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ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
НАКОВО

Наково је  насеље  у општини  Кикинда,  у  Севернобанатском  округу.  Према  попису  из  2002.  године  било  је  2419
становника. Насеље је типично панонског типа терезијанске епохе - правилно ушорено, са широким и правим улицама, а куће су
одвојене једна од друге.

Школа је једина основна школа у насељу. Налази се у центру Накова које је удаљено од града Кикинде 7км.
Зграда школе је изграђена 1920. године с тим што је реновирана, адаптирана и проширена 1974. године. Школа има 4

учионице уређене за потребе извођења разредне наставе, 3 кабинета и 3 специјализоване учионице. Зграда има приземље и спрат.
Школа поседује и фискултурну салу, а око зграде се налази парк и терени за фудбал, кошарку, одбојку и рукомет. 

Школу похађа 83 ученика распоређених у осам одељења. Просечан број ученика по одељењу је 12.
У нашој школи је у великој мери подмлађен наставни кадар (преко 50% наставника има мање од 10 година радног стажа

у настави). 
Школа прихвата моделе нове, ефикасније школе и изналази путеве ефикаснијег педагошког рада са ученицима. Радници

школе настоје да учешћем на конкурсима и пројектима обезбеде квалитетније услове рада. Тако је школа, у последње две године,
учествовала  у  пројектима:  ДИЛС  –  Оснаживање  школа  за  инклузивно  образовање,  ГИЗ  –  Професионална  оријентација  на
преласку из основне у средњу школу. Ученици школе такође учествују у великом броју конкурса и ваннаставних активности. На
тај начин наставници и ученици међусобно утичу једни на друге да свако у свом делокругу да свој максимум како би у што већој
мери подстакли свестрани развој и напредовање ученика. О овоме сведоче и резултати ученика, како на конкурсима, тако и на
школским такмичењима и завршном испиту. 

Марта 2013.  извршена је  екстерна евалуација  рада  школе,  при чему је  оцењен квалитет  свих  области  дефинисаних
Стандардима квалитета рада установе, где је квалитет рада наше школе оцењен највишом оценом 4. 

С  обзиром  на  мали  број  ученика,  сваке  године  имамо  представнике  на  већини  школских  такмичења  и  то  са
задовољавајућим резултатима. 

Наши ученици су на завршном испиту, школске 2016/2017. године, постигли добре резултате  што им је омогућило да
сви упишу жељену средњу школу у првом уписном кругу. 

СПИСАК УЧЕНИКА ОШ“ПЕТА КОЧИЋ“ НАКОВО за шк.2016/2017.годину
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U1. РАЗРЕД   –   5   ученика
1. ВУЈАЧИЋ ЛЕНА
2. НИКОЛИЋ МАРТИНА
3. ШИБУЛ МАТИЈА
4. ПЛЕМИЋ ДРАГАН
5. БИБИЋ МИНА
6. ШОТМАЗ ВАЊА

U2. РАЗРЕД     - 11 ученика    
1. AШКРАБИЋ ЈОВАНА
2. ГРБИЋ АЊА
3. ЈОВАНОВ ДУШАН
4. МАЈСТОРОВИЋ КАТАРИНА
5. МИЛИНКОВИЋ ДРАГАНА
6. МОЛНАР МИЛАН
7. МОМЧИЛОВ МИХАЈЛО
8. НИКОЛИЋ МАРИЈАНА
9. КЕРКЕЗ НИНА
10. САМАРЏИЈА АНАСТАСИЈА
11. ТАЛИЈАНОВ КАТАРИНА

U3. РАЗРЕД   – 11 ученика
1. БИБИЋ МИЛАН
2. ЂУРАН НИКОЛА
3. ИВЕТИЋ НИКОЛА
4. КАЧАВЕНДА НЕМАЊА
5. ЛАЈИЋ МАРИЈА
6. ЛАЈИЋ НЕМАЊА
7. ПЛЕМИЋ МАРИЈАН
8. РОДИЋ МИЛОРАД
9. ТАКАЧ РОБЕРТ
10. ТОШЕВ ЂОРЂЕ
11. ШЕВО МИЛАН

U4. РАЗРЕД   – 7 ученика
1.    МАЈСТОРОВИЋ ТЕОДОРА
2. МИЈУЦИН ТАЊА
3. ОНОЗО ДОРИАН
4. ПЛЕМИЋ ДРАГАН
5. РИБАКОВ ВЛАДИМИР
6. УТРЖАН АЛЕКСАНДАР
7. ЋИРИЋ НИКОЛА

U5. РАЗРЕД   – 9 ученика
1. ВУКОБРАТ ЈОВАН
2. ВУКОБРАТ НЕМАЊА
3. ГАЛИЋ КАТАРИНА
4. ЗИВЛАК АЛЕКСАНДРА
5. ИВЕТИЋ МАРА
6. КРЕСОЈА АЊА
7. РЕЉИН ЈОВАНА
8. ТАЛИЈАНОВ  ТИЈАНА
9. ЋИРИЋ АНДРЕА

U6. РАЗРЕД   –   8   ученика
1. АДАМОВИЋ НЕМАЊА
2. ВОЈИНОВИЋ ПЕТАР
3. ГРБИЋ ЛУКА
4. ГРБИЋ ТИЈАНА
5. ЗОРИЋ ИВАНА
6. МАЉКОВИЋ САВО
7. МИОЛИЋ СНЕЖАНА
8. ЋИРИЋ ТИЈАНА

U7  . РАЗРЕД   – 10 ученика
1. БАЛАБАН САША
2. ГАШИЋ ЈОВАН
3. ДЕРИНГ БОЈАН
4. КНЕЖЕВИЋ МАРКО
5. МИЛИНКОВИЋ ЈОВАНА
6. ПАНТЕЛИЋ ЂОРЂЕ
7. САБЉИЋ НИКОЛА
8. ТАДИЋ МИЛАНА
9. ТУБИН УНА
10. ЧУБРИЛО СТЕВАН

U8  . РАЗРЕД   –   6   ученика
1. ЖИВИЋ МИЛИЦА
2. ЈАРИЋ САЊА
3. МИЉАТОВИЋ ЖЕЉКА
4. РАЦА ОГЊЕН
5. ТАДИЋ БОШКО
6. ТУБИН ЈАДРАНКА

НИЖА СМЕНА 35  УЧЕНИКА; ВИША СМЕНА  33  УЧЕНИКА

УКУПНО  - 68  УЧЕНИКА
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СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ НАКОВО - 2016/2017.

1. ЈАЊИЛОВИЋ ЉИЉАНА - директор школе , VII
2.  ГОЈКОВ ИВАНА - секретар школе  VII          
3. БАБИЋ ДУШАНКА- домар  IV             
4. КИШ МИЛАНА  - стручни сарадник - психолог VII
5. СУБОТИЧКИ БОРИСЛАВА - стручни сарадник - библиотекар VII
6. БУРСАЋ ВЕСНА - наставник биологије  VII                
7. ВУКИЋ СЛАЂАНА - наставник српског језика и грађанског васпитања VII
8. ДЕМЕЊ САЊА - наставник енглеског језика од 5. до 8. разреда VII
9. ДУВЊАК МАЈА - наставник техничког и информатичког образовања    VII              
10.  КАРАНОВИЋ МИЛОВАН- наставник физичког васпитања VII 
11.  КОЦКАР АЛЕКСАНДАР - наставник историје  
12.  НОВАКОВИЋ БИЉАНА - наставник разредне наставе VII     
13.  ОДАЏИН ГОРДАНА - настав. енглеског јез. (од 1. до 4.р) VII      
14.  ХОФГЕЗАНГ ЕМИЛ - наставник информатике VII 
15.  РИСТИЋ МАРИЈА- наставник техничког и информатичког образовања VII 
16.  ТАСИЋ ИРЕН - наставник математике  VI                          
17.  MAРТОНОШИ ТАТЈАНА - наставник разредне наставе  VII     
18.  САМАРЏИЈА ДАНИЈЕЛА- наставник разредне наставе VI        
19.  СТАНОЈЕВИЋ АНИЦА- наставник разредне наставе  VII     
20.  СТАНИЋ СОЊА- наставник хемије  (ос.академске студије I степена)
21.  АЋИМОВ АЛЕКСАНДАР- наставник географије  VII
22.  ВЛАЈКОВ МИРКО- наставник географије  VII
23.  ИГЊИЋ ЗВЈЕЗДАН  - наставник верске наставе 
24.  ВИДИЦКИ МИЛАДИНОВ ИВАНА- наставник физике VII
25.   ВУКАШИНОВИЋ ДРАГАНА - наставник немачког језика (ос.академске студије I степена)
26.  СТЈЕПАНОВИЋ ДИНА -наставник музичке културе 
27.  ЂЕНГЕ ВЕРА - наставник ликовне културе - магистар
28.  ЗРИЛИЋ АРАНКА  - спремачица I 
29.  JEЛИЧИЋ ДРАГАНА - спремачица IV  
30.  КОВАЧЕВИЋ ГОРДАНА - сервирка   I            
31.  ПИЛИПОВИЋ НИКОЛА - котлар
32.  ЧУБРИЛО МИРЈАНА - спремачица I   
         
ЗАМЕНЕ:
1. МИКИЋ ДРАГАНА - наставник енглеског језика од 5. до 8. разреда VII
2. ГРБИЋ ВЕДРАНА – спремачица
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СЕПТЕМБАР

ПРВИ ДАН 
И овог првосептембарског сунчаног дана двориште наше школе испунили 
су основци у пратњи са њиховим родитељима. После поздравне речи 
директорице Љиљане Јањиловић, ученици су са својим одељењским 
старешинама и учитељицама отишли у учионице. Посебну радост су унели 
прваци који су прошетали кроз школу и упознали и зграду и своје нове 
старије другове. Њих су посетили и представници Црвеног крста и поделили
им пригодне пакетиће. На прваке су мислили и чланови општинске управе и
послали им школски прибор на дар.

„МАМУТФЕСТ“
Народни музеј Кикинда организовао је ове године јубиларни 10. по реду 
фестивал „Мамутфест“.Фестивалом се обележава 20 година од открића 
фосилних остатака мамута Кике. Програмом су обухваћене дечије 
радионице, квизови, изложба „Живи свет крашких поља“ Музеја из 
Словеније и изложба спомен збирке-Павлa Бељанског под називом 
„Додирни и осети“.
Ученици VII разреда наше школе: Ђорђе Пантелић, Јован Гашић, Уна Тубин
и Јована Милинковић су у оквиру манифестације „Мамутфест“ учествовали 
у квизу „ Квиз из доба Јуре“ уз подршку навијача из суседних школа.
Пријављене екипе из различитих школа наше општине су се надметале у 
познавању историјата открића Кикиндског мамута, као и у основним 
појмовима из геологије, палеонтологије, биологије и археологије.
Учесници квиза су кроз кикине питалице одговарали на питања. У наставку 
квиза екипе су имале задатак да затворених очију на моделу мамута закаче 
реп. Победник квиза је она екипа која освоји највише бодова. У овом квизу 
екипа наше школе освојила је 16 бодова и заузела 3 место.
Ми им у то име честитамо. 
Наставник биологије: Весна Бурсаћ
Наставник географије: Александар Аћимов

OБАВЕШТЕЊЕ!
У понедељак, 19. септембра, у нашој школи је ''Дан за отворена врата'' - дан када родитељи могу присуствовати настави.
ЕКОЛОЗИ
У петак 16.09.2016. сакупљени су први пакети старе хартије.
ОБАВЕШТЕЊЕ:
Драги наши суграђани, уколико имате стару хартију , пластику или чепове , 
а нисте у могућности да дођете , јавите се у школу.Eколози долазе до Вас.

ШАС У СЕОСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Ученици другог разреда су имали час у сеоској библиотеци. Уживали су у 
мирису књига и прелиставали дечије часописе. Највреднији читачи су 
похваљени. Цртеже библиотеке су оставили библиотекарки Весни 
Мајсторовић, за успомену и изложбу. На крају часа су се почастили 
јабукама, а кући су понели изнајмљену књигу за читање.
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ЛИКОВНИ КОНКУРС
Наша школа је остварила изизетне резултате на ликовном конкурсу 
расписаном поводом 23. Змајевих дечјих игара. Тема: ''Песма иде кроз свет 
цео'' била је инспирација нашим ученицама да остваре своје ликовне идеје. 
Награде су следеће: У категорији нижих разреда ОШ, друга награда је 
припала Нини Керкез, ученици другог разреда. У категорији вижих разреда 
1. место је освојила Снежана Миолић (6. разред) и 3. место Милана Тадић 
(8. разред). Честитамо децо! 

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

Петак је био дан за посету позоришту. Наиме, сеоско руководство је 
припремило мало изненађење за сву децу Накова - позоришну представу 
''Шумска бајка'', у извођењу позориштанца ''Лане''. Уживали смо!

ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА
Европска ноћ истраживача је догађај посвећен популаризацији науке и 
учењу кроз забаву.
У петак, 30.09.2016. у организацији Центра за стручно усавршавање 
Кикинда одржана је манифестација Ноћ истраживача под слоганом 
„истражи, прикажи, знање потражи“. Ученици су имали прилику да се 
играју са математичким логичким играма и демонстрирају своје логичке 
вештине, да покрену лего роботе, да уз помоћ микроскопа истражују 
микроорганизме и свет око себе, да провере своје програмерске вештине у 
рачунарској учионици и да са телескопом истражују небо. 

Радионице су посетили ученици шестог и седмог разреда наше школе - 
Немања Адамовић, Петар Војиновић, Снежана Миолић, Ивана Зорић, 
Тијана Грбић и Ђорђе Пантелић у пратњи наставнице биологије Весне 
Бурсаћ.
Кроз бројне активности образовно-забавног карактера деца су провела 
дивно вече и још једном сазнали колико је наука узбудљива и важна 
Уживали смо заједно истражујући различита поља науке.
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ОКТОБАР

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО
У оквиру здравствено васпитних и хуманитарних активности са младима 
Црвени крст Кикинда организовао је 1. октобра традиционалну 27. по реду 
манифестацију Трка за срећније детињство. 
Циљ организовања акције је да се путем спонзорства и продаје учесничких 
бројева прикупе средства која ће се наменски користити за децу у школама.
Ученици наше школе од првог до осмог разреда купили су 45 учесничких 
бројева и прикључили се учешћу у манифестацији.
Ученици су били у пратњи одељењских старешина и наставника физичког 
васпитања.
Ученица трећег разреда Марија Лајић у свом узрасту освојила је прво 
место. 
Масовним учешћем у трци деца су показала своје опредељење ка здравом 
начину живота и највишим хуманим вредностима.
Ми им у то име честитамо.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

„Нећу да бригам, хоћу да се играм!“ – мото је овогодишње Дечје недеље 
која ће традиционално бити одржана у првој недељи октобра.

Покровитељ Манифестације је Министарство за рад, запошљавање и 
социјалну политику а организатор Пријатељи деце Србије, у сарадњи са 
локалним самоуправама, школама, вртићима и установама културе и 
информисања.

Све школе у Србији су на свој начин обележиле Дечију недељу под 
слоганом "Нећу да бригам, хоћу да се играм" која је трајала од 05. до 10. 10. 
2016. У нашој школи организоване су шаролике активности које смо 
осмислили ослушкујући ученичке жеље и њихове предлоге. Ученици нижих
разреда су уживали у играма асоцијација, спортским играма са родитељима, 
зарадили симболичне суме новце продајући неке своје играчке, накит, 
школски прибор на тзв. Дечјој пијаци, и уживали на приредби организованој
поводом пријема првака у Дечији савез, Старији ђаци су се више окренили 
спорту, те су два дана у недељи била посвећена спортским утакмицама 
(одбојка и фудбал), имали су прилику да замене тј. нађу се испред катедре и 
буду у кожи својих наставника. Уметност није била заборављена, те су 
ученици кроз активност "Шкраб" имали прилику да се слободно ликовно 
изразе. Жири од три члана изабрао је најбоље радове који сада красе 
ходнике школе..

КВИЗ О КИКИНДИ

Већ другу годину за редом Канцеларија за младе организује квиз о Кикинди.
Нашу школу предвођену наставником географије Рађеновић Драганом, на 
квизу до финала водили су ученици Милица Живић, Сања Јарић, Милан 
Деринг и Небојша Пантелић.За финалисте квиза о Кикинди организована је 
20. јуна наградна екскурзија. Међутим, ту није крај за награде који су 
освојили финалисти квиза о Кикинди. Данас 04.10.2016. у нашу школу је 
стигао рачунар, а ми смо једногласно одлучили да је кабинет за географију 
сада његов поносан власник.
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ОБАВЕШТЕЊЕ

У уторак, 18. октобра је Дан за отворена врата. Родитељи који желе, могу посетити школу и присуствовати наставним 
активностима.

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

Нашим ђацима су позоришне представе веома драге. Данас, 25. октобра смо 
угостили позориштанце ''Звездица''. На репертоару је била представа 
''Поштована децо'' Душана Радовића. Уживали смо у дружењу са глумцима.

САЈАМ КЊИГА

Ученици осмог разреда и део колектива наше школе је посетио овогодишњи
београдски Међународни сајам књига, 61. по реду.

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП

Дана 28.10.2016.године, еколози наше школе, су уручили џакове пластичних
чепова члановима удружења,, Чеп за хендикеп".
Оно чиме бисмо могли да се похвалимо, уједно и захвалимо онима који су 
учествовали у акцији,, Чеп за хендикеп" је хуманост коју смо сви показали 
сакупивши 300 килограма чепова.
Укључите се у акцију сакупљања пластичних чепова, заштитимо животну 
средину, рециклирајмо и обезбедимо особама са инвалидитетом адекватна 
ортопетска помагала.

НОВЕМБАР

ПРЕКОГРАНИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО
Дана 7. новембра 2016. имали смо част и задовољство да угостимо нама 
пријатељску школу Сцоала Примара ,,Сперанта" из Мацеа, код Арада. 
Дружење започето летос нашом посетом настављено је на радост свих. 
Након посете школи и обиласка школских просторија и часова отишли смо 
у Кикинду. Део времена смо провели у Центру за стручно усавршавање 
Кикинда где су гостима представљене могућности ове установе и њен значај
за образовни живот у регији. Након шетње тргом, и разгледања 
знаменитости, отишли смо у Народни музеј Кикинда. Гости су могли да 
виде пројекцију филма о мамуту Кика и виде сталну поставку музеја. Цела 
прича крунисана је потписивањем Протокола о сарадњи и Пројекта на тему 
''Пријатељство''. У ресторану Ловац смо наставили дружење и договорили 
даље кораке у нашој сарадњи. Овим путем желимо да захвалимо свима који 
су помогли реализацију ове посете.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

 09.11. 2016 су ученици петог разредау пратњи наставника историје 
Александра Коцкара посетили Историјски архив и Народни музеј у 
Кикинди. У архиву су видели где и на који начин се чува архивска грађа,а 
имали су и прилику да читају и ориганалан документ из 18 века.
 
У музеју , тема је била праисторија. Посетили смо археолошку збирку, били 
мали археолози, научили нешто ново о Кики, кикинском мамуту и 
погледали филм о њој. Било је ово једно лепо искуство за њих.

ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

За ученике нижих разреда одржан је час посвећен Дану примирја у Првом 
светском рату. Ово је још једна сарадња измeђу учитеља и наставника 
историје.

ПОСЕТА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

18. новембра 2016. године су ученици 8. разреда наше школе, заједно са 
ученицима 8. разреда ОШ "Иво Лола Рибар" из Нових Козараца, посетили 
све средње школе у Кикинди. Током посете смо обишли четири средње 
школе: Техничку школу, Средњу стручну школу "Милош Црњански" 
(познатију као хемијска школа), Економско-трговинску средњу школу и 
Гимназију "Душан Васиљев". Посета средњим школама је део активности из
Плана професионалне оријентација. Циљ посете је упознавање са ресурсима
средњих школа у најближем окружењу. Посету су реализовале одељењски 
старешина 8. разреда, Ирена Тасић и школски психолог, Милана Киш.

ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ

Инспирисани очувањем животне средине и развијањем еколошке свести код
наших ученика , чланови еколошке секције су одлучили да свака генерација 
првака посади своје дрво, “ Дрво генерације“ и на тај начин учини велику 
корист и за себе и за будуће генерације.
У дворишту наше школе ученици првог разреда посадили су садницу 
еводије- листопадно, медоносно дрво и присвојили га као своје дрво „Дрво 
генерације“.
Придружите нам се у очувању животне средине донирањем садница и дај те
свој допринос акцији „Где год нађеш згодно место ту дрво посади“.
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СОВЕ

У петак 18.11.2016.године чланови еколошке секције су, уз помоћ 
учитељица Татјане Мартоноши и Биљане Новаковић, наставнице биологије 
Весне Бурсаћ и наставнице ликовног Вере Ђенге, реализовали активност на 
којој су се правиле сове од различитих материјала. Прелепе дечје 
рукотворине којој се сви диве, сада красе хол наше школе.

ОБАВЕШТЕЊЕ: 
Дана 02.12.2016.године ( петак) у 17 часова,чланови еколошке секције 
организују научну радионицу посвећену совама ушарама.
Моћи ћете да уживате у следећем:
- пригодан програм посвећен совама ( рецитације и балетска тачка,, Моја 
мала совица")
- научни део ( презентација о совама ушарама)
- радионице:
1. цртамо сову
2. правимо сову од папира
3. истражујемо ,,Гвалице"
4. посматрамо скелет сове
У холу зграде моћи ћете да видите изложбене радове ученика еколошке 
секције посвећене совама ушарама.
Позивамо све мештане Накова да нам се придруже и допуне нашу изложбу 
радовима.
Чланови еколошке секције
У петак 02.12.2016.године реализована је научна радионица посвећена 
совама ушарама.
Присутни ученици и сви заинтересовани уживали су у :
- пригодном програму посвећеном совама ( рецитације и балетска тачка,, 
Моја мала совица"), научном делу ( презентација о совама ушарама) и 
учешћу у занимљивим и креативним радионицама( цратању сове, израду 
маски и сова од папира, посматрању скелета сове, а такође и истраживање 
гвалица.

РАДИОНИЦА

Данас је одржана прва од две радионице за родитеље будућих првака. Школски психолог, Милана Киш, је упознала све 
присутне родитеље са карактеристикама развоја деце узраста од 6 до 7 година. 
Родитељи су активно учествовали, износили своје ставове и недоумице када је у питању васпитање деце и подстицање њиховог 
развоја.
За две недеље нас очекује наставак пријатног дружења, а дотле се можете подсетити неких од тема о којима смо дискутовали
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МЕЂУНАРОДНО – ЏУДО ТАКМИЧЕЊЕ

Никола Ђуран се окитио још једним трофејем у низу. На међународном 
такмичењу у Сегедину, Мађарска (26. 11. 2016) освојио је ДРУГО место у 
катама. Ниџо, честитамо!

ЛИКОВНИ КОНКУРС

Снежана Миолић, ученица 6. разреда освојила је ПРВО место на ликовном 
конкурсу ''Подводни свет''. Изложбу је организовао Културни центар 
Кикинда и Роникачки клуб Арка. Изложба се организује сваке године. 
Организатори су напоменули да је овог пута стигао изизетно велики број 
ликовних радова. 

ДЕЦЕМБАР

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Ученици наше школе су у четвртак 15.12. 2016. године, са наставницом 
биологије Весном Бурсаћ и са ученицима основне школе „Глигорије Попов“
из Руског Села посетили десети по реду Фестивал науке у Београду под 
слоганом „Чиста десетка“ .
Посета Фестивалу науке искоришћена је као допуна програма који се ради у
основној школи и као место на коме се експерименти из уџбеника изводе 
уживо и где ученици имају прилику да и сами учествују. 
Научни демонстратори и научно образовне институције потрудили су се да 
ученицима представе науку на занимљив, једноставан и забаван начин кроз 
експерименте, радионице, предавања и научне шоу програме.
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ПУТОПИС

Ученици и запослени наше школе су имали прилику да 23. децембра 2016. 
године виде филмски путопис „Бициклом око света“, девети део. Путопис 
нам представља наш већ стари познаник, авантуриста бициклиста, 
тријатлонац Зоран Зивлак из Новог Сада. 
Овога пута је у питању Јужна Америка- једно путовање пет држава као пет 
олимпијских квадратура круга. 
Циљ презентације је промовисања здравог начина и стила живота, подизање
и развијање свести о значају спорта, као и упознавање начина живота, 
знаменитости, културе и традиције људи овог дела света.
Имали смо прилику да видимо кордиљере ушушкане у облаке и Боготу, 
подвулканске Анде и уз екватор Кито, спуст у тропе, кроз пустињу до 
тихоокеанске Лиме, високи, мистични Мачу Пикчу, Бразил и Атланску 
обалу Рио.

ЕКО ЈЕЛКА 

Рециклажом једне пластичне флаше уштеди се 3,5kW електричне енергије, 
што је довољно да сијалица од 100W светли 35 сати. Истраживања су 
показала да је пластици потребно 500 година да се разгради у природи, као и
да 11% отпада на депонијама чини пластика. 
Поведени овом статистиком , еколози наше школе, мештани села, и 
запослени у нашој школи вредно су током целе године радили на 
прикупњаљу зелених пластичних боца. 
Уз мало маште и креативности искоришћена је прикупљена непотребна 
пластична амбалажа и направљена еко зелена јелка. Јелка је поклоњена 
Културно уметничком друшву ,,Извор“из Накова и постављена је пред 
концерт КУД-а у просторији биоскопске сале. 
Покушавамо и даље да на забаван начин развијајмо еколошку свест и 
указујемо на значај екологије и рециклаже. 

ПИСМО ДЕДА МРАЗУ

Дан уочи распуста је био препун активности за наше ученике. Најмлађи су 
се дружили око Новогодишње јелке. А ту су се читале Новогодишње 
честитке и писма, извлачила новогодишња томбола и играле музичке 
столице. Радосни, са осмехом и рукама пуних честитки и поклончића 
отишли смо на заслужен распуст!
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ЈАНУАР

- ОБАВЕШТЕЊЕ -

Обавештавају се ученици да друго полугодиште школске 2016/2017. године почиње у понедељак, 16. јануара 2017. године.

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

У петак, 20. јануара 2017. године је Дан отворених врата за све родитеље који желе да присуствују настави.

МАЛИ КОРИНЂАШИ

У петак 6.јануара 2017.године удружење жена,, Наковчанке" су за наше 
мале коринђаше спремиле поклоне( по нашем обичају).

ШКОЛАКА СЛАВА – СВЕТИ САВА

Школска слава Савиндан, обележена је данас у нашој школи. Након обреда 
резања славског колача и свечане приредбе, за ученике су организоване и 
светосавске радионице: квиз за ученике виших разреда и креативно 
стваралаштво за ученике нижих разреда.

ФЕБРУАР

ДАН ДРЖАВНОСТИ

13. фебруара 2017. одржан је час посвећен Дану државности. 
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ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

Aqua Viva и Министарство просвете, науке и технолошког развоја започели 
су програм ''Покренимо нашу децу'', ради повећања физичке активности и 
корекције и превенције поремећаја. Тим поводом је ученицима нижих 
разреда демонстриран део вежби које ће се изводити у нашим учионицама и 
фискултурној сали.

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

14. фебруара смо били романтични! Библиотекарка Борислава Суботички је 
испред Тима за културу одржала тематски час поводом Дана заљубљених за 
ученике 1. и 2. разреда. Ове године је ова активност из Школског развојног 
плана названа ''Љубав је живот''. Уз раздрагану причу о љубави према свету,
животу и ближњима, ученици су читали своје прве стваралачке радове у 
поезији и прози. Уз звуке песама љубавног карактера, ученици су писали 
поруке љубави које су украсиле изложбени простор школске библиотеке. 
Сви су час напустили са осмехом на лицу и осећањем љубави у срцу.

ДАН МАТЕРЊГ ЈЕЗИКА

21. фебруар, Дан матерњег језика!
Слово о азбуци - допринос прослави

ОДРЖАНИХ ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 2016/17. ГОДИНЕ

МАТЕМАТИКА
За учешће на овом такмичењу, одржаном 25.02.2017. у ОШ "Жарко Зрењанин", похваљујемо следеће ученике:
3. разред: Никола Иветић и Милорад Родић;
4. разред: Теодора Мајсторовић и Драган Племић
5. разред: Андреа Ћирић - пласман на окружно такмичење, и Ања Кресоја
6. разред: Снежана Миолоћ - пласман на окружно такмичење
7. разред: Милана Тадић и Уна Тубин
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ХЕМИЈА
Такмичење је одржано 26.02. 2017 у ССШ "Милош Црњански" на којем су учествовали доле наведени ученици, које 
похваљујемо:
7. разред: Јована Милинковић и Уна Тубин

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Због учешћа, одржаног 25.02. 2017. у Гимназији "Душан Васиљев", похвале за следеће ученике: 
8. разред: Бошко Тадић, Огњен Раца и Јадранка Тубин

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Једина представница наше школе Јадранка Тубин, ученица 8. разреда освојила је 2. МЕСТО. Такмичење је одржано 25.02.2017. у
Гимназији "Душан Васиљев". 
Честитамо Јадранки на изузетном пласману!

ШКОЛИЦА ПРОГРАМИРАЊА

28. фебруара, за ученике 2. и 3. разреда реализована је школица 
програмирања под називом ''Развијање алгоритамског начина размишљања''.
Час су одржали професори информатике из ОШ ''Свети Сава'' у Кикинди 
Арпад Пастор и Милорад Карановић.

МАРТ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ И ИСТОРИЈЕ

БИОЛОГИЈА
Општинско такмичење из биологије одржано је протеклог викенда, у недељу, 05.03.2017. у ОШ " Ђура Јакшић". Нашу школу је 
представило десеторо ученика, а ево и резултата:

5.разред:
Мара Иветић, 3. место
Андреа Ћирић, 3. место

6. разред: 
Ивана Зорић, 1. место и пласман на окружно такмичење
Снежана Миолић, 1. место и пласман на окружно такмичење
Тијана Грбић, 2. место и пласман на окружно такмичење

7. разред:
Милана Тадић. 3.место и пласман на окружно такмичење
Похвале за учешће упићујемо Јовани Милинковић, Уни Тубин и Љиљани Бурсаћ.

8. разред:
Јадранка Тубин, 3. место и пласман на окружно такмичење
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ИСТОРИЈА
Такмичење из историје одржано је такође у недељу, 05.03. 2017. Резултати су следећи:

5. разред:
Мара Иветић, 2. место
Похвале за учешће ученицама Ањи Кресоји и Андреи Ћирић

6. разред:
Петар Војиновић, 4. место

ЧЕСТИТАМО СВИМ НАШИМ ТАКМИЧАРИМА И ЖЕЛИМО ИМ УСПЕХ НА ВИШЕМ РАНгУ ТАКМИЧЕЊА!

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

У уторак, 7. марта 2017. смо наше малишане обрадовали још једном веселом
позоришном представом под називом: ''Посла преко главе за велике и мале'' 
у извођењу зрењанинске позоришне трупе ''Звездица''. Најрадоснији су 
тренуци када ђаци постану глумци.

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Такмичење је одржано 18. 03. 2017. у ОШ "Свети Сава". Нашу школу представљало је десеторо ученика, а резултати су следећи:

5. разред: Мара Иветић, 3. место
Андреа Ћирић - похвала за учешће

6. разред: Снежана Миолић, 1. место и пласман на окружно такмичење;
Петар Војиновић и Тијана Грбић, поххвале за учешће;

7. разред: похвале за учешће ученицама Милани Тадић, Јовани Милинковић, Уни Тубин и Љиљани Бурсаћ;

8. разред: Јадранка Тубин, 1. место и пласман на окружно такмичење.

КАРАТЕ

Наш Никола Ђуран (3. разред) је у Пожаревцу, 26. марта 2017. заблистао у 
катама - појединачно, и међу пионирима освојио ТРЕЋЕ место! Ниџо, 
честитамо ти блиставу бронзу!
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ДАН ШКОЛЕ

Утисци Биљане Булајић :

„Основна школа,,Петар Кочић"из Накова 23.марта прославила је Дан 
школе.Веома сам била срећна и емотивно дирнута јер сам позвана да 
одржим радионице из текстилног дизајна и ручног рада.У школи чији сам и 
ја дјак била и школу коју сам обожавала. Заиста је велика част новим 
генерацијама подићи свест о ручном раду и упознати их са вестинама 
старих заната и показати им како могу их применити из визуре модног 
дизајна. Било ми је пуно срце гледајући срећна дечија лица.Одушевила сам 
се колико има талентоване деце и узивала у друштву веома пријатног 

колектива основне школе ,,Петар Кочић"из мог Накова ❤ ❤ ❤“

H

АПРИЛ

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Окружно такмичење је одржано 09. 04. 2017. у ОШ "Свети Сава" у Кикинди. Нашу школу представљале су две ученице, које су 
оствариле одличне резултате.
Снежана Миолић, ученица 6. разреда освојила је 1. МЕСТО, а Јадранка Тубин, ученица 8. разреда, 2. МЕСТО. 
Девојке, честитамо, и само напред!

ЛИКОВНИ КОНКУРС

Тијана Грбић ( шести разред) је освојила ДРУГУ награду на изложби: 
"Заједно кроз свет у боји", тема: "РАДОСТ".Овај конкурс је расписала 
ОШ :"6.октобар"- Кикинда, по трећи пут за редом. Укупно је учествовало 12
школа из Кикинде и из околних места: Наково, Нови Козарци, Иђош, Сајан, 
Падеј, Кањижа...Пристигао је велики број дечијих радова, па је комисија, 
чији је председник била дипломирани сликар- графичар Маријана Мирков, 
имала тежак задатак при додељивању награда.  

МАЛАЦ ГЕНИЈАЛАЦ

Колико пута сте приметили да дете, док учли, одлута? Колико пута сте дете 
питали шта је читало или о чему сте му причали, а оно није знало да каже? 
Како да дете кроз забаву развије пажњу и концентрацију, а тиме и 
дугорочно развије интелигенцију и креативност - дођите на презентацију 
школице и сазнаћете!
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ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

21. априла (петак) обележен је Дан планете Земље кроз презентацију, квиз и 
ликовну радионицу.

ОРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  - БИОЛОГИЈА

Окружно такмичење из биологије одржано је 22. априла 2017. године у ОШ ''Ђура Јакшић''.
Ученици наше школе који су учествовали на овом такмичењу остварили су следеће резултате:
1. Снежана Миолић - 6. разред - ПРВО место
2. Ивана Зорић - 6. разред - ДРУГО место
3. Јадранка Тубин - 8. разред - ТРЕЋЕ место

За ученике 6. разреда ово је последњи ниво такмичења.
Јадранка Тубин је остварила пласман на РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ које ће бити одржано 28. маја 2017. године.

Свим учесницама и наставници биологије Весни Бурсаћ -ЧЕСТИТАМО!

КЊИГА СОЛИДАРНОСТИ

У среду, 26. априла 2017. године наша школа је угостила екипу РТС-а који 
су нашој школи донели поклон од преко 1000 књига. Ова Програмска акција
Радио Београда носи назив ''Књига солидарности''. Част нам је, радост, а 
изнад свега захвалност што је баш библиотека наше школе добитник ове 
вредне донације. "Суштина ове акције јесте хуманост, племенитост. На неки
начин сама ова акција је кроз деценије трајања је носила једну хуману 
поруку", истакао је Михаило Шћепановић, уредник програмске акције 
"Књига солидарности". Овај пријатан дан употпуњен је приредбом коју су 
ученици школе приказали гостима РТС-а, Радио Београда и локалне 
заједнице.

МАЈ

РТС-КРОС

Ни пролећна киша нам није сметала да учествујемо у традиционалној 

манифестацији ''РТС - крос''. �
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ЕКСКУРЗИЈА – ЦАРСКА БАРА, ЗРЕЊАНИН

СПОРТ

Спортске игре младости - Кикинда - 22. мај 2017.

H

ОБАВЕШТЕЊЕ 29.МАЈ 2017.

Обавештевају се ученици 8. разреда да ће се припремна настава за полагање завршног испита из наставних предмета: српски
језик, математика, физика, хемија, биологија, историја и географија, одржавати по важећем распореду часова редовне наставе.
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САБОР НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Ученици ОШ,, Петар Кочић" из Накова су сценским наступом,, Обичаји за 
Бадњи дан"учествовали на 12. школском сабору народне традиције,, Крчаг" 
који је одржан у ОШ,, Исидора Секулић" у Београду. Поред сценског 
наступа на сабору су реализоване радионице у духу народне традиције 
( прављење и украшавање торбица, украшавање огледала бојама за стакло, 
израда лептир машни и друго) и заборављене дечје игре( игре које су некада
биле веома популарне међу децом- школице, вртење обруча,полигон 
спретности, гађање мете крпењачом...).Дан је протекао у пријатној 
атмосфери, дружењу и неговању наше народне традиције.

ЕКСКУРЗИЈА

Лепенски вир, Сребрно језеро. 26.-28. мај 2017.

ЈУН

ЛИКОВНИ КОНКУРС

ОШ,, Петар Кочић"из Накова освојила друго место на четвртом такмичењу 
са Чистунком (FCC- програм еколошке едукације), а ученица првог разреда 
Лена Вујачић награђена за ликовни рад на тему,, Ја у чистој околини".
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МАЛА МАТУРА

12. јуна 2017. у холу наше школе одржана је завршна приредба ученика 4. 
разреда. На леп и пригодан начин ученици су се опростили од учитељице и 
пожелели добродошлицу првацима. Срећан почетак школовања будућим 
првацима, а ученицима 4. разреда желимо пуно успеха у наставку 
школовања!

УГЛЕДНИ ЧАС

Непосредно пре краја школске године, наставница физике Ивана Видицки 
Милованов и наставница физичког васпитања Јелена Банић одржале су 
веома занимљив угледни час са ученицима шестог разреда.
Наставна јединица била је: "Мерење средње вредности времена", па је 
физика добила своју практичну примену! 
Ученици су били подељени у три групе - у свакој по три ученика. Свако је 
трчао по три пута и израчунавао своје средње време, а након тога, од та три 
средња времена, израчунато је и средње време групе. 
Најбоља је била "Група Ц" која је уз несебичну помоћ ученице из петог 

разреда заслужено однела победу! � 
Били смо физички активни, утврдили научено градиво, а успут се и лепо 
забавили што потврђују фотографије...

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП

Не одустајемо нити ћемо прекинути акцију сакупљања пластичних чепова 
кроз акцију,, Чеп за хендикеп" ( 26.06. 2017.године уручени чепови 
удружењу ,, Чеп за хендикеп" из Зрењанина).
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СЕЛО ЧАСТИ!

Обавештење

Позоришна представа за децу 
Субота, у 11 часова у сали биоскопа у Накову

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА

Да се своја школа носи у срцу и никада не заборавља показала је добра воља групе мештана нашег села Накова да вредну 
донацију у износу од 480.000 динара уложи у своју школу. Милан Миша Јовандић, успешан пољопривредни произвођач је 
окупио наше бивше ученике, сада пољопривреднике, своје сарданике Галић Драгана, Ђурицу Горана, Ињац Жељка, Вукобрат 
Николу, Репац Ђуру, Чубрило Бранислава и Борислава, Зорић Мирка и Радована. Објаснио нам је да су тражили могући начин 
да помогну нашем селу а овим гестом су донацију усмерили на право место. Од новца који смо добили опремили смо наше 
кабинете што је изазвало велико задовољсто међу ученицима и наставицима.... 

РОДА 

Старо веровање каже: ''Кад видиш роду да мирно седи или стоји на крову 
твоје куће, у кућу ће ти се уселити мир и срећа.'' Управо је једна рода 
слетела јуче на наш кров да нам пожели срећан и опуштен распуст!
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ЛЕТОПИС 2016/2017.

H

H 

Школска година 2016/2017.          23


