
                                        
                             
ОШ „Петар Кочић“ 
Главна 50
23311Наково

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
НАКОВО

Уредник:  библиотекарка - Борислава Суботички

Школска година 2017/2018.          1



                                        
                             
ОШ „Петар Кочић“ 
Главна 50
23311Наково

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 2017/2018. године, постигли добре резултате  што им је омогућило да
сви упишу жељену средњу школу у првом уписном кругу. 
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СПИСАК УЧЕНИКА ОШ“ПЕТА КОЧИЋ“ НАКОВО за шк.2017/2018.годину

U1. РАЗРЕД   –   14   ученика
1. БАЈИЋ АЊА
2. ГЛИШИН АНА
3. ГЛУШИЦА АНА
4. ГРБИЋ УНА
5. ЖИВИЋ МИЛАН
6. ЗОРИЋ АНДРИЈА
7. ЗОРИЋ ЛУКА
8. КОВРЛИЈА ЈОВАНА
9. КРЕСОЈА ВУКАШИН
10. МАТИЋ АНДРЕА
11. МОЛНАР НЕМАЊА
12. НОВАКОВИЋ АНДРЕЈ
13. ОБРАДОВИЋ ТЕА
14. ТОМИЋ ВЛАДИМИР

U2. РАЗРЕД   –   5   ученика
1. ВУЈАЧИЋ ЛЕНА
2. НИКОЛИЋ МАРТИНА
3. ШИБУЛ МАТИЈА
4. ПЛЕМИЋ ДРАГАН
5. БИБИЋ МИНА
6. ШОРМАЗ ВАЊА

U3. РАЗРЕД     -   9   ученика    
1. AШКРАБИЋ ЈОВАНА
2. ГРБИЋ АЊА
3. МАЈСТОРОВИЋ КАТАРИНА
4. МИЛИНКОВИЋ ДРАГАНА
5. МОЛНАР МИЛАН
6. НИКОЛИЋ МАРИЈАНА
7. КЕРКЕЗ НИНА
8. САМАРЏИЈА АНАСТАСИЈА
9. ТАЛИЈАНОВ КАТАРИНА

U4. РАЗРЕД   – 13 ученика
1. БИБИЋ МИЛАН
2. БУРСАЋ АНДРИЈА
3. ЂУРАН НИКОЛА
4. ГЛИШИЋ САШКА
5. ИВЕТИЋ НИКОЛА
6. КАЧАВЕНДА НЕМАЊА
7. ЛАЈИЋ МАРИЈА
8. ЛАЈИЋ НЕМАЊА
9. ПЛЕМИЋ МАРИЈАН
10. РОДИЋ МИЛОРАД
11. ТАКАЧ РОБЕРТ
12. ТОШЕВ ЂОРЂЕ
13. ШЕВО МИЛАН

U5. РАЗРЕД   – 7 ученика
1.    МАЈСТОРОВИЋ ТЕОДОРА
2. МИЈУЦИН ТАЊА
3. ОНОЗО ДОРИАН
4. ПЛЕМИЋ ДРАГАН
5. РИБАКОВ ВЛАДИМИР
6. УТРЖАН АЛЕКСАНДАР
7. ЋИРИЋ НИКОЛА

U6. РАЗРЕД   – 10 ученика
1. ВУКОБРАТ ЈОВАН
2. ВУКОБРАТ НЕМАЊА
3. ГАЛИЋ КАТАРИНА
4. ГЛИШИН МАРИНА
5. ЗИВЛАК АЛЕКСАНДРА
6. ИВЕТИЋ МАРА
7. КРЕСОЈА АЊА
8. РЕЉИН ЈОВАНА
9. ТАЛИЈАНОВ  ТИЈАНА
10. ЋИРИЋ АНДРЕА

U7. РАЗРЕД   – 10 ученика
1. АДАМОВИЋ НЕМАЊА
2. ВОЈИНОВИЋ ПЕТАР
3. ГЛИШИН БРАНИСЛАВ 
4. ГРБИЋ ЛУКА
5. ГРБИЋ ТИЈАНА
6. ЗОРИЋ ИВАНА
7. КОМЉЕН МИРЈАНА
8. МАЉКОВИЋ САВО
9. МИОЛИЋ СНЕЖАНА
10. ЋИРИЋ ТИЈАНА

U8  . РАЗРЕД   – 12 ученика
1. БАЛАБАН САША
2. БУРСАЋ ЉИЉАНА
3. ГАШИЋ ЈОВАН
4. ГЛИШИЋ МИЛИЦА
5. ДЕРИНГ БОЈАН
6. КНЕЖЕВИЋ МАРКО
7. МИЛИНКОВИЋ ЈОВАНА
8. ПАНТЕЛИЋ ЂОРЂЕ
9. САБЉИЋ НИКОЛА
10. ТАДИЋ МИЛАНА
11. ТУБИН УНА
12. ЧУБРИЛО СТЕВАН

НИЖА СМЕНА 41  УЧЕНИКА; ВИША СМЕНА  39  УЧЕНИКА

УКУПНО  - 80  УЧЕНИКА
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СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ НАКОВО - 2017/2018.

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.  АВДАЛОВИЋ ЈЕЛЕНА - наставник математике  VII                          
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
                                                        - наставник ликовне културе 
                                                        - наставник домаћинства
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.академ. студије I с.) и 
                                                               -наставник музичке културе 
26.  ЂЕНГЕ ВЕРА - наставник ликовне културе - магистар
27.  ЗРИЛИЋ АРАНКА  - спремачица I 
28.  JEЛИЧИЋ ДРАГАНА - спремачица IV  
29.  КОВАЧЕВИЋ ГОРДАНА - сервирка   I            
30.  ПИЛИПОВИЋ НИКОЛА - котлар
31.  ЧУБРИЛО МИРЈАНА - спремачица I   
         
ЗАМЕНЕ:
1. МИКИЋ ДРАГАНА - наставник енглеског језика од 5. до 8. разреда VII
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СЕПТЕМБАР

ПРВИ ДАН 

Првог дана школске године нашу школу посетио је 
градоначелник Кикинде Павле Марков. Уз поклоне за наше 
прваке донео је лепе жеље за почетак школе и позив на даљу 
сарадњу између школе и Градске куће.

„МАМУТФЕСТ“

Народни музеј Кикинда и ове године организује Мамутфест, 
фестивал којим се прославља откриће мамутице Кике. 
Програмом су обухваћене дечије радионице, квизови, изложба 
„Котрљајући камен“- стене, руде и минерали, изложба Кика и 
пријатељи, пројекција 3Д филма Кикиндски мамут. 
Ученици 7.  разреда наше школе: Адамовић Немања, Грбић 
Тијана, Зорић Ивана и Снежана Миолић су у оквиру 
манифестације „Мамутфест“ учествовали у традиционалном 
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,
еволуције живог света као и у многобројним играма као што су 
гађање из лука и стреле у мету “мамут“, слагање слагалице , 
затворених очију на моделу мамута да закаче реп. Победник 
квиза је она екипа која освоји највише бодова.
Нисмо били победници али смо се лепо играли.

Наставник биологије: Весна Бурсаћ

ЧОС- СА ИНСПЕКТОРИМА  МУП-а

У четвртак, 14. септембра одржан је први у низу часова ЧОС-а 
за ученике 4. и 6. разреда, које ће се реализовати у сарадњи са 
инспекторима МУП-а. Тема овог часа била је: Вршњачко 
насиље, превенција и заштита деце од дроге и алкохола и 
безбедно коришћење интернета.
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ИСПРЕД АНИНОГ ОБЈЕКТИВА

Када се фотографишу срцем и гледају очима љубави према 
својој школи, тако изгледају фотографије школског дворишта у
прелепом позно-летњем дану. Хвала нашој бившој 
ученици Ана Мудринић на овој подељеној лепоти.

              

ЕВРОПСКИ ДАН СТРАНИХ ЈЕЗИКА

26. 09. 2017. обележен је Европски дан страних језика. 
Реализован је тематски час који су водиле наставница немачког
језика Драгана Вукашиновић и наставница енглеског језика 
Драгана Микић. 
Час је одржан са ученицима 8. разреда, који су се, подељени у 
две групе, недметали у квизу знања. Питања су обухватала 
познавање језика и културе земаља у којима се говори 
енглеским и немачким језиком. На тај начин су ученици 
показали знање из опште културе.

Школска година 2017/2018.          6

https://www.facebook.com/mudriniceva?fref=mentions
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155314673315376.1073742016.304523335375&type=3
https://www.facebook.com/PetarKocicNakovo/photos/ms.c.eJxlzMENACAIQ9GNjFBbYP~;FjCcTuL781raRsKMARYSWfZHvJqwu4X0V2SUxZDSF93wBGXAc3A~-~-.bps.a.10155314673315376.1073742016.304523335375/10155314673620376/?type=3


                                        
                             
ОШ „Петар Кочић“ 
Главна 50
23311Наково

ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 2017

Европска ноћ истраживача је догађај посвећен популаризацији 
науке и учењу кроз забаву и одржава се сваке године широм 
Европе.
Центар за стручно усавршавање Кикинда организовао је у 
петак 29.09.2017. године од 17 дo 20 сати Ноћ истраживача и у 
Кикинди. 
Ученици су имали прилику да се упознају са животом у капи 
воде, да направе сами своју свећу, да израде своју прву андроид
апликацију, да праве оригами коцку, да се баве роботиком и 
програмирањем.
Ученици VII и VIII разреда наше школе: Јована Милинковић, 
Ђорђе Пантелић, Ивана Зорић, Петар Војиновић, Тијана Грбић,
Немања Адамовић, Бранислав Глишин и Снежана Миолић у 
пратњи наставнице биологије Весне Бурсаћ, били су посетиоци 
и учесници ове манифестације .
Кроз многобројне активности образовно забавног карактера 
деца су провела дивно вече и још једном сазнали колико је 
наука узбудљива и важна.

Наставник биологије
Весна Бурсаћ

ОКТОБАР

„ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА ЗА
РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА“

Иза нас је још једна успешна Дечија недеља под слоганом "За 
радост детета - градимо мостове међу генерацијама". Од 02. 10. 
до 07. 10. 2017, ученици су сваког дана имали разнолике 
активности. Тим за културу је одлучио да, због различитих 
интересовања ученика,посебно сачини активности за ниже и 
више разреде.
У понедељак су се ученици од 1. до 4. разреда на креативан 
начин упознали са Конвенцијом о правима детета, док су 
ученици виших разреда, кроз мото "У здравом телу здрав дух", 
организовали час спорта са наставницима (одбојка, кошарка и 
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фудбал). Другог дана, у уторак, ученици виших разреда 
провели су на тргу Кикинде на којем се обележавао Дан јавних 
служби, док му малци остали у школи и писали честитке и 
писма својим бакама и декама. Среда - дан за биоскоп и дечију 
пијацу. У четвртак ученици виших разреда су били у улози 
својих предметних наставника, те су схватили да , цитираћемо 
ученике који су били наставници, "посао наставника није 
нимало лак", док су ученици нижих разреда посетили салу 
биоскопа у Накову и уживали у дечијиј представи "Весели 
распуст" у извођењу позориштанца "Лане" из Кикинде. Петак 
је био посебан дан за наше прваке јер су пригодном приредбом 
примљени у Дечији савез. А старији су провели дан у духу 
спорта. 

Дечија недеља је крунисана у суботу кроз традиционалну Трку 
за срећније детињство, одржаној у Кикинди. Наша школа је на 
овој трци имала и успеха освојивши једно од прва три места у 
својим категоријама. То су ученици 4. разреда: Марија Лајић 1. 
место, Немања Лајић 2.место.

Хвала свим ученицима, учитељима и наставницима на 
успешној, креативној и забавној недељи.

ДАН ЈАВНИХ СЛУЖБИ – ХЕРОЈИ СРБИЈЕ

Дан јавних служби“ одржан је 03.10.2017. године од 11, 30 до 
15, 00сати на Градском тргу у Кикинди. Циљ манифестације је 
приближавање рада јавних и државних служби деци и свим 
заинтересованим грађанима. Ученици V,VI,VII, и VIII разреда 
наше школе, у пратњи одељењских старешина имали су 
прилику да виде представљање опреме, возила, али најважније 
људе, који чине један град и државу функционалном.
На дану јавних служби представили су се Полицијска управа 
Кикинда, Ватрогасни батаљон, Саобраћајна полиција, Гранична
полиција, Војска Србије, Жандармерија, Специјална 
антитерористичка јединица, Горска служба спасавања,Дом 
здравља, Хитна помоћ,ЈП Кикинда, ЈП Аутопревоз и компанија 
ФЦЦ (АСА). 
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Наставник биологије Весна Бурсаћ

Новембар
СЕМИНАР

Чланови колектива наше школе су у суботу 4. новембра 
присуствовали семинару у ЦСУ Кикинда. Ово је други семинар
у овој школској години и односи се на унапређење сарадње и 
тимског рада у установи.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Данас су ученици петог разреда наше школе, у пратњи 
наставника историје, посетили Историјски архив и Народни 
музеј у Кикинди. У архиву су учили како и где се чувају писани
историјски извори,а у музеју су посетили археолошку поставку,
мамута Кику били су мали археолози,а затим су видели и све 
остале поставке. На крају су погледали 3Д филм о кикиндском 
мамуту. Према њиховим речима, било им је супер!!!!

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Кукурузна шаша, шишарке, чауре од мака, кестен, разне врсте 
семенки, добра воља и чаролија нека почне...
( еколошка секција)
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МЕСЕЦ СОВА

Ученици 5. и 6. разреда су са Вером Ђенге, наставницом 
ликовне културе, учествовали на презентацији ОШ ''Петар 
Кочић'' Наково, у оквиру манифестације ''Новембар - месец 
сова''. Ученици су кроз ликовна, аутентична решења, рађена 
разноврсним ликовним техникама, дали свој приказ ове 
заштићене врсте, настањене у нашем завичају. Овај догађај 
одиграо се 24. новембра у сали ''Партизана'' у Кикинди.

Децембар

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

На конкурсу Народне библиотеке ''Јован Поповић'' Кикинда, 
расписаном поводом Дана библиотеке, наша Нина Керкез, 
ученица 3. разреда је освојила ДРУГУ награду у категорији 
ученика од млађих ученика Основне школе. Нини овим путем 
честитамо и са радошћу објављујемо њену веселу песмицу!

ЛИСИЦА

Лисица је лепа
Као нека дама,
У крзну је жутом
И свиђа се нама.

Њу не воле коке,
Јер их она лови,
А сељак се љути
И он је не воли.

Кад би она знала
Шта је у селу чека,
Сакрила би је планина
И шумица нека.

Нина Керкез
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Ученици наше школе од петог до осмог разреда (33 ученика), 
заједно са одељењским старешинама и наставницом енглеског, 
у четвртак 14.12. 2017. године, посетили су једанаести по реду 
Фестивал науке у Београду под слоганом „један на један“ .
Овогодишњи фестивал окупио је 650 комуникатора науке, 
велики број научних институција и многобројне госте из 
иностранства 
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.

КВИЗ 5+

Ученици 7.разреда Петар Војиновић, Снежана Миолић и Ивана
Зорић, представљају нашу школу у квизу 5+ у организацији ТВ 
"Рубин". У поменутом квизу ученици се, жребом изабраној 
основној школи из наше општине, такмиче кроз 6 игара, кроз 
које показују своју виспреност, стечено знање и општу културу 
и информисаност. Емитовање квиза, 15. 12. 2017, у 19 часова на
ТВ "Рубин". Репризе емитовања су наредне среде. 

ЕКОЛОШКА ЈЕЛКА

И ове године су чланови еколошке секције на креативан начин 
направили јелку од пластичних чепова и делова 
играчака.Ученици нижих разреда су сакупљали чепове, а 
ученици виших разреда су приступили изради уз помоћ 
наставнице Весне, учитељице Биљане и родитеља.

Јануар
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ШКОЛСКА СЛАВА - СВЕТИ САВА

Савиндан је и ове године протекао у свечаном тону. Славски 
обред и свечана приредба одржана је у холу наше школе 27. 01.
у 10.30. Након резања колача , уследило је поздравно слово 
директорке школе Љиљане Јањиловић. Ове године смо имали 
новину кад је хор у питању. До сад су Светосавску химну 
певали ученици виших разреда, али, уз жељу и вољу учетиљице
3.разреда Анице Станојевић, химну је успешно извео цео 3. 
разред. Потом је ученица 7. разреда, кроз сценски омаж 
"Љубавна прича" докалаза да је Свети Сава ширио и љубавне 
емоције, као и патњу, кроз коју је свако од нас доживео. 
Ученици 1, 2, 3, и 4. разреда указали су на богатсво српске 
књижевности, рецитујући песме српских поета. Готово да нема 
српског песника који није сачинио бар један стих или реченицу
у част Светом Сави. На значај постојања првог српског 
просветитеља указују и нарадне приче, песме, легенде и 
предања, што су нам ученици нижих разреда и показали кроз 
своје тачке. Потом је уследио драмски сегмент ученика секције 
виших разреда "Култура и уметност без граница". Кроз 
драматизацију "Духови просветитељста", која споја садашње и 
прошло време, шаљу поруку да смо сви ми Савини наследници 
и ученици. Свечаност је завршена путем драматизације "Батина
је из пакла изашла" у изведби ученика 3, разреда. Ученицима, 
запосленима и гостима славе поручено је да остану у школи 
како би се послужили славским колачем. Овом свечаношћу 
показала се озбиљност и одговорност, како публике, тако и 
учесницима свечаности.

Фебруар

ЕНЕРГИЈА СВУДА ОКО НАС

 На конкурсу ,,Енергија свуда око нас“ ( уз подршку 
Покрајинског секретаријата за образовање и организатора и 
реализатора Центара за развој и примену науке, технологије и 
информатике), ученици првог разреда су награђени 
специјалном наградом за групни рад (макета).
- На часовима слободних активности: еколошкој секцији, 
ученици првог разреда заједно са својим родитељима, у 
тимском раду са наставницама техничког и информатичког 
образовања Мајом Дувњак, Маријом Ристић и учитељицом 
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Биљаном Новаковић реализовали су активност на тему ,, 
Енергија свуда око нас“. Продукт ове активности је макета. На 
макети су приказани обновљиви извори енергије и то:
- ветрењаче ( енергија ветра)
- соларне ћелије ( енергија сунца) и
- воденица- поточара ( енергија воде)
Макета је израђена од: рециклираног материјала: стара хартија, 
електронски отпад, делови играчака, чепови, пластичне 
кашике, перлице и природног материјала: шишарке.       

                 

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА "Ружно паче"

14. фебруара 2018. нашим малишанима приказана је позоришна
представа "Ружно паче". Наши гости, глумци позориштанцета 
"Лане" на интерактиван начин су кроз ову драматизовану бајку 
пренели поруку да су највећа лепота искреност, доброта и 
унутрашње вредности. На крају представе могла се видети и 
понека сузица. Растали смо се уз весели пачији плес.

ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дан државности Републике Србије је 15. фебруар. Овај датум је
један од најбитнијих у политичком, културном и историјском 
календару Србије. Поред тога што је Дан државности, он је и 
Дан уставности Србије, као и дан сећања на почетак Српске 
револуције (односно Првог српског устанка). Дан државности 
Србије се славио до настанка Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, након чега је укинут, да би у Србији поново почео 
да се слави од 2002. године

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Наша школа је "украшена" љубаљу. Ученици 7. разреда, 
заједно са наставницом енглеског језика Драганом Микић, 
потрудили су се да амбијент у којем свакодневно боравимо 
учине лепшим и пријатнијим. Хол и ходник красе срцасти и 
картонски украси, на прозорима се, уместо цвећа, налазе 
декоративне вазе... На главном паноу школе исписани су неки 
од најлепших љубавних стихова, како наших, тако и страник 
песника романтичара. 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Такмичење за основце одржано је 24. 02. 2018. у ОШ "Жарко 
Зрењанин".Десеторо наших ђака предтављало је нашу школу. 

3. разред:
Драгана Милинковић - похвала за учешће
Катарина Мајсторовић - похвала за учеће
Јована Ашкрабић - похвала за учешће;

4. разред;
Никола Иветић - похвала за учешће
Милорад Родић - похвала за учешће

5. разред;
Теодора Мајсторовић - похвала за учешће
Драган Племић - похвала за учешће

6. разред:
Ања Кресоја - похвала за учешће
Марина Глишин - похвала за учешће

7. разред:

Снежана Миолић - 1. место и пласман на окружно 
такмичење!

Ученике припремали:
Аница Станојевић, учетиљеца 3, разреда
Данијела Самарџија, учитељица 4. разреда

Јелена Авдаловић, наставница математике

Март
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Општинско такмичење из немачког језика одржано је у суботу, 
03. 03. 2018. у Гиманизији "Душан Васиљев". Представници су 
могли бити само ученици 8. разреда, а нашу школу су 
промовисале ученице :

Милана Тадић - похвала за учешће                                                  
Уна Тубин - похвала за учешће       
Ученике припремалa наставница немачког језика Драгана 
Вукашиновић

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Такмичење је одржано у недељу, 04. 03. 2018. у Гиманзији 
"Душан Васиљев".
8. разред:Ђорђе Пантелић - 3. место и пласман на окружно 
такмичење!

Ученикa припремалa наставница енглеског језика Драгана 
Микић

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

17. 03. 2018. одржано је општинско такмичење из историје.
Нашу школу представљали су :

5. разред:                                                                                             
Теодора Мајсторивић- похвала за учешће  

6. разред:Мара Иветић - 3. место и пласман на окружно 
такмичење!

7. разред:                                                                                             
Петар Војиновић. - похвала за учешће  

Ученике припремао наставник историје Александар Коцкар
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Такмичење је одржано 17. 03. 2018. у ОШ "Ђура Јакшић". 
Постигнути резултати су завидни, а ево и наших представника:

5. разред;
Теодора Мајсторовић, 2. место

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

8. разред:
Јована Милинковић, 3. место и пласман на окружно 
такмичење;
Милана Тадић, похвала за учешће;
Уна Тубин, похвала за учешће.

У току недеље се очекује оглашавање Друштва биолога 
поводом прага пролазности, те се надамо да ће ученице 
Теодара Мајсторовић и Ивана Зорић остварити пласман на 
окружно такмичење.

Ученике је припремала наставница биологије Весна Бурсаћ.

ДАН ШКОЛЕ

23. март је дан свих нас - и наставног и ненаставног особља, 
родитеља, и пре свега, наших ђака. Трудимо се да сваки Дан 
школе обележимо на другачији начин, и испоствило се да је то 
пун погодак. Овај дан је, између осталог, обележен и у духу 
спорта.
За ученике нижих разреда дан је почео у 11 часова. Ученици од
1. до 4. разреда су, сви окупљени у дигиталној учионици, 
погледали презентацију "Наково, некад и сад", након чега су 
ликовним и литерарним радовима украсили главни пано у холу 
школе. Након креативне наставе, уследила је игра "Музичке 
столице", а потом физичко-рекреативна активност "Игре без 
граница" у фискултурној сали, након чега су најуспешнијим 
екипама додељене медаље. Након активног дана, уследила је 
богата закуска, у којој су учествовали родитељи нижих рареда, 
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који су својим сланишима и слаткишима обрадовали наше мале
ђаке.
За ђаке виших рареда Дан школе је почео у 15 часова. Сваки 
ученик 8. разреда имао је задатак да замени наставно и 
ненаставно особље. Сви ученици су кроз ову активност 
показали озбиљност и одговорност свог посла. Ученици су 
имали 3 часа, на којима су предавачи били ученици 8. разреда. 
Након овог успешног сегмента, стигле су нам гошће - 
одбојкашице из Банатског Великог Села. Спортски сусрет 
почео је у 17 часова, на којем су, на крају, учествовали и 
наставници неше школе. Сусрет је протекао уз навијачку 
атмосферу, без сујете и зависти. Проистекла су чак и нова 
пријатељства међу нашим ђацима и ђацима гостујуће школе. 
Након узбуђења и праве, професиналне утакмице, дружење 
међу ученицима настављено је уз закуску, уз међусобно 
честитање и необавезно дружење. Драго нам је што се није 
осећало ривалство и пизма међу ученицима, и надамо се да ће 
се ови сусрети наставити и наредних година. 
Ученици су се спортски поздравили са гостима око 19 часова, 
након чега је почела свечана вечера за све запослене ОШ 
"Петар Кочић", пензонере, чланове Школског одбора, 
представнике сеоских друштава ( ватрогасци, КУД "Извор, 
Ловачко друштво, председник Месне заједнице). 
Још један успешан Дан школе је иза нас, и већ почињемо са 
идејама за следећи.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ                                                         
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Такмичење је одржано 24. марта 2018. у ОШ "Свети Сава". 
Школу је представљало шесторо ученика. Резултати су 
следећи:

5. разред                                                                                              
Теодора Мајсторовић, похвала за учешће;

6. разредМара Иветић - 3. место                                                    
Андреа Ћирић, похвала за учешће;                                                  
Марина Глишин, похвала за учешће;

7. разред
Снежана Миолић, 1. место и пласман на окружно 
такмичење Петар Војиновић , похвала за учешће;                      
Ученике припремала наставница српског језика Слађана Вукић
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Такмичење је одржано у недељу, 25. 03. 2018. у Гимназији 
"Душан Васиљев".

8. разред:Ђорђе Пантелић - 3. место и пласман на окружно 
такмичење!
Ученикa припремалa наставница енглеског језика Драгана 
Микић

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Наша једина такмичарка Снежана Миолић заслужује похвалу 
за учешће на окружном такмичењу, одржаном 25.03.2018. у 
ОШ "Жарко Зрењанин"

Ученицу припремала Јелена Авдаловић, наставница 
математике

Април

НИЖУ СЕ УСПЕСИ

На школском регионалном првенству у џудоу за ученике 
основних и средњих школа у Степановићеву, ученик 8. разреда 
Јован Гашић освојио је ДРУГО МЕСТО у категорији -90 кг, и 
тим завидним пласманом остварио је право учешћа на 
РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу, на које се наш Јован окитио 
сребрном медаљом, тј. освојио ДРУГО место. 
Јови честитамо и желимо му још низ оваквих успеха

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда распоређен је у 
два дана. Прво 13. 03. 2018. је решаван тест из математике, а 14.
03. 2018, тест из српског језика и комбиновани тест, Ученици 
су се први пут сусрели са атмосфером "полагања", за њих 
тренутно најбитнијег испита у осмогодишњем школовању. 
Осмаци су на испит дошли припремљени, знајући шта је од 
прибора и докумената потребно. Тестови су се решавали у 
фискултурној сали у којој су ђаци били распоређени на 
местима која су на прописаној удаљености једни од других. Од 
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личних ствари су могли унети само воду или освежавајуће 
пиће, а све остале ствари су обавезно одложене на посебном 
месту током трајања испита. Како би били спремни за полагање
завршног испита, ученици су се упознали и са попуњавањем 
идентификационих картица. Сви ученици су понели оверену 
ђачку књижицу са залепљеном фотографијом. Овом 
симулацијом завршног испита ученицима су олакшана правила 
и прописи завршног испита, јер су се упознали са општим и 
главним правилима полагања сва три теста. Захваљујемо се 
ученицима на одговорности и схватању озбиљности ове 
симулације, као и дежурним наставницима који су крајње 
озбиљно и професионално приступили у својим улогама. 
Ова проба је и те како значајна, како за ученике, тако и за 
предметне наставнике, јер ће се након анализе тестова знати на 
којим областима треба порадити и посветити се у наредном 
периоду.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

У суботу, 21. 04. одржано је окружно такмичење из биологије у
ОШ "Ђура Јакшић" у Кикинди. 

5. разред;
Теодора Мајсторовић, похвала за учешће;
7. разред:
Тијана Грбић, похвала за учешће;
Снежана Миолић, 2. место и очекујемо допис од Друштва 
биолога да ли ће нас нас наша Снежа представљати и на 
републичком нивоу. 

8. разред:
Јована Милинковић, похвала за учешће;

Ученике је припремала наставница биологије Весна Бурсаћ.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Такмичење је одржано у недељу, 22. 04. 2018. на којем је наша 
ученица 6. разреда Мара Иветић доказала да је један од 
највећих познавалаца историје у Севернобанатском округу. 
Иако није остварила ниједан пласман, према броју бодова она 
је освојила ТРЕЋЕ МЕСТО! Ученицу припремао наставник 
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историје Александар Коцкар
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ                                                            
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

На окружном (градском) такмичењу, одржаном 29. 04. 2018. у 
ОШ "Свети Сава", 

7. разред
Снежана Миолић, 1. место и пласман на РЕПУБЛИЧКО 
такмичење 

Ученицу припремала наставница српског језика Слађана Вукић

ОЛИМПИЈСКИ ЧАС

Ученици другог разреда наше школе су 25.04.2018.године 
учествовали на манифестацији „Олимпијски час“, која је 
одржана на Градском тргу у Кикинди. Циљ манифестације је 
био да упозна ученике са олимпијским вредностима: радост 
игре, фер-плеј, поштовање, изузетност и јединство духа, тела и 
ума. Кроз спортско-едукативне радионице ученици су стекли 
знања о историји Олимпијских игара и олимпијским 
спортовима. Упознали су и нашу прослављену пливачицу 
Мирославу Најдановски, представника Олимпијског комитета.

Татјана Мартоноши, учитељица 2. разреда

САЈАМ ОБРAЗОВАЊА

Среда, 25. април 2018.
Ученици осмог разреда наше школе посетили су Сајам 
образовања. У хали СЦ ''Језеро'' су се представиле све 
кикиндске средње школе и поједине фирме. Будући 
средњошколци су добили информације и промотивни 
материјал који ће им помоћи у овом, не лаком избору.

Мај
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СВЕТСКИ ДАН ЦРВЕНОГ КРСТА

Поводом обележавања ''Светског дана Црвеног крста'', на 
градском тргу, 8. маја 2018. године са почетком у 10 часова, 
организовано је такмичење под називом: XI „Фестивал 
младости, хуманости, љубави и лепоте „
Кроз здравствено-едукативне пунктове, презентоване су 
области деловања Црвеног крста Кикинда-прва помоћ, 
добровољно давалаштво крви, здрави стилови живота-
превенције болести зависности, превенција трговине људима, 
безбедност деце у саобраћају, историјат Црвеног крста. 
Одређени пунктови били су забавног карактера. На њима су 
учесници такмичења показали своју спретност и вештине- трка 
у џаковима, водоноша, између две ватре.
Екипа која представља нашу школу броји 6 чланова ученика VI
разреда и то: Катарина Галић, Марина Глишин, Александра 
Зивлак, Мара Иветић, Ања Кресоја, Андреа Ћирић. Ученици су 
били у пратњи наставника биологије Весне Бурсаћ и учитељице
задужене за Црвени крст Данијеле Самарџије. 
У такмичарском делу од 10 школа учесница , екипа ученика 
наше школе освојила је VII место.

СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА 

Осма по реду Спортска олимпијада школске омладине 
Војводине одржава се у Новом Саду од 17. до 20. маја. Наш 
ученик Јован Гашић је у џудо такмичењу освојио ДРУГО место
и кући донео СРЕБРО. Браво Јово! :-) Наши млади новинари,
ђаци репортери су такође били на лицу места и присуствовали 
свечаном отварању олимпијаде и такмичењу у џудоу. Био је 
ово за све нас узбудљив и незабораван дан.

САБОР НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

На нивоу Србије одржава се Сабор народне традиције. Дана 
19.05.2018. године одржан је 13. Сабор народне традиције 
„Крчаг“ у ОШ „Војвода Мишић“. На Сабору је учествовало 15 
школа из целе Србије. Ученици ОШ „Петар Кочић“ из Накова 
су извели музичко-сценски приказ Крајишке игре. Наступ 
наших ученика, као и аутентична народна ношња су били 
запажени међу присутним (ученике припремала Биљана 
Новаковић. Уз богат културно – уметнички програм за ученике 
су биле припремљене радионице у којима су ученици правили 
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кићанке од вунице, ткали, бавили се калиграфијом, правили 
шешире... Круна саборовања је била примопредаја крчага који 
смо поносно донели у Наково, чиме смо се обавезали да ћемо у 
школској 2018/19. години ми бити домаћини овог сусрета.

ЕКСКУРЗИЈА 

Ученици ОШ,, Петар Кочић“ из Накова су били на окупу 19. 
05. 2017. године. у 7 часова и 45 минута испред основне школе 
спремни за пут на једнодневну екскурзију. Релација Наково- 
Салаш Катаи - Наково.
Испред школе је чекао аутобус ,,Аутопревоз“ из Кикинде и 
туристички водич. Саобраћајни полицајац је прегледао аутобус 
и дао одобрење за полазак. У аутобусу су се налазили 
туристички водич, ученици од 1. до 4. разреда заједно са својим
учитељицама: Самарџија Данијелом, Аницом Станојевић, 
Тањом Мартоноши и Биљаном Новаковић, стручним 
сарадником Миланом Киш са ћерком и сином.
ПРВА ДЕСТИНАЦИЈА Мали Иђош
У Малом Иђошу су ученици ужинали и посетили два одвојена 
историјска објекта и то:
1. музеј пекарства
2. завичајну ( етно) кућу породице Катаи.( која је очувана у 
аутентичном духу прошлости и поред које је изграђено језерце 
и игралиште од дрвета које употпуњује садржај)

ДРУГА ДЕСТИНАЦИЈА Салаш Катаи
- По доласку на салаш, ученици су ручали, засладили се 
сладоледом и кренули у обилазак и упознавање салаша (вожња 
запрежним возилом, јахање коња и магарца, вожња жичаром, 
обилазак земунице), а потом играње на добро опремљеним и 
безбедном игралишту од дрвета.
- У 16 часова је послужена ужина ( штрудла са маком и 
орасима), а после се кренуло у обилазак просторија са домаћим 
животињама.
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ЕКСКУРЗИЈА 

Ученици старијих разреда наковачке школе су дана 25. маја 
2018. ишли на екскурзију. У раним јутарњим часовима су се 
упутили ка Јагодини. Прво место обиласка је био природњачки 
музеј у Свилајнцу у чијем је саставу и Дино парк. Потом су 
обишли манастир Манасију и Ресавску пећину. У самом граду 
Јагодини су посетили Музеј воштаних фигура, зоолошки врт и 
Ђурђево брдо - излетничко место поред зоолошког врта. 
Посластица је остављена за крај, а то је био шопинг у Тржном 
центру у Јагодини.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Дана 26. 05. 2018. у Тршићу, родном месту Вука Стефановића 
Караџића, одржано је Републичко такмичење из српског језика 
и језичке културе. Овај највиши ранг такмичења окупио је око 
400 најбољих познавалаца српског језика 7. и 8. разреда из целе
Србије.
Међу њима је била и наша ученица 7. разреда Снежана 
Миолић, која је освојила ДРУГО место и тиме постала 
амбасадор наше школе и нашег малог места Накова, и 
захваљујући њој је око 600 присутних на свечаном проглашењу
победника, на најбољи могући начин промовисала нашу школу.
Већина присутних није никад чула за наше село, чиме је понос 
још већи. Снежана је својим изузетним осећајем за наш језик, 
савесношћу, преданошћу, радом и трудом, и те како, заслужила
да буде ДРУГИ највећи зналац свог матерњег језика, и после 
скоро 20 година донела у нашу школу ово највеће могуће 
признање. 
Снежани желимо да се и следеће године такмичи у Тршићу и 
покаже да је најбоља у нашој држави.

СНЕЖО, БРААААВООО!!!

Ученицу припремала наставница српског језика Слађана Вукић
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МАТУРСКО ВЕЧЕ

У недељу, 10. 6.2018. ученици 8. разреда су прославили 
завршетак свог осмогодишњег школовања. Годинама уназад 
обичај је да се матуранти окупе испред цркве где се 
фотографишу са родбином и пријатељима. Како је свечана 
додела диплома и нагарада заказана у 19 часова у зборници 
школи, ученици су, са својим бившим и садашњим 
одељењским старешинама, на време почели са дефилеом од 
цркве до школе. Праћени великим аплаузом од стране мештана 
Накова, у школи су их дочекали њихови нставници и 
родитељи. Сместивши се у зборницу, директорка школе је 
упутила поздравни говор свим присутним, након чега је 
уследила додела похвалница, специјалних диплома, Вукових 
диплома, као и проглашење ђака генерације. Ученици који су 
похваљени и добили неку од специјалних диплома су: Јован 
Гашић, Ђорђе Пантелић, Јована Милинковић, Љиљана Бурсаћ, 
Милана Тадић и Уна Тубин. Носиоци Вукових диплома, тзв. 
вуковци су: Уна Тубин и Милана Тадић, а за ђака генерације 
проглашена је МИЛАНА ТАДИЋ. Због заслужене титуле 
Милани је поред свих поклона (у виду књига) и диплома, 
додељен и таблет од стране Месне заједнице Наково. Ученици 
су се, након овог свечаног дела, упутили ка ресторану 
"Bellavila", у којем су се веселили, уживали и забављали.

ЛЕПЕ ВЕСТИ

Сви матуранти су се, у првом кругу, уписали у жељене средње 
школе!

Честитамо и желимо им успех у будућем школовању!
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ОШ „Петар Кочић“ 
Главна 50
23311Наково

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ МИЛАНА ТАДИЋ

Због заслужене титуле, ђаке генерације основних школа 
општине, градска управа је уприличила свечани пријем. 
Градоначелник Павле Марков је и нашој Милани Тадић као 
награду уручио путовање у Орашац у трајању од 5 данa 
средином јула
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