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ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 

НАКОВО 

 

Наково је насеље у општини Кикинда, у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. године било је 1918 

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 7 km. 

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 2020/2021. 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.2018/2019.годину 

 

 

U1. РАЗРЕД – 11 ученика 

 

1. БУРСАЋ МИЛАН 

2. ВИДОВИЋ ИВА 

3. ГAЛИЋ САРА 

4. ЈАКОБ СТЕФАН 

5. ЈАЊИЋ ЛУКА 

6. ЈАРИЋ ФИЛИП 

7. КАРАНОВИЋ ДУШАН 

8. МИЛЕУСНИЋ МАТЕЈА 

9. НИКОЛИЋ КАТАРИНА 

10. ПЛЕМИЋ САША 

11. ЧУБРИЛО ЛУКА 

 

U2. РАЗРЕД – 9 ученика 

 

1. ВУЈАЧИЋ ИВОНА 

2. ГАЛИЋ ЈОВАНА 

3. ЗАКАЊ ГОРАН 

4. ЉИЉАК НИКОЛИНА 

5. ПЛЕМИЋ МАРИО 

6. САМАРЏИЈА ТЕОДОРА 

7. СТОЈА САНДРО 

8. ТОШЕВ ДАРИЈА 

9. ШОРМАЗ ОГЊЕН 

 

U3. РАЗРЕД – 9 ученика 

 

1. АДАМОВИЋ НИКОЛА 

2. ВУКОБРАТ АЛЕКСАНДРА 

3. ГРБИЋ УНА 

4. ДОБОШ ФИЛИП 

5. КАЛА САМАНТА 

6. МИЛИЋ РУЖИЦА 

7. НИКОЛИЋ КРИСТИНА 

8. РИБАКОВ АНДРЕЈ 

9. ШЕВО МИЛИЦА 

 

U4. РАЗРЕД – 13 ученика   

 

1. БАЈИЋ АЊА 

2. ГЛИШИН АНА 

3. ГРБИЋ УНА 

4. ЖИВИЋ МИЛАН 

5. ЗОРИЋ АНДРИЈА 

6. ЗОРИЋ ЛУКА 

7. КОВРЛИЈА ЈОВАНА 

8. КРЕСОЈА ВУКАШИН 

9. МАТИЋ АНДРЕА 

10. МОЛНАР НЕМАЊА 

11. НОВАКОВИЋ АНДРЕЈ 

12. ОБРАДОВИЋ ТЕА 

13. ТОМИЋ ВЛАДИМИР 

 

U5. РАЗРЕД – 6 ученика 

 

1. БИБИЋ МИНА 

2. ВУЈАЧИЋ ЛЕНА 

3. КЕЦМАН МИЛАН 

4. НИКОЛИЋ МАРТИНА 

5. ШИБУЛ МАТИЈА 

6. ШОРМАЗ ВАЊА 

 

U6. РАЗРЕД – 7 ученика 

 

1.    ГРБИЋ АЊА 

2. МАЈСТОРОВИЋ КАТАРИНА 

3. МИЛИНКОВИЋ ДРАГАНА 

4. МОЛНАР МИЛАН 

5. НИКОЛИЋ МАРИЈАНА 

6. САМАРЏИЈА АНАСТАСИЈА 

7. ТАЛИЈАНОВ КАТАРИНА 

 

U7. РАЗРЕД – 13 ученика 

 

1. БИБИЋ МИЛАН 

2. БУРСАЋ АНДРИЈА 

3. ГЛИШИН САШКА 

4. ЂУРАН НИКОЛА 

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 

 

U8. РАЗРЕД – 8 ученика 

 

1. ГАЈИНОВ КАТАРИНА 

2. ИЛИЧИН МИЛОШ 

3. МАЈСТОРОВИЋ ТЕОДОРА 

4. ОНОЗО ДОРИАН 

5. ПЛЕМИЋ ДРАГАН 

6. РИБАКОВ ВЛАДИМИР 

7. ЋИРИЋ НИКОЛА 

8. УТРЖАН АЛЕКСАНДАР 

 

 

 

НИЖА СМЕНА 42  УЧЕНИКА; ВИША СМЕНА  34  УЧЕНИКА 

 

УКУПНО  - 76  УЧЕНИКА 
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СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ НАКОВО - 2018/2019. 

 

 

1. ЈАЊИЛОВИЋ ЉИЉАНА - директор школе  VII 

2. ЈЕРИНКИЋ 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 VII 

8. ДЕМЕЊ САЊА - наставник енглеског језика од 5. до 8. разреда VII 

9. ВАЈАГИЋ НЕМАЊА - наставник техничког и информатичког образовања VII         

           - наставник информатике       

10.  КАРАНОВИЋ МИЛОВАН - наставник физичког васпитања VII  

11.  КОЦКАР АЛЕКСАНДАР - наставник историје   

12.  НОВАКОВИЋ БИЉАНА - наставник разредне наставе VII      

13.  ОДАЏИН ГОРДАНА - наставник енглеског језика од 1. до 4. разреда VII       

14.  ЛУДАИЋ СЛАЂАНА - наставник математике  VII                           

15.  MAРТОНОШИ ТАТЈАНА - наставник разредне наставе  VII      

16.  САМАРЏИЈА ДАНИЈЕЛА - наставник разредне наставе VI         

17.  СТАНОЈЕВИЋ АНИЦА - наставник разредне наставе  VII      

18.  СТОЈАНОВИЋ СОЊА- наставник хемије  (ос.академске студије I степена) 

19.  ТАТИЋ БОЈАНА - наставник географије  VII 

                                         - наставник домаћинства 

                                         - наставник грађанског васпитања 

20. СТАЈИЋ БОЈАН  - наставник верске наставе  

21.  ВИДИЦКИ МИЛАДИНОВ ИВАНА - наставник физике VII 

22.  ВУКАШИНОВИЋ ДРАГАНА - наставник немачког језика (ос.академ. студије I с.)  

23. ЂЕНГЕ ВЕРА - наставник ликовне културе - магистар 

24.  ЗРИЛИЋ АРАНКА  - спремачица I  

25.  JEЛИЧИЋ ДРАГАНА - спремачица IV   

26.  ШЕВО СНЕЖАНА- сервирка   IV          

27.  ПИЛИПОВИЋ НИКОЛА - котлар 

28.  ЧУБРИЛО МИРЈАНА - спремачица I    

          

ЗАМЕНЕ: 

1. СРЕДОЈЕВ ШИМОН СОЊА - наставник енглеског језика од 5. до 8. разреда VII 
2. ТЕРЗИН МАРКО - наставник физичког васпитања VII 
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СЕПТЕМБАР 

 

ПРВИ ДАН  

 

 

Школска 2020/21. година почела је у уторак 01.09.2020.  

Свим ученицима желимо успешан и срећан почетак! 

 
 

 

ОКТОБАР 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

 

Почетак Дечје недеље донео нам је и прве награде. На конкурсу 

"Дигнуће ме скоро крила", расписаном поводом Змајевих 

дечјих игара, дипломом и шољом награђене су две ученице: 

Уна Грбић (IV разред) и Мартина Николић (V разред).  

 

Дечју недељу су обележили ученици од I до IV разреда сплетом 

различитих активности. Током целе седмице прикупљали су 

хуманитарну помоћ кроз активност "Хумани базар". Упознали 

су се са Конвенцијом о дечјим правима, приказали их кроз 

цртеж и направили изложбу. Месец октобар је посвећен нашим 

најстаријим. Ученици су им писали писма и поруке. Свако је 

своју уручио лично баки или деки. И то није све! Били су и 

мали еколози и од рециклажног материјала и папира правили 

предмете. Упознали су се и са правилима бонтона. На крају 

недеље су послали своје снимке са кућним љубимцима. Тиме 

су узели учешће у школској изложби. Првацима су подељене 

добродошлице и беџеви, те су постали чланови Дечјег савеза.  

 

 

Ученици од V до VIII разреда су такође учествовали у низу 

занимљивих активности. “Наша деца су будућност света” назив 

је едукативног филмића у којем су поједини чланови драмске 
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секције рецитовали стихове Љубивоја Ршумовића из "Буквара 

дечијих права". Стихове су рецитовали сви ученици V разреда: 

Мина Бибић, Лена Вујачић, Милан Кецман, Мартина Николић, 

Матија Шибул и Вања Шормаз, као и ученица VI разреда 

Драгана Милинковић. Ученици су са наставницом музичке 

културе прикупљали изреке познатих личности о музици. Идеја 

је била да се уреди простор испред музичког кабинета и да 

постане “Музички кутак”. Ученици виших разреда су путем 

квиза "Право наше да се знање покаже” показали знање из 

опште културе и информисаности. Квиз jе решаван преко 

Kahoot! апликације. Ученици су слали фотографије и видео 

снимке својих љубимаца, на основу којих је сачињена 

дигитална изложба кућних љубимаца. 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

ТЕМАТСКИ ДАН - НОВА ГОДИНА 

Последњи дан у првом полугодишту, већина ученика нижих 

разреда обележила је у школи са својим учитељима радујући се 

и с нестрпљењем ишчекујући Нову Годину. На часовима су 

наши малишани правили украсе, цртали новогодишње мотиве, 

правили честитке. Ученици IV разреда су поставили сцену за 

луткарску новогодишњу представу. Испољавајући своју 

маштовитост и креативност, ученици су се забавили, уживали и 

дочарали овај дан у својим учионицама. Ученици који су 

одсуствали из школе, дали су свој допринос пославши своја 

уметничка дела и на тај начин, поред креативности, показали и 

шта значи бити одговоран! 

 

 

ЈАНУАР 

СВИ СМО МИ САВИНИ СЛЕДБЕНИЦИ 

Признање и почаст Светом Сави смо ове године одали у 

измењеном облику, уз придржавање епидемиолошки мера. 

Ученицима рећи, показали креативност, заинтересованост, 

жељу за знањем и радозналост. Активности су се одвијале у 

учионицама сваког одељења уз присуство учитеља и 

наставника. Два сата активног рада пролетело им је као трен, и 

из школе су изашли задовољни, поносни и обогаћени новим 

сазнањима о нашем првом просветитељу. Све учињено и 

урађено је показатељ да се, до сада, и у другачијим и 

специфичним околностима, може обележети Савиндан. 
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ЕКОЛОЗИ НА ДЕЛУ 

 
У оквиру једносменског рада,, Еко свет" ученици наше школе 

дали су свој максималан допринос у промовисању 

хуманитарног рада и подизању еколошке свести. 

 
 

ФЕБРУАР 

ДАН РОЗЕ МАЈИЦА 

Последње среде у месецу фебруару, у нашој школи је обележен 

Дан розe мајица, међународни дан против вршњачког 

насиља.Поруке пријатљства, разумевања и толеранције, 

ученици су исказали речима и цртежом. Многи су обукли розе 

мајице, ставили розе шалове и маске. На часовима се 

разговарало о другарству и важности да се спречи вршњачко 

насиље. Ученици млађих разреда су цртали цртеже, писали 

поруке и правили беџеве. Ученици старијих разреда на 

моделима розе мајица исписивали су поруке о пријатељству и 

ненасиљу. 

АКЦИЈА "ПОСАДИ ДРВО" 

Захваљујући пројекту "Посади дрво" реализованом од стране 

Секретеријата за заштити животне средине из Кикинде, 

ученици наше школе добили су своју Школску шуму у Накову. 

У среду, 17.2.2021. наши ђаци су, на већ припремљеном 

земљишту, засадили 86 стабала. Упркос влажном земљишту, 

које ученицима није представљало никаккву препреку, ученици 

су били веома вредни, уживали су, дружили се и показали 

прави тимски рад. 

НАШИ ЂАЦИ У КВИЗУ "МОЈА КИКИНДА - ОТКРИЈМО 

ГДЕ ЖИВИМО" 

Ученици VII и VIII разреда Никола Иветић, Милорад Родић, 

Теодора Мајсторовић и Катарина Гајинов су данас, 10.2.2021. 

учествовали у квизу "Моја Кикинда - откријмо где живимо" 

који је организован од стране Канцеларије за младе из Кикинде. 

Ментор нашим такмичарима била је наставница географије 

Бојана Татић. 
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МАРТ 

 

ДАН ШКОЛЕ 

Дан школе је је један од најважнијих празника које наша 

образовна установа прославља. Нарочито из разлога што ове 

године наша школа прославља мали јубилеј: 75 година свог 

постојања. Ове године смо празник прославили на неуобичајен 

начин. Подељени у две групе, једни путем интернета, а други 

под маскама у својим учионицама, дали су свој допринос да 

овај дан буде свечан и радан, а пре свега занимљив ученицима. 

Свако је на неки свој начин дао свој допринос да се овај дан 

обоји у празничне боје:Свим ученицима је на њима прилагођен 

начин представљен лик и дело Петра Кочића по ком наша 

школа и носи име. Затим је уследила замена улога између 

учитеља, наставника и ученика, како на часовима редовне 

наставе, тако и на часовима на даљину. Млади учитељи су 

улогу прихватили веома савесно и одговорно придржавајући се 

епидемилошких мера које су заступљене у овој ситуацији.Осим 

замене улога ученици су правили честитке и разгледнице које 

ће бити уручене нашој Ученичкој задрузи ''Зелено звоно''. 

Поред занимљиво дизајнираних честитки, писани су и текстови 

за честитке на свим језицима које ученици у школи уче. 

Атмосфера на свим часовима је била веома пријатна и 

интересантна.Ученици су били веома вредни, активни и 

расположени.Одушевљено су изразили жељу да овакву 

активност уколико будемо у могућности, поновимо. 

 

ЧИТАЈМО У ХАРМОНИЈИ СА ПРИРОДОМ 

Ученици нижих разреда наше школе на позив школске 

библиотекарке Бориславе Суботички прикључили су се 

четвртом реализовању акције „Читајмо гласно“, коју организује 

Друштво школских библиотекара Србије. Слоган наше акције 

је „Читајмо у хармонији са природом“ како бисмо указали на 

лепоту нашег природог окружења као и значај књиге и школске 

библиотеке у раду са ученицима, учитељима и наставницима. 

Циљ ове заједничке активности јесте подстицање читања, 

афирмисање културе и уметности, очување животне средине 

као и промоција рада и сарадње школских библиотекара. 
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АКЦИЈА УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ “ЗЕЛЕНО ЗВОНО” 

Сви ученици наше школе су заједно са својим родитељима, 

учитељима, наставницима и библиотекарком на креативан 

начин осмислили продајну изложбу поводом Осмог марта. 

Производи вредних и креативних руку су изложени 6.3.2021. 

године на продајној тезги пијаце нашег села Накова. 

 

 
 

МАЈ 

ЦРВЕНИ КРСТ У ПОСЕТИ ПРВАЦИМА 

У оквиру обележавања Недеље Црвеног крста, која траје од 8. 

до 15. маја, прваке наше школе, који су и чланови ове 

организације, посетили су њихови волонтери. Овом приликом 

они су упознали ученике са радом ове хуманитарне 

организације. Волонтери су прваке обрадовали корисним и 

лепим поклонима којима су се од срца обрадовали. 

 

 

ЈУН 

Ђаци из Накова основали задругу и посветили се узгоју биља 

Двадесетак ђака наше школе удружили су се у ученичку 

задругу и посебно се посветили узгоју зачинског, ароматичног 

и јестивог биља. Сваку садницу посебно су неговали, па су тако 

спојили лепо са корисним, односно дружење и учење. У 

понедељак, 7.6. 2021. мештани Накова могли су уживати у 

производима нашег школског ЕКО ТИМА (дела Ученичке 

задруге "Зелено звоно") који су изложили на тезги наковачке 

пијаце ароматично, јестиво и декоративно биље, гајено и 

неговано у нашој школи. Цене су биле симболичне!  
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Пројектна настава – Разгледница мога села 

 

У склопу пројектне наставе на тему ''Разгледница мога краја'', 

ученици 2. разреда су применом ИКТ технологије представили 

делове Накова. Ученици су претходно изабрали део села који 

ће истражити и приказати. О сваком истраживању направили 

су фотографије, видео запис, писани текст и цртеж. Ученицима 

су у пројекту помогли родитељи и учитељица. 

 

 

 

 

 

ЛЕПЕ ВЕСТИ 

 

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

школе! 

 

Честитамо и желимо им успех у будућем школовању! 

 
 

 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ТЕОДОРА МАЈСТОРОВИЋ 

 

Због заслужене титуле, ђаке генерације основних школа 

општине, градска управа је уприличила свечани пријем. 

Градоначелник Никола Лукач је и нашој Теодори Мајсторовић 

као награду уручио мобилни телефон и меморијску картицу. 
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