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Пред вама је најновији број листа "Извор" који заједно припремају ученици и запослени

Основне школе "9. октобар". Потрудили смо се да вас информишемо о свим важним догађањима

везаним за живот и рад наше школе.

Друга половина школске 2014/1 5. године била је испуњена великим бројем активности.

Након што смо обележавањем школске славе започели друго полугодиште, обрадовали су нас

успеси шахиста на општинском такмичењу.

Месец март смо посветили вршњачкој едукацији али и акцији прикупљања средстава за

уређење учионица путем продајне изложбе честитки. Пошто је акција дала добре резултате,

настављена је у априлу реализацијом Ускршњег вашара.

Излети и екскурзије су резервисани за мај када је поред традиционалних екскурзија

организован излет до археолошког локалитета Плочник.

Будући средњошколци су завршетак школске године обележили матурским плесом док су

љубитељи биљака и животиња помогли одржавање 21 . по реду еколошке изложбе.

Да кренемо редом.. .

Запослени и ученици Основне школе

"9. октобар", у присуству званица, обележили

су школску славу Свети Сава пригодним

програмом и сечењем славског колача.

Овогодишњи колачари биле су Драгана

Ђорђевић, Биљана Стојиљковић и Валентина

Дробњак, професори биологије.

Након наступа хора и Светосавске

химне, присутнима се обратила Љиљана

Вековић, директор школе. Ученици су затим

извели пригодан програм који су припремили

заједно са својим наставницима.

У ОВОМ БРОЈУ

ШКОЛСКА СЛАВА



По први пут ове године такмичење у шаху уврштено је у спортска такмичења у календару

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Велики број ученика од 1 . до 8. разреда је

узео учешће у такмичењу, укупно 75 дечака и девојчица.

Такмичили су се у 4 категорије и све категорије добиле су своје представнике за општинско

такмичење. Након овако великог одзива ученика на школском такмичењу, директорка школе,

Љиљана Вековић, за наредну школску годину планира покретање шаховске секције.

На општинском такмичењу у шаху у ОШ "Н. С. Татко" екипа у саставу Вељко Пауновић, Немања

Николић, Анастасија Стошић и Ненад Митић са наставником Добривојем Перковићем освојила је

прво место.

Појединачно 1 . место у својим категоријама освојили су: Вељко Пауновић 4/4, Анастасија Стошић

5/4 и Јована Цветковић 7/4, 2. место: Немања Николић 5/3, Војислав Миленковић 8/3, Ева

Аџемовић 2/3, Нађа Вукашиновић 4/4 и Анђела Стефановић 6/6, 3 . место: Огњен Станковић 2/3,

Лана Јовановић 1 /1 и Андреа Стојановић 4/4.

ШАХ
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МЕСЕЦ ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

2 Извор

Чланови Ученичког парламента су на

састанцима разговарали о различитим темама,

давали многе предлоге и решења али и

учествовали у разним активностима у другом

полугодишту 2014/1 5. године.

21 . фебруара обележен је Дан матерњег

језика у организацији Стручног већа наставника

српског језика. Ученици су се такмичили у

брзалицама, препознавању стихова, одгонетању

загонетки.

14. марта 2015. године, у организацији

наше школе одржано је Треће међународно

такмичење из енглеског језика „Хипо 2015“, на

коме су учествовали ученици седмог и осмог

разреда ОШ "9. октобар" и ОШ "Р. П. Ћићко".

Последње недеље марта чланови

ученичког парламента припремили су

презентацију "Крактеристике даровите деце" која

је представљена ученицима седмог и осмог

разреда у оквиру акције "Март-месец вршњачке

едукације".

Ученици осмог разреда су се припремали

за традиционални плес матураната на тргу, најпре

су сви заједно изабрали црвене мајице у којима ће

се појавити на плесу а затим су имали и часове

плеса са наставником Живком Величковићем.

29.5.2015 одржан је матурски плес ученика осмог

разреда основних школа у Прокупљу, у

организацији Канцеларије за децу и младе и ОШ

"Н. С. Татко".

Данијела Ђорђевић

АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА

Почев од 17. марта, закључно са 20.

мартом 2015. године, одржана је промоција

"Здравље и ми".

Ученици 7. и 8. разреда промовисали су

здрав живот и здраву исхрану. Уз помоћ и

подршку наставница биологије, Биљане

Стојиљковић, Драгане Ђорђевић и Валентине

Дробњак, у мултимедијалној учионици, на

приступачан и занимљив начин, ученицима

виших разреда приказане су предности здраве

хране за организам у развоју, као и све замке

"брзе хране" сакривене у атрактивним

паковањима и рекламама.

Презентација је радо прихваћена и

пратио ју је и у њој учествовао велики број

ђака и неки наставници. Постављана су питања

у вези са темом и презентација је баш у тој

активности ученика потврдила свој циљ.

Биљана Стојиљковић

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЕ
ИСХРАНЕ

НАГРАДА ЗА УЧЕСНИКЕ
НА ТАКМИЧЕЊИМА
11 . јуна 2015 године, организован је

једнодневни излет до Ђавоље Вароши за

ученике наше школе који су остварили

запажене резултате на такмичењима. У пратњи

ученика биле су наставнице Драгана Ђорђевић

и Виолета Николић.

Драгана Ђорђевић



Тим за Професионалну оријентацију наше школе у сарадњи са Вршњачким тимом за

Професионалну оријентацију, одељенским старешинама 7. и 8. разреда, наставницима ликовне

културе и наставницима ТИО успешно је реализовао план и програм Професионалне оријентације

предвиђен за школску 2014/2015. годину.

У оквиру месеца вршњачке едукације у периоду oд 9. до 13. марта 2015. године у

мултимедијалној учионици реализовано је предавање на тему ,,Занимања жена кроз историју”.

Овом активношћу обухваћени су сви ученици шестог, седмог и осмог разреда који су испратили

положај жена од XIX века до данас.

У месецу априлу настављамо са низом активности. Расписан је и реализован Ликовни

конкурс под називом ,,Ја за десет година”. Ученици наше школе су били веома активни и

креативни, те су различитим техникама представили жељена занимања. Њихови радови су

изложени у холу школе, а најбољи награђени.

Ученицима 7. разреда презентоване су професионалне области ,,ЗАНАТИ”. У трећој

недељи априла уживали су у лепотама ,,УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА”, упознали ,,САВРЕМЕНЕ

ЗАНАТЕ” и имали прилику да виде давно заборављене ,,СТАРЕ ЗАНАТЕ”.

У периоду од 27. до 30. априла 2015. годинe ученицима 8. разреда презентоване су средње

школе нашег града. Техничка школа ,,1 5.мај”, Медицинска школа ,,Др Алекса Савић”,

Пољопривредна школа ,,Радош Јовановић Сеља” и Гимназија у Прокупљу са локацијама и

образовним профилима представљене су на постерима и у виду презентација.

Последњег четвртка у априлу са групом девојчица 8. разреда посетили смо Сектор за

ванредне ситуације-одељење у Прокупљу и упознали за сада типично мушко занимање-ватрогасац.

Тиме смо обележили ,,Дан девојчица”, слушали предавања наших домаћина и упознали са

условима рада и опремом коју користе у ванредним ситуацијама.

У оквиру акције Дани отворених врата, у месецу мају ученици 8. разреда посетили су већ

поменуте средње школе, конкретно се упознали са образовним профилима и посматрали стручну

праксу која се одвија у њиховим кабинетима. Ученицима и родитељима смо поделили

информативне летке са свим потребним информацијама о предстојећем упису у средње школе.

Циљ ових спроведених акција је оснаживање наших ученика за успешан избор будућег занимања.

Драгана Обрадовић - Стаменковић

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
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Ученици шестог разреда су 19. априла 2015. године у седам сати ујутру, што им тог јутра

није било прерано кренули пут Крагујевца.

У Крагујевцу смо посетили музеј Шумарице. Сазнали смо причу о страшном догађају и

великом злочину који су Немци починили над Србима, стрељање на хиљаде Срба. Већину ученика

погодило је сазнање да су стрељани и недужни ђаци. Видели смо личне ствари стрељаних и поруке

које су оставили најдражима. Обишли смо парк-музеј и видели споменике које су урадили вајари из

читаве бивше Југославије.

Путујући тако, и путем и у мислима, стигосмо у Тополу, родни крај чувеног вожда

Карађорђа. Обишли смо Карађорђев конак и видели личне ствари његове и повеље из Првог

српског устанка. На Опленцу смо разгледали цркву цветог Ђорђа и Петрову кућу. Били смо

одушевљени фрескама и гробницом читаве династије Карађорђевића. У Горњем Милановцу смо

посетили музеј у Такову и сазнали нешто више о Обреновићима, о Другом српском устанку и

видели барјак с којим су кренули у бој .

Било је прелепо. Сунчан дан и добро расположење учинили су да и ову екскурзију памтимо

дуго, бар до следеће у седмом разреду.

Тешки подочњаци и тешке торбе. Заправо то су први симптоми екскурзије седмог степена. А

какав је то седми степен ? Седми степен екскурзијатитиса обухвата дводневну еуфорију и

неиспаваност. Звучи лоше али уопште није.

Него вратимо се на оне подочњаке и торбе. Сада сви они улазе еуфорично у аутобус, ту

прелепу творевину на 4 точка. Сада, наравно, све разредне старешине опомињу да пре Ниша ништа

не отварамо, грицкалице, сокове или било шта друго јестиве природе.

Прва дестинација овог пута излечења је Феликс Ромулијама, царски град. Велика врата тог

величанственог утврђења су отворена пред нама. Овим путем је ходала царица мајка. Архаичне

зидине, бели стубови и подни мозаици су опчињавали. Мада морам да признати да је овде

најпосећенији објекат био ипак тоалет.

Затим, опет се скупљамо и идемо на пут. Време нас је послужило и брзо смо стигли у

Неготин. Ту смо посетили музеј и куће Вељка Петровића и Мокрањца. Након тога смо имали сва

сата да обиђемо све неготинске радње кинеске робе, као и све кафиће у ужем центру града. Неготин

је заиста најлепши град који смо обишли, пун старих грађевина из различитих периода.

После Неготина смо отишли и у Кладово, леп градић на Дунаву, а касије и у хидро-

електрану Ђерап, бетонску громаду. Тамо нас је дочекао и пријатан водич.

Након Ђердапа стижемо и на најишчекиванију дестинацију - хотел. Хотел није био

најчистији, али је журка поправила целокупан утисак.

Сутрадан, уморни од журке, одлазимо из хотела и идемо правац - Лепенски вир. Све нас је

фасцинирала апстрактна грађевина у којој се чувају остаци давно изумрле цивилизације. Након

обиласка куће наше сликарке Барили, окрепили смо се на ручку у Пожаревцу.

Убрзо смо кренули и на Сребрно језеро где је свима било пријатно. На нашој последњој

дестинацији у Смедеревској тврђави били смо очарани високим зидинама средњевековног

утврђења. Уморни смо се вратили у Прокупље пуни лепих утисака.

КАКО ЈЕ ЛЕПО ПУТОВАТИ СА ВРШЊАЦИМА...
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Током протеклих ексурзија посетили смо разна места. Посетили смо Јагодину, Ниш,

Сокобању, Београд.. . али ове године је било најзанимљивије јер смо посетили манастире. Ујутру

смо били веома нестрпљиви и једва смо чекали да стигнемо. У аутобусу смо се већ разбудили уз

гласну музику. Забављали смо се, а нисмо ни слутили да смо у близини Крушевца. Када смо стигли

у Крушевац видели смо пуно цветних, раскошних паркова који су имали веома високо дрвеће. Из

Крушевца, отишли смо у Врњачку Бању. Тамо смо посетили ,,Мост љубави" који је препун златних

катанаца, који су се пресијавали у поточићу који је жуборио испод мостића. Ту смо купили

сувенире, за које сам сигурна да је уложено много труда. Затим смо отишли до манастира

Љубостиња. Љубостиња је један врло леп манастир који је намењен женама. Ту смо добили неке

веома занимљиве податке из прошлости. Толико нам је било забавно да смо једва чекали да видимо

следећи манастир. Затим смо обишли манастир Жича који је имао дугачак улаз, али ипак је вредело

јер је манастир веома леп. Ту смо такође купили сувенире. После тога смо обишли манастир

Студеница. Док смо били у Студеници, један монах нам је испричао када је манастир изграђен, чија

је то задужбина, док смо ми са пажњом слушали. Сазнали смо такође, да је манастир добио име по

реци Студеници, која је била јако студена.

Јако смо се забавили на путу, а када смо стигли Прокупље, било нам је јако жао, али ипак

најлепши је осећај када си у свом граду.

Коначно и ти дани дођоше, тродневна екскурзија, путовање, лудовање и уживање са

вршњацима уз обилазак културно-историјских знаменитости.

Фрушка Гора и обилазак манастира Хопово и Крушедол били су за све нас прави изазов.

Шта рећи о Сремским Карловцима, Саборној цркви, Гимназији у којој влада мир, тишина и која

заиста представља ризницу знања које је смештено у предивној библиотеци.

Палићко језеро је за многе био недосањан сан. Тог дана смо сви досањали и одсањали своје

снове. Плаветнило неба стапало се са пространим плаветнилом воде Палића. Вечерње журке у

хотелу, дружење уз песму и шалу до зоре свакако ће остати урезани дубоко у срцима свих нас. Тих

вечери присећали смо се првих, несигурних корака у петом разреду. Смејали смо се тадашњој

стидљивости, повучености и страху који је владао. Размишљали смо о матурској вечери, скором

растанку тако да је и која суза канула из очију најемотивнијих.

Трећег дана смо обишли Петроварадинску тврђаву, једну од најтајанственијих тврђава на

Дунаву у овом делу Европе. Такође, Царска бара је представљала освежење за све нас.

Пуни утисака, жеље за поновним заједничким путовањем стигли смо у Прокупље. Сада,

наравно, увелико размишљамо о матурској вечери и пријемном испиту који је пред нама.

Теодора Стевановић 5/6, Милутин Милошевић 7/6,

КАКО ЈЕ ЛЕПО ПУТОВАТИ СА ВРШЊАЦИМА...

Извор 5



АНГАЖОВАНО ЗА УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА

6 Извор

Месец март је месец вршњачке едукације. Прва у низу акција била је продајна изложба

осмомартовских честитки. Изложба је одржана 6. марта 2015. године. У овој акцији су учествовали

сви ученици од 1 . до 5. разреда. За продају честитки били су задужени ученици из Дечијег савеза.

Цена једне честитке била је симболична али су прикупљена одређена новчана средства која ће бити

употребљена за уређење учионица.

По први пут, 8. априла 2015. године, у нашој школи приређен је Ускршњи вашар у

организацији професора разредне наставе, Дечијег савеза и професора ликовне културе.

На вашару су изложена ускршња јаја, шарене корпице и разне креативне рукотворине које су

дело ученика од 1 . до 4. разреда. За продају на вашару били су задужени ученици 4., 6. и 7. разреда.

Они су својим осмесима промовисали шаренило штанда и привлачили пажњу бројних родитеља,

деце и наставника који су куповали и на тај начи донирали новац који ће бити употребљен за

уређење учионица.

Слободанка Трифуновић

Продајна изложба честитки

Ускршњи вашар



Прва љубав заборава нема. Тако кажу одрасли, а да ли је тако ја стварно не знам

Волела бих да моја прва љубав буде вечна, искрена, најбоља и највећа. Још сам мала да бих желела

и мислила другачије. Али сваке ноћи пред спавање размишљам о два ока плава која бих желела да

ме гледају још дуго, дуго, до краја живота, па и тада. Народ прича да када неко види звезду

падалицу треба да замисли жељицу. Моја жеља је увек иста. Желела бих да ме та два ока плава и

дубока гледају вечно. Волела бих да са мојом првом љубави делим парче торте на два дела, гумицу

за брисање на два дела, па чак и милку чоколаду са целим лешницима.

Љубав је као бајка која се чита целог живота и нема јој краја.

Анастасија Марин 6/5

* * *

Нема ниједног човека на овом свету који не поседује љубав, код неког је толико дубоко

сакривена да чак ни та особа не зна да она постоји док из других особа просто пршти јер нема

више места у свом малом срцу.

За мене је љубав осећање од кога те подилазе жмарци и које увек како дође тако и оде,без

речи и са великом тугом. Као мала седногодишњакиња дуге косе и усправног држања, волела сам

да трчкарам ѕа лептирима, бубамарама и још мноштвом таквих инсеката, увек сам била са великим

осмехом на лицу, без брига шта ће се десити. До тада знала сам само за љубав према својој

породици док нисам њега срела,по први пут сам осетила да се нешто чудно дешава са мном, ноге су

ми дрхтале као да немају подлогу на којој стоје већ да лете високо по лепом плавом пространству.

Био је то дечак црне косе са пегама по лицу које су покривале његове румене образе и мали нос,

недавно се доселио и већ се са свима спријатељио. После школе одлазила бих до његове куће и

преко ограде га тајно посматрала јер нисам имала храбрости да му приђем јер би се одмах

успаничила и побегла. То је трајало неколико месеци, он се радовао а ја сам га посматрала и

туговала. После неког времена и овоме је дошао крај . Једног јутра његова породица и он спаковали

су ствари и одселили се. Била сам веома тужна и несрећна, сви су бринули за мене а мене је то брзо

прошло и наставила сам ,,нормалан'' стари живот.

Мислим да се човек не треба везивати за ствари које нису вечне и због којих ће касније

туговати, оно што се једном изгуби више се не враћа.

Александра Јокић 6/5

Извор 7

МОЈА ПРВА ЉУБАВ



МОЈЕ УСПОМЕНЕ И СЕЋАЊА
Често гледам албуме са сликама и радо се сећам свих доживљаја који су сваки на свој начин

оставили неки печат на мене, али ми увек један исти доживљај одвлачи пажњу.

Највише ми је остао у сећању доживљај када сам са својим родитељима била на Белом

Камену неколико дана у нашој викендици где смо ишли у опсерваторијум. Тај дан је био прелеп.

Време је било сунчано и јако топло. Цео дан смо се шетали по шуми и ишли на базен, где нам је

било много лепо али смо мој брат и ја ипак једва чекали вече да одемо у опсерваторијум и

посматрамо ведру летњу ноћ. Када смо стигли, били смо пресрећни. Испред нас се налазио огроман

телескоп којим смо сваку планету детаљно могли видети. Како се телескоп померао, осећала сам

као да се крећем по небу и по осталим планетама. Звезде су изгледале прелепо а месец је изгледао

као кришка сира. Мени се највише допао Сатурн, чији је прстен сачинјен од малог светлуцавог

камења. Тамо је било много људи који су као и ми били одушевљени.

Овај доживљај представља једно прелепо искуство у мом животу и никада га нећу

заборавити.

Нађа Словић 6/4

Често лежим у својој соби и размишљам како би ми детињство пролазило без сећања на

успомене и доживљаје…

Мој дечији свет не би био обојен шареним бојама, бећ би био пун сивила и туге, не би било

радости и дечије граје, а на лицу ми се не би појављивао осмех. Када се сетим шта сам све

доживела просто не могу да не праснем у смех, јер су сви ти доживљаји сами по себи смешни.

Успомене и доживљаји су део мог детињства и оно без њих не би било исто.

Успомене су за мене врло бажне и не могу их чувати у некој кутији чак и ако то желим. Ја

своје успомене чувам дубоко у свом срцу.

Лана Коцић 5/6

Моја најдража успомена је када сам научила да скијам. За ту успомену сам јако везана јер

сам тад стекла ново искуство.

Тог дана отишла сам са родитељима, сестром, другарицом и њеном породицом на скијашку

стазу. Пошто су моја другарица и њен брат већ знали да скијају, одмах су стали на скије. Тата ме је

питао желим ли и ја да пробам. У почетку сам то одбијала али сам се предомислила. Изнајмили смо

скије и сву потребну опрему и пронашли инструктора са којим ћемо учити, односно јаћу учити, а

моја другарица обнавлјати. Када сам први пут стала на скије, морам да признам да сам осећала

страх, али у исто време и узбуђење јер ћу научити нешто ново. Родитељи су нас оставили саме са

инструктором. Спустали смо се на малим стазама и ја сам непрестано падала, али инструктор ме је

увек охрабривао и подстицао да се још више трудим. На крају дана, одвео нас је на једну мало већу

стазу. Спустила сам се и осећала се предивно. Када смо кренули кући инструктор ми је рекао:

„Биће једног дана велики скојаш од тебе.“. У том тренутку та реченица је мени значила више од

било чега. Већ сада како време пролази и ја сам све боља и спустам се и низ најстрмије стазе, али

увек осетим мали страх. Једном приликом сам пала и тата ми је рекао да је сваки шампион једном

био почетник.

Мом тати бићу увек захвална јер ме увек мотивише за бољи рад. Његова подршка ми увек

пуно значи.

Тијана Миљковић 6/4

8 Извор



САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА
Била je oвo завршна година пројекта ,,Сачувајмо од заборава“ коју су успешно од самог

почетка до краја спровеле у дело чланице Кола Српских Сестара из Републике Македоније, у

сарадњи са својим сестрама по колу, из Србије. Сврха овог пројекта је да се сачува од заборава

група старих заната који су били оличење Српског народа у прослости. Посебан циљ је био да се

сачува спрски језик, у делу Македоније, у којем живи велики део Српског становништва, као и

културно историјско наслеђе. Сам пројекат је био више и од примарних циљева, јер је са посебним

осећањима и приступом организатора постигао много, створивши право другарство између

ученика из Македоније и ученика из Србије, односно деце из Пожаревца и Прокупља. Како је ово

пројекат који је трајао четири године, и у овом периоду, деца из Македоније су била два пута

домаћини. Прошле године је наша школа била домаћин а ове године се дружење наставило у

Пожаревцу, тачније у ОШ „Краљ Петар Први“.

Првог дана дружења, ученици су имали задатак да представе своју школу као и поставку

заједничке изложбе предмета старих заната које су израдили у сарадњи са својим менторима. Цео

програм је био заокружен рецитацијама, скечевима, песмама као и хором школе домаћина.

Други дан је био дан упознавања ученика са културно историjским садржајем града. Музеј

сликарке Милене Павловић Барили је свакако остави траг на младе креативне ученике, као и

Народни Музеј града Пожаревца. Градоначелник Пожаревца је угостио директоре школа, менторе

као и ученике у свечанoj сали градске куће. Том приликом се обратио гостима и захвалио

организаторима на очувању традиције и пожелео добродошлицу. Дружење се завршило у

просторијама школе домаћина где су додељене захвалнице свим учесницима као и школама

учесницама овог пројекта. Крај пројекта је био емотиван за све јер су се родила права и искрена

пријатељства између ученика из Македоније и Србије .

Овим пројектом се показала воља и жеља да се не заборави велики део заната, као и жељa зa

oчувањем од заборава, a и у сврху преношења на неке нове генерације.

Бранко Вукајловић
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ЧАС ИСТОРИЈЕ У ПЛОЧНКУ
Ученици наше школе, њих 53, у пратњи 5 наставника посетили су археолошки парк

Плочник. Тамо су били гости Народног музеја Топлице у оквиру националне манифестације

"Музеји Србије". Том приликом су се ученици упознали са свакодневним животом и радом

неолитских људи. Имали су прилике да кроз радионице виде какав је живот био пре 7.500 година.

Отишли смо и вратили се возом, као у добра стара времена. Пуни смо лепих утисака.

Видели смо како се некада млело жито и како се правио хлеб, како су ткали одећу, топлили метал и

правили керамику.

Овај излет потврдио је правило да се много лакше и лепше учи уз дружење, а само путовање

је дало додатну драж. Сви се надамо да ће овакви часови историје постати традиција наше школе.

Славица Миленковић.




