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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 XИX 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 XИX 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 зграда 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 2017/2018. години наша школа броји 315 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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Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице донео је Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину.
Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:
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Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у петак, 22.
децембра 2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почиње у среду, 10. јануара 2018. године, и завршава се:
у уторак, 12. јуна 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних
дана;у уторак, 29. маја 2018. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана.
Наставне и радне суботе и измене у распореду часова у наставним данима:
У суботу, 5. маја 2018. године, настава се изводи према распореду часова за понедељак.
Распусти у току школске године:
•
Зимски распуст почиње у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршава се у
уторак, 9. јануара 2018. године.
•
Пролећни распуст почиње у петак, 30. марта 2018. године, а завршава се у
понедељак, 9. априла 2018. године.
•
Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у среду, 13. јуна 2018,
а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.
•
Летњи распуст за ученике осмог разреда почиње по завршетку завршног испита, а
завршава се у петак, 31. августа 2018. године.
Добро нам дошли ђаци, прваци
Дочекали смо наше прваке приредбом! 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.

Стигли нам прваци ! Збуњени и дотерани
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Наши шампиони у шаху!!!
У Кикинди је 23.9.2017. одржан шаховски турнир младих ,,Дани лудаје 2017,,
На турниру је учествовало десет ученика наше школе које можете видети како позирају за
сликање
Награде су освојили:
1.Борисов Тимур 3/1 сребрна медаља- ДРУГО место у млађој групи- дечаци
2.Јелача Стефан 4/1- победнички пехар (позирао такође за сликање) и златна медаљаПРВО место у млађој групи- дечаци!!!!!!

Честитамо свим ученицима и наставнику Шормаз Чедомиру за постигнуте резултате
Пројекат ,,Основи безбедности деце,,
У сарадњи Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете започет је
пројекат ,,Основи безбедности деце,, који реализују представници МУП-а кроз низ
предавања и дружења са децом четвртог и шестог разреда.

Четвртаци и полицајац Дејан Марков отварају пројекат!
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Дан школе 2017.
Прославили смо га како и доликује, свечаном приредбом , а прославу су увеличали наши
боратими из Нових Козараца и Голубинаца са којима смо играли пријатељске шаховске,
одбојкашке и фудбалске утакмице.

Директор Оливера Фелбaб
поздравља све присутне

Пријатељскa фудбалскa утакмицa

Дечијa недеља
16.10.2017. одржан је школски, јесењи крос на стадиону ФК ,,Војводина'' у Башаиду у ком
су учествовали ученици од првог до осмог разреда.Такмичење је било по
разредима/генерацијама у мушкој и женској категорији, а резултати су на завидном нивоу.
Честитамо свим учесницима!

Поздрав са јесењег кроса
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Ученички парламент
У четвртак, 5.10.2017. чланови нашег Ученичког парламента били су гости састанка
Ученичких парламената основних и средњих школа. Ово је трећи састанак парламентараца
који је организован на иницијативу Ученичког парламента ОШ,, Јован Поповић'' из
Кикинде. Тема овогодишњег састанка била је Удруживање односно начин организовања
младих некад и сад. Састанку су присуствовали парламентарци из 11 основних и 3 средње
школе.
Парламентарци су са симпатијама слушали о томе како су се млади некада организовали и
живели да би у другом делу састанка разговарали о томе како се удружујемо и
организујемо данас.

Ученички парламент има право и обавезу да:
1. Даје мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља
и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика,
годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину
уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним
активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих
манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово
образовање;
2. Разматра односе и сарадњу ученика и наставника, васпитача или стручног
сарадника и атмосферу у школи;
3. Обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима ученичког парламента;
4. Активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5. Предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
6. Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој
школи – по три из сваког разреда, односно године.
7. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године.
Чланови парламента бирају председника.
8. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора.
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Дечјa недељa
У току Дечје недеље која је трајала од 2.10.2017. до 6.10.2017. ученици наше школе
учествовали су у низу активности.Било је ту фудбала,одбојке,шаха, штафетних игара,
веселог доручка , представе, маскембала ... Ученици су такође имали прилику да на 45
минута замене улоге са наставницима и учитељима и предају своје омиљене предмете. Баш
нам је било лепо и једва чекамо следећу годину!

Освојене медаље током Дечје недеље

Дана школе ,,23. октобар'' у Голубинцима.
23.10.2017. ученици наше школе били су поводом Дана школе ,,23. октобар'' у
Голубинцима.Кренули су у 8:00 часова, а ученике су водили наставници Мирко Влајков,
Радован Бандић, учитељица Снежана Миладинов и наша директорка Оливера
Фелбаб.Голубинце је посетило десеторо ученика наше школе, играли су фудбалску
утакмицу у којој су победили 7;2. Након утакмице домаћини школе организовали су
приредбу и дружење.Наши ученици имали су прилику да се упознају са много вршњака и
стекну нове другре. Било им је веома лепо и пријатно.Имали су прилику да уживају у
прелепом амбијенту школе домаћина.
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Позоришна представа
Наше млађе ђаке посетили су зрењанински глумци!
Шта да ради краљ ком је веооооома досадно и може ли саветник да му помогне?

Позоришна представа
Фестивал науке у Београду
Ђаци VII и VIII разреда су на „таласима електромагнетног мора“, обишли научне
играонице, у пратњи наставника физике - Немање Тодоровића и наставнице хемије Невене Месарош. На том научном путу чули су причу о авантурама једног зуба, открили
су која је то најмања метропола на свету и научили су да лименке рециклажом спашавају
свет.Разоткрили су све тајне човековог скелета, попричали са роботима из будућности уз
коктеле ватре и леда. Обишли су круг око света са најбољим летачима, „ронили“ су
слатководним екосистемима, утркивали су се са различитим животињама, односно
њиховим виртуелним копијама.Упознали су јежа којег мучи равнотежа и завртели се на
„Кориолисовој вртешци“.Видели су ватромет боја у чаши воде, истраживали су метале и
њихове супермоћи.Уживали су у наступу на малој научној бини и још много, много тога.
На Фестивалу науке, наши ђаци уверили су се да је наука лака као игра, лепа као уметност
и узбудљива као експеримент!

Посетили смо најбољу научну забаву - Фестивал науке у Београду!!!
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Литерарни конкурс
На литерарном конкурсу кикиндске библиотеке ,,Јован Поповић'' наш осмак, Марко
Бандић, освојио је друго место у категорији основних школа Кикинде!!!
Честитамо нашем великом карикатуристи и песнику Марку!
Прочитајте и уживајте у награђеној песми...
Карикатура
Војник, полицајац, наставник, ванземаљац,
занимања има много.....
Шта ћемо бити , одлучити се није лако,
али карикатуриста не може да буде свако.
Упутство о томе сада ћу вам дати,
па ћете о томе нешто више знати.
Да црташ карикатуру није тешко,
слободним стилом и нацртаћеш ваљда нешто.
Нацрта се прво скица,
и од тела, главе и лица.
Свеједно је, био човек, лисац или мрав,
Мора бити осенчен сав.
Додај и висину,
нека твој лик буде велик,
био он витак или јак као челик.
Притом га обликуј како год би хтео,
нека трчи, скаче или нек је сео.
Додају се после и детаљи ситни,
можеш, а и не мораш нису тако битни.
Додај му затим неку фризуру,
И ето, добили смо карикатуру.
Бандић Марко VIII1
ОШ „ 1. октобар“ Башаид

НОВА ГОДИНА
На опште изненађење мештана, јуче у по бела дана Деда Мраз посетио школу у Башаиду и
поделио пакетиће!
Изгледа да овде има пуно добре деце ☺️
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Да сте живи и здрави, уживајте у распусту!
Све најбоље! 🎅 😍

Посета председник Месне заједнице Башаид
У сусрет нашој слави, Светом Сави!
Наше прваке посетио је председник Месне заједнице Башаид, Бојан Микалачки. Ми њему
песме, он нама, као што је славски ред - поклоне!
Како другачије када смо први пут школски свечари!

Председник Месне заједнице са првацима
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Школска слава
Школску славу смо прославили приредбом у фискултурној сали.
Захваљујемо се свим учесницима и публици, а посебну захвалност упућујемо нашим кумовима
славе, који су у помогли у омогућавању бољих услова за рад наше школе.

Сечење славског колача
Свети Сава проглашен је за школску славу и обележава се 27. јануара. Тог дана све школе
имају радни, али ненаставни дан, а обичај је и да се слави, па се поводом Светог Саве у
школама организују свечане приредбе и академије.
Свети Сава, као школска слава, слави се од 1840. године, када је то предложио Атанасије
Николић, ректор Лицеја у Крагујевцу. У одлуци тадашњег Попечитељског просвештенија,
представници државне и црквене власти прописали су да се Свети Сава проглашава за
“патрона свих наших школа и да се најсвечаније прославља”.
Све до 1945. године слављен је Свети Сава, а тада је, одлуком власти укинут. Као школска
слава поново је почео да се слави 1990. године.
Светом Сави рођено име је Растко Немањић. Био је рашки племић из владарске породице
Немањића, утицајни дипломата и први српски просветитељи и архиепископ аутокефалне
српске жичке архиепископије, законодавац, књижевник и ходочасник, али и пре свега, био
је утемељивач српске цркве, државе и школства.
Дан када је умро – 27. јануар 1236. године црква је установила као празник којим се
обележава његов живот и дело.
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14. ФЕБРУАР ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ
Поводом 14. фебруара Парламент је
спровео гласање, ево резултата!

УПАМТИТЕ! 8.МАРТ НИЈЕ САМО ОСМОМАРТОВСКИ ПОКЛОН!
Широм света се 8. марта обележава Међународни дан жена, као део борбе за економску,
политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца.Тај празник обележава се у знак
сећања на демонстрације америчких радница у Чикагу 1909. године и њујоршки марш
више од 15.000 жена које су тражиле краће радно време, боље плате и право
гласа.Иницијативу за тај празник дала је немачка феминисткиња и чланица социјалистичке
странке Клара Цеткин, а прво обележавање Дана жена је било 1911. у Аустрији, Немачкој,
Швајцарској и Данској.Датум 8. март је 1917. године прихваћен као међународни дан
жена. Уједињене нације су од 1975. године, која је проглашена за Међународну годину
жена и службено почеле обележавати Међународни дан жена. Две године касније
Генерална скупштина УН је резолуцијом прогласила 8. март Даном женских права и
међународног мира. Прва прослава Дана жена у Србији одржана је 1914. године.
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ТАКМИЧЕЊЕ ИСТОРИЈА
17.3.2018. у ОШ ,,Јован Поповић'' у Кикинди одржано је Општинско такмичење из
историје. Нашу школу су представљали следећи ученици: Петра Бакић и Милан
Милаковић- 5.разред, Дуња Грујић и Слободан Антић - 6-разред и Бранислав Раду- 7.
разред. Као и претходних година, наши млади историчари постигли су запажене резултате!
Петра Бакић освојила је ТРЕЋЕ, а Бранислав Раду ДРУГО место чиме су се пласирали на
Окружно такмичење!
Ученике је вредно припремала наставница Александра Рош

Наставница Александра Рош и наши млади историчари
Честитамо нашим ученицима, Петри Бакић 5/2 и Раду Браниславу 7/2, који су нашу школу
представљали на Окружном такмичењу из историје које је одржано 22.4.2018. у ОШ
,,Јован Поповић'' у Кикинди. Са великим поносом вас обавештавамо да је Бранислав Раду
освојио треће место чиме се пласирао на највеће, РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ из
историје!!!

ПЛАСИРАЛИ СМО СЕ НА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ!
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ПОСЕТА КОЗАРЦИМА ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ
23.04.2018.године,седмаци и осмаци били су у Козарцима да играју одбојку и фудбал. У
Козарцима су били такође и ученици из Банатске Тополе. У одбојци су девојцице
изгубиле. Резултат у првом сету је био 25:20,а у другом 25:17. Што се тиче дечака
победили су и Козарчане и Топољчане резултатом 4:1 и 4:2
Било нам је лепо и лепо смо се провели,надамо се да ћемо се дружити и следеће године,и
да це бити незаборавно као и ове године!

Фудбалска утакмица
Сајaм професионалне оријентације
У среду, 25.4.2018. наши осмаци су са наставницом Тијаном Бугарски посетили Сајам
професионалне оријентације у Спортском центру ,,Језеро'' у Кикинди и информисали се о
средњим школама.
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Песничка штафета
Ове године наша школа је четврти пут пронела штафету дечијих песама, заједно са још 60
школа које имају ту велику, песничку част ! Подсећамо вас да ову манифестацију смишља
и реализује Градска народна библиотека ,,Жарко Зрењанин'' из Зрењанина већ 44 године,
од давне 1975.
Сваке године по један песник- домаћин, штафету ,,проноси'' од школе до школе... Ове
године, у име, на велику жалост преминулог писца за децу, Игора Коларова, штафету
проносе његови пријатељи, такође писци... Бранко Стевановић се данас дружио са нама и
за мало времена много нам рекао. То тек када је дошао до речи од наших младих песника!
Каже Бранко да су Сташина и Миланова песма добиле задатак да представљају нашу
школу у даљем избору! Честитамо свима и почните већ данас са смишљањем своје песме!
До следеће штафете...

СРПСКИ ЈЕЗИК-ТАКМИЧЕЊА „КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА“
На Општинском такмичењу „Књижевна олимпијада“ , одржаном 10. марта у ОШ „Свети
Сава“, две ученице наше школе оствариле су пласман на окружни ниво такмичења:
КАТЕГОРИЈА 7. РАЗРЕД
Катарина Ердељан-ДРУГО МЕСТО
Анамарија Хорват-ТРЕЋЕ МЕСТО
На Окружном такмичењу „Књижевна олимпијада“, одржаном 15. априла у ОШ „Свети
Сава“ ове ученице су заузеле ЧЕТВРТО МЕСТО.
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Ученица 5. разреда, Петра Бакић, учествовала је на Општинском такмичењу из српског
језика. Такмичење је одржано 24. марта у ОШ “Свети Сава“. Петра је заузела ДРУГО
МЕСТО и пласирала се на окружни ниво такмичења.
На Окружном такмичењу из српског језика, одржаном 29. априла у ОШ „Свети Сава“,
Петра Бакић је у КАТЕГОРИЈИ 5. РАЗРЕДА заузела ПЕТО МЕСТО.

Честитамо нашим ученицама и наставници Марији Вијатов!

ЕКСКУРЗИЈА- НОВИ САД, ПЕТРОВАРАДИН, ВЕЛИКА РЕМЕТА
Четвртак, 10.5.2018. ученици виших разреда наше школе провели су у највећој ђачкој
срећи- екскурзији! Све је почело посетом Петроварадинској тврђави, где смо након шетње
посетили Музеј града Новог Сада. Након тога, путовали смо на Фрушку гору и посетили
манастир Велика Ремета.У поподневним часовима стигли смо у Нови Сад, обишли
Природњачки музеј и уживали у слободном времену у центру града.
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ЕКСКУРЗИЈА- НОВИ САД, ПЕТРОВАРАДИН
УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ- ИСТОРИЈА
У суботу 19.5.2018. на Палићу, одржано је Државно такмичење из историје. На Палићу су
се нашли најбољи од најбољих из целе Србије, преко 350 ученика! Нашу школу
представљао је Бранислав Раду, ученик седмог разреда, који је освојио високо пето
место!!! Бранка је припремала наставница Александра Рош која му је била и велика
подршка на овом такмичењу.

Школа вам обома честита на постигнутом успеху и поноси се вама!!!
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МАТУРСКО ВЕЧЕ 2018.

Свим осмацима честитамо заврсетак осмог разреда, били сте дивни, останите увек такви !!!

Почетак распуста…….
Школска година 2017/2018.
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