из биологије у 

категорији I –III разреда. Енике је успела да освоји 79 бодова од максималних 100, иако 

није успела да преведе поједине називе на српски језик, што значи да би била још 

успешнија  да су тестови били у потпуности преведени на мађарски језик.  

 



*** 

У оквиру пројекта Покрајинске владе  „Афирмација мултикултурализма и толеранције у 

Војводини“  22. маја је организован дванаести циклус 

квиза из културе и историје националних заједница 

Војводине "Колико се познајемо", који организује 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице.   

 

У Образовно- културној  установи „КNESA” у 

Кањижи одржано је једно од три регионална 

такмичења, на ком су учествовали ученици из 

Бачке Тополе, Бечеја, Кањиже, Кикинде, Српске 

Црње и Сенте. У пратњи професорице Каталин 

Пеновац као вође екипе, нашу школу су 

представљале Дорина Ковач, Кити Кереши и Река 

Фаркаш. Како су на овогодишњем такмичењу 

екипе формиране од ученика различитих школа, 

група у којој се такмичила Дорина Ковач постигла је пласман на полуфинално 

такмичење у Новом Саду.   

*** 

Матурска свечаност ове године одржана је 25. маја. Започета је у ОШ „11 новембар“, где 

су матуранти имали последњи разредни час и свечано испраћени из школе, потом је на 

позорници у Спортском центру одржана приредба, која је, као и увек, подразумевала 

свечану беседу директора, наступ школског хора, програм матураната на српском и 

мађарском језику, и наравно, доделу похвалница и књига за најуспешније ученике.   

ИСПРАЋАЈ И ДОЧЕК : IV1, IV2, IV3, IV4, IV5 

                            

 

 

 

 

 



 

 СВЕЧАНИ ПРОГРАМ 

 

 

 

ПРОГРАМ МАТУРАНАТА НА СРПСКОМ И МАЂАРСКОМ 

ЈЕЗИКУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ученике генерације проглашене су :  

Тања Вучковић на срском наставном језику и Мариана Драгић на мађарском 

наставном језику.  

 

 

 

 

 

 



*** 

Пријемни испит за билингвално одељење одржан је 26. маја. Сви пријављени кандидати 

су га успешно положили.    

 

*** 

Током школске године, од новембра до маја одвијало се такмичење Хемија на страном 

језику.  

У категорији Хемија на немачком Клонка Арон из I4 одељења освојио је 2. место, а 

Ковач Дорина (II4) 3. место. 

У категорији Хемија на енглеском Алмади Кристина (III4) освојила je 8. место, а Аго Ана 

(III4) освојила je 9. место. 

 

*** 

Поводом Дана националног јединства 7 ученика је боравило у Печују у пратњи 

професорице Еме Речко у периоду од 1. до 5. јуна.  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Ковач Дорина и професорица Каталин Пеновац учествовале су у полуфиналном 

такмичењу квиза „Колико се познајемо“ које је одржано 2. јуна у телевизијском студију  

„Дунав" у  Петроварадину. Екипа у којој се тамичила Дорина освојила је завидно 2. место, 

али се, према пропозицијама, само првопласирана екипа квалификује у финале. 

 

*** 

 

У организацији КИД „Јован Мушкатировић“ 

професор историје Јован Гашовић је своје 

предавање „100 година Југославије“ одржао и у 

Библиотеци „Сарваш Габор“ у Ади 15 јуна. 

 

*** 

Већ традиционално, престолонаследник Александар Карађорђевић 29. јуна у Белом 

двору ученицима генерације свих средњих школа у Србији на пригодној свечаности 

додељује похвалнице.    

 



*** 

У просторијама СКЦ-а „Стеван Сремац“ 29. јуна је одржано предавање „Кнез Михаило 

Обреновић“. Предавач је био проф. др Данко Леовац а домаћин вечери наш професор 

историје Јован Гашовић. 

 
*** 

На основу освојеног броја бодова у полуфиналном делу 35. интердисциплинарног 

такмичења „Бугат Пал“, прве две екипе су стекле право на учешће у финалном делу 

такмичења, које се одржава од 23. до 25. aвгуста у Манфрафиреду у Мађарској. Чланови 

екипа су Река Рушак, Данијел Рац Сабо и Адам Богнар из  III2 одељења, те Левенте Сиђи, 

Сабина Јухас и Река Коња из III4 одељења.  

Ментори ученицима били су Моника Рожа Шипош, Илдико Мариаш, Влатко Петровић и 

Игор Марковић.   

 

*** 

Предстојећег лета, учешћем у неколико кампова, нашим ученицима је омогућено и 

организовано бављење разним корисним и креативним активностима.   

У организацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине и Центра за младе „Ана и Бастиан“ 8 наших ученика, у пратњи 

професорице Александре Берец, боравило је у „Кампу без граница“, који се одржаваo у 

Кањижи  од 20. до 23. јуна a омогућио je младима надметање у знању, спретности и 

вештинама, као и разне креативне радионице и наравно, међусобно упознавање.   

У организацији Института за биологију Сегединског универзитета у Сегедину од 

25. до 29. јуна је организован припремни камп из биологије. Право да учествују стекли су 

наши ученици Река Рушак, Сабина Јухас, Барбара Калман, Николет Бичкеи и Вивиен 

Барањи.  

У организацији Мађарског националног савета две групе од по четири ученика, у 

пратњи професора Игора Марковића, боравиће од  5. до 11. августа у Токају у Мађарској, 

где ће учествовати у DEMO WOOD стваралачком табору са темом „Добро је живети у 

породици“. На учешће су позвани ученици склони креативним активностима и тимском 

стваралачком раду те је испланирано њихово бављење анимацијом, графиком, модним 

креирањем, планирањем екстеријера и другим занимацијама. 

 
 

*** 

Наставу у 2017/18. школској години завршавамо у просторијама ОШ „11. 

новембар“ због грађевинских радова који се изводе у згради Сенћанске гимназије. Према 

речима Атиле Перпауера, члана Општинског већа задуженог за образовање и културу, 

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Србије уложила је 164 милиона 

динара за потребе замене спољашње столарије, санације фасаде са термоизолацијом, 

сананције водоводне и канализационе мреже и потпуне адаптације просторија. Мађарска 

влада је са 48 милиона динара финансирала доградњу шест учионица, трпезарије и 

припадајућих санитарних чворова.   

 

 

 

 


