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                                                                                                ОБРАЗОВАЊЕ

ODRŽANA 
OPŠTINSKA SMOTRA 

RECITATORA 

NJIH 12 
SPREMNO 
ZA ZONU
Na Opštinskoj smotri 

recitatora, održanoj 
u subotu, 23. februara u Do-
mu učenika  srednjih ško-
la, učestvovalo je 98 učeni-
ka osnovnih i srednjih škola. 
Njih dvanaest plasiralo se na 
Zonsku smotru, koja je juče 
( četvrtak, 7. mart) održana 
u Subotici.

U kategoriji mlađeg uzra-
sta od I do IV razreda, najbolji 
su bili: Ena Kelić OŠ „Avram 
Mrazović“ (2. razred), Jelena 
Đaković OŠ „Laza Kostić“ 
Gakovo (3. razred), Branisla-
va Kragulj OŠ „I. L. Ribar“ 
(4. razred) i Emeše Sakač OŠ 
„Bratstvo-jedinstvo“ Svetozar 
Miletić (4. razred). U kategoriji 
srednjeg uzrasta od V do VIII 
razreda, najuspešniji recitatori 
su: Tanja Nedeljkov OŠ „Niko-
la Vukićević“ (6. razred), Anja 
Smolić OŠ „Avram Mrazović“ 
(7. razred), Miloš Keskenović 
OŠ „Avram  Mrazović“ (7. 
razred) i Teodora Gavrić OŠ 
„Aleksa Šantić“ Aleksa Šantić 
(8. razred). Srednjoškolci koji 
su se plasirali na naredni nivo 
takmičenja su: Neven Bogda-
nović (1. razred), Milica Krpež 
(2. razred) i Stefan Cvijano-
vić (2. razred) iz Gimnazije 
„Veljko Petrović“, kao i Jelena 
Babić iz Srednje ekonomske 
škole (2. razred).

Selektori ovogodišnjeg ta-
kmičenja bili su: Slobodan-
ka Delić, nastavnica srpskog 
jezika i književnosti, Lidija 
Čanda, profesorka književ-
nosti i Ištvan Virag, komu-
nikolog. Organizator je bio 
Kulturni centar „Laza Kostić“ 
Sombor.
 T. S.

Захваљујући великој пре-
даности и адекватном пе-

дагошком приступу у настави 
и раду са ученицима, ОШ ,, 21. 
октобар’’  још једном је доказа-

ла да се и с малим бројем уче-
ника могу постићи резултати 
вредни пажње.
На Општинском такмичењу 

из српског језика Николина 
Галетин, ученица петог разреда, 
освојила је 1. место и пласирала 
се на Окружно такмичење (на-
ставник Иван Јоцић). Јелена 
Седоглавић, ученица шестог 

разреда, освојила је 2. место 
на Општинском такмичењу из 
биологије и пласирала се на 
Окружно, а ученици шестог раз-
реда: Мирјана Ћулибрк, Клара 

Мерли и Радомир Радојевић, 
освојили су на овом такмичењу 
3. место (наставница Марија 
Марић). Небојша Цветковић, 
ученик четвртог разреда, 
освојио је 3. место на Општин-
ском такмичењу из математи-
ке и пласирао се на Окружно 
такмичење (учитељица Сне-
жана Јовић).

ОСНОВНА ШКОЛА „21. ОКТОБАР“

ИМАЈУ РАЗЛОГА ДА СЕ ДИЧЕ 

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА - МОДЕЛ ШКОЛА У УВОЂЕЊУ 
ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

АКЦИЈА „УДРУЖИМО СНАГЕ“ 
У оквиру пројекта 

„ У н а п р е ђ е њ е 
образовања у Србији 

кроз развој мреже подршке ин-
клузивном образовању“(МИО), 
који се спроводи у партнерству 
са УНИЦЕФ-ом, Министарством 
просвете, науке и технолошког 
развоја РС и уз финансијску под-
ршку швајцарске банке, биће ре-
ализован читав низ активности 
све до јуна ове године. Циљ тих 
активности је унапређење ква-
литета образовања и инклузије 
у Србији. Средња економска 
школа из Сомбора, као модел 
школа у увођењу инклузив-
ног образовања, под окриљем 
тог пројекта реализује локалну 
акцију под називом  „Удружи-
мо се“ са  циљем унапређивања 
подршке деци са развојним 
сметњама кроз интерресорну  
сарадњу институција, родитеља 
и удружења грађана.
Тим поводом у школи је 

крајем фебруара одржан рад-
ни састанак-радионица, на којем 

је учешће узело тридесет 
представника различи-
тих васпитно-образовних 
установа (предшкол-
ске установе, основне 
и средње школе, Школа 
„Вук Караџић“, Школа 
за основно образовање 
одраслих), као и пред-
ставник  Центра за 
социјални рад и коор-
динаторка интерресор-
не комисије, који су пра-
тили рад и извештавања 
просветних радника.
Током двоипосатног рада, 

учесници су упознати са актив-
ностима Мреже подршке инклу-
зивном образовању и контакти-
ма на које се могу обратити у 
тражењу подршке. Представили 
су ситуацију у својој установи у 
погледу пружања додатне под-
ршке деци/ученицима, оствари-
ли размену успешних стратегија 
и истакли тешкоће за које још 
нису пронашли решења, а под-
стакнути су и да промишљају 

о механизмима подршке дете-
ту при преласку са једног ни-
воа школовања на наредни, ка-
ко би се изградиле процедуре 
применљве у пракси.
Радионицу су организова-

ле и водиле чланице тима за 
ИО Средње економске шко-
ле, Стаменка Судар и Сања 
Ференчевић, а подршку су пру-
жиле и остале чланице: Мелита 
Даниловић, Мирна Недељков 
и Славица Вукас.  

НА ТАКМИЧЕЊУ „ДУШАН ПРОТИЋ“ У 
БЕОГРАДУ

Крајем протеклог месеца у 
Музичкој школи „Ватрослав 

Лисински“ у Београду одржано је 
Отворено такмичење - Меморијал 
„ Душан Протић“ на којем је за-
блистала Сомборка Јована 
Косановић, која је била лауреат 
на такмичењу клавириста. Јована 
је, иначе, ученица првог разреда 
клавира Школе „Ватрослав Ли-
сински“ у класи професорке Олге 
Бауер, а на поменутом такмичењу 
свирала је Француске свите број 
два и композиције Хајдна, Мен-
делсона и Шумана.

Стаменка Судар представља циљеве 
радионице

ЛАУРЕАТ - ЈОВАНА 
КОСАНОВИЋ

Na nedavno održanom Saj-
mu obrazovanja „Puto-

kazi“ u Novom Sadu učestvo-
vala je i somborska Srednja po-
ljoprivredno-prehrambena škola. 
Škola je u subotu, 2. marta, bila 
domaćin na štandu Ministarstva 
prosvete, koje je za tri dana ko-
liko je sajam trajao, ustupilo po 
jedan dan jednoj od tri školske 
uprave sa teritorije Autonomne 
Pokrajine Vojvodine. Školska 
uprava Sombor je ove godine 
izabrala Srednju poljoprivred-
no-prehrambenu školu kao reprezenta, 
koja se predstavila proizvodima pekar-
ske sekcije, radovima učenika obra-
zovnog profi la tehničar hortikulture i 

video-prezentacijom. Prezentaciju su 
realizovale učenice: Marigona Kaj-
tazi, Milena Iliktarević, Slobodanka 
Bandobranski i profesori Radmila 
Kljajić-Cimeša i Jovo Ćato.

NA SAJMU OBRAZOVANJA U NOVOM SADU

DOMAĆIN - POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

У Основној школи „Иво Ло-
ла Рибар“ одржан је дру-

ги менторски састанак на којем 
је присуствовало 30 чланова ПО 
тимова из школа које су прошле 
трећи  круг обуке (13 основних 
школа наше општине) и у којима 
се активно спроводи програм 
професионалне оријентације. 
Водитељи другог менторског 
састанка били су чланови тима 
за професионалну оријентацију 
ОШ „Иво Лола Рибар“, а значајну 
улогу у реализацији активности 
другог менторског састанка имале 
су и Јасмина Лекић-Бељански, 
психолог-ментор и руководитељка 
тима за ПО на локалу Ксенија 
Лишчевић.

Највише речи на састанку би-
ло је о имплементацији програма 
ПО у школама и о реализованим 
активностима у периоду између 
првог и другог менторског састан-
ка. Учесници/це су упознати са 
начином формирања ПО услуга, 
а школа домаћин представила је 
своје ПО услуге. Такође, истак-
нут је значај укључивања деце 
из осетљивих група у програм 
професионалне оријентације и 
успостављања родно осетљиве 
професионалне оријентације.

Најављена је локална акција, 
тј. састанак тима за професионал-
ну оријентацију на локалу.

 Александра Миланко, 
 педагог

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“

ДРУГИ МЕНТОРСКИ САСТАНАК 

На Општинском такмичењу 
основаца из биологије, 

које је одржано у недељу, 3. мар-
та, у ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
у Станишићу, ученици ОШ „Ав-
рам Мразовић“ освојили су чак 
19 диплома. У конкуренцији 
ученика петог разреда 1. ме-
сто освојиле су Даница Газдић 
и Исидора Бошњак, 2. место 
Оливера Шешлија, Огњен 
Ерцеговић, Стефан Мандић, 
а трећи су били Рајко Вулин, 
Оливера Делић, Катарина 
Кусонић. У конкуренцији уче-
ника шестог разреда најбољи 

су били Лана Коша и Тихомир 
Ђорђевић, друга  је била  Ана 
Зелић, а треће место освојили 
су Јана Хинић, Милана Грубић 
и Драгана Вукелић. Међу сед-
мацима друго место припало 
је Јовани Кљајић, треће Та-
мари Каић, а међу осмацима 
друга је била Маја Кричковић. 
Треће место међу осмацима при-
пало је Бранкици Вукичевић 
и Наташи Хорн. Ученике су 
за такмичење припремале на-
ставнице Сања Стефановић, 
Драгана Пејиновић и Емина 
Милетић.

ОСНОВНА ШКОЛА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“

БИОЛОЗИМА 19 ДИПЛОМА 

У недељу, 3. марта, Основна 
школа “Аврам Мразовић“ би-

ла је домаћин Општинског такмичења 
из српског језика. На такмичењу је 
укупно учествовало 110 ученика 
од 5. до 8. разреда, а најбољи међу 
њима били су: у конкуренцији уче-
ника 5. разреда - Николина Гале-
тин (ОШ „21. октобар“ Сомбор) и 
Александра Путица (ОШ „Иван 

Горан Ковачић“ Станишић); 
6. разреда - Мирјана Одановић 
(ОШ „Никола Вукићевић“ Сом-
бор) и Анђела Бошковић (ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Сомбор); 
7. разреда - Невена Делић (ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Сомбор) и 
у конкуренцији ученика 8. разреда  
- Горица Аћимовић (ОШ „Алекса 
Шантић“ А. Шантић).

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВАЦА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

ПОКАЗАЛИ ОДЛИЧНО ЗНАЊЕ


