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На дан када славимо 53. Дан школе, са задовољством истичем да смо поносни на генерације

ученика које су у нашој школи стицале знања, одрастале и сазревале а изнад свега училе школу

живота како да постану добри и поштени људи, како да поштују вредности и врлине.

Наши учитељи и наставници трудили су се да их науче како да уче, да им пренесу знања која

ће постати добар темељ за њихово будуће образовање. Уверена сам да смо у томе успели, јер о томе

сведоче бројна признања, награде, пехари и дипломе на које смо веома поносни. Важно је да су

педесеттри генерације стасавале под будним оком врсних педагога где су се учили солидарности,

поштењу и другарству.

Из године у годину унапређујемо услове рада колико је то могуће. Уз помоћ Општине

Прокупље, којој се овим путем захваљујем на подршци и помоћи, решили смо проблем дотрајалих

подова, дотрајалог намештаја, и многе друге проблеме које без помоћи локалне заједнице не бисмо

могли да решимо. Захваљујем се и људима добре воље који су нам помогли да услови рада у малој

школи буду бољи.

Много би могло да се каже о школи али о томе најбоље говоре наша дела. Требало је много

рада, одрицања, љубави, стрпљења како радника тако ученика и родитеља да школа одржи ниво

који смо годинама градили. Протекле школске године школа је вреднована од стране тима за

спољашњу евалуацију где смо оцењени просечном оценом 3,3 од максималне оцене 4.

Прошле школске године отпратили смо у средње школе 29 носилаца дипломе Вук Караџић,

поносимо се ученицима који су учествовали на Републичким такмичењима, такође и њиховим

наставницима.

Седам пуних година вредно смо радили на пројекту „Школа без насиља“ и крајем прошле

године после извршеног истраживања Института за психологију и УНИЦЕФ-а резултати говоре да

смо безбедна школа изнад републичког просека.

Тим поводом захваљујем свима на досадашњем раду, сарадњи и помоћи како би школа била

боља и успешнија.

директор школе

Љиљана Вековић

РЕЧ ДИРЕКТОРА



Учитељско друштво Ниш јe 16.

пут за редом организовало

Међуокружни турнир за ученике

рођене 2005. године и млађе. Финалне

утакмице су одигране у Спортском

центру Парк у Димитровграду, а

техничко - организациону подршку је

дало УДН и ОШ „Христо Ботев“ из

Димитровграда. На овогодишњим

финалним сусретима учествовале су

школе које су победиле на градским -

окружним турнирима у футсалу и

између две ватре. Наши ученици

освојили су 4. место. УДН је

обезбедило вредне награде у виду

пехара, диплома, захвалница и медаља.

* * *

Дечији савез ОШ „9.октобар“ је 3. јуна 2016.

године организовао такмичење у лепом говору за

ученике од првог до четвртог разреда. Ученици су

се својим беседама представили у најбољем

светлу, а изабрани су и најуспешнији беседници.

Тако је прво место освојила Исидора Савић, други

је био Жељко Кувељић, а трећи Павле Станојевић.

Циљ такмичења био да се негује леп говор

у најранијем узрасту, а надамо се да ће ово

такмичење привући и остале школе у граду како

би се, већ наредне године, одржало на

општинском нивоу.

* * *

У организацији Удружења оболелих од мишићних и

неуро-мишићних болести, у оквиру манифестације „Мај-месец

дистрофије“, организован је ликовни и литерарни конкурс, на

коме су учествовали и ученици наше школе и освојили

награде.

Награђени су ученици Алекса Мишовић (учитељица

Мира Јовановић), Лука Перић, Анђела Стевановић, Лана

Симоновић, Маша Јовановић, Михајло Станимировић, Маја

Радуловић (учитељица Катарина Миленковић), Ана Дикић,

Милица Дикић (учитељица Ивана Стојичић), Жељко Кувељић

(учитељица Јасмина Обрадовић).

ТАКМИЧЕЊА И КОНКУРСИ

Извор 1



ВАЖНИ ДАТУМИ

2 Извор

Основна школа „9. октобар“ прославила је 2015. године свој 52. рођендан. Дан школе био је

прилика да се сумирају резултати, награде и похвале најбољи као и да се сретну садашњи и бивши

радници. Директорка школе Љиљана Вековић је, поред награда учесницима такмичења, доделила и

награде за најбоље уређене учионице.

У присуству родитеља и представника локалне самоуправе, ученици су извели пригодан

програм који су припремили заједно са својим наставницима.

У присуству запослених, ученика, родитеља и представника локалне самоуправе, школска

слава Свети Сава у ОШ „9. октобар“ је и ове године традиционално обележена сечењем славског

колача и наступима школског хора, чланова драмске секцјие, рецитатора, певача, музичара.. .

Додељене су награде и захвалнице учесницима на такмичењу „Читалачка значка“ и

проглашене најуређеније учионице. Овогодишњи колачари били су чланови стручног већа

наставника математике.



Школске 2015/2016. године основно образовање завршила је генерација ученика која се

може похвалити изузетним успехом. Од 118 ученика који су завршили 8. разред њих 29 су носиоци

дипломе Вук Караџић.

8/1 - Душан Бечејски, Антонела Јовановић, Милица Милошевић, 8/2 - Милена Костић,

Марија Милосављевић, Кристина Стевановић, 8/3 - Тамара Бојовић, Сања Милорадовић, Милутин

Милошевић, Александра Митровић, Милица Пауновић, Теодора Средојевић, Милош Тодоровић,

8/4 - Душан Митровић, Михајло Младеновић, Андрија Петковић, Марко Ристић, 8/5 - Анастасија

Јоцић, Урош Јовановић, Душан Костић, Урош Миладиновић, Лазар Пејчић, Милена Перић,

Анастасија Петровић, Петар Пиљевић, Павле Славковић, Сара Стојановић, Тијана Стојановић и

Вељко Ћирковић

На свечаном пријему за учеснике републичких такмичења, носиоце Вукових и посебних

диплома и њихове родитеље, на Видовдан, директорка школе Љиљана Вековић је најбољим

ученицима уручила дипломе и сваки ученик је награђен и књигом.

ГЕНЕРАЦИЈА ЗА ПАМЋЕЊЕ

Извор 3



4 Извор

Једногласном одлуком Наставничког већа, за ученика генерације за школску 2015/2016.

годину проглашена је Милица Пауновић, ученица одељења 8/3. На основу Правилника о избору

ученика генерације који предвиђа бодовање не само школског успеха већ и такмичења и

ваннаставних активнсти, она је освојила највише бодова. Милица је учесник републичког

такмичења из енглеског језика. На пријему 28. јуна 2016. године, ученик генерације је награђен

пригодним поклоном.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ



Извор 5

Школске 2015/2016. године, поред

стандардних маршрута за екскурзије ученика,

реализована су и два путовања за ученике и

запослене. Оба путовања су по први пут имала исту

дестинацију - Свилајнац и посету Дино парку.

Најпре је 1 8. јуна организован излет за наше

највредније, најбоље ученике, учеснике такмичења.

Ученици су обишли парк средњевековних

манастира у Деспотовцу, манастир Манасију и

Дино парк у Свилајнцу. Ово је била прилика да се

после вредног и преданог рада, мало опусте, друже

и на најбољи начин започну распуст!

Затим је уочи самог почетка школске године, за наставнике и раднике наше школе

организован излет до Јагодине и Свилајнца. Наставници су провели дан у разгледању знаменитости

и пријатном дружењу и сакупили довољно позитивне енергије за предстојеће активности у новој

школској години.

ПУТОВАЊА



6 Извор

Протекле школске године, рад запослених у

Основној школи „9. октобар“ био је процењиван два

пута. Прво је изведено истраживање безбедности

ученика и запослених у школском окружењу (БШО),

које се спроводи како би се стекао увид у безбедност

ученика и одраслих у школском окружењу и како би се

планирале активности усмерене на превенцију

школског насиља.

Настао је у оквиру програма „Школа без насиља“

и наша школа је укључена у тај програм од 2009.

године. По укупној безбедности ученика и запослених

у школском окружењу, ОШ „9.октобар“ се налази

изнад просека (82,88% према 70,24% колико износи

просек за испитане основне школе).

Истраживањем су били обухваћени запослени,

ученици и родитељи.

Затим је 6, 7. и 8. априла 2016. године спроведено спољашње вредновање квалитета рада

наше школе. Спољашње вредновање вршено је на основу следећих критеријума:

- увида у педагошку документацију

- увида у наставни процес

- обављених интервјуа са ученицима, наставницима, родитељима и управом школе

- увида у организацију и услове рада, уређење простора и остварених међуљудских односа.

Основна школа „9. октобар“ процењена је општом средњом оценом 3,30 јер је остварила

90% свих стандарда од укупно 30 који су вредновани и 86,66% стандарда који су кључни за

вредновање.

ДРУГИ О НАМА



Извор 7

УРЕЂЕЊЕ РАДНОГ ПРОСТОРА

Захваљујући средствима која је крајем 2015. године обезбедила Општина Прокупље,

значајно су побољшани услови рада у Основној школи „9. октобар“. Средства у износу од 3.660.000

динара омогућила су нам реновирање тоалета у истуреном одељењу у Доњој Стражави, замену

подних облога у учионицама у матичној школи као и замену клупа и школског намештаја на другом

спрату. Радови су успешно завршени у предвиђеном року без прекидања наставе. Према речима

директорке школе Љиљане Вековић, ученици, родитељи и запослени у школи су врло задовољни

новим изгледом учионица и хигијеном, која је сада на вишем нивоу.

Реновирање радног простора настављено је током зимског распуста, уз помоћ родитеља,

донатора и Оштине Прокупље. У малој школској згради реновирано је 6 учионица. Паркет је

хоблован и лакиран, зидови су обложени ОСБ таблама и постављене су нове беле табле. Белим

таблама су опремљене и све учионице у главној школској згради.

Планови за даље уређење учионица постоје а ученици и наставници не губе време па су у

међувремену чланови Дечијег савеза успешно организовали продајне изложбе честитки и

ускршњих јаја како би прикупили неопходна новчана средства.



8 Извор

УРЕЂЕЊЕ РАДНОГ ПРОСТОРА



КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
У оквиру манифестације „Дани европске баштине“, 30. септембра 2016. године, за ученике

четвртог разреда основних школа у Прокупљу, организован је квиз о познавању Прокупља,

знаменитим личностима, старим занатима и обичајима који је одржан у Народном музеју Топлице.

Учитељице Ивана Стојичић, Гогица Стојиљковић, Јасмина Обрадовић, Катарина

Миленковић, Драгана Џипковић и Слободанка Трифуновић, са својим ђацима, освојиле су треће

место у овом квизу.

Чланови ликовне секције наше школе на челу са наставником Бранком Вукајловићем,

заједно са уметницима из Топлице, учествовали су у ликовној радионици „Моја културна баштина“

и сликали заједно.

На сликама преовлађују мотиви градске архитектуре и пејзажи са Хисара. Ову радионицу

посетили су и многи други еминентни уметници града Прокупља, као и бивши ђаци наше школе.

• ИЗВОР • Лист ученика Основне школе „9. октобар“ Прокупље • Број 8. • Октобар 2016 •

Издавач: Љиљана Вековић • Уредник: Соња Миљковић • Техничка реализација: Саша Стојановић

Фотографије: Вукоман Чолић и Саша Стојановић • Наставници сарадници: Бранко Вукајловић,

Данијела Вукић Денић, Ивана Стојичић, Јелена Петровић и Јелена Филиповић.



ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

Поводом Европског дана језика, који се од 2001 . године обележава сваког 26. септембра,

ученици од 5. до 8. разреда, са својим наставницима енглеског, руског и француског језика су

спремили презентације.

У најважнијим цртама су представљене земље, чији се језици, поред матерњег, уче у нашој

школи. Презентације су, поред основних података и фотографија знаменитости Енглеске, Русије и

Француске, биле допуњене и музичким тачкама и драмским приказом. Труд ученика креатора је

награђен аплаузом и похвалама ученика 4. разреда.

Био је један леп европски дан!




