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У најновијем броју "Извора" прочитајте како су ваши другари провели
празнике, зашто постоје две Нове године, како су обележени Дан школе и
Дечија недеља. Сазнајте више о потписивању протокола о сарадњи са
локалном заједницом у оквиру пројекта "Школа без насиља". Прочитајте
награђене радове ваших другара. Уколико вам се школски лист допадне,
придружите нам се у уређивању наредних бројева.

Svim zaposlenima i u~enicima
Osnovne {kole "9.oktobar" ~estitamo

{kolsku slavu !



Детињство, светло као сунце, пуно
несташлука и немогућих жеља, остаје као лепа
успомена у сваком од нас.Сигурно се још сећате
свог безбрижног детињства, својих школских
дана и првих оцена. Приметили сте и то, да се
ваши, то јест наши родитељи од нашег рођења,
прве пуштене сузе и једва чујног плача труде да
нас изведу на прави пут. Свака личност има
посебно детињство, непоновљиву причу које
ћемо се сећати и кад одрастемо.

Период када се изграђујемо као људи
свесни доброг, али и зла. Тренутак када у сваком
од нас мора превагнути оно добро. Тренутак
када уз помоћ пријатеља које стичемо кроз цео
живот, идемо смело кроз животну олују. А онда,
неприметно, тихо улазимо у све озбиљније
ситуације и животне дилеме. Стиче се утисак да
у том свету нема добрих намера. Али тада, сво
оно другарство из детињства, сваки осмех,
детаљ и све позитивно што носимо из тог
предивног дела живота постаје брана за све
проблеме који надолазе. И управо тај период од
несташлука и безбрижне игре преко враголастих
школских дана до свакодневних проблема
суровог живота прође као трен.

Зато сваки секунд треба живети часно,
дубоко схватајући да је непоновљив и сутра не
кајући се ићи кроз живот.

Исидора Лакетић 6/2

ОБЕЛЕЖЕН 9. ОКТОБАР, ДАН ШКОЛЕ

Извор 2

С

Ова узбудљива, дивна, шарена прича
почиње једног лепог дана, једног битног
празника, малог Божића, дана када си се родио.
Иако је тај дан можда био сунчан, облачан,
кишан или снежан, тај дан је био срећан за све
чланове твоје краљевске породице.

Како си растао све више си се упознавао
са светом који те окружује. Све ти се чинило
дивно. Дошло је време да дунеш прву, шарену,
рођенданску свећицу. Тада се твоје
интересовање за околину повећало. Кад је дошао
тренутак да можда први пут закорачиш у дворац
пун знања, ставиш ранац на леђа и видиш шта је
оловка, лењир, табла, креда, сунђер, не верујем
да је било срећнијег детета од тебе. У ствари ти
више ниси био дете, ти си био један прави ђак.
Све ти је било лепо до тренутка кака су другари
почели да ти се смеју због твојих малих
недостатака. Био си тужан. Није ти било све-
једно. Немој да бринеш, ту сам, да те охрабрим,
додуше само овим речима изнетим на листу
папира, али надам се да је то довољно да
смањим насиље.

Живот ће се једног дана отворити пред
тобом и видећеш да у било каквој ситуацији
вреди живети. Једном ћеш сасвим поносно рећи:
,,Живот је леп! ` ` До тог тренутка само веруј у
себе и биће тако, видећеш.

Милена Перић 5/3

Свечаном академијом у сали биоскопа и малим коктелом за раднике школе и госте, обележен је 9.

октобар, Дан школе. На литерарном конкурсу који је тим поводом расписан, награђени су ученици

Милена Перић 5/3, Јована Илић 6/2 и Исидора Лакетић 6/2 из старијих разреда као и Андрија

Станојевић 4/2, Андрија Михајловић 3/3 и Лана Коцић 3/1 из млађих разреда.

Поред наступа чланова рецитаторске и драмске секције посебан допринос овој свечаној академији

дали су чланови малог хора који су отпевали песму "Срећно дете" коју је компоновао Горан Бабић,

наставник музичке културе. Да ова приредба заиста буде другачија од претходних побринуо се бенд

који чине Лука Милојевић, Лука Милосављевић, Радомир Ивезић и Павле Николић подсетивши

присутне на велике рок хитове.

Прво си дете, па постанеш ђак, а онда се живот отвара пред тобом



ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Извор 3

Т
Традиционално обележавање Дечије недеље, под слоганом

"Растемо као једно - Бољи смо заједно", трајало је од 1 . до 7.

октобра 2012. године. Наша школа се потрудила се да

овогодишњи програм обележавања буде другачији и

занимљивији него претходне године.

Првог дана октобра је, у присуству ученика старијих разреда,

одржана промоција књиге ромских бајки "Мечкино дете", које

је сакупио и приредио Славимир Демировић Славко.

Другог дана Дечије недеље ученици 4. разреда традиционално

посећују своје најмлађе другаре, прваке. Заједно са

учитељицама пожелели су им добродошлицу и поклонили честитке које су сами израдили.

Четврти дан Дечије недеље обележен је на спортским теренима. Дечаци и наставници одиграли су

фудбалску утакмицу а девојчице и наставнице су одмериле снаге на одбојкашком терену. У оба

меча ученици су били успешнији од наставног особља и овом приликом им честитамо на победама!

Ученици поподневне смене такође су учествовали у спортским активностима током заједничког

часа физичког васпитања.

Најинтересантнији део обележавања Дечије недеље, бар према мишљењу преподневне смене, биле

су Игре без граница. Велики број ученика окупио се после 6. часа на кошаркашком терену да

пропрати такмичење ученика 8. разреда у необичним дисциплинама. Подршку су пружиле и

некадашње ученице наше школе, сада ученице Гимназије Теодора Милошевић, Анита Човић и

Дајана Васић које су бирале музику и бележиле резултате.

Такмичење у брзом једењу шампита, музичке столице, трка у џаковима и друге игре, одушевиле су

публику. Најуспешнији су били ученици одељења 8/6, за њима 8/5 на другом и 8/4 на трећем месту.



Н

Нова година је један од најрадоснијих празника. Сама помисао на то подсећа нас на весеље,

радост, раскош, сјај . . . Ми Срби имамо привилегију да Нову годину дочекујемо два пута 31 .

децембра и 13. јануара. Разлог за то је постојање два календара, Јулијански по коме време речуна

Српска православна црква и Грегоријански по коме време рачуна Католичка црква односно народи

који припадају тим вероисповестима. Као званична, код нас а и у целом свеу призната је Нова

година која се дочекује 31 . децембра. Код нас се годинама традиционално прославља такозвана

Српска Нова година када је готово у свим градовима на трговима у поноћ право весеље са

трубачима, ватрометом и народном музиком. Нова година је нови почетак за лепшу и срећнију

будућност.

Катарина Миленковић 8/5

Извор 4

Сваке године пред Божић ја сам

посебно радостан. За Бадњи дан отац,

брат и ја сечемо бадњак у оближњем

шумарку. Ту је увек пуно људи и чује

се граја деце која су пошла са очевима

да секу бадњаке. Дуго бирамо бадњак

пре него га исечемо. Бадњак мора бити

ни превелик, ни премали и мора имати

пуно жутог лишћа. Пошто смо исекли

бадњак враћамо се кући где нас чека

мајка са топлим напицима и посном

вечером. Рано лежемо јер сутрадан је

Божић. Још није свануло а на вратима

се појављују полазници са Божићним

поздравом „Хирстос се роди!“ То су

моја браћа из комшилука, а ми им

одговарамо „Ваистину се роди!“ Онда

одемо за сто на коме има свега.

Доручкујемо уз причу и смех, затим

полазници одлазе кући са поклонима

које им је моја мама спремила. Ја сам

срећан што идем да полазим деду, бабу

и стрица а затим и комшије. Добијем

пуно поклона и новац. Божић је

најлепши дан у мом животу.

Страхиња Митровић 7/3

ПРАЗНИЦИ
Највећу радост деци доносе празници. Највећи и најлепши од њих нам долазе усред зиме а то су

Нова година и Божићни празници. За њихов дочек се сви припремају срећни и радосни.

Украшавамо куће, окитимо јелке, окићене су улице које трепере од разнобојног светла. Деца

дочекују долазак Деда Мраза који ће им даровати најлепше поклоне. У заносу Новогодишњих

празника стижу нам најрадоснији празници, Бадње вече и рођење Исуса Христа, Божић. Осећала се

топлина коју су донеле празничне радости. Мајке су спремале посну вечеру а деца са очевима ишла

у сечу бадњака. Чиније су биле пуне воћа бонбона и ораха. Полако је стигло време кад се палио

бадњак. Сви су изашли из својих топлих домова и испред цркве се окупили да се помоле заједно.

Осећало се усхићење мир и слога међу људима. Горео је бадњак, ширио топлину, сви су били

весели. Потом смо сви пошли кућама где нас је чекала топла вечера. Сутрадан нам је стигао Божић,

деца су устајала веома рано да би полазила своје најмилије. Код куће смо ломили чесницу сви

заједно и радовали се пронађеној парици. Божић је унео мир у све домове.

Никола Мамонтов 7/5

Теодора Коцић 7/3



Свако од нас носи најтоплије успомене на нежне мелодије из најранијег детињства. Мене

рецимо умилни цвркут славуја или нежна успаванка подсећају на све оне мелодије које ми је моја

бака умилним гласом шапутала на ухо и подсете ме на огромну количину љубави коју је она имала

према том малом бићу-мени.

„Спавај , злато, нико те неће будити“-мелодичан звук је допирао из њених уста. Те речи су

имале посебан утицај на мене, да, кад год сам их чула, убрзо сам заспала. У полусну, благо

шкрипање врата мог замраченог собичка пружа ми осећај сигурности и топлине мог дома. Нежне

мајчине речи и топли очеви осмеси будили су ме до дана када сам могла самостално да ходам и

чисто говорим. Тада сам кренула у школу, и јутра су се могла описати звуком будилника и

лупкањем татиних ципела које су пратиле звецкање мог каиша и производиле ритмичну арију. Ти

звуци мене везују за мој дом и место где сам одрасла.

Срце осећа и као компас води нас на пут са ког се враћамо пуни успомена и сећања на миле

људе. Хтели ми то или не, вратили се или не вратили, у уху ће нам увек одзвањати најнежније

мелодије детињства..

Исидора Лакетић 6/2

СА ЛИТЕРАРНИХ КОНКУРСА
Мили звуци мога дома

Постоји нека земља далека где су људи и природа смешна страна света. У тој земљи све је

чудно, нико није на свом месту. Решио Илија да пронађе ту једину земљу на свету.

Једна ноћи тамне, кад је само једна звезда на небу била, скочио Илија без размишљања на

играчку крокодила. Његов крокодил, смешан и зао, своје ноге уместо крила раширио и према

звезди одлетео. Кад гле чуда! То је била нека звезда луда. Илију и крокодила однела је до земље

смешних чуда. У тој земљи све се може! Ушао Илија у кућу неку, кад тамо један медвед са

кецељом око струка пржи јаја са везом лука. Његова жена срна секиром цепа дрва. Његова деца вук

и лисице у обору чувају кокошке и овце. У штали људи за јаслама седе а служе их меде. У

дворишту испод дрвета једна крава строга игра карте са десет бабарога. А за други сто играју шах

коњ и во. Где год да погледа све чудо до чуда, баш је нека земља луда.

Док се Илија чудио од чуда слете она звезда луда и однесе га далеко од земље чуда. тресну

Илија о кревет свој , зачуђен чудима понављао је само јој , јој , јој . . .

Илија Мијачић 4/3

Илија у чудној земљи

Својом причом "Илија у чудној земљи", Илија

Мијачић је учествовао на конкурсу "Дани дечије

поезије и прозе" Драгинац 2012. године. Добио

је похвалу коју додељује град Лозница.

Рад Исидоре Лакетић на тему

"Мили звуци мога дома" освојио је

трећу награду на фестивалу дечијег

стваралаштва ФЕДЕС 2012.

Извор 5



27. новембра 2012. године у

просторијама ОШ "9.

октобар" у Прокупљу

потписан је Протокол о

сарадњи са локалном

заједницом. Потписивању Протокола су

присуствовали ученици школе (Вршњачки тим,

Ученички парламент), представници Савета

родитеља, наставно особље школе (тим за

реализацију пројекта Школа без насиља,

наставници задужени за рад Вршњачког тима,

Ученичког парламента, Форум театра,

заинтересовани наставници).

Представници институција су из свог угла

говорили о обавезама и поступцима у примени

Протокола о заштити деце од злостављања и

занемаривања. О примени Протокола су говорили

представници институција:

- Дома здравља: др. Гордана Грујић, члан

мултидисциплинарног тима Дома здравља,

- Полицијске управе Прокупље: Валентина

Радић, официр ОП самостални полицијски

инспектор,

- Вишег тужилаштва: Вера Милутиновић,

заменик Вишег јавног тужиоца,

- Центра за социјални рад: Снежана

Вукадиновић, директор установе,

- Канцеларије за децу и младе Општине

Прокупље, Дејан Костадиновић,

руководилац канцеларије за децу и младе,

- ТВ РТС: Небојша Ђорђевић, новинар.

Присутни су могли да се упознају са

активностима које су се дешавале у школи од

потписивања Меморандума о сарадњи са

УНИЦЕФ-ом до данас. Протокол је потписан

са свим наведеним институцијама, на

обострано задовољство.

Састанак са Партнерима из локалне

заједнице је протекао у пријатељској

атмосфери уз обећања свих потписника

Протокола да ћемо убудуће још квалитетније

сарађивати.

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА - ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ
Топлица је

вековима

Извор 6



Пре тачно 5 година настао је први
део ове игрице. Компанија ЕА (ЕА
games) која ју је смислила, је
најпознатији произвођач игрица.
Аутори су дошли на идеју да
направе неколико наставака. Игрица
говори о реалном животу. Могу да се
праве породице, да се подешава
њихов физички изглед (коса, нос,
очи, боја очију...), намештају се
особине, све је исто као код правих
људи. Имају исте потребе као и ми.
Кад се направи цела породица
појави се мапа града и тад се купује
кућа. Када се породица усели, у кући
нема намештаја нити боје на
зидовима и поду. Buy mode се
користи за намештај и собне
декорације, а Build mode за боју на
зидовима, поду и за прављење
ограде и декорације за двориште.
Довољно вам је откривено, ако
желите да знате више о овој игрици,
откривајте сами!

Теодора Станојевић и
Наталија Булатовић VI/1

РАЗОНОДА

Извор 7

У овој табели пронађи речи:птица, крај, Ана, ћевапи, Весна,Михаило, сестричина, миц, пет,мека, септембар, Спасоје, цвет,шамара, риба, шкрге, жир, миш,јотовање, глаголи, цигла, ћуран,раст, ћилим, учитељ, тај, мален,сир, димњаци, баба, биолог, рај,Роналд, висибаба, бука, шкрипи,шупљина, вир, ногомет, шишке.Милош Стевановић 6/1
АНКЕТА
Да ли бисте волели да се у нашој
школи одржавају журке? Од 124
ученика, 123 је договрило да, један
не.
Да ли бисте желели да се изгради
фискултурна сала?
Свих 124 је одговорило да жели.

Александра Стојановић

ШТА СУ ДЕЦА РЕКЛА ?

Шта је карактер? Добро је имати карактер. То је спорт.Мој брат је карактериста. Карактер је кад имаш краткеноге.
Шта је истина? Истина је оно што нема кратке ноге.Кад се кунеш у мајку. То је једна ретка појава.
Шта су сузе? Сузе су зној од ока. Тога има кад си момакпа те остави девојка. Сузама се истерује туга из срца.Сузе су кад се плаче.
Шта је морал? Кад нешто мораш а радиш онда симоралан. Морал је једна врста мора.
Шта је завичај? Нешто што се ставља у дрво да послебуде столица. Кад се повредиш, завичај ти ставе наколено.
Ко су Срби? Срби су људи из цртаћа, они не иду коддоктора. Срби су браћа од Србијанаца. Опасно је битиСрбин. Људи из околних градова.
Шта је хитна помоћ? Они што дођу да ти помогну јесухитна помоћ. И кад те они возе, ти не плаћаш карту.
Шта је доктор наука? Доктор наука је научно биће. Онлечи науку.
Шта је душа? Душа се добија од мајке. кад имаш пунодуше постанеш душевни болесник. То је кад неко дише.

Мара Јовић 7/1
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Извор 8

Свети Сава - рад Надежде Ристић




