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Мала Кикинда – касније Башаид насељен је још давне 1777., а са тим пресељењем
стигли су и први учитељи. Података о тој школи и нема, зна се само да је та школа имала
два разреда и два учитеља. Нешто касније, у XIX веку школа се налазила у центру села на
месту данашњег парка. У то време на челу школе био је свештеник, а касније су бирани
учитељи као директори. И школе и учитеље издржавала је великоцрквена општина, а
настава се одржавала у две смене.
Крајем XIX века Башаид је имао 4 школске зграде и 6 учионица, а занимљиво је да
су сви учитељи пре ступања у службу давали свечану заклетву! Између 2 светска рата број
одељења је растао као и број ученика, а самим тим и учитеља. Од септембра 1919. школе у
Краљевини Југославији постају државне. Иако то нама данас изгледа јако далеко, можда и
чудно, и тада су се одржавале многобројне школске и ваншколске активности као што су:
ручни рад, школске забаве, приредбе, изложбе, екскурзије и хуманитарне акције.
Данашња зградa школе свечано је отворена 12. маја 1973. уз богат културно
уметнички програм, разгледање школе и другарско вече за све запослене. Шест година
касније, 1977. Школска година је протекла у знаку јубилеја – 200 година од насељавања
Башаида.
Наравно да се школа временом стално освежавала новим садржајима, активностима
и програмима. Такође је кроз своју прошлост често мењала и називе, а било их је заиста
много. Тек од фебруара 1973. она носи име 1. октобар.
У школској 2015/2016. години наша школа броји 332 ђака распоређених у 18
одељења од 1. до 8. разреда. Школа има значајну улогу у културном и спортском животу
села, а опремљена је савременим наставним средствима. Настава се изводи на српском
језику, а међу ученицима налазе се ученици српске, мађарске и ромске националности. У
школи ради доста млад колектив који се труди сваким даном да унапреди наставни процес
и квалитет основног образовања и васпитања.
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У школи се
обележава:
- Дан сећања на
српске жртве у
Другом
светском рату,
који пада у
среду 21.
октобра 2015.
године и
наставни је дан;
- Дан примирја
у Првом
светском рату,
који пада у
среду 11.
новембра 2015.
године, нерадни
је и ненаставни
дан;
- Свети Сава –
Дан духовности,
који пада у
среду, 27.
јануара 2016.
године и радни
је, а ненаставни
дан;
- Сретење – Дан
државности,
који пада у
понедељак и
уторак, 15. и 16.
фебруара 2016, као нерадни и ненаставни дани;
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, који пада у петак 22. априла 2016. године, као радни и наставни дан;
- Празник рада, који пада у недељу и понедељак, 1. и 2. маја 2016. године, а обележава се
у понедељак 2. маја и уторак 3. маја 2016. године, као нерадни и ненаставни дани;
- Дан победе, који пада у понедељак, 9. маја 2016. године, као радни и наставни дан;
- Видовдан – спомен на Косовску битку, који пада у уторак, 28. јуна 2016. године и
радни је дан.
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у недељу, 8. новембра 2015.
године.
Школски календар
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Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2015. године, а завршава се у среду, 23.
децембра 2015. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почиње у петак, 15. јануара 2016. године и завршава се:
- у среду 15. јуна 2016. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних
дана;
- у среду, 1. јуна 2016. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у четвртак, 24. децембра 2015. године, а завршава се у четвртак,
14. јануара 2016. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 24. марта 2016. године, а завршава се у уторак, 29.
марта 2016. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у четвртак, 16. јуна 2016.
године, а завршава се у среду, 31. августа 2016. године. За ученике осмог разреда летњи
распуст
почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду 31. августа 2016. године.
У среду, 23. децембра 2015. године настава се изводи према распореду часова за
понедељак.
Добро нам дошли ђаци, прваци
Дочекали смо наше прваке приредбом коју су припремили супер нови петаци!
Желимо им срећан почетак школовања, а први утисци су веома лепи!
Општина Кикинда је и ове године доделила сваком прваку поклон у виду школског
прибора.
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Дан школе 2015.
Срећан 42. рођендан нашој школи (од када је у овој згради).
Погледајте моменте са приредбе и пријатељских утакмица са нашом побратимском
школом ,,Иво Лола Рибар'' из Нових Козараца.

Дечја недеља
Активности на овогодишњем обележавању Дечје недеље су биле:
*"Весели доручак" код учитеља где је било и мама, тата и понека бака
*жонглирање лоптом и победа неприкосновеног Чолак Марка (око три минута)
* "скидање" лоптице са постоља и сигурна победа АнаМарије Хорват
*мали фудбал, одбојка
*посета позоришта Лане са представом "Јежева кућица"
* представа "Џон Пиплфокс" у изведби наших петака (прави глумци у великој сали)
*вашар играчака
* и традиционално, квиз за крај Дечје недеље у ком побеђује екипа број 2 у којој се поред
Ђикић Катице и Ракић Марка налазе Чолак Марко и Ана Марија Хорват
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Ризница знања
С поносом јављамо да смо у четвртак 19.11.2015. године на квиз такмичењу ,,Ризница знања'' у
организацији ОШ ,,Фејеш Клара'' из Кикинде освојили ДРУГО место у конкуренцији шест
основних школа Општине Кикинда.
На најлепши начин нашу школу представљала је следећа екипа:
1. Грујић Дуња-четврти разред

2. Хорват Анамарија - пети разред
3. Ракић Марко - шести разред
4. Врбашки Снежана - седми разред
5. Пајташев Александар - осми разред
Нашу екипу су пратиле Оливера Фелбаб -директор и Мирослава Радосавчев- наставница биологије.

Заблистали смо на квизу знања!
На јучерашњем квизу "5+" у организацији ТВ Рубин-а екипа наше школе у саставу:
1. Пајташев Александар - капитен - осми разред
2. Јавор Славко - осми разред
3. Врбашки Снежана - седми разред
4. Микалачки Марија - седми разред
је у осмини такмичења победила ОШ "Миливој Оморац" из Иђоша и пласирала се у четвртфинале!
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Посета Удружења жена
Већ више од деценије уочи Светог Саве представнице "Удружења жена" из Башаида
нашим првацима припреме и поклоне пакетиће, а прваци их обрадују песмама.
Ми им захваљујемо на овој лепој сарадњи и верујемо да ће дуго, дуго трајати.

Школска слава
Школску славу смо прославили приредбом у фискултурној сали.
Захваљујемо се свим учесницима и публици, а посебну захвалност упућујемо нашим
кумовима славе, фирми "Фонтана", госпођи Милки Бакић и господину Бакић Радовану
који су у више наврата помагали у омогућавању бољих услова за рад наше школе.
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Тесла Инфо Куп
Након што су прошле први круг квалификација Николета Ружић и Марија Микалачки су
као тим учествовале на Општинском такмичењу Тесла Инфо куп које је одржано у
Зрењанину. Честитамо им на постигнутом резултату!

Општинско такмичење из историје
У недељу 6.3.2016. у ОШ ,,Јован Поповић'' у Кикинди одржано је Општинско такмичење
из историје.
Нашу школу предствљали су следећи ученици:
АнаМарија Хорват- пети разред
Марко Ракић - шести разред
Павле Марков- шести разред
Катарина Влаовић- осми разред
Ученица Снежана Врбашки- седми разред освојила је ТРЕЋЕ, а ученик Александар
Пајташев - осми разред, ДРУГО место чиме су се пласирали на Окружно такмичење!
ЧЕСТИТАМО !!!
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Нове саднице у нашем дворишту
Заваљујући средњој Пољопривредној школи из Зрењанина ученици наше школе су
посадили пет садница у дворишту.
Посебно похваљујемо идеју петака за имена садница на разним језицима.
За десетак година много ћемо нарасти и ми и дрвеће...

Шта све маме знају?
Ко су Гриц и Грец, како их се решити и забранити им да живе у зубима ?
Какве везе имају падање кише и раст траве са прањем зуба?
Шта су здрави "слаткиши"?
Одговоре на ова питања и разна друга објашњења о хигијени уста и зуба првацима је
пружила мама нашег првака, Анита Јанков, по образовању стоматолошка сестра.
Тако и маме могу да буду учитељице!!!
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Песничка штафета 2016. гост: Дејан Алексић
Захваљујући Градској народној библиотеци ,,Жарко Зрењанин'' из Зрењанина, наша школа
је и ове године представник кикиндске општине у манифестацији ,,Песничка штафета'' која
се одржава 42. пут !!! и по трајању је друга манифестација за децу, одмах после Змајевих
дечијих игара.
Гостујући песник штафете је ове године Дејан Алексић који ће обићи шездесет школа и
одабрати најлепше песме младих ђака -песника, а од наших песника штафету су у друге
школе предали Милош Врбашки 2/2 са песмом ,,Мали врабац'' и Милана Грујић 7/1 са
песмом ,,Пролеће''.
У дивној и пријатељској атмосфери коју је са лакоћом створио наш домаћин Дејан,
представили смо школу у најлепшем светлу !
Од тридесетак песама ево нашег ужег избора песама које су данас представљене песнику
Дејану:

СЛИКОВНИЦА

МОЈ БРАТ ЕМИЛ

Имам једну сликовницу
и листам је често.
Највише ме радује
оно место
где принцеза принцу
с прозора се јави
и добаци осмех лепршави.
То је било некада
у давнини,
кад се бајка као стварност чини.

Мој мали брат Емил
има године две
и моје ствари дира све.
Мама каже ,,Емиле, не вичи!''
а он се смеје и са кревета цичи.
Марко Влајков 1/2

Ерика Гајер 3/2
9

ОШ ”1.октобар” Башаид

МОЈ ТАТА

ПРОЛЕЋЕ

Мој тата је херој прави
то је увек у мојој глави.
За њега чиним свешто треба
он је мој анђео с неба.

Стигло нам је пролеће,
Сад сво цвеће цвета,
Осећа се мирис лета.

Много ме грли и стално мази,
много ме љуби и стално пази.
Увек ме чува и често теши,
стално пази да негде не погреши.

Облаци су плави,
До миле воље
Играм се у трави.
Сунце сија,
То мом телу прија.

Тату на свету волим највише,
јер он за мене сада дише,
његов сам понос и Сунце сјајно,
Зато ја њега волим бескрајно.

Играм се фудбала, фудбала...
Па опет фудбала са
Четом мојих другова.

Дуња Грујић 4/1

Јован Стојиљковић 1/2

МАЛИ ВРАБАЦ
Један врабац мали
на гранчицу стао,
у глави му се вртело
па замало пао.
Амачка се облизује
око уста слатко,
малог врапца појешће
за време баш кратко.
Уплаши се врабац,
слети на кров куће,
а мачка од беса
само што не пуче!
Гледа она њега,
а мисли у глави:
,,Нећеш мене прећи ,
ти врапчићу мали!''

,,Ловићу ја мишеве
по шупама старим,
доћи ћеш ти на ред
да се с тобом сладим!''
А врабац уздахнуо:
,,Хвала милом Богу,
отишла је мачка,
сад слетети могу!''
,,Живот иде даље,
опрезан ћу бити,
кад се мачка врати
ја се морам крити.''
Милош Врбашки 2/2
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,,Срећа''

ВАСПИТАЧИЦА

Док смо деца били
Мислили смо само
Да је највећа срећа
Кад се играмо
Временом схватиш
Да то срећа није
Затим море суза
Почиње да лије
Није срећа интернет
Ни брдо чоколада
Наравно, било је лепо
Али не и сада
Није срећа луксуз
Ни огромни стан
Срећа је кад ти
Вољена особа
Улепша дан
Срећа чине породица
Другови и школа
А не мноштво
Играчака и
Скупих кола
Срећа је кад симпатија
Ти се јави
Воли те највише
Грли и гњави
Од свега овога
Схватила сам само
Да је срећа оно
Што и другима дамо
Старија сам сада
Све се мења
Нема више туге туге,
Већ љубави и поверења
Срећа је моја попут птице
Која небом лети
Кад помислиш да среће немаш
Само се мене сети
И све ово сада пишем
зато јер имам среће
Нико ми то право
Одузети неће
Снежана Врбашки 7/2

То је као некилико особа у
Једној жени: лекар, психолог,
Тренер, Биолог... Све су то
Ликови њени.
Васпитачица све о теби зна
И тако добро уме да ти
Савет у прави час да,
И увек да те разуме.
Васпитачица је као друга
мајка, она те храбри и
теши, учи те да на најбољи
начин сваки свој проблем решиш.
Она је та што те гура
Да даш најбоље од себе
И у тренутку када сумњаш
Она верује у тебе.
Васпитачица је као сунце
Што светлост шаље у свет,
Да семе доброте у теби
Израсте у прелепи цвет.
И зато за све што ти је учинила,
За љубав што ти је дала
У добру особу израсти,
То је васпитачици ХВАЛА!
На растанку нећу плакати
Нити ћу сузе лити, с великим
Осмехом обећавам; “Никада
Вас нећу заборавити.”
Јасмина Гајер 6/1
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ШКОЛСКИ ДАН

ПРОЛЕЋЕ

Сваки школски дан је као прави сан
На часовима забушаваш, учење ескивираш.
Гладниммстомацима је најбољи трећи час,
Када се заврши онда је спас.
Тад је ужина сита, биће кифли,
Ђеврека и пита.
Када се из српског писмени ради,
Прво зовеш попа да те окади.
А када се из географије раде стене,
Из школе се побегне да се као цвет не увене.
Контролни из математике кад се ради у
школи,
Некога увек глава заболи,
Или то он само школу не воли.
Тек кад дођеш с оценама кући,
Не знаш да ли ћете због њих тући ил за уши
вући.

Дан је прелеп,сунце трепери
И цвркут птица изнад грана чује се драг,
А ја, седим тако и слушам
Веселу песму и ветар благ.
Осетих топлину око срца,
И јак на лицу жар,
Где год погледам милина једна
И срећних лица дар.
Весници први већ су ту
Пупољци навиру са страна свих,
Зелени се, све се зелени
и мирише, мирише на стих.
Милана Грујић 7/1

Владимир Бандић 5/1
ЈУТАРЊА РОСА
Кад Месец оде и јутро сване,
Роса се јави:”Ево ме дане!”
Тај сјај у трави, искра живота,
Сунцу је радост, цвећу лепота.
Јутарња роса кратког је века,
Нестаде брзо небеска река.
Не тугуј цвету, светлост је води,
Доћи ће опет чим се Месец роди.
Мирјана Микалачки

МУЗИКА
Музика је нешто што покреће свет,
Музика се воли као пчела цвет.
Музика је живот који живим ја
Волим је свим срцем то већ свако зна.
Кад је стакато, то је врло кратко,
Када је парлато тактирајмо тако.
За старије даме, а може и за млађе,
Алегро је ту да нам буде слађе.
С музиком у љубави, с музиком у тузи
С музиком у срећи, свако с њом се дружи.
И на јави и у сну музика је увек ту.
Слушајући музику све се у нама буди,
Дан је увек ведар, насмејани људи!
Драган Грујић 5/1
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Општинско такмичење из биологије
Окружно такмичење из биологије одржано је у школи "Ђура Јакшић" 09.04.2016.
На окружно такмичење су се пласирале насе ученице Николина Мишков (V2), Мирјана Микалачки
(VI1) и Елена Сараволац (VII3). Треће место на овом такмичењу освојила је Мирјана Микалачки са
освојена 72 од могућих 100 поена. Наставница: Мирослава Радосавчев

Републички фестивал музичких и балетских школа
Наш ученик Драган Грујић,такође ученик Основне музичке школе "Слободан Малбашки" из
Кикинде, блиста истим сјајем!На републичком такмичењу освојио је ДРУГО место - хармоника!
Драгане, од срца ти честитамо и поносни смо на тебе!Ево шта Драган каже:
,,На 60- том републичком фестивалу музичких и балетских школа у Зајечару освојио сам друго
место тј 83 бода из хармонике. Поносан сам на себе, и трудићу се да будем јос бољи. Захваљујем се
директорици Маргити што нам је обезбедила ово путовање и боравак у предивном хотелу. Хвала и
осталим наставницима и другарима који су ме бодрили и наравно мом најбољем наставнику Сави
Марковом. Нажалост, немам снимак да вам пренесем делић атмосфере из Зајечара.
С поштовањем Драган Грујић.''

Крос 2016.
13. маја је одржан крос…. Постигнути су изузетни резултати, оорени неки школски рекорди, а
оидзив ученика је био на завидном нивоу…
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МАТУРСКО ВЕЧЕ 2016.
Фотографије најбоље говоре о утисцима са наше матурске вечери школске 2016/2016.
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Драги моји и драге моје,коначно РАААААСПУСТТТТТ!!!!
Уживајте, дружите се,одмарајте !
ЖИВЕО РАСПУСТ, ЖИВЕЛО ДЕТИЊСТВО !!!!

Школска година 2015/2016.
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