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SRDAČNA DOBRODOŠLICA PRVACIMA U MUŽLJI 

Tradicionalni prijem đaka prvaka u Mužlji i ove godine je svečano održan u obe zgrade Osnovne škole 

“Servo Mihalj”. 

 

Dok su se učenici drugih, trećih i četvrtih razreda srdačno pozdravljali sa drugarima iz razreda i 

učiteljicama, đaci prvaci su u pratnji roditelja i sa malom tremom, ušli u prostorije još uvek nepoznatog i 

novog sveta – u klupe njihovog drugog doma. 

 

 

Prvake su pesmama i recitacijama dočekali učenici drugih razreda, nakon čega je Zoltan 

Halai, direktor Osnovne škole, učenicima poželeo dobrodošlicu, dok se Kristina Vidrač, 

članica Nacionalnog saveta Mađara zahvalila roditeljima što su svoju decu upisali u 

mađarske razrede, stvorivši tako priliku i nadu da će mađarski jezik, kultura i običaji 

Mađara još dugo godina opstati na ovim prostorima. 

 

Na kraju prijema, đacima prvacima i njihovim roditeljima uručeni su pokloni grada 

Zrenjanina i Nacionalnog saveta Mađara. 



   

U novoj školskoj godini u prvi razred Osnovne 

škole „Servo Mihalj“ iz Mužlje upisan je 71 učenik, 

od kojih će 22. njih nastavu pohađati na 

mađarskom, a 49 na srpskom jeziku. 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/djaci-ponovo-u-klupama-svim-prvacima-poklon-od-grada-

rancevi-i-skolski-pribor/?fbclid=IwAR1ZSqzl10-Nck6CqmIxjclXYsCVnOnv6X2nQW8yN-

KlhuIEgS9HVOp68JA 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/djaci-ponovo-u-klupama-svim-prvacima-poklon-od-grada-rancevi-i-skolski-pribor/?fbclid=IwAR1ZSqzl10-Nck6CqmIxjclXYsCVnOnv6X2nQW8yN-KlhuIEgS9HVOp68JA
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/djaci-ponovo-u-klupama-svim-prvacima-poklon-od-grada-rancevi-i-skolski-pribor/?fbclid=IwAR1ZSqzl10-Nck6CqmIxjclXYsCVnOnv6X2nQW8yN-KlhuIEgS9HVOp68JA
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/djaci-ponovo-u-klupama-svim-prvacima-poklon-od-grada-rancevi-i-skolski-pribor/?fbclid=IwAR1ZSqzl10-Nck6CqmIxjclXYsCVnOnv6X2nQW8yN-KlhuIEgS9HVOp68JA


U okviru Dana evropske baštine održana radionica 

„Deca pod dudom“ 

Objavljeno 24.09.2017. u 14h 

Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Dana evropske baštine čija je tema „Kulturno nasleđe i 

priroda“, u Narodnom muzeju Zrenjanin, u ambijentu izložbe „Priča o dudu i tradiciji svilarstva“ 

održana je radionica „Deca pod dudom“. 

   

U radionici su učestvovali članovi grupe „Mala škola biljaka 2017“, učenici tri zrenjaninske 

osnovne škole – “Servo Mihalj”, “Žarko Zrenjanin” i “2. oktobar”, i njihovi nastavnici. Autorka 

i voditeljka radionice bila je Nevena Dujin Grković, kustos pedagog. 

Obilaskom aktulene izložbe postavljene 14. septembra u Malom salonu muzeja„Priča o 

dudu i tradiciji svilarstva“ i uz tumačenje sadržaja, učenici su stekli sliku o važnosti belog i 

crnog duda u zavičajnoj prošlosti. Posebno je istaknut značaj „Skice dvorišta“ i (danas 

izgubljene) slike pod nazivom „Deca pod dudom“ autora Uroša Predića. 

Cilj je bio da učenici osete važnost očuvanja sada već malobrojnih primeraka duda u okolini, 

kao i u samom gradu. Ujedno se otvorila mogućnost da u okviru nastave ili vannastvanih 

aktivnosti deca mogu pratiti život i razvoj odabranih primeraka duda u svojoj okolini. 

 

 

U kreativnom delu radionice deca su 

likovno, putem crteža ili kolaža, dala svoje 

viđenje duda iz biološkog i umetničkog 

ugla. Kao uspomenu učesnici su poneli 

obeleživač za knjige (bookmark) kojeg su 

takođe samostalno osmislili i napravili… 

 

https://ilovezrenjanin.com/kultura/u-okviru-dana-evropske-bastine-odrzana-radionica-deca-pod-

dudom/?fbclid=IwAR0BR17pxb4fBeCRgkXOcOooOjH0ZBgVhAIV4XOxF8wziPaj6r4gQw7Ngtc 

https://ilovezrenjanin.com/kultura/u-okviru-dana-evropske-bastine-odrzana-radionica-deca-pod-dudom/?fbclid=IwAR0BR17pxb4fBeCRgkXOcOooOjH0ZBgVhAIV4XOxF8wziPaj6r4gQw7Ngtc
https://ilovezrenjanin.com/kultura/u-okviru-dana-evropske-bastine-odrzana-radionica-deca-pod-dudom/?fbclid=IwAR0BR17pxb4fBeCRgkXOcOooOjH0ZBgVhAIV4XOxF8wziPaj6r4gQw7Ngtc


Učenici OŠ „Servo Mihalj“ dobili interaktivnu 

tablu 
Objavljeno 03.10.2017. u 17h 

U okviru obeležavanja tradicionalne Dečije nedelje i oktobra kao meseca knjige, Nacionalni 

savet Mađara je biblioteci i učenicima Osnovne škole „Servo Mihalj“ u Mužlji poklonio knjige i 

novu interaktivnu tablu. 

Tabla je postavljena u učionici za fiziku. 

   
 

Direktor Osnovne škole Zoltan Halai se u svom pozdravnom govoru zahvalio predstavnicima Nacionalnog 

saveta Mađara i svima onima, koji su pomogli, da ova ustanova u narednom periodu bude bogatija sa 

ovim vrednim i veoma značajnim darovima. 

Dodao je, da Osnovnu školu u Mesnoj zajednici Mužlja trenutno pohađa 698 učenika. Nastave se izvode u 

dve zgrade (u centru naselja i u Ulici Servo Mihalja) na mađarskom i srpskom jeziku. 

 

Aniko Jeras je ispred Nacionalnog saveta Mađara izjavila, da su pokloni, koji će đacima omogućiti lakše i 

brže učenje i tokom časova, obezbeđeni zahvaljujući podršci Vlade Mađarske i fondaciji „Bethlen Gábor“. 

 

BIBLIOTEKU U MUŽLJI NAJVIŠE POSEĆUJU DECA

 

Prema rečima bibliotekarke Osnovne škole 

„Servo Mihalj” Jolanke Kovač, u prostorijama 

njihove biblioteke trenutno se nalazi blizu 24 000 

knjiga  i najviše ih čitaju učenici od prvog do 

četvrtog razreda. 

Pored lektira i zbirke pesama naših poznatih 

dečijih pisaca, u lepom broju se „traže” 

enciklopedije i rečnici. 

Piše: Tivadar Borbelj 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/p-interaktivna-tabla-ucenicima-os-servo-mihalj-u-

muzlji/?fbclid=IwAR2bAErWmBimWIu1qD8dpJCv4jbtSKWsYA4C6agmVijiMZfWBpu1OK39Ef0 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/p-interaktivna-tabla-ucenicima-os-servo-mihalj-u-muzlji/?fbclid=IwAR2bAErWmBimWIu1qD8dpJCv4jbtSKWsYA4C6agmVijiMZfWBpu1OK39Ef0
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/p-interaktivna-tabla-ucenicima-os-servo-mihalj-u-muzlji/?fbclid=IwAR2bAErWmBimWIu1qD8dpJCv4jbtSKWsYA4C6agmVijiMZfWBpu1OK39Ef0


Edukacija osnovaca o trgovini ljudima i 
vrstama eksploatacije 

Objavljeno 04.10.2017. u 18h 
 

U okviru novog programa Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije namenjenog unapređenju 

bezbednosti osnovaca, danas je za učenike viših razreda Osnovne škole „Servo Mihalj“ 

organizovano edukativno predavanje na temu trgovine ljudima. 

   

Ispred Policijske uprave Zrenjanin i Odeljenja za kriminalističku policiju, učenicima se obratila Nevena 

Šuput koja je medjima pojasnila da je suština ovih edukativnih časova da se deci pojasne termini poput 

„trgovine ljudima“, da im se objasni šta ta krivična dela podrazumevaju, i kako da ih prepoznaju u svom 

okruženju. 

-Trgovina ljudima podrazumeva  korišćenje prevare i prinude kako bi se deca, odnosno odrasle osobe 

uvele u jedan ropski odnos. Trgovina decom je najgori oblik iskorišćavanja i zloupotrebe najmlađih, kao i 

najgrublji oblik kršenja dečijih prava. Bitno je istaći da pristanak deteta na iskorišćavanje ne menja 

činjenicu da se radi o krivičnom delu koji se najstrože kažnjava, izjavila je Šuput. 

 

Učenici su tokom edukativnog časa mogli da saznaju da su svi ljudi, bez obzira na godine, potencijalne 

žrtve trgovine ljudima, da „trgovac“ najčešće putem interneta i društvenih mreža uspostavlja odnos 

poverenja sa decom kroz lažna obećanja i laskanjem, sa ciljem obmanjivanja. Takođe, trgovci su ti koji 

izmamljuju one informacije koje im oogućuju da žrtvu drže pod ucenom i kontrolom. 

 

Novi, zajednički program Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva obrazovanja podrazumeva osam 

oblasti, o kojima se deca od početka nove školske godine aktivno edukuju. To su: bezbednosti u 

saobraćaju, policija u službi građani, nasilje kao negativna društvena pojava, prevencija i zaštita dece od 

opojnih droga i alkohola, bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža, prevencija i zaštita dece od 

trgovine ljudima, zaštita od požara i zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti. 

Piše: Tivadar Borbelj 
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/edukacija-osnovaca-o-trgovini-ljudima-i-vrstama-

eksploatacije/?fbclid=IwAR3sUIcOC7I1am_lxsxY5fNdMsqOEEsM1fwFAR9DCR0qDnqpgZ6YQrf9IC8 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/edukacija-osnovaca-o-trgovini-ljudima-i-vrstama-eksploatacije/?fbclid=IwAR3sUIcOC7I1am_lxsxY5fNdMsqOEEsM1fwFAR9DCR0qDnqpgZ6YQrf9IC8
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/edukacija-osnovaca-o-trgovini-ljudima-i-vrstama-eksploatacije/?fbclid=IwAR3sUIcOC7I1am_lxsxY5fNdMsqOEEsM1fwFAR9DCR0qDnqpgZ6YQrf9IC8


Obeležena Dečija nedelja u OŠ „Servo Mihalj“ (10 SLIKA) 
Objavljeno 07.10.2017. u 17h 
 

Učenici Osnovne škole „Servo Mihalj“ iz Mužlje su, zajedno sa njihovim roditeljima, bakama, 

dekama, učiteljicama i nastavnicima i ove godine zanimljivim, raznovrsnim i kreativnim 

programima obeležili Dečiju nedelju. 

   

Đaci nižih i viših razreda su tokom prethodne nedelje mogli da učestvuju u radionicama zdrave 

ishrane, da u okviru izložbe sitnih domaćih životinja predstave svoje kućne ljubimce i da ugoste svoje 

bake, od kojih su mogli da čuju i nauče mnogo zanimljivosti iz njihovih života. 

     

 



     

Pored toga, učenici su prisustvovali književnom susretu sa bibliotekarkom škole, otputovali su na 

edukativne ekskurzije, posetili su bioskop, takmičili se u raznim sportskim nadmetanjima i pokazali 

svoje skrivene glumačke, pevačke i recitatorske talente. 

      

    

Piše: Tivadar Borbelj 
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/decija-nedelja-

muzlja/?fbclid=IwAR2_xElamJrOIPD199r3f1UD9t1um1BHjdBbetyISyf4-FCCdx7Ba4xW7s4 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/decija-nedelja-muzlja/?fbclid=IwAR2_xElamJrOIPD199r3f1UD9t1um1BHjdBbetyISyf4-FCCdx7Ba4xW7s4
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/decija-nedelja-muzlja/?fbclid=IwAR2_xElamJrOIPD199r3f1UD9t1um1BHjdBbetyISyf4-FCCdx7Ba4xW7s4


Könyvbemutató 

Október első hetében javában zajlott a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában a Gyermekhét, ebből az 

alkalomból egy rendhagyó irodalomórán vehettek részt, amely során a könyvtáros munkásságával ismerkedhettek a 

gyerekek.  

Az iskola mindkét épületében Kovács Jolánka látja el a könyvtárosi feladatokat, aki mintegy 24 ezer könyvről visel 

gondot.  

A könyvtáros nénivel az iskolába induló nebulók már szinte az első napon megismerkednek, de mint az 

irodalomórán kiderült nem ismerik őt teljesen, hiszen sok minden mással is foglalkozik. Az iskola diákjai 

kíváncsisággal figyelték Kovács Jolánka bemutatkozását, amelyből kiderült, hogy író, költő, műfordító is egyben. 

Erre az alkalomra a diákok közül néhányan a műveiből olvastak fel, így elhangzott egy mese, egy (meseszerű) 

gyermekvers, illetve két Miroslav Antić-vers fordítása is, valamint egyik novelláskötetéből a szerző olvasott fel 

részleteket. 

   

   

 

 

 

 

 

 



Najmlađi Mužljanci svečanim programom 
obradovali bake i deke (12 SLIKA) 

Objavljeno 27.10.2017. u 12h 
 

Pred mnogobrojnom publikom u velikoj sali KUD „Petefi Šandor”, mališani vrtića „Cvrčak” i 

„Snežana” i učenici Osnovne škole „Servo Mihalj” iz Mužlje  priredili su svojim bakama i 

dekama, raznovrsnu jednosatnu priredbu pod nazivom „Sunčana jesen života”. 

    

Najmlađi su kroz nekoliko stihova iskazali zahvalnost i ljubav prema starijima. 

U okviru svečanog programa – koji su zajedno organizovali Odbor za socijalna pitanja Saveta Mesne 

zajednice, Forum penzionera SVM, Savet Mesne zajednice i nekoliko civilnih organizacija – 

prigodnim recitacijama, pesmama, plesom i glumom nastupili su mališani vrtića i učenici prvih, drugi, 

trećih i četvrtih razreda Osnovne škole. 

Piše: Tivadar Borbelj 
 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/najmladji-muzljanci-svecanim-programom-obradovali-bake-i-deke-12-

slika/?fbclid=IwAR0drezQddalUwO0_z-B6PdGCNMnsJCuNcjdOhBWxzSWW3Y9XGtcCZivxj8 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/najmladji-muzljanci-svecanim-programom-obradovali-bake-i-deke-12-slika/?fbclid=IwAR0drezQddalUwO0_z-B6PdGCNMnsJCuNcjdOhBWxzSWW3Y9XGtcCZivxj8
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/najmladji-muzljanci-svecanim-programom-obradovali-bake-i-deke-12-slika/?fbclid=IwAR0drezQddalUwO0_z-B6PdGCNMnsJCuNcjdOhBWxzSWW3Y9XGtcCZivxj8


Eržebet Dorogi blizu tri decenije pravi lutke od 

kukuruzovine 
Objavljeno 27.10.2017. u 21h 
 

Većina ih zna kao ljuštike, šuštike ili kukuruzovinu, a učiteljica Osnovne škole „Servo Mihalj“ 

iz Mužlje, Eržebet Dorogi već blizu tri decenije od njih pravi jedinstvene lutke, razne predmete, 

među kojima i one omiljene deci, u obliku životinja. 

Kada je pre više od 25 godina na jednoj izložbi u Mađarskoj videla ove neobično lepe kreacije, na prvi 

pogled ih je zavolela i istovremeno rešila da se oproba u izradi lutaka od kukuruzovine. 

   

Zahvaljujući vrednom i upornom radu i NIVO-

diplomi, Eržebet s ponosom nosi zvanje 

velemajstora ovog kreativnog zanata. U njenoj 

„riznici“ najviše ima ukrasnih predmeta, maketa 

salaša i lutaka, koje oslikavaju živote naših 

predaka. Na nedavno održanoj manifestaciji 

„Pastirski dan“, najveću pažnju najmlađih 

posetilaca privukli su njeni radovi od koštica 

voća. Umetnička dela od koštica je, kaže, 

sama osmislila. Raduje je činjenica da i drugi 

prepoznaju i vrednuju njen skoro trodecenijski 

trud i rad. 

 

Piše: Tivadar Borbelj 
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/erzebet-dorogi-blizu-tri-decenije-pravi-lutke-od-

kukuruzovine/?fbclid=IwAR211bw43NHacQzw4ViA_LV6cH4OmI2NKdrXRrzAG6HSkc4tVZYBAFm0AdQ 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/erzebet-dorogi-blizu-tri-decenije-pravi-lutke-od-kukuruzovine/?fbclid=IwAR211bw43NHacQzw4ViA_LV6cH4OmI2NKdrXRrzAG6HSkc4tVZYBAFm0AdQ
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/erzebet-dorogi-blizu-tri-decenije-pravi-lutke-od-kukuruzovine/?fbclid=IwAR211bw43NHacQzw4ViA_LV6cH4OmI2NKdrXRrzAG6HSkc4tVZYBAFm0AdQ


 



ПАРЛАМЕНТАРЦИ У БЕОГРАДУ 

 

Ученички парламент ОШ ,,Серво Михаљ” у оквиру овогодишњег плана рада, а након успешно реализованих 

прошлогодишњих aктивности, испланирао је наградни једнодневни излет у Београд. 1. новембра ове године 

реализована је наведена посета Београду. Садашњи и некадашњи чланови Ученичког парламента, који су 

се истакли у раду парламента прошле године, уз подршку својих наставника, посетили су: Калемегдан, где 

су могли видети на отвореном део експоната Војног музеја из периода Другог светског рата, затим споменик 

,,Победник”, споменик посвећен савезнику током Првог светског рата – Француској, као и Диносаурус парк.  

Након тога уследила је посета Српској академији наука и уметности која је укључивала обилазак овог здања, 

укључујућу легат Бранка Ћопића, Марка Ристића и Милутина Миланковића, као и читаоницу, свечану салу и 

галерију САНУ у којој је била поставка посвећена споменицима с Косова и Метохије из периода 

средњовековне Србије, односно, из периода владавине Немањића, краља Стефана Дечанског и 

доминантног периода цара Душана Силног. Ученици су од кустоса могли да сазнају најбитније податке о 

САНУ, краћим уводом о историјату САНУ и члановима њеним, као и о начину избора нових чланова. 

Једнодневни излет завршио се обиласком новог тржног центра ,,Рајићева”, у строгом центру Београда, који 

представља примерак савремене архитектуре, употребљен у комерцијалне сврхе.  

Током целодневног боравка у Београду није мањкала радозналост духа ђака и наставника, као и 

одушевљење виђеним. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дајана Трифунов ,ученица lV2,освојила је lllместо на интернет ликовнном конкурсу који је расписала 

организација"Пријатељи деце Србије". 

 

 



Obeležen dan OŠ „Servo Mihalj“ – sledeće godine veliki 

jubilej (FOTO) 
Objavljeno 03.12.2017. u 14h 

Zanimljivim, kreativnim i raznovrsnim radionicama za učenike nižih i viših razreda, kao i 

svečanom sednicom obeležen je dan Osnovne škole „Servo Mihalj“ u Mužlji. Istom prilikom 

obeleženo je 124 godina postojanja ove prosvetne ustanove. 

   

Pre početka svečane sednice, položen je venac na spomen bistu Servo Mihalja, nakon čega se direktor škole Zoltan 

Halai osvrnuo na događaje u proteklih godinu dana, u okviru kojih su učenici uspešno prezentovali školu na 

republičkim, pokrajinskim i lokalnim takmičenjima, sa kojih su se vraćali sa zasluženim priznanjima i zahvalnicama. 

Halai je podsetio sve prisutne da će sledeće godine škola proslaviti veliki jubilej – 125 godina postojanja i aktivnog 

rada. 

 

Nakon pozdravnih reči dodeljene su i 

zahvalnice onim zaposlenima koji su u 

proteklih 20, 30 i 35 godina vredno i savesno 

radili u ovoj školi. 

Poklon pažnje su dobili Ilona Prec, Biljana 

Jevremov, Judit Albert, Otilia Hamar, 

Magdalena Vaci, Elvira Labanc, Ištvan Biro, 

Miroslav Tripković, Zoltan Hamar i Zoltan 

Labadi, dok je Vesna Protić uz veliki aplauz 

ispraćena u zasluženu penziju. 

Osnovnu školu „Servo Mihalj“ u Mužlji trenutno pohađa 698 učenika, a nastave se izvode u dve 

zgrade (u centru naselja i u Ulici Servo Mihalja) na mađarskom i srpskom jeziku. 

Piše: Tivadar Borbelj 
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/dan-skole-os-servo-mihalj/ 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/dan-skole-os-servo-mihalj/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 December 2017 ·  

U Domu kulture "Petefi Šandor" u Mužlji, danas je održana predstava "Tri godišnja doba i jedna 
jesen".Osmesi na licima naših učenika govore kako smo se proveli. 
 

    
 

 

https://www.facebook.com/osservomihalj/posts/845039949036733?__xts__%5B0%5D=68.ARATKcuuyj7GbGRrCB379jSD4SovBtSZCDWcz9S3m_YQtVeo84j8HB1CNxlIdHdxLB2Bc2_GbcU9zmZ9rE9u8u5FLaJZ8OvfvgsxwE6-88Iai14Ehpp1iIJjtyZlQzDkdIPoJANP_A9qqTxuN7B27MEw4VM5R56Rlk0LzRVnqaDmw22_0f3ul3fYhKo8Z1Mgk-xUWF4G4mM6HREr9oAu8R9O&__tn__=-R


Dobro delo bivše učenice – poklon đacima koji 
žive u teškim uslovima 

Objavljeno 19.12.2017. u 16h 
 

Da bi predstojeće božićne i novogodišnje praznike najmlađim meštanima učinila još lepšim i 

radosnijim, bivša učenica i nastavnica Osnovne škole „Servo Mihalj“ u Mužlji, Timea Halai je 

učenicima slabog materijalnog stanja darovala poklone pune iznenađenja. 

Timea kaže da je uoči Božića, praznika ljubavi i pažnje, ovim humanim gestom htela da obraduje 

mališane s ciljem da osete da su i oni veoma bitan deo zajednice. 

   

U poklonima su se našle razne igračke za 

devojčice i dečake, školski pribor, voće, slatkiši 

i kreativne zanimacije za najmlađe. 

Timea je u obe zgrade OŠ „Servo Mihalj“, 

zajedno sa Deda Mrazom, podelila blizu 80 

paketića, a deca su u znak zahvalnosti 

odrecitovala i otpevala nekoliko prazničnih 

pesama. 

 

Piše: Tivadar Borbelj 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/novogodisnji-pokloni-servo-mihalj-muzlja/ 
 
 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/novogodisnji-pokloni-servo-mihalj-muzlja/


Visoko priznanje studentu Leu Astalošu – prvi 
korak ka Nobelovoj nagradi 

Objavljeno 21.12.2017. u 16h 
 

Student druge godine na odseku medicine Fakulteta nauke u Segedinu (Mađarska) i bivši 

učenik Osnovne škole „Servo Mihalj“ iz Mužlje, Leo Astaloš nedavno je primljen u istraživački 

program Akademije naučnika i dobio visoko zvanje „Sent Đerđi (Szent-Györgyi) studenta“. 
• Zvanje „Sent Đerđi student“ je dobilo ime po mađarskom fiziologu Albertu Sent Đerđiju, koji 1937. 

godine dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za otkriće vitamina C i nekih reakcija 
ciklusa limunske kiseline. 

   

Za učešće u ovom programu prijavilo se oko 400 studenata, od kojih je samo devet dobilo priliku, da 

bude deo nekog istraživačkog tima. Studenti su prvo trebali da polažu prijemni ispit, koji se sastojao 

od znanja engleskog jezika i rešavanja nekig postavljenih problema putem logike. 

Nakon uspešnog polaganja, Leo je postao deo tima, koji se bavi lečenjem kožnih bolesti. Govoreći o 

planovima za budućnost, mladi i talentovani student iz Mužlje je izjavio, da trenutno želi da 

se „oproba“ u raznim istraživačkim programima, nakon čega će doneti svoju konačnu odluku. 

Sertifikat o visokom zvanju „Sent Đerđi (Szent-Györgyi) studenta“ zasluženim studentima, možda 

budućim Nobelovcima, predao je dobitnik Nobelove nagrade 2001.godine, Sir Richard Timothy 

Hunt iz Engleske. 

Piše: Tivadar Borbelj 

 
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/prvi-korak-ka-nobelovoj-nagradi-zrenjanin/ 

 

 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/prvi-korak-ka-nobelovoj-nagradi-zrenjanin/


Leona i Sara: Nagradu sa takmičenja 
podelićemo sa učenicima slabijeg materijalnog 
stanja 

Objavljeno 14.12.2017. u 16h 

Na nedavno održanom naučno-istraživačkom takmičenju pod nazivom „Tantárgyháló“, 

učenice osmog razreda Osnovne škole „Servo Mihalj“ iz Mužlje, Leona Valtner i Sara Siveri 

osvojile su visoko drugo mesto u kategoriji osnovnoškolskog uzrasta. 

Na takmičenje, koje je bilo održano u Subotici, pristiglo je oko 50 radova, a učestvovalo je blizu 70 

učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije cele Vojvodine. 

 

Učenice iz Mužlje su zajedno sa mentorom, nastavnikom biologije i hemije Atilom Molnarom, na 

zanimljiv i edukativan način predstavile nikotin kao prirodan toksin. 

One su posebnim isparivanjem izdvojile nikotin iz duvana, zatim su ga sa inhalatorom „unele“ u 

insekte i pomno posmatrale njihovu reakciju. 

Leona i Sara su za naš portal istakle, da će deo novčane nagrade predati drugarima iz njihovog 

razreda, koji žive u teškim uslovima, sa ciljem da im olakšaju i ulepšaju pripreme za malu maturu i 

matursko veče. 

Piše: Tivadar Borbelj 
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/nagrade-ucenici-muzlja/ 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/nagrade-ucenici-muzlja/


20 January 
Az ausztriai Österreichische Landmannschaft Alapítvány képviselői Helmut Loicht 
és Erich Daneberg, illetve Vujković Binecz Elvira és Dobó Kornélia ellátogattak a 
muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolába. :) 
Predstavnici Fondacije „Österreichische Landmannschaft” iz Austrije posetili su 
Osnovnu školu „Servo Mihalj” u Mužlji.  
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tivadar.borbely/posts/1927478307281376?__xts__%5B0%5D=68.ARAXoXpMuWIKDCaapNkSsEl7ouRKEsZ2PLeOqVowioavgiQi5RYaUK5Vvk-QvhKsaKus-7hWX7xui3_FU60fXC81pjSzr_FXOttWioGuTpWV-y8LEhTSIxgB6mAT1xGXun5Ib37TeKWgfaKjkn7XW-REwpaJ4_oesSIQ1X_7vaEfIae8kLUSrQvcH_qKPdGnFAajUFGH2sLVGSvVbZodXLf3&__tn__=H-R


27.1.2018. 

 

ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА 

    

 

 



Bezbednost učenika na prvom mestu – OŠ 
„Servo Mihalj“ uvela video nadzor 

Objavljeno 28.01.2018. u 15h 
 

U cilju sprečavanja nasilja nad učenicima i bezbednosti samog objekta, u zgradi Osnovne 

škole „Servo Mihalj“ u Mužlji, nedavno je postavljeno šesnaest kamera. Kapije škole izlaze na 

dve ulice, a značajan broj meštana dvorište često koristi kao prečicu do udaljenih delova 

Mužlje ili Mesne zajednice „Sava Kovačević“. 

Iz tog razloga kamere su osim u objektu, postavljene i u dvorištu škole, i beleže sve aktivnosti u 

okviru 24 sata. 

    

Atila Molnar, v.d. direktor škole kaže za naš portal da se, nakon što je video nadzor postavljen, i 

ponašanje svih učenika, ali i zaposlenih u školi, primetno promenilo. Video nadzor biće dodatno 

sredstvo za bezbednost učenika, pored već uobičajenog dežurstva učitelja i nastavnika. 

 

Kamere su postavljene zahvaljujući uspešnom 

učešću Osnovne škole „Servo Mihalj“ na 

konkursu Pokrajinskog sekretarijata za 

obrazovanje, propise, upravu i nacionalne 

manjine – nacionalne zajednice. 

 

Piše: Tivadar Borbelj 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/bezbednost-ucenika-na-prvom-mestu-u-os-servo-mihalj-uveden-video-

nadzor/?fbclid=IwAR3zo1anReAafQ0N6u67V7UYxGas9DHaMSfL4-zWTkBv8jLPV-ST1ytpYPw 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/bezbednost-ucenika-na-prvom-mestu-u-os-servo-mihalj-uveden-video-nadzor/?fbclid=IwAR3zo1anReAafQ0N6u67V7UYxGas9DHaMSfL4-zWTkBv8jLPV-ST1ytpYPw
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/bezbednost-ucenika-na-prvom-mestu-u-os-servo-mihalj-uveden-video-nadzor/?fbclid=IwAR3zo1anReAafQ0N6u67V7UYxGas9DHaMSfL4-zWTkBv8jLPV-ST1ytpYPw


8 February  

Danas su učenici naše škole, u Kulturnom centru, uživali u baletskoj predstavi "Petar Pan", u 
izvođenju plesnog studija "Stage". Ponosni smo na Martu Popović, učenicu II 2, koja je 
učestvovala u predstavi. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/osservomihalj/posts/876266035914124?__xts__%5B0%5D=68.ARA9Q20mat0UxvZoU1eSLoGJoTWuPU9xhG6XwuFhXeXUH93ZdG4_7_aMK7ArL-u5M8cFGIYdldx96ZSQ0wvGIKWmFPoWXLRWrS5yZNiM3NuaqYgGNfUhMMvy0h-HwRhnWnN-ey-a6gxL3Tkos9GkTuvpKznIHp_-NT2FbAuLF84bSn3RlurT0wcr0e3VctV4kboNmHm6MIUABNkjJ59clOWk&__tn__=-R


21 February ·   

Rendhagyó műsor az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából. :) 

-a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola központi épületében; 

Obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika. :) 

-u Osnovnoj školi „Servo Mihalj“ u Mužlji; 

 

    
 

 

 

https://www.facebook.com/tivadar.borbely/posts/1963981560297717?__xts__%5B0%5D=68.ARD72-HLfALzX54TfoZLFhrwTRgscSffzO3bbCDzPU7HdLZMuFbXQ944qdNDmkNit0c-X_DGOBHaIo4Xrb5olsWT1Ae8U906MZZre4VxsvyhZJQvwJAFyvsHy3WUeechyGqpQK5_HbjViEUKbgVkALVhlShW3e1EZBHxVaGHx11V8kD3oLBhE1IHwxdaT3ZuN-E5dFYkFDx8IB3onWliBVva&__tn__=H-R


У среду 28. 2. 2018. затворена је изложба Народног музеја Зрењанина поводом 160. годишњице рођења 

нашег чувеног сликара Уроша Предића, можемо рећи и нашег суграђанина, рођеног у Орловату. Ученици 

VII1 су заједно са разредном наставницом Сашком искористили последњи дан изложбе да им Урош не 

побегне. Упркос снегу и хладном времену вредело је упознати се са животом и делом човека који је свој 

аутопортрет нацртао у 92. години, подједнако добро као што је стварао од своје 10. године и целог свог 

живота. За оне који нису видели изложбу, ево неколико фотографија. Ми смо одушевљени. 

 

 



Sikeresen zárult a körzeti szavalóverseny Csókán. Barna Léda III/4 osztályos tanuló továbbjutott a tartományi 

szavalóversenyre. Gratulálunk! 

Uspešno završeno Okružno takmičenje. Učenica Barna Leda III/4, se plasirala se na Pokrajinsko takmičenje 

recitatora. Čestitamo! 

 

 

 



Petőfi a szívünkben -szavalóverseny 2018.03.13. 

 

Csiszár Rihárd I/4, 2.helyezés 

Süveg Zita különdíj 

 

Barna Léda III/4, 1. Helyezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одржан Први Мали Месијеов маратон у Ботошу 

У суботу, 17. марта у организацији АД „Милутин Миланковић” Зрењанин, ОШ „1. октобар” Ботош, Актива 

наставника физике-Зрењанин, Зрењанинске групе НПН, МЗ Ботош, Биоенергане „Биоелектра” Ботош одржан 

је Мали Месијеов маратон, Ботош 2018. 

Учествовали су и ученици наше школе: Ћурчић Филип VI3, Чобанић Никола VIII2 и Виктор Оноди VIII2 са 

својим наставником физике Велизаром Mонићем.  

Програм догађаја се састојао из три блока: 

Посета постројења за производњу енергије од биолошког отпада „Биоелектра“ Ботош. Циљ посете је био да 

се деца, наставници и родитељи упознају са чистим и одрживим технологијама и њиховим значајем. 

Уследило је предавање koje се бавило упознавањем ученика и родитеља са радом Шарла Месијеа, 

француског астронома из 18. века, његовим Каталогом маглина и звезданих јата и карактеристикама ових 

објеката. Такође им је представљен Месијеов маратон који се традиционално одржава на Фрушкој гори. 

После предавања сва деца су у групама од по три члана учествовала у квизу чија је тема била садржај који 

су многи од њих први пут слушали данас на предавању. Имали су одговор на готово свих тридесетак 

питања. 

Предавање и квиз су водили Миша Брацић, професор физике, творац и организатор овог догађаја и 

Александра Јањеш, мастер студент астро-физике на ПМФ у Београду. Предавању су допринели и Срђан 

Пењивраг из АД „Милутин Миланковић из Зрењанина и Ласло Кочмарош, вишеструки победник Месијеовог 

маратона (рекорд од 95 пронађених објеката) као и сви присутни наставници. 

У холу ОШ „1. октобар“ Ботош, где су предавање и квиз одржани, биле су изложене астро фотографије 

Горана Вукајловића и неколико телескопа. 

На жалост, деца су се са телескопима упознала само у холу школе, јер за посматрање није било услова због 

облачности. 

Надамо се да ће им се пружити прилика да се одазову позиву да учествују на Месијеовом маратону 14. и 15. 

априла на Летенци. 

 



Oни су најбољи! 
Општински ниво такмичења: 
Српски језик - I.место - Алекс Сењи VII-2, II. место - Душан Костадиновић V-2, 
Катарина Стиковић VIII-2, III.место- Марко Чордаш V-2, Ања Калић VI-2 
Maђарски језик - I.место - Адриан Миклош V-5, Акош Ковач VI-5, Давид Макан 
VIII-4, II.место - Ката Ронто V-4, Глориа Варга VI-6, III.место - Ема Шивег V-4 
Географија - I.место - Алекс Сењи VII-2 

Математика - I.место- Вукашин Царан III-2, II.место - Лука Миладић III-2, Давид 
Макан VIII-4,  
III.место - Алекс Сењи VII-2 
Биологија - II.место - Павле Павловић V-3,  
Марија Пајчић VII-3,  
III.место -  
Виктор Костић V-3 
Војкан Шундек V-3 
Ленке Рапош VI-6 
Јелена Бачо VI-3 
Филип Ћурчић VI-3 
Ања Калић VI-2 
Историја - III.место - Патрик Барши VIII-4 
Физика - III.место - Филип Ћурчић VI-3 
Хемија - II.место - Давид Макан VIII-4 
Шах - I.место - Оливера Његован VIII-1, II.место - Арон Рац I-2,  
Давид Пош I-2 
Окружни ниво такмичења: 
Српски језик као нематерњи: - II.место - Река Шимон VIII-6, III.место - Виктор 
Карачоњи VIII-4, Анастазија Чордаш VII-5 
Математика - III.место - Сара Карањац VI-1 
Физика - Филип Ћурчић VI-3 

Честитамо свим ученицима и наставницима менторима на лепом успеху! 

 

 

 

 

 



Međunarodna Izložba Ručnih radova i Kolekcionarstva 

 

Naša škola već više godina redovno učestvuje na ovoj manifestaciji i dobitnik je mnogobrojnih nagrada u raznim 

kategorijama.  

Iskolánk hosszú évek során vesz részt a MIRK-en. Diákjaink és pedagógusaink több kategóriában, számos 

kézműves- és alkalmi munkával szerepelnek és eddig már sok díjat, elismerést szereztek iskolánknak. 

  

 

 



44.Pesnička štafeta u našoj školi 

 

Povodom 44.Pesničke štafete, 16. aprila 2018. naš gost je bio književnik UROŠ PETROVIĆ, kao i dva predstavnika 

iz Gradske Narodne Biblioteke „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina. 

Moto Pesničke štafete je bilo sećanje na dečijeg pesnika Igora Kolarova (on je preminuo prošle godine) i 

promovisanje njegove knjige: Veliki lepi balon, koja je objavljena u izdanju Gradske Narodne Biblioteke „Žarko 

Zrenjanin“, 2018 godine. 

UROŠ PETROVIĆ je posadio drvo u Aleji pesnika, u školskoj zgradi u ulici Servo Mihalja. 

Voditelji programa su bili Aleks Senji (VII 2) i Olivera Njegovan (VIII 1). 

Program: 

1. Milica Matić (V 2) i Marina Knežević (V 2) recitovale su pesme Igora Kolarova. 

2. Igrokaz dece iz produženog boravka, iz knjige Igora Kolarova, SMS priče 

Glumci: Katarina Vuković (I 1), Marina Zvekić (I 1), Aleksa Felbab (I 2), Danica Orban (I 2), Petar Blažo Janjić (II 2), 

Edina Šabani (II 2) i Mihajlo Bunić (II 2). 

Voditelje programa i recitatore pripremila je profesor srpskog jezika, Saša R.Domazetović. 

Mlade glumce iz produženog boravka pripremila je profesor razredne nastave, Maja Đ. Nedimović. 

3. 48 dece je pročitalo svoje pesme, a prema žiriju najbolji su bili: 

EMILIJA STOJKOV (II 1, učiteljica Vesna Kostadinović), sa pesmom: Dečija duša 

JELENA BAČO (VI 3, nastavnica Nataša Bjelić), sa pesmom: Veče 

ALEKS SENJI (VII 2, nastavnica Saša R.Domazetović), sa pesmom: Čekam 

4. Književnik Uroš Petrović razgovarao je sa decom, pripremio im zagonetke (i nagrade). Svi prisutni su se odlično 

zabavili i uživali u interesantnom druženju sa pesnikom. 

 

 

 

 

 



  

 

   

 



 



Kros RTS-a "Kroz Srbiju" 11.5.2018. godina 

 

   

 

 



VII. Európai falu Nagybecskereken           VII „Evropsko selo” u Zrenjaninu.  

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Хуманитарно удружење „Светосавље“ из Зрењанина је и ове године организовало такмичење из историје 

које је снимала и емитовала ТВ Сантос. Услови за учеснике: да су екипе од три члана ученика седмог или 

осмог разреда. Тема за ову 2018.годину је била : Петар I. Карађорђевић. За учешће су се могле пријавити 

екипе основних школа из Зрењанина и Житишта. Наша школа је узела активно учешће као и претходне две 

године. У екипи наше школе били су: Сунчица Бугарин, Дејан Вашаш и Катарина Стиковић. Укупно је било 

пријављено 15 екипа из 11 школа. Ученике је припремала за такмичење професор историје Зорица Гарчев, 

која је и њихов предметни наставник. 

Са великим задовољством можемо рећи да не само што смо ушли у финале него смо освојили и високо 

позиционирано ДРУГО место 8.маја 2018.године. 

Поред новчане награде коју је добио сваки ученик као и наставница која их је припремала за такмичење, 

организација "Светосавље" је за све учеснике организовала и прелепу екскурзију на релацији: Раковица-

Орашац-Топола-Таково, која је реализована 20.маја на опште одушевљење учесника. 

Захваљујемо се организацији "Светосавље" на пруженој шанси са обећањем да ћемо и даље учествовати у 

свим њиховим активностима. 

 

 

 

 
 



"Kad granice ne postoje igramo se mnogo bolje" 

"Da svi budu kao jedan i da zajedništvo svetom vlada, poruka je jedinstvene manifestacije u Srbiji, koju ponosno 
čuva i svake godine razvija grad Zrenjanin. 
Osnovna i srednja škola 9. maj kao organizator i idejni nosilac projekta Inclusive Art, još jednom je na najlepši i 
najsrdačniji način potvrdila primat sjajnog domaćina i vodje ideje koja ima energiju do neba i ljubav, sreću i 
zajedništvo kao zaštitni znak…." 

   
 

 



"Međunarodna sportsko – rekreativna manifestacija ŽOGARIJA održava se već dvanaest leta veoma uspešno u 

Austriji, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i osam godina u Srbiji. 

Glavni cilj manifestacije Žogarija je razvijanje i podsticanje zdravlja, kao i promocija zdravog načina života, putem 

fizičkih aktivnosti, posebno motoričkih,kod dece mlađeg školskog uzrasta, od 7 do 11 godina…Jedan od takođe 

bitnih ciljeva Žogarije ogleda se u razvijanju osećanja međusobnog poštovanja, uvažavanja različitosti, tolerancije, 

strpljivosti kod dece, posredstvom fair-play-a kao dominantnog pokazatelja sistema vrednosti." 

 



  ISPRAĆAJ OSMAKA U MUŽLJI – 
NASMEJANIH LICA U NOVE IZAZOVE (11 
SLIKA) 
Objavljeno 31.05.2018. u 17h 
 

Učenici osmih razreda Osnovne škole „Servo Mihalj“ iz Mužlje oprostili su se prigodnim 

programom od svojih učitelja, nastavnika i đačkih dana. 

 

Prisutne učenike, njihove roditelje i najbliže pozdravio je Atila Molnar, direktor Osnovne škole „Servo 

Mihalj“, nakon čega je usledio oproštajni program. 



   

 

 

 

Učenici sedmih razreda su svojim „starijim“ drugarima poželeli mnogo uspeha u daljem školovanju, a 

osmaci su se recitacijama i pesmama zahvalili učiteljima i nastavnicima na stečenom znanju. 

   

Prema dugogodišnjoj tradiciji, sedmaci su malim maturantima predali tašne, u kojima su bili jedna 

olovka, pogača, sitan novac, šačica zemlje i citat. 



   

 

Piše: Tivadar Borbelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завршна свечаност,,Од читања се расте,,у организацији ГНБ ,,Жарко,, Зрењанин,, ,,Онај ко чита 30% 

квалитетније живи,,речи су нашег омиљеног писца Уроша Петровића. Ми смо проверили и вреди.Срећнији 

смо и паметнији. У великој конкуренцији 37 школа и 465 читалачких дневника ученици наше школе ,,Серво 

Михаљ,,освојили су три награде за колекцију читалачких дневника и маштовитост.То су: II1- учитељица 

Весна Костадиновић, II2-учитељица Сандра Матић, IV2 учитељица Весна Субић Миљуш. У категорији IиII 

разреда ,награђена је Уна Павловић II2 ,а Тијана Стојанов ученицаIV2 Сребрном значком. Честитамо 

ученицима и њиховим учитељицама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Još jedna generacija osmaka je uspešno završila svoje osnovno osmogodišnje školovanje i mi smo to obeležili 

priredbom i zabavom. Hvala vam dragi đaci, jer škola postoji zbog vas i vaših uspeha. Hvala i roditeljima na 

saradnji. 

 

   

 

  

  



Počeli radovi na renoviranju prostorija 
Osnovne škole „Servo Mihalj“ (FOTO) 

Objavljeno 26.06.2018. u 13h 
 

Završena je još jedna školska godina i dok učenici zasluženo uživaju u letnjem raspustu, u 

obe zgrade Osnovne škole „Servo Mihalj“ u Mužlji nedavno su počeli radovi na uređenju i 

renoviranju prostorija. 

   

Direktor Osnovne škole, Atila Molnar, za naš portal je rekao, da se trenutno izvode radovi na krečenju 

i ulepšavanju hola u zgradi škole, koja se nalazi u Ulici Servo Mihalja, dok će u prostorijama ove 

prosvetne ustanove, koja se nalazi u centru naselja, biti uređeno nekoliko učionica. 

-Zahvaljujući donaciji republičke i pokrajinske Vlade u vidu više od 500 m² pločica, u narednom 

periodu biće obnovljeni toaleti i umivaonici, koji se nalaze u našim učionicama. Bitno je istaći i dobro 

delo nekoliko privrednika iz Mužlje, koji su pre nedelju dana školi poklonili deset računara sa 

pratećom opremom i WiFi uređajem – istakao je Molnar. 

Osnovnu školu „Servo Mihalj“ u Mužlji trenutno pohađa blizu 700 učenika,a nastave se izvode na 

mađarskom i srpskom jeziku. 

 

Piše: Tivadar Borbelj 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/poceli-radovi-na-renoviranju-prostorija-osnovne-

skole-servo-mihalj-

foto/?fbclid=IwAR0oAUGtq7GA41VKYYxMIVwl6t7qI_mR885jDkQqNrUwbkCaPukymsHc7vI 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/poceli-radovi-na-renoviranju-prostorija-osnovne-skole-servo-mihalj-foto/?fbclid=IwAR0oAUGtq7GA41VKYYxMIVwl6t7qI_mR885jDkQqNrUwbkCaPukymsHc7vI
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/poceli-radovi-na-renoviranju-prostorija-osnovne-skole-servo-mihalj-foto/?fbclid=IwAR0oAUGtq7GA41VKYYxMIVwl6t7qI_mR885jDkQqNrUwbkCaPukymsHc7vI
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/poceli-radovi-na-renoviranju-prostorija-osnovne-skole-servo-mihalj-foto/?fbclid=IwAR0oAUGtq7GA41VKYYxMIVwl6t7qI_mR885jDkQqNrUwbkCaPukymsHc7vI


Letnji kamp nemačkog jezika za sticanje novih 
znanja i prijateljstva 

Objavljeno 03.07.2018. u 15h 

Sa ciljem da učenici i u okviru vannastavnih aktivnosti prošire svoje znanje, da se upoznaju sa 

jezicima i običajima ostalih naroda, kao i da slobodno vreme provedeno u prirodi iskoriste za 

sticanje novih prijateljstva, u Mužlji se tokom letnjeg raspusta tradicionalno organizuju 

zanimljivi kampovi. 
Jedan od takvih događaja je i osmi po redu kamp nemačkog jezika, koji se održava u prostorijama 

Osnovne škole „Servo Mihalj“. 

   
Na ovogodišnjem kampu učestvuje blizu trideset učenika, koji će u narednim danima kroz razne jezičke i 

gramatičke igre, kreativne radionice i obilaskom članova Udruženja Nemaca iz Zrenjanina, moći da se 

upoznaju sa svim lepotama i prednostima nemačkog jezika. 

U planu je i organizovanje ekskurzija, u okviru kojih će posetiti Carsku baru i mesto Ada u Bačkoj. 

    

Podršku održavanju kampa pružili su kompanija „Carska bašta”, Osnovna škola „Servo Mihalj” i Fondacija 

„Österreichische Landsmannschaft” u saradnji sa Udruženjem „Deutscher Schulverein“ iz Subotice. 

Piše: Tivadar Borbelj 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/letnji-kamp-nemackog-jezika-za-sticanje-novih-znanja-i-

prijateljstva/?fbclid=IwAR1pAEZ0f8MntJ3c1IrQ3BbWYU0_hFBj5LXIoPZDddOh9Xn7hclW2wCOMzg 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/letnji-kamp-nemackog-jezika-za-sticanje-novih-znanja-i-prijateljstva/?fbclid=IwAR1pAEZ0f8MntJ3c1IrQ3BbWYU0_hFBj5LXIoPZDddOh9Xn7hclW2wCOMzg
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/letnji-kamp-nemackog-jezika-za-sticanje-novih-znanja-i-prijateljstva/?fbclid=IwAR1pAEZ0f8MntJ3c1IrQ3BbWYU0_hFBj5LXIoPZDddOh9Xn7hclW2wCOMzg


U Mužlji održan kamp logike, znanja i 
prijateljstva (FOTO) 

Objavljeno 20.08.2018. u 15h 
 

U Osnovnoj školi „Servo Mihalj“ protekle nedelje održan je šesti  po redu kamp logike, znanja i 

prijateljstva. Na ovogodišnjem događaju učestvovalo je rekordan broj učenika, njih 65 iz 

osnovnih i srednjih škola Vojvodine. 

Po uzoru na kamp logike u Mađarskoj koji se već dvadeset godina održava zahvaljujući pedagogu 

Kristijanu Mozešu iz Budimpešte, realizaciju kampa u Mužlji pokrenuo je nastavnik matematike, 

Ištvan Biro. 

   

On je za naš portal rekao da je cilj ovog događaja da deca i tokom letnjeg raspusta u okviru 
vannastavnih aktivnosti prošire svoje znanje, da razvijaju svoje logično i racionalno razmišljanje, da 
se bolje upoznaju sa svojim maternjim jezikom, običajima i načinom života, kao i da slobodno vreme 
provedeno u prirodi iskoriste za sticanje novih prijateljstva. 

   



Na ovogodišnjem kampu učenici su zajedno sa učiteljicama, nastavnicima i mladim mentorima, 

tokom cele nedelje učestvovali u raznim kreativnim radionicama, kvizovima znanja i logističkim 

igrama. 

Poslednje večeri su, pored logorske vatre, najuspešnijim učenicima dodeljenje nagrade, dok su 

posebna priznanja uručena i onim đacima, koji su se tokom kampa svojim znanjem i umećem istakli u 

raznim nadmetanjima. 

   

Najbolji među najboljima bio je David Makan. 

     

Podršku održavanju ovih aktivnosti su pružili fondacija „Bethlen Gábor“, Osnovna škola „Servo 

Mihalj“, kompanija „GOMEX“ i mnogi drugi. 

Piše: Tivadar Borbelj 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/u-muzlji-odrzan-kamp-logike-znanja-i-prijateljstva-

foto/?fbclid=IwAR1VayXxwm8HjUh0V3wWz2EGBiCdsmQbDeAKP7Wm7iyZvVMWD04i7TUQ7nQ 

 

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/u-muzlji-odrzan-kamp-logike-znanja-i-prijateljstva-foto/?fbclid=IwAR1VayXxwm8HjUh0V3wWz2EGBiCdsmQbDeAKP7Wm7iyZvVMWD04i7TUQ7nQ
https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/u-muzlji-odrzan-kamp-logike-znanja-i-prijateljstva-foto/?fbclid=IwAR1VayXxwm8HjUh0V3wWz2EGBiCdsmQbDeAKP7Wm7iyZvVMWD04i7TUQ7nQ

