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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 2014/2015. години наша школа броји 336 ђака распоређених у 18 

одељења од 1. до 8. разреда у редовној настави. 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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Дочек првака  
У први разред 2014/2015. године уписано је 48 ученика! Дочекали су их 1.9.2014. 

другари ВЕЛИКИ петаци који су им ,,поклонили'' своје учитељице Снежану Миладинов и 

Гордану Степанов, директор школе Оливера Фелбаб и сви ученици од другог до четвртог 

разреда! Желимо им пуно лепих, школских дана :) 

       

Ватрогасци код нас 

Током септембра 2014. ђаке првог и другог разреда наше школе посетили су 

представници ватрогасне службе из Кикинде и објаснили им током једног школског часа 

чиме се баве.Најважније је било превентивно деловање посетилаца, који су ученицима 

указали на ризична понашања за проузроковање пожара као и најбоље начине реаговања 

приликом опасности.Посета је обављена у дворишту школе. 
 

        

 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.700346803374000.1073741856.100001960617034&type=1
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Дечија недеља 2014. 
 

У ,без претеривања,препуној сали ђака,мама, тата, бака , дека, наставника и разних гостију 

одржана је 1.10.2014.приредба у којој су ђаци представили кроз разне наступе рад школских 

секција поводом Дана наше школе. Надамо се да ће се овакав начин прославе у ,,великом стилу'' 

наставити. Захваљујемо се свим ученицима, учитељима и наставницима који су нам приредили 

диван провод и осветлали образ својој школи!!! Посебно се захваљујемо нашим гостима 

:директору и збратимљеној школи ,,Иво Лола Рибар'' из Нових Козараца са којом традиционално 

имамо спортске сусрете поводом дана школе, директору ОШ,,Братство јединство'' из Банатске 

Тополе, директору ОШ из Голубинаца , фирми ,,Фонтана'' и ЛУ,,Фазан'' из Башаида. 
Огромно ХВАЛААА КУД-у Башаид на одличној сарадњи !!!  

Пред Вама су неке од слика са пробе и приредбе, а ускоро стиже још фотографија бољег 

квалитета 
 
 

    
 

    
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702537533154927.1073741858.100001960617034&type=1
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„Зачарана врата'' Милица Кнежевић 
 

На конкурсу Културног центра Кикинде на тему ,,Плодови октобра''  у категорији 

литерарних радова наша ученица Милица Кнежевић 6/2 освојила је треће место!! :) 

Честитамо ти Милице! 
Плодови октобра 

Било једном једно село што се зваше Лудај. Село где су живеле лудаје и бундеве. 
Тако једног дана комшија Буда замоли комшиницу Гицу да му причува децу. Она драге 

воље приста. Дођу сутрадан комшијина деца да се играју са другим бундевама и 

лудајама. Падне вече и они замолише комшиницу Гицу да им исприча причу. Тако она 

поче: некада давно живео је краљ са своје три кћери. Прва се звала Тикица, била је 

најстарија и зла. Друга је била Бугрица она је стално копирала своју сестру па је и 

сама постала зла. Трећа је била Лудајкоса, била је најлепша. Имала је прекрасне 

златне локне, а срце чисто као суза. Народ је говорио да је лепша од саме 

бундоцарице Лепојке. Једног дана љубоморна Лепојка дође и одведе Лудајкосу. Краљ 

свих лудаја и бундева прогласи да ко нађе његову кћи добиће њену руку и хиљаду 

дуката. Њене две пакосне сестре све су учиниле да је нико не пронађе. Пође тако 

једном један племић да је тражи. Успут сретне једну старицу која не може да пређе 

поток. Он је узе драге воље и пренесе је, кад се од једном старица претвори у чувену 

вилу Бундевину. Каже му да ће му испунити три жеље само да викне њено име. 

Настави он тако пут, али ни трага од принцезе. Племић викне вилино име и она се 

појави. Пита је племић где је принцеза, а она му каже да треба да тражи зид који ће 

само ако је доброга срца проћи . Само да запамти једно: ствари су увек другачије,  
зависи само како их посматраш. Тражио је он тако тај зид, али није могао да га нађе. 

Седе он тако на један камен и размишљајући о Лудајкоси сети се Бундевине и њеног 
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обећања. Одједном скочи и стаде испред једног зида. Појавише се врата. Он уђе. 

Када је погледао дрвеће је било шарено, свако друге боје. Видео је и неку кулу и 

запути се  према њој, али када је стигао није било ничега. Та кула или замак је 

лебдела. Викнуо је опет Бундевину и она га пренесе. Он види принцеза ради као 

служавка. Обучена је у неке старе крпе, рашчупана, а у једној великој златној столици 

са драгим камењем и драгуљима седи  змај Бундевић. Принц викне Бундину да му да 

штитове, оклопе, ватрене мачеве, пошто са својим не би могао да победи змаја. Крене 

се он борити са змајем, али га змај гурну и мач му испадне. Змај покуша да га убије, 

али принцеза потрчи, узе мач и убије змаја. Племић је одведе код краља, а краљ му је 

даде за жену. У зачараној земљи су направили свој замак и живели су заувек срећно и 

задовољно. 
  

Mилица Кнежевић   VI 2   ОШ „1.октобар“ Башаид 

 
ПРОГРАМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 6.10.-10.10.2014. 
6. октобар 2014. у 14:40 

  
ПОНЕДЕЉАК 
НИЖИ РАЗРЕДИ 
Штафетне игре 1. и 2. разред-10:30 
Између две ватре 3. и 4. разред-10:30 
 
ВИШИ РАЗРЕДИ 
Мали фудбал 
Девојчице VI против VII и VIII 
Дечаци VIII против VII и VI 
после шестог часа 
 
УТОРАК 
НИЖИ РАЗРЕДИ 
,,Замена'' ученици и учитељи  
ВИШИ РАЗРЕДИ 
,,Замена'' ученици и наставници 
Гимнастички вишебој – од 5. до 8. разреда 
Атлетика-скок у даљ из места 
Мали фудбал- V/1 против V/2 
После часова 

https://www.facebook.com/notes/prvi-oktobar-osnovna-skola/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B5-610-10102014/700339333374747
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СРЕДА 
НИЖИ РАЗРЕДИ 
,,Весели доручак ,, 10:30 
-понети поврће и исечени хлеб на парчади намаз (маргарин или павлака) салвете, 

даске за сечење...На основу извученог задатка ученици праве слику на парчету хлеба 

од резаног поврћа 
ВИШИ РАЗРЕДИ 
Вашар за ученике виших разреда 
После шестог часа 
( могу доћи и родитељи) 
 
 
ЧЕТВРТАК 
НИЖИ РАЗРЕДИ 
-хуманитарна акција Ученичког парламента  
 (школски прибор за ученике слабијег материјалног стања) 
ВИШИ РАЗРЕДИ 
квиз у организацији Ученичког парламента   (по два представника из сваког одељења, 
шести разред укупно четири представника (16 ученика укупно у четири екипе)-после 

шестог часа 
у 11:30 у холу школе 
 
ПЕТАК 
НИЖИ РАЗРЕДИ 
-вашар -10:30 у холу на приземљу 
-хуманитарна акција Ученичког парламента  
 (школски прибор за ученике слабијег материјалног стања) 
ВИШИ РАЗРЕДИ 
хуманитарна акција Ученичког парламента  
 (школски прибор за ученике слабијег материјалног стања) 
Одбојка – 
-девојчице VIII против осталих и две наставнице 
-дечаци VIII против осталих и два наставника 
после шестог часа 
  

И ове године Дечија недеља је обележена разним активностима у свим 
школама.Детаљније о активностима наше школе можете видети у белешци ,,Програм дечије 
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недеље''. 
Пред вама су фотографије које преносе део активности и атмосфере у нашој школи од 6. до 
10.10.2014. !!! 
,,Весели доручак,, за ученике нижих разреда, вашар , квиз за ученике виших разреда ... 
Посебно о малом фудбалу! 
Мали фудбал - девојчице 8. против 7.и 6. 
резултат 3:1 
Мали фудбал - дечаци 8. против 7.и 6. 
резултат 6:2 
Мали фудбал: некадашњи 4/1 против некадашњег 4/2- 1:1 
Посебно о квизу ! Први део чинила су питања опште културе, други део плас са лоптама у 
паровима, а трећи погађање мете затворених очију уз навођење осталих чланова екипе. 
 
Екипа број 1- ПОБЕДНИЧКА ЕКИПА !!! 
 
Лејла Алсувдани 5/1 
Николета Ружић 6/1 
Александар Пајташев 7/1 
Јелена Балашев 8/1 
 
Екипа број 2: 
Мирјана Микалачки 5/1 
Душан Грујић 6/2 
Бојан Ћирић 7/1 
Јелена Петков 8/1 
 
Екипа број 3: 
Станислава Јанков 5/2 
Елена Сараволац 6/3 
Слађана Стојков 7/2 
Бранислава Чолак 8/2 
 
Екипа број 4: 
Павле Марков 5/2 
Слађана Варадинац 6/3 
Јована Адамов 7/2 
Милана Бађок 8/2 
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Парламент у гостима 

 
На позив Ученичког парламента ОШ,, Јован Поповић'' из Кикинде , представници 

Парламената свих школа у Кикинди имали су сусрет са циљем да осмисле активности које 

ће заједнички реализовати сви парламенти у овој школској години.Од предложених 

активности одабране су две ,,Дан дружења'' и ,,Потрага за благом''.  
О томе када и како ће се све остварити тек ће бити речи, за сада ту је идеја! 

Нашу школу су представљале Зорица Влајков, Ксенија Литричин, Сандра Псодоров и 

Бранислава Ђирић!!! 
 

   
 

У четвртак 16.10.2014. наше најмлађе ученике посетили су глумци из Зрењанина са 

представом ,,Звездан'' :) 
 

   
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702756549799692.1073741859.100001960617034&type=1
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Посета хора ,,Свети Серафим Саровски''. 
 

У суботу 15.11.2014. изненада нас је посетио део хора ,,Свети Серафим Саровски'' 

из Зрењанина. На путу до Мађарске, где су имали гостовање, пролазили су кроз Башаид и 

нашим ученицима отпевали две песме. 
Надамо се да ће бити још прилика да их чујемо ! 

 
Систематизација знања из народне књижевности 

 
Са данашњег квиза на часу српског језика 21.11.2014. (Систематизација знања из 

народне књижевности) у 7/1.Екипе ,,Номинатив'' и ,,Субјекат'' у љутој борби постигле 

нерешен резултат!!! 
     

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/video.php?v=723029161105764
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Златни мост 
 

У суботу 22.11.2014. у нашој школи реализоване су три радионице за ученике, 

родитеље и наставнике у оквиру пројекта ,,Златни мост'' са циљем разбијања предрасуда и 

табуа у области репродуктивног здравља. 
Ауторке и водитељке радионица су Јасминка Петровић, писац за младе и аутор 

књиге ,,Секс за почетнике'' и Ивана Лукић, психолог, а пројекат је осмислило и покренуло 

удружење ,,Скаска'' из Зрењанина. 
Пројекат подржава Покрајински секретаријат за спорт и омладину, а планирано је 

да посете најмање 20 школа у Војводини. 
Данашња деца врло рано добијају неадекватне информације о сексуалности, а наша 

жеља и задатак је да их усмеримо на ,,златан мост'' који ће их одвести до сигурне обале.На 

једној страни моста је безброј питања и нејасноћа деце , а на другој желимо да буду 

одговори родитеља и наставника. 
Уколико не направимо ,,мост поверења'' може нам се десити да деца одговоре 

потраже на сасвим погрешном месту... 
У име школе хвала свим ученицима, родитељима и наставницима који су 

учествовали, надамо се да је свима било забавно и корисно 
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"Дабар" 
 
Међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености "Дабар" на 

коме је учествовало више од 20.000 ученика, одржано је и ове године. У такмичењу су 

учествовали наши ученици виших разреда и показали да помоћу рачунара могу да 

решавају разне задатке и долазе до занимљивих логичких решења. Постигли су одличне 

резултате и овом приликом их све похваљујемо! 
Најбоље резултате и највећи број поена су постигли Чолак Александра 8/2, Пајташев 

Ивана 8/1 и Француски Милан 6/1.  
Честитамо! 

 
Посета вртићу ,,Маслачак'' у Башаиду. 

 
У четвртак 18.12.2014. наши четвртаци са својим учитељицама и педагогом 

посетили су будуће ђаке прваке у вртићу.Ученици су предшколцима приредили две 

представе и симболичне поклоне. 
Надамо се да смо им улепшали дан и да ћемо дружење поновити на пролеће! 

 

     
 

     
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.739813986093948.1073741862.100001960617034&type=1
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Поклони Актива жена првацима 
 

Поводом предстојеће школске славе - Светог Саве, представнице Актива жена МЗ 

Башаид традиционално су у понедељак 26.1.2015. ученицима првог разреда поделиле 

пакетиће. Овај леп обичај се у нашој школи негује већ око петнаест година.Прваци су 

гошће наградили песмом и игром... 
 

     
 
 

Свети Сава 27.1.2015. 
 

У нашој школи прослављена је слава Свети Сава одржавањем приредбе на коју су 

били позвани сви ученици и родитељи, чланови Школског одбора, представници локалне 

самоуправе и представници спортских клубова и удружења грађана која постоје у нашем 

месту. 
            Хвала нашим дивним кумовима КУД-у Башаид уз чију је свесрдну помоћ 

реализована овогодишња приредба и будућем куму , фирми ДОО ,,Атлер Фонтана'' из 

Кикинде. 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.764915426917137.1073741864.100001960617034&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.764928346915845.1073741865.100001960617034&type=1
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Памет у главу, пажљиво на интернету !! 

 

           Поводом Дана безбедности на 

интернету, 10.фебруара ученици четвртог 

разреда су направили упозорења на 

опасности непажљивог коришћења 

интернета , а посебно су размотрене 

опасности од објављивања тзв ,,селфија''.  

 

СА ПОНОСОМ ЈАВЉАМО !!! 

 
                У недељу, 8. марта у школи „Јован Поповић“ у Кикинди, одржано је Општинско 

такмичење из историје за основце. Наша школа, „1. октобар“ из Башаида је и ове, као и 

свих претходних година имала добру такмичарску екипу, која је остварила следеће 

резултате:  
• У категорији 8. разреда, ученица наше школе Ксенија Литричин освојила је I место, и 

једина из наше општине се пласирала за Окружно такмичење. 
• Ученик 7. разреда Александар Пајташев освојио је III место и обезбедио себи пласман за 

даље такмичење које ће се одржати у априлу. 
• Ученице 6. разреда Снежана Врбашки и Марија Микалачки неће ићи даље, али ипак су 

постигле значајне резултате на такмичењу, а у прилог томе говори чињеница да их је свега 

пар бодова делило од даљег такмичења на окружном нивоу.  
              Све такмичаре вредно је спремала наставница историје Александра Рош. Ђацима 

који заслужено иду даље, желимо пуно успеха, среће и знања на наредним такмичењима, и 

да наставе и даље да на тако блистав начин са поносом представљају нашу школу. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432434056961646.1073741836.432433640295021&type=3
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Прваци стасали за читање 
 

             Слова су научена, читање је савладано и увежбава се, па је сада лако читати књиге! 
Наша библиотекарка, Борислава Суботички, реализовала је час за ученике првог разреда, а идеја 

водиља била је прича ,,Деда и репа''. 
Било је свега ! Изражајног читања, глуме, анимираног приказа радње приче, вештине говорења, 

маски, аплауза па чак и математике и наравно, правила понашања у библиотеци. 
Био је ово диван начин подстицања најмлађих ученика на љубав према књигама. 
Порука је јасна :ЗАЈЕДНО СМО И ВЕЋИ И ЈАЧИ !!! 

 

 

Tакмичењa из биологије 

 

         

       На општинском такмичењу из биологије 

које је одржано у ОШ,,Ђура Јакшић'' у 

Кикинди током марта, наша ученица 

,Саднра Псодоров 8/1 освојила је треће 

место !!!  

  

 

       На општинском такмичењу ,,Шта знаш 

о здрављу?'' у организацији Срвеног крста 

из Кикинде које је одржано 31.3.2015. наша 

ученица Бранислава Ћирић освојила је 

друго место,а Зорица Влајков седмо, од 

двадесет такмичара из осталих школа. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432433993628319.1073741835.432433640295021&type=3
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Играјмо се са Чистунком !! 

Ево како се наши супер четвртаци укључују у акцију ,,Играјмо се са Чистунком,, и праве 

шта вам срце жели од материјала за рециклажу !! Са четвртацима никада нема шале, увек 

је ,,речено - учињено,,  
 

                    

Окружно такмичење из историје 

         Протеклог викенда у ОШ ,,Јован Поповић'' у Кикинди одржано је окружно такмичење из 

историје.Наша Ксенија Ксенија Литричин освојила је ДРУГО место и ЈЕДИНА !!! из кикиндске 

општине се пласирала на Републичко такмичење. Ксенију је припремала наставница Александра 

Рош. 
        Честитамо обема на изузетном успеху и поносимо се ! 
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Ја имам таленат 2015. 
 

             Поново одржано такмичење ,,Ја имам таленат'! Због повремених проблема са 

озвучењем нисмо успели све такмичаре добро да чујемо, али то није сметало да атмосфера 

буде више него добра. 
            Погледајте како је било! 
Честитамо победницима Славку Татин Син и Душану ДулеДраги Грујић који ће нашу 

школу представљати у ОШ,,Јован Поповић'' у Кикинди на полуфиналном такмичењу! 
 

             
 
 

Општинско такмичење ,,Шта знаш о саобраћају?'' 
 

 

 
 
У недељу 26.4.2015. у ОШ ,,Ђура 

Јакшић'' у Кикинди одржано је општинско 

такмичење ,,Шта знаш о саобраћају?'' на 

ком је наш Никола Ранчић освојио 

ПРВООООО!!!! МЕСТО у категорији 

седмих и осмих разреда !! Честитамо ти ! 
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У посети Новим Козарцима 

 

    23.4.2015. поводом дана наше збратимљене школе ,,Иво Лола Рибар'' из Нових Козараца, 

око двадесеторо ученика наше школе одиграло је са тамошњим ученицима традиционалне 

пријатељске фудбалске и одбојкашке утакмице. 

 

         

Како је Ршум донео Песничку штафету у Башаид 
 

          Захваљујући Градској народној библиотеци ,,Жарко Зрењанин'' из Зрењанина, наша 

школа је као први представник кикиндске општине учествовала у манифестацији 

,,Песничка штафета'' која се одржава 41. пут !!! и по трајању је друга манифестација за 

децу, одмах после Змајевих дечијих игара. 
         Гостујући песник штафете је ове године велики Ршум који ће обићи шездесет школа 

и одабрати најлепше песме младих ђака -песника, а од наших песника штафету су у друге 

школе предали Ерика Гајер 2/2 са песмом ,,Дрво старо'' и Марко Бандић 5/1 са песмом 

,,Паукова мрежа''. 
        Била је огромна част угостити Ршума, а ђацима заувек остаје сећање да је он лично, 

главом и брадом био жири њиховим песмама!  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432433800295005.1073741832.432433640295021&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432433770295008.1073741831.432433640295021&type=3
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У посети вртићу 
 
2.6.2015.ученици четвртог разреда су са својим учитељицама и педагогом посетили 

будуће ђаке. 
У веселом, гласном и јако сунчаном јутру дошло је до екипног такмичења , 

Предшколци се такмиче к'о змајеви!   
 

 
 
 

СРЕЋАН ВАМ РАСПУСТ, ЖИВЕЛО ДЕТИЊСТВО !!! 
 

Здрави и весели били !!! Чувајте распуст да вам дуго траје ! 
 
 

 
 


