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РЕЧ ДИРЕКТОРА

У садашњост наше школе уткано је 50 година вредног и марљивог рада свих наставника,
ученика и радника школе. Безброј снова је одсањано, много надања испуњено и успомена
сачувано.
Далеке 1963. године на наш велики празник, Видовдан, Решењем Скупштине Општине
Прокупље формирана је Трећа основна школа. Насеље према Нишу се веома брзо ширило тако да
је постојала потреба за оснивањем још једне основне школе у граду. Школа је смештена у зграду
ондашње Учитељско домаћичке школе која је ту радила од 1937. до 1961. Од 1961. до 1963. у овој
згради је била смештена Медицинска школа а онда простор ове зграде уступљен је Трећој основној
школи, која касније добија своје име које до данашњих дана носи „9. октобар“ по датуму првог
ослобођења града у Другом светском рату.
Први директор школе Стојан Милић, врстан педагог и диван руководилац пун ентузијазма у
време послератног социјализма успева да у школи формира сложан колектив који је био спој
младости и искуства тако да је школа крупним корацима грабила ка врху. Борба мишљења и идеја
је била јака али све у циљу постизања што бољих резултата. Радило се вредно и поштено. Овом
приликом бих желела да поменем све раднике школе који су 9. септембра 1963. године започели
школску годину, оно што ме посебно радује и што са поносом истичем је чињеница да су многи од
њих данас са нама ако нису овде присутни они су бар у мислима са нама. Један део колектива није
међу живима њима нека је вечна хвала.

Учитељи су били: Радмила Џипковић, Миленија Стојановић и Милунка Нешковић,
Споменка Стаменковић, Стадија Јордановић и Миланка Милошевић, Лепосава Ђорђевић, Јулијана
Ђорђевић и Загорка Брадић, Драгољуб Ђорђевић, Милица Пантовић и Круна Милановић. Њих
дванаесторо образовало је тачно 500 ученика што значи да су одељења бројала преко 40 ученика.
Наставнички кадар: Бранислав Андрејић, Бранко Милошевић, Светлана Николић, Момчило
Милошевић, Драган Борисављевић, Милијана Миладиновић, Благоје Манић, Петар Ђорђевић,
Витомир Васиљевић, Милорад Лазић, Стевана Ковачевић, Бранислава Стевановић Зоран Башић,
Миодраг Норо, Крстомир Миловановић, Љубица Ковачевић, Радмила Копривица, Вера Јакшић,
Пенка Стоичков, Јевта Златановић, Драгољуб Живковић, Бранкица Стефановић.
У издвојеном одељењу у Доњој Стражави радили су учитељи: Миливоје Митрић, Драгиша
Ракоњац, Невенка Митрић и Стана Спасовић. У Бабином Потоку: Споменка Антић и Велиборка
Банковић. Школа је те године имала 1311 ученика.
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1973. године на место директора школе долази Петар Тодоровић који наставља стопама
дотадашњег директора, труди се да одржи полет колектива и побољша услове рада што му полази
за руком, велики је број признања, диплома и пехара за остварене резултате у бројним културним
манифестацијама и такмичењима ученика. Колектив улаже велике напоре у адаптирање једног
броја просторија чиме се повећава учионички простор, уводи се парно грејање, разглас у
учионицама, отворена је зубна амбуланта, опремљена је ђачка кухиња и израђен пројекат за
уређење школског дворишта и парка. 1976. организована је Радна акција у школи где су акцијаши
били ученици школе а радило се на уређењу парка. Задужени наставници били су Драгиша
Ракоњац и Миливоје Митрић.
1974. године, школи су припојене основне школе из Петровца и Житног Потока Тако да
школи „9. октобар“ припада територија од Јастрепца до Радана. Тих година поведена је велика
акција описмењавања одраслих где је колектив школе постигао велики успех. Школа је 1972.
године добила Републичко признање „Златно слово“ а пет година касније њен директор Петар
Тодоровић добија такође Републичко признање „Златно слово“ за постигнуте значајније резултате у
акцији описмењавања одраслих. Признања су уручена на „Вуковом сабору“ у Тршићу.
1980. године на чело колектива долази Драган Борисављевић који наставља да гради
колектив за пример, успеси се нижу, ученици наше школе постижу завидне резултате на
такмичењима и у културном животу. Посебну пажњу сви а посебно директор посвећују сређивању
парка и за тај свој труд и рад 1988. школа добија Републичку награду Покрета горана за
најуређеније школско двориште. Ученици школе учествују на свим конкурсим и добијају признања
за своје радове, спортисти освајају пехаре. школа одржава везе са школама из бивших
југословенских република. Еколошка секција покреће Еколошку изложбу. Двадесет година рада
господин Борисављевић посветио је руковођењу школом, слободно могу рећи са најлепшим и
највећим двориштем у граду, са највреднијим, најуспешнијим, и најхуманијим радницима и
најбољим ученицима.

Од 2000. године школом руководе в.д. директори Милутин Ђорђевић, Слободан Вековић и
Љубомир Вукићевић, који краћи период проводе на челу колектива а рад и елан наставника и
ученика иде и даље узлазном линијом за понос свих.
2002. године на место директора долази Слободан Јосифовић и наставља стопама претходника.
Започета је реформа образовања, у школи се организује влики број семинара за наставнике наше
школе али и других школа, почињемо са реализацијом Школског развојног плана, изграђена је
учионица у природи и реконструисан кров на матичној школи. Ученици 8. разреда улазе у ТИМС
истраживање које сваке четврте године и даље спроводимо. Наши ученици учествују на
републичким и савезним такмичењима.
Другарство које смо градили на нашим наставничким екскурзијама, излетима и прославама остаће
вечно, вредно помена и препричавања догодовштина и занимљивих анегдота. Чувамо од заборава
све колеге, оне који нису међу живима и оне који су у пензији.
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Морала сам да поменем све претходне директоре, моје колеге, јер сматрам да је сваки од њих
оставио печат времена у коме је радио а и ми сви заједно са њима. Кад сам 2007. године дошла на
чело овог дивног колектива, чији сам члан до тада била, моја велика жеља је била да очувам високи
рејтинг школе и побољшам услове рада, да настава и учење буду квалитетни а резултати завидни,
све о чему сам сањала најпре као ученик ове школе, касније као радник и учитељ а данас као
директор. Сматрам да смо сви заједно много постигли. Традиција школе која је годинама присутна
је да књигом награђујемо ученике за одличан успех и остварене резултате на такмичењима.
Заменом дотрајале столарије и донацијом Јапанске владе решили смо велики проблем загревања
школе а и естетског изгледа, следи реконструкција фасаде, изградња терена са вештачком травом,
замена намештаја, опремање дигиталног кабинета и мултимедијалне учионице. За успех у раду на
образовању и васпитању 2008. добитник сам Светосавске повеље коју додељује Топлички округ и
сматрам да она припада свима нама. У складу са временом идемо напред. Ове школске године
решили смо велики проблем и изградили тоалете у самој згради по свим стандардима уз помоћ
Општине Прокупље и Државне лутрије Србије. Али остао је још један мој сан, не само мој, већ и
сан свих нас у школи а посебно наших ученика, знам да погађате, сан нам је да изградимо
фискултурну салу и да у 21. веку наши ученици вежбају и изводе часове физичког у условима
какви доликују данашњим генерацијама. Са поносом истичем да смо једина школа у Топличком
округу која је под покровитељством UNICEF-а уз финансијску подршку Телекома укључена у
програм „Школа без насиља“.

Педесет генерација ученика одрасло је и сазревало у нашој школи, стицало знања а изнад свега
учило школу живота како да постану добри и поштени људи, како да поштују најузвишеније
вредности и врлине. А 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 је педесет генерације стасавало под будним оком врсних педагога где су се
учили солидарности, поштењу и другарству. Школске клупе чувају тајне, њихова имена стидљиво
записана са првим љубавним порукама.
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Све им је опроштено, сви несташлуци, изостанци, бежања са часова, понека суза на крају четвртог
и осмог разреда. Све то остаће забележено у њиховим и нашим сећањима.
Сваке године поносно испраћамо једну генерацију ученика и заједно са њима стрепимо пред
њиховим првим испитом. Али и дочекујемо нову генерацију првака којима ћемо се несебично
посветити пуних осам година. Неговаћемо их, и једног дана што је неминовно испратити у свет.
Посебну захвалност дугујем оним наставницима коју су умели да препознају талентоване
ученике, пратили њихов рад, подстицали их да дођу до успеха и сви заједно се радовали када се са
такмичења врате са дипломама и пехарима. Много је успешних људи изнедрила наша школа,
поменућу само оне за које знам а извињавам се онима које нећу поменути из разлога јер немам
довољно сазнања где су и шта раде, волела бих да нам се јаве и формирамо базу података о
успешним ученицима наше школе.
Др Братислав Велимировић неурохирург у Чикагу и професор на Харварду
Др Александра Кораћ, рођ Нешић професор на ПМФ у Београду
Др Драган Николић професор Пољопривредног факултета у Земуну
Др Павле Миленковић професор филозофског факултета у Новом Саду
Др Александар Чупић професор Саобраћајног факултета у Београду
Др Братислав Ћирковић професор Пољопривредног факултета у Косовској Митровици
Др Данијела Антонијевић запослена у Телекому Србија
Др Јелена Антонијевић професор на Електронском факултету у Нишу
Др Драгана Ратковић Институт за српски језик и књижевност
Мр Радица Бојичић Асистент на Економском факултету у Косовској Митровици
Модни креатор Марија Дробњак
Пијаниста Марија Тимотијевић
Глумица Љиљана Драгутиновић
Вероватно ће многи од њих са поносом истаћи да су темељ свог образовања градили у ОШ
„9. октобар“. А моја је жеља и свих нас који данас радимо овде да буде још успешних и да се
нашом школом ори весела граја још дуго дуго.
Љиљана Вековић
директор школе
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МОЈА ПРВА ЉУБАВ
О љубави сам слушала од другарице на путу од куће до школе. Гледала сам је у неким
серијама, а о њој сам учила и стихове једне песме, на часу. Чекајући да ми се деси, размишљам
често и чини ми се да баш и не знам шта је љубав тачно. Само ме понекад мама збуни кад ме гледа
испитивачки. Смешка ми се и врти главом. Збуним се и сама када једва чекам да кренем у школу, а
онда на часу не могу да дочекам звоно и велики одмор. Тада се смешкам и гуркам са другарицама,
нешто гласно објашњавам и брзо причам. Очима шетам по дворишту као да тражим нешто што сам
изгубила. Када угледам једну црну косу и црне очи, тек тад настаје збрка у мојој глави, прави
рингишпил. Чујем неку гласну музику и видим неке слике црвене, жуте и сјајне. Постане ми топло
око срца, а лако у стомаку. Све се плашим да не постанем лептир и одлетим у неки други свет. То
лепо створење понекад случајно стане поред мене. Тад ми лице поцрвени и гори као жар, руке се
заледе, а ноге постану тешке. Желим да нешто кажем, а не могу ни гласа да пустим. Савијем главу
јер осећам као да цео свет гледа само у мене. Када тај осећај нестане, желим да се поново врати.
Можда ја не знам шта је то љубав. Можда сам само збуњиве природе. Чини ми се, ипак, да
ми се прва љубав десила још док сам је чекала.
Ива Грујић 6/1
Веома је тешко описати прву љубав, тада се највише хоће, а када се деси, нико не зна шта
хоће. У нама се рађа неки немир, који нас тера да будемо другачији.
Ја сам постала другачија на великом одмору у школи, после тешког часа математике. Док
сам размишљала о задацима неко ме је у трку додирнуо и рекао: „Извини”. Све до тог момента
нисам обраћала пажњу на дечака из ходника. Ћутала сам и осетила да ме је стигао неки немир. Тог
тренутка нисам размишљала о тешким задацима из математике, а на лицу ми се појавио осмех, а у
његовим очима сјај. Више се није чула галама око мене. Била је то нежна тишина, која као да је
ходала на прстима. Тада сам желела да проговорим многе речи, али гласа није било. Схватила сам
да и ћутањем могу да се искажу многа осећања. Нешто је трептало у мени, као далеко звоно, знам,
то није било школско звоно, већ моје срце. Покушала сам да схватим своја осећања и видела да је
то нешто, нешто недокучиво и лепо .
Од тада ме је свако школско звоно подсетило на звоно у мом срцу и на једног дечака у
ходнику.
Мила Вукадиновић 6/1
Моја прва љубав десила се давно. Или мени тако изгледа. Имао сам 6 или 7 година и много
тога се десило од тада, али се сећам да, у мом случају, није било лако с првом љубављу. А ево и
због чега. Она се зове Милена. Живи у близини моје куће, па сам је виђао сваког дана. Имала је, а
мислим да има и сад, дугу плаву косу и веома плаве очи. Сви одрасли су је хвалили и говорили како
је јако вредна и одличан ђак. И све би било у савршеном реду да није старија од мене 7 година. А то
је јако, јако пуно. Довољно да ме Милена ни не примети. Пролазила је поред нас, малих, увек
журећи, а ја сам се јако трудио да добијем бар једно „здраво“. Ретко је пристајала да се игра са
нама, само змурке, и то само ако се игра још неко од старије деце. Мени су то биле најлепше
одигране жмурке икад. Милена и ја готово никад нисмо разговарали. Имала је своје другове и
другарице, школске обавезе и сада знам да јој није било ни на крај памети да ми се свиђа. А
свиђала ми се много. И због оне плаве косе и очију, и сто је побеђивала све дечаке у кликерима и
зато сто је знала да вози бицикл без руку... Милена ниста није примећивала, али сви остали јесу.
И многи су ме задиркивали због тога. Мојој мами је све било одмах јасно. Она се није шалила у
вези с тим, већ ју је позвала на мој рођендан. И дошла је, али је после пола сата рекла да жури и
отишла кући. Сада знам да јој је било досадно, али тада сам био веома тужан. Убрзо је Милена
кренула у средњу школу. Стекла је нове пријатеље, а и имала је доста обавеза. И ја сам почео да
више учим, али и да се више дружим са децом из школе. У свему томе, моја прва љубав се некако
изгубила.
Као што сам већ рекао, много тога се десило од тад. Мама понекад, у шали, спомене Милену, а
бака каже да поцрвеним.
Тадија Петровић 6/1
Извор
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МОЈЕ ЛУДЕ ГОДИНЕ
Све у животу је пролазно. Ми живот проводимо у ишчекивању: чекамо да одрастемо,
да завршимо школе, а не схватамо да је управо то најлепши део нашег живота. И шта нам на крају
остаје? Остају нам само успомене којих се са осмехом сећамо и које бисмо врло радо поново
проживели.
Младост је период у којем можемо све, у којем нам ништа не изгледа немогуће.
Заљубљујемо се, волимо, али уствари све то дође и прође, а оно што увек остаје то су другари. Ја
сам са својим другарима прошла много тога. Све што у животу желим, имам с њима. Све те наше
лудорије, губљења по улици, прављења планова, вожње, плакања до зоре, чине мој живот
савршеним. Можда ће ми некад то што сад радимо изгледати глупо или смешно, али ћу се се свих
ових ствари са радошћу сећати и никада се нећу кајати јер сам у том тренутку била срећна. Уз њих
сам научила да све што ми живот пружа требам ценити и да не жалим много за нечим што не могу
имати. Не треба се освртати на небитне ствари и свој живот треба проживети на најбољи начин.
Александра Стојановић
Како да причам о животу, људима и себи када имам непуних четрнаест година? Да ли је моја
прича о мени самој стварна, онаква каквом је замишљам? Понекад у мени ври прави рој узбуђења и
неизвесности. Желим да отворим душу, испричам и изнесем оно што осећам и мислим.
Тренутно смо у периоду у коме растемо психички и физички. Хормони нам лудују па се зато чудно
понашамо. У лудим годинама подразумевамо наше прве љубави, али како да знамо право значење
реци љубав? Да ли је то љубав према неког књизи, мајци, брату? То је један од најлепших осећаја у
животу. Корачамо весело светом игре и радости, светом без брига, корачамо кроз луде године. Од
безазлених дечијих игара, кроз свет школе, али и јединица, ненаучених лекција, неиспаваних ноци,
тајних цедуљица, до трке да се одрасте, да се побегне из света који је, у ствари најсрећнији и
најлепши. Луде године, љубав и срећа не знају за препреке, границе. Моје детињство је дивно.
Дивно је због слободе, зелених ливада, због нас самих, наше још вечите љубави. Боље је да се не
бавимо великим мислима, да овде, на извору, наставимо да градимо свој свет.
И када остаримо, сећаћемо се свих тих лудорија из младости и због тих догађаја смејаћемо се када
смо у друштву, а плакати када смо сами.
Јелена Здравковић
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ЕКСКУРЗИЈА

Дошао је и тај дуго ишчекиван дан који сви чекамо током целе школске године . Спремали
смо се као да идемо на други крај света, уговарали с ким ћемо да седимо и на ком ћемо спрату да
будемо. Заједно смо одбројавали месеце и дане, а онда је дошао и тај дан...
Брзо, гурајући и саплићући се о своје торбе, смо немирно ушли у аутобус. На наше лоше
изненађење сво узалудно бирање спрата аутобуса пада у воду јер није постојао други спрат. Нисмо
ни кренули а музика се већ чула и доста уморно расположење се претвара у праву журку. На ред
долази и доручак. Мале кесе са сендвичима су се отвориле и разни сокови при отварању испустише
добро познат шиштећи звук. Наш туристички водич је почео да набраја сва места која ћемо обићи.
После неког времена пролазећи кроз разна села видевши свитање стижемо у Крушевац.
У Крушевцу смо сазнали нешто веома очигледно, а то је
да има пуно споменика који су били толико чести да после сваког
семафора обавезно иде и споменик. Близу центра тог града
налазила се лепа мала црква Лазарица у чијој порти су биле и
ископине старог двора Св. Кнеза Лазара. На тој црквици су се
преклапали шарени дезени и прелепе розете. Ту смо се и сликали
са још једним спомеником, спомеником Кнеза Лазара. На самом
излазку нас је поздрављала висока кула са чудним именом, Дон
Жон кула. У наш аутобус улазимо доста задовољни да би после
дужег времена стигли у манастир Љубостињу. Тамо нисмо могли
да сликамо али сви можемо да кажемо да је то најлепши манастир
од свих које смо обишли на екскурзији. Тамо нас је дочекао један
старији човек који чува манастир и пази на старе монахиње.
Манастир изнутра се чува највише што може пошто су га Турци
оскрнавили у потрази за благом кнегиње Милице. Из манастира
смо излазили веома полако, а онда смо наставили пут који је био изузетно дуг, а за то време у
аутобусу досаду смо разбијали гласним смехом. Затим стижемо
на најбољу дестинацију од свих, у Врњачку Бању. Са својим
разредним старешинама смо обишли Мост Љубави. На њему је
било толико катанаца да је чудо што се мост није срушио.
Широки плато се отворио пред нама са свим тим сладоледима.
На уласку у плато дочекао нас је Врабац Шумадинац симбол
Врњачке бање. Ту смо потрошили скоро сав новац на књиге,
маске, беџеве... Повратак у аутобус је био доста болан за све
наставнике јер нико од нас није хтео да оде. Следеће место има
сигурно највећу порту на свету то је манастир Жича у ком смо
посетили једну од многих цркава у целом манастирском склопу,
цркву Вазнесења Господњег заправо ону јарко црвену цркву са
свих оних разгледница. Ту смо одгледали филм о Жичи који је
трајао 5 минута а око цркве по мекој и зеленој трави су се шетале
месирке. Након тог лепог призора одлазимо у Студеницу, један
јако велики, манастир. Поклонили смо се моштима Стевана
Немање и моштима његове жене Ане и његовог сина Стефана. Високи иконостас красио је ову
прелепу цркву. Таман кад смо помислили да ћемо у порти провести цео један сат пред нама се иза
високих зидина указало широко поље. Сви се радосно растрчасмо по свом том пространству на све
стране. Ту су настале и најлепше слике са екскурзије. И тад на сву нашу несрећу крeнули смо у
Јошаничку Бању. Очекивали смо високе хотеле и велика шеталишта а на крају схватисмо да бања
није ништа посебно, један хотел и споменик Милунки Савић.
Након свих тих радосних догодовштина нажалост улазећи тихим кораком у аутобус ми се
враћемо у наш вољени град Прокупље носећи сву ту радост и сећања са собом.
Милутин Милошевић 5/6
Извор
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ЕКСКУРЗИЈА

Најлепше и најдрагоценије место које Прокупље има, како по природним лепотама тако и по
културно-историјским споменицима, свакако је брдо Хисар. Налази се у самом центру града и од
подножја до врха испуњен је занимљивим садржајем.
Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне
средине у Прокупљу недавно је започело акцију
чишћења и уређење брда Хисар. У предиоду од
марта до маја 2013. године радници Јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне
средине обавили су много радова на сређивању
Хисара. Радило се на уређењу стазе која води ка
Југ-Богдановој кули. Стаза је рашчишћена и
проширена, покошена је трава, посечено је шибље
и грање и уклоњено камење са стазе.
На овај начин стаза је постала проходна за све
љубитеље природе који зеле да обиђу Југ-Богданову
кулу, вечитог сведока славне прослости. Радници
Јавног предузећа за заштиту и унапређење зивотне
средине у Прокупљу спровели су и акцију сађења
бреза на брду Хисар. Оне су засађење на простору
око споменика који се налазе на брду Хисар и
посвећене су Раду Драинцу, Божи Илићу и доктору
Алекси Савићу. Брезе су засађене и око чесме, на
делу који је предвиђен за постављање справа за
рекреацију деце као и на делу предвиђеном за
постављање летњиковца и киоска.
Очишћене су и трим стазе, постављене канте и клупе, а циљ је да се брдо Хисар, које има изузетне
културно-историјске споменике, потпуно очисти и уреди.
Ово је само део радова којим предузеће жели да оплемени простор брда Хисар, који је, посебно
лети, изузетно посећен, а према најави, радови ће и у наредном преиоду бити настављени.
Анђела Јевтић 8/6
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ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ

На страницама Извора постоји простор резервисан за представљање талентованих ученика
Основне школе „9. октобар“. У овом броју желимо да вас упознамо са Војиславом Миленковићем,
учеником 6. разреда који је успешан гитариста. Војислав свира гитару од своје шесте године и до
сада је освојио четрнаест диплома и награда, од тога девет првих и пет других места на
такмичењима. Редован је учесних школских приредби и Фестивала дечијег стваралаштва ФЕДЕС.
Жели да постане концерт мајстор, композитор или једном речју комплетан музичар.
Када си пошао у музичку школу?
- Пошао сам са 7 година, упоредно са основном школом.
Да ли си икада размишљао да се определиш за неки други инструмент осим за гитару?
- Не, никада нисам размишљао о томе.
С обзиром да си освојио многе награде, које су ти најдраже?
- Оне које сам освојио у Прокупљу, јер је то ипак моје родно место.
Да ли си учествовао на неким такмичењима ове године?
- Да, учествовао сам на светском такмичењу у Београду и освојио 2. место са 82 поена и на
такмичењу у Лесковцу 1. место са 95 поена.
Да ли ти је породица велика подршка?
- Наравно, породица ме бодри и увек је са мном.
Да ли те је успех променио?
- Није у потпуности, али ме подстиче да успевам још
више.
Да ли успеваш да ускладиш обавезе у обе школе?
- Да, одличан сам ученик и у музичкој и у основној
школи.
Мислиш ли да се такав успех може постићи упорним
радом или је за то заслужан таленат?
- Мислим да се упорним радом може све постићи,
али је осим тога потребна и јака жеља и воља за бављењем тиме.
Ко је први приметио твој таленат?
- Мој отац, Ивица Траиловић, одмах за њим и мајка, Марија Секулић.
Да ли планираш да се тиме бавиш у будућности?
- Да, свакако.
Исидора Лакетић 6/2
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РАЗОНОДА

ОСМОСМЕРКА - ГЕОГРАФИЈА

Мара Јовић 7/1

НАШИ ДРУГАРИ ПРЕПОРУЧУЈУ
1. „Хари Потер“ - Ј. К. Роулинг (књигу прочитало седамнаесторо деце)
2. „Гуливерова путовања“ - Дзонатан Свифт (књигу прочитало петнаесторо деце)
3. „Господар прстенова“ - Ј. Р. Р. Толкин (књигу прочитало цетрнаесеторо деце)
4. „Три мускетара“ - Александар Дима (књигу прочитало дванаесторо деце)
5. „Алиса у земљи чуда“ - Луис Керол (књигу прочитало десеторо деце)
6. „Мали принц“ - Анстоан де Сент Егзипери (књигу прочитало деветоро деце)
7. „Хобит“ - Ј. Р. Р. Толкин (књигу прочитало седморо деце)
8. „Пети лептир“ - Урош Петровић (књигу прочитало шесторо деце)
9. „Бомбоњера за девојчице“ - Кети Кесиди (књигу прочитало петоро деце)
10. „Тајна напуштеног врта“ - Ферехсис Ходзсон Бернег (књигу прочитало троје деце)
11. „Колеџ за принцезе“ - Прунела Бат (књигу прочитало двоје деце)

Следеће књиге прочитало је по једно дете:
„Црни Милутин“ - Зоран Поповић
„Најбоље другарице заувек“ - Кели Мекејн
„Журка за ноћ вештица“ - Џејн Блонд
„Украдене тајне“ - Игинио Страфи
„Срећна звезда“ - Кети Кесиди
„Франкенштајн“ - Мери Шели
„Срце од сладоледа“ - Кети Кесиди
„Чаролија и Флора“ - Регина Бизи
Теодора Средојевић и Сања Милорадовић 5/6
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