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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 2016/2017. години наша школа броји 329 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 2016/2017. годину. 
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Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта: 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 23. 

децембра 2016. године. У првом полугодишту има 81 наставна дана. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2017. године и завршава се: 

у уторак, 13. јуна 2017. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана; 

у уторак, 30. маја 2017. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана. 

Наставне и радне суботе и измене у распореду часова у наставним данима: 

У уторак, 17. јануара 2017. године настава се изводи према распореду часова за петак. 

Распусти у току школске године: 

Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2016. године, а завршава се у петак, 13. јануара 

2017. године. 

Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у понедељак, 17. 

априла 2017. године. 

Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у среду, 14. јуна 2017, а завршава се 

у четвртак, 31. августа 2017. године. 

Летњи распуст за ученике осмог разреда почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у 

четвртак, 31. августа 2017. 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. 

Добродошли нам Емиле, Татјана, Милане,Мануеле,Ања, Ивана, Весна , Саша, Јована, 

Дарко, Марија Атина, Николина, Милане , Данијела, Драгане, Петре, Страхиња, 

Александре, Тагире, Зоране, Динка, Борисе, Душане, Стефане, Лазаре, Горице, Вукота, 

Надја, Александре, Михајло, Анкице,Миро,Нина !!! 
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Наши шампиони у шаху!!! 

На Змајевим дечијим играма у Кикинди, у мушкој конкуренцији од В до ВИИИ разреда 

Драган Микалачки освојио је ПРВО, а Милутин Живановић ТРЕЋЕ место !!! 

ЧЕСТИТАМО ВАМ МОМЦИ!Честитке и наставницима Шормаз Чедомиру и Милосављев 

Браниславу који руководе шаховском секцијом 

 

 

 

Дан школе 2017. 
Срећан 43. 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. 

 

Наша и побратимска екипа из Козараца поводом нашег рођендана 

 

 
 

http://osbasaid.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=43:2015&catid=8&Itemid=119
https://www.facebook.com/432433640295021/photos/a.432433680295017.1073741826.432433640295021/548979301973787/?type=3
https://www.facebook.com/432433640295021/photos/a.432433680295017.1073741826.432433640295021/548979301973787/?type=3
https://www.facebook.com/432433640295021/photos/a.432433680295017.1073741826.432433640295021/548979301973787/?type=3
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Дечије недеља 
 

                 Поводом Дечије недеље одржан је шаховски турнир! Драган Микалачки поново 

побеђује, али ни остали се не дају. Због великог интересовања наставници обећали - ускоро поново 

турнир! 

 

 
 

,,Шашава бајка'' и позориште ,,Лане'' из Кикинде поводом Дечије недеље за наше 

малишане! 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/432433640295021/photos/pcb.549132468625137/549131485291902/?type=3
https://www.facebook.com/432433640295021/photos/pcb.549132468625137/549131485291902/?type=3
https://www.facebook.com/432433640295021/photos/pcb.549132468625137/549131485291902/?type=3
https://www.facebook.com/432433640295021/photos/pcb.549133558625028/549133055291745/?type=3
https://www.facebook.com/432433640295021/photos/pcb.549133558625028/549133055291745/?type=3
https://www.facebook.com/432433640295021/photos/pcb.549133558625028/549133055291745/?type=3
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Дан школе ,,23. октобар'' у Голубинцима 

Поводом прославе Дана школе ,,23. октобар'' у Голубинцима, представници наших ученика 

и наставника са директором школе посетили су тамошњу школу и одиграли пријатељске утакмице. 

Надамо се ,следеће године, наша школа узвраћа дружење!Како кажу очевици - Сремци били 

домаћини за све похвале! 

 

 

,,ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП'' 

Позивамо све ученике, родитеље и наставнике да узму учешће у акцији ,,ЧЕП ЗА 

ХЕНДИКЕП'' тако што ће сакупљене пластичне чепове доставити школи. 

Акција је двоструко корисна!Прикупљена пластика се рециклира, а од средстава од продаје 

пластике за рециклажу купују се инвалидска колица особама којима је потребно. УПАМТИТЕ за 

новац за једна колица потребно је сакупити око 400 000 чепова, када се удружимо све је могуће! 

Унапред хвала свима на учешћу 

 

Кикиндски музеј 

 
Наши четвртаци провели су дивно преподне у Кикиндском музеју и учествовали у разним 

радионицама! Трагали, цртали, гледали, смејали се, слушали, смишљали,предлагали ...радили баш 

оно што деца и треба да раде  
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,,Подводни свет'' 
 

На конкурску Културног центра из Кикинде на тему ,,Подводни свет'' наша ученица 

Маријана Иличин ВИ 1 освојила је треће место у конкуренцији свих основних школа Кикинде! 

Честитамо ти Маријана! 

 

 

 
 

 

НОВА ГОДИНА 
Лети време...  

Док трепнеш,ево је поново -Њено Величанство ЈЕЛКА!!! 
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Чујте и почујте! Баба Мразица, главом и брадом, у нашој школи! Сада знамо засигурно да 

је наша школа препуна правих пријатеља, сви петаци, шестаци, седмаци и осмаци добили су 

поклон од ,,тајног'' пријатеља!Све најбоље вам желимо, здравља, среће и љубави! 

Уживајте у распусту 

 

 

Посета Удружења жена 
 

Традиционално, представнице Удружења жена из Башаида доделиле су поклоне нашим 

првацима поводом прославе Светог Саве! Традиционално,прваци су узвратили знањем, смехом, 

песмама... Хвала вам! 

 
 

14. ФЕБРУАР ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ 
 

Батино дежурство у срцима и топ листа симпатија 

Волите се! 

Волите маме, тате, браћу, сестре, другаре, рођаке....наравно симпатију.... 

Ко хоће, може да воли и школу...Има и тога на овоме свету... 

 

http://osbasaid.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=47:2016-02-03-19-46-13&catid=8&Itemid=119
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Вести за осмаке! 
 

Смерови средњих школа у Кикинди за упис 2017/2018. 
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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. 

 

 
ТАКМИЧЕЊЕ ИСТОРИЈА 

 

У недељу 5.3.2017. у ОШ ,,Јован Поповић'' у Кикинди одржано је Општинско такмичење из 

историје.Нашу школу представљало је пет ученика и постигло следећи успех: 

Слободан Антић -5. разред- најбољи у конкуренцији петака 

Дуња Грујић- 5. разред -најбоља у конкуренцији петака 

Бранислав Раду - 6.разред ТРЕЋЕ место у Кикинди!!!! 

Павле Марков 7.разред 

Снежана Врбашки -8.разред ПРВОООО место у Кикинди!!!! 

На Окружно такмичење пласирали су се Снежана Врбашки и Бранислав Раду!!! 

Хвала свим ученицима на уложеном великом труду и честитамо на изузетном успеху! 

Поносна наставница историје: Александра Рош 

 

 
 

 

 

http://osbasaid.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=48:2016-02-03-19-50-15&catid=8&Itemid=119
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ТАКМИЧЕЊЕ БИОЛОГИЈА 
 

У недељу 5.3.2017. у ОШ ,,Ђура Јакшић'' у Кикинди одржано је Општинско такмичење из 

биологије.Нашу школу представљале су три ученице и постигле следећи успех: 

Дуња Лазичић -6. разред- ДРУГО место у Кикинди !!! 

Тања Бакић -6. разред - ТРЕЋЕ место у Кикинди !!! 

Дјелза Тотај- 6.разред 

Искрено вам честитамо што представљате школу у најбољем светлу ! 

Поносна наставница биологије:Мирослава Радосавчев 

 

 
ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ 
 

У Културном центру у Кикинди, 26.2.2017. одржано је Општинско (појединачно и екипно) 

такмичење у шаху, а ми смо били убедљиво најмасовнија екипа! 

На Окружно такмичење пласирали су се Анђела, Тимур, Стефан , Никола, Дуња, Николина, Ненад, 

Милана , Драган, Милутин и Стефан. Такође , пласирале су се и мушка и женска екипа! 

Честитамо свима и поносни смо што у нашој школи љубав према шаху расте и расте... 

 

 
 

 
У Сенти је 18.3.2017. године одржано окружно појединачно и екипно такмичење у шаху. 

Учествовало је једанаест наших ученика. 
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Друго место су освојили: 

1.Анђела Шкорић 2.разред 

2.Никола Јелача 4.разред 

3.Дуња Грујић 5.разред 

4.Милана Грујић 8. разред 

5.Драган Микалачки 8. разред 

Треће место су освојили: 

1.Тимур Борисов 2. разред 

2.Ненад Средојев 6. разред 

Екипа девојчица освојила је треће 

место 

Милана Грујић 8. разред 

Дуња Грујић 5. разред 

Николина Мишков 6. разред 

На Републичко такмичење у Београду 

пласирали су се: 

1.Дуња Грујић 5. разред 

2.Ненад Средојев 6. разред 

3.Милана Грујић 8. разред 

4.Драган Микалачки 8. разред 

Честитамо ученицима на успеху! 

Наставник: Чедомир Шормаз 

 

 

,,Кенгур без граница'' 

У нашој школи је 16.3.2017. године одржано међународно математичко такмичење ,,Кенгур 

без граница'' у организацији Друштва математичара Србије. 

Учествовали су следећи ученици петог, шестог и осмог разреда: 

1.Дуња Грујић 5/1 

2.Гордана Воларев 5/1 

3.Слободан Антић 5/3 

4.Ивана Чолак 6/1 

5.Верица Ћирић 6/2 

6.Милана Грујић 8/1 

7.Снежана Врбашки 8/2 

8.Стефан Пашћан 8/1 

Са нестрпљењем очекујемо резултате 

Наставник математике: Чедомир Шормаз 
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,,Песничка штафета'' 

 
По трећи пут, наша школа учествовала је у манифестацији ,,Песничка штафета'' коју 

организује Градска народна библиотека ,,Жарко Зрењанин'' из Зрењанина. 

Ове године, песник-домаћин ,помало озбиљан, велики Перо Зубац ... 

У једном дивном моменту дечије несигурности, на секунд од нечијих суза, сетио се да је и он дека 

једне девојчице Милене и пружио подршку коме је потребна.... 

 

  
 

,,Шта знаш о здрављу''. 

 
У суботу 1.4.2017. у организацији Црвеног крста одржано је општинско такмичење ,,Шта 

знаш о здрављу''.Нашу школу представљале су Маријана Бунчић, Милана Грујић и Елена 

Сараволац. 

Јављамо свима да су у конкуренцији свих основних школа Кикинде наше ученице УБЕДЉИВЕ 

победнице - од максималних 100 бодова , Елена Сараволац 80 бодова, Милана Грујић освојила је 

чак 99, а Маријана Бунчић максималних 100 бодова!!! 

Честитамо вама и наставници биологије Мирослави Радосавчев на огромном успеху! 
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НАШИ БУДУЋИ ПРВАЦИ 

И ево их, кад пре ли су стигли до школе? 

Бића из будућности - НАШИ БУДУЋИ ПРВАЦИ стигли данас на упознавање ! 

напомена: појавио се и понеки будући предшколац, мислио нећемо приметити 

 

  
 

 

 

ДАН ШКОЛЕ ,,Иво Лола Рибар'' из Нових Козараца. 

 
У петак 21.4.2017. ученици наше школе су били у гостима код другара из ОШ ,,Иво Лола 

Рибар'' из Нових Козараца. Посета је била уприличена поводом дана њихове школе, те су одигране 

и две пријатељске утакмице.Наши фудбалери су победили пријатељску екипу резултатом 3:1 , а 

наше одбојкашице су претрпеле пораз резултатом 0:2.Што се тиче наших шахиста, сви су 

остварили победе. 

Ученике су предводили наставници Радован Бандић, Чедомир Шормаз и Бранислав Милосављев. 

  

  
 

,,Поздрав пролећу'' 
 

На конкурсу ,,Поздрав пролећу'' у организацији Културног центра Кикинде наши ученици 

остварили су запажене резултате!У категорији литерарних радова Огњен Гуцул 3/2 освојио је 

ДРУГО, а Дуња Грујић 5/1 ТРЕЋЕ место!На ликовном конкурсу , Верица Ћирић 6/2 освојила је 

ПРВО место, а Марија Псодоров 3/1 ТРЕЋЕ место! 

Једна школа, а четири награде, па Ви процените сами 
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,,Шта знаш о саобраћају'' 
 

На Општинском такмичењу ,,Шта знаш о саобраћају'' које је одржано 22.4.2017. у ОШ,, 

Јован Поповић'' у Кикинди, наш Марко Ракић 7/2 освојио је ТРЕЋЕ место у категорији дечака ( 

старији узраст)! 

Честитамо Марку и наставнику Срђану 

 

 
 

ПредставА ,,Кривац је тамо негде''  

 
26.4.2017. наши осмаци су имали драгоцену прилику да присуствују извођењу представе 

,,Кривац је тамо негде'' у нашој школи. 
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,,Представа „Кривац је тамо негде“ је едукативна представа Фондације Тијана Јурић која 

има за циљ да у деци пробуди питање одговорности за сопствене поступке, али и однос према 

туђим поступцима, пре свега насилним. Током 45 минута колико представа траје, приказан је дан 

двоје тинејџера, прожет насилним ситуацијама, сукобима, постављањем питања кривице и 

одговорности. Поука представе лежи у самом њеном називу те упућује да у данашње време, више 

него икад, постоји утисак да је увек неко други крив. Минималном сценографијом, акценат је 

усмерен на комуникацију и понашање глумаца. Током представе глумци остварују интеракцију са 

ученицима од чије реакције зависи даљи ток представе''. 

Представу сјајно изводе глумци Урош Милојевић и Александра Вељковић. 

Било је смеха,било је изненађујуће, било је потресно, било је поучно, било је изузетно... 

 

 
 

ИЗАШАО ЈЕ ПРВИ БРОЈ ШКОЛСКОГ ЧАСОПИСА МАЛИ 

БАШАИДАЦ!  
 

           У овом часопису се ученици виших разреда баве темама које су везане за школски живот и 

различитим причама које могу да занимају основце. Трудили су се да буду што занимљивији, 

разноврснији и да нам пруже много правих информација. 

          Упознајте нашу школу из ученичког угла и на линку прегледајте први број нашег листа на 

који смо поносни... 

                                    хттп://www.осбасаид.еду.рс/филес/Пдф/Малибасаидац.пдф 

 

ЕКСКУРЗИЈА 
 

Ево нас опет, четири године касније, са нашим новим клинцима, поново у прелепом 

Тршићу, родном месту Вука Караџића. 

Посетили смо и бајковиту Бранковину, место ком се Десанка Максимовић, како је сама 

рекла, увек у сновима враћала и ком се најзад 1993. заувек вратила.Снимак говорења Десанкиних 

стихова крај њеног гроба нажалост немамо, али нема лепше почасти и веће свечаности од онога 

како су то Мирјана Гросин, Станислава Јанков и Милан Букарица урадили! 

Био је велики понос што смо ђаци ове школе 

 

http://www.osbasaid.edu.rs/files/Pdf/Malibasaidac.pdf
https://www.facebook.com/mirjana.grosin?fref=mentions
https://www.facebook.com/stanislava.jankov?fref=mentions
https://www.facebook.com/milan.bukarica.10?fref=mentions
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Ноћ музеја 
               У суботу 20.5.2017. је одржана Ноћ музеја са темом ,,Села наше општине''. 

Ево неколико занимљивости о Башаиду са Ноћи музеја 

 

  
 

Шесто међународно музичко такмичење 
 

Са поносом јављамо да је наш ученик , Драган Грујић ДулеДраги Грујиц на Шестом 

међународном музичком такмичењу ,,ФАНТАСТ 2017'' у категорији ХАРМОНИКА 2004. годиште 

освојио ПРВО место !!!! 

              Честитамо ти и верујемо у твоје наредне успехе! 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/duledragi.grujic?fref=mentions


  ОШ ”1.октобар”  Башаид 

 

18 

 

МАТУРСКО ВЕЧЕ 2017. 
 

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

такви !!! 

  
  

  

http://osbasaid.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=59:matura16&catid=8&Itemid=119
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Почетак распуста, НЕПРОЦЕЊИВО!!!!! � � � � � � � �

� � � � � � ☀ � � � � � 

Уживајте !!!! 

 
 

 

 

Школска година 2016/2017. 
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