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О ШКОЛИ

Основна школа „8. октобар“ основана је септембра месеца 1971. године. Школа се налази
у строгом центру града, у Улици Марка Орешковића бр. 2. У свом саставу има и подручну
школу (издвојено одељење) у Конопници - најстарија школа на подручју општине
Власотинце (почела са радом 1866).
Школу похађају 854 ученика од првог до осмог разреда, распоређена у 35 одељења
разредне и предметне наставе. Поред ученика из ужег градског језгра, школу похађају и
ученици из реона са десне обале реке Власине и ромског насеља у Власотинцу.
Укупан број запослених је 67,44. Настава се одвија у два полугодишта, уз поштовање
школског календара Министарства просвете и науке за текућу школску годину.
Ученици наставу похађају у две смене - парни и непарни разреди (са променом смена на
месец дана), док се настава у подручној школи у Конопници одвија у једној смени.
Годишњим планом рада школе и осталим педагошким и законским документима планира
се реализација циљева и задатака основног образовања и васпитања свих области рада.
Успех и постигнућа ученика, резултати на такмичењима и смотрама, завршном
испиту редовно се анализирају на стручним, управним и саветодавним органима школе.
За нашу школу влада велика заинтересованост родитеља, тако да школу похађају деца
из различитих делова града. Уз стално унапређивање квалитета образовно-васпитног
рада, велика пажња поклања се безбедности ученика, очувању и унапређењу услова рада.
Ми смо школа која се поноси годинама и традицијом, младошћу и знањем својих бивших и
будућих ђака и увек смо окренути будућности.
Више о школи може се сазнати на сајту школе: http:www.os8oktobar.еdu.rs
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Помоћно-техничко особље

Лена СТАНКОВИЋ- радник на одржавању хигијене
Гордана МРШИЋ- радник на одржавању хигијене
Горица НИКОЛИЋ – радник на одржавању хигијене
ВиолетаМИТРОВИЋ- радник на одржавању хигијене
Снежана РИСТИЋ – радник на одржавању хигијене
Соња СТЕФАНОВИЋ – радник на одржавању хигијене
Лидија ЂОКИЋ – радник на одржавању хигијене у истуреном одељењу у
Конопници

Бојан ЖИВКОВИЋ - домар
Данијел МИЛАДИНОВИЋ - ложач
Јасмина МИЛЕНКОВИЋ - сервирка
Оливера БОЈАЏИЋ - сервирка

Септембар 2018. године

ДОБРО ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ!
Добро дошли мали ђаци,
Добро дошли сви прваци,
Нек ван сваки нови школски дан,
Буде леп и насмејан.

Школа претвара ђаке
прваке у паметне и зреле људе,
Великог је срца,
па за нове ђаке мора места да буде!

Добродошлица првацима

Приредба добродошлице првацима

Школа за 21.век
Основна школа „8. октобар“ је једна од 15 школа у Србији, које су у петак, 7. септембра
постале део пилот пројекта „Школе за 21.век“. Директорима школа су том приликом помоћник
министра просвете Саша Стојановић и директорка Британског савета Клер Сирс уручили микро
бит уређаје помоћу којих ће ученици моћи брзо и лако да савладају програмирање.
„Пилот пројекат „Школа за 21. век“ је пројекат који подржава развој капацитета школе како би
омогућили ученицима да стекну кључне вештине критичког размишљања решавања проблема као и
дигиталне писмености које су од суштинског значаја за остваривање позитивног доприноса култури
и привреди 21. века. Нашој школи је додељено 30 микро бит уређаја и едукација запослених. Едукација
ће се реализовати за 10 наставника у нашој школи“, рекла је Светлана Коцић, директорка.
Иначе, пројекат „Школа за 21. век“ је пројекат регионалног карактера у који је већ било укључено
десет школа из Србије, а чији је циљ развој дигиталних вештина, вештина решавања проблема и
критичког размишљања.

Европски дан језика
26. септембра се широм Европе обележава Европски дан језика.
Корисно је и важно знати стране језике,
али њих можете научити само ако добро знате матерњи језик.
У нашој школи Европски дан језика обележен је изложбом
на којој су представљени европски језици,
култура и знаменитости европских земаља.

САРАДЊА ГЉИВАРСКОГ ДРУШТВА ,,РУЈНИЦА“ И ОШ ,,8.
ОКТОБАР“

Октобар 2018.године

Дечја недеља
1 – 7. октобар 2018.

,, Моје је право да живим срећно и здраво”
Након упознавања са Конвенцијом о правима детета и акције Деца – деци, данас је у Основној
школи „8. октобар“ настављен програм активности везаних за Дечју недељу. У парку у центру града
ученици првог разреда делили су пролазницима воће и поруке везане за улогу родитеља и свих одраслих
у смањењу насиља и његовој превенцији.
Овом акцијом школарци су са својим учитељима и стручном службом, поред позива на друштвено
одговорно понашање и заједничко деловање школе, родитеља и деце у том процесу, подсетили да
живети здраво значи и здраво се хранити. Богатим плодовима јесени у овом сунчаном октобарском
дану даривали су пролазнике.

Заједнички квиз знања ОШ ,, 8. oктобар“ и ОШ ,,Синиша
Јанић“

Игре без граница за ученике првог разреда и квиз знања за родитеље

Литерарни и ликовни конкурс поводом Дана школе
Награђениученици
Разредна настава:
Литерарни радови:
1.
2.
3.

Ликовни радови:

Ивона Ђорђевић III/2 ( I место )
Лана Раденковић II/2 ( II место )
Љубица Ђокић I/4 (III место )

1.Млађан Младеновић III/3 ( I место)
2. Анастасија Лепојевић IV/1 (II место)
3. Лара Коцић II/1 ( III место)

Предметна настава:
Литерарни конкурс:
1.
2.
3.
4.

Михаило Момчиловић
Николина Стевановић
Катарина Анђелковић
Александра Ивановић

V/2 (I место)
VIII/3 (II место)
VIII/3 ( III место)
V/3 (III место)

Ликовни конкурс:
1. Александра Митов VI/1 (I место)
2. Миливоје Стојковић VI/3 ( II место)
3.Милош Димитријевић VII/3 (III место)

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ
Унашој школи приређена је свечаност којом је обележен Дан школе. Поред ученика и
наставника школе свечаности су присуствовали представници локалне самоуправе, директори
основних и средњих школа са подручја власотиначке општине, представници установа и предузећа,
пријатељи и добротвори школе. Госте, ученике, њихове родитеље и своје колеге поздравила је
директорка школе Светлана Коцић, истакавши:
„Ове године по 47. пут обележавамо Дан наше школе, без мало пола века. Пут није кратак,
али није лако да једна школа постане запажена по својим резулатима, наградама, успесима
који се нижу на свим пољима, броју ученика, а пре свега броју пријатеља које је школа стекла и
изнедрила на свом путу развоја. Познато је да су овој школи припадали ученици који су данас
истакнути интелектуалци, пословни људи, спортисти, поштени грађани. Људи вас оцењују на
основу вашег рада, достигнућа, на основу вашег труда, рада, умења и знања. А човеку срећу
доноси оно што постигне својим трудом и својим знањем. Сви смо се залагали тежећи ка
заједничком циљу. Зато хвала свима на достојанственом представљању своје школе Свечану
атмосферу употпунио је пригодан колажни програм који су за ову прилику приредили чланови
школског хора и драмске секције са својим наставницима.
И ове године директорка Светлана Коцић уручила је награде победницима литерарног и ликовног
конкурса који су били расписани поводом Дана школе.
На крају програма гости су имали прилику да погледају изложбу ученичких радова. која је
постављенау холу школе.

Прослава дана школе

Уважени гости присуствовали су представи поводом дана
школе и обишли изложбулитерарних и ликовних радова.

Представници Ученичког парламента, ученици 8. разреда, били
су гости председника Општине Власотинце, Зорана Тодоровића у
оквиру обележавања Дечје недеље.Они су, заједно са својим
вршњацима из ОШ ,, Синиша Јанић“ са председником општине
разговарали су о реконструкцији школа, фискултурним салама,
реновирању биоскопа, спорту, екологији, али и о учењу и важности
образовања.

ОКТОБАРСКА НАГРАДА

Поделом октобарских признања, 9.10.2018. године у Власотинцу је обележен Дан
општине. Октобарско признање диплому „10. октобар“ добила је директорка ОШ
„8.октобар“ Светлана Коцић.

МЕСЕЦ СОЛИДАРНОСТИ
Прегршт предивних, оригиналних, уникатних честитки са топлим порукама,
како то само деца умеју, припремили су вредни ученици наше школе заједно са
својим учитељима као поклоне корисницима Геронтолошког центра у знак
солидарности поводом обележавања месеца солидарности са старијим особама.

Предавање о рециклажи
Recаn Фондација за рециклажу лименки за пиће и Удружење „Власинска вила“
организовали суу нашој школи предавање на тему рециклаже алуминијумских лименки.
Циљ ових предавања је повећање свести о заштити животне средине и указивање на
потребу за рециклирање лименки.

ПОСЕТА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА СЛУЖБИ
СТОМАТОЛОГИЈЕ
Чланови Ученичког парламента Основне школе „8. октобар“ данас су посетили Дечју службу
стоматологије и уручили књиге које су у школи прикупљене током акције Деца – деци.
„Током октобра, месеца књиге, имали смо бројне активности којима смо књиге приближавали деци.
Овог пута одлучили смо да се придружимо акцији Службе дечје стоматологије и да им помогнемо да
обогате своју малу библиотеку новим књигама, школском лектиром, сликовницама, бојанкама, како
би најмлађим пацијентима што боље осмислили време док чекају преглед и ослободили се страха од
зубара“, истакла је професорка Јелена Ђокић.
Захваљујући се хуманим ђацима и њиховим наставницима, директорка Дома здравља Милена
Станковић Митровић је подсетила на спремност свих упослених у служби да простор уреде,
оплемене, прилагоде деци.
„Пријатно смо изненађени што је Ученички парламент из школе „8. октобар“ препознао нашу
потребу да деци олакшамо време чекања јер наши мали пацијенти често долазе са боловима. Иако
њихова стања углавном нису ургентна и прегледе заказујемо, дешава се да нам на интервенцију
долазе деца са боловима. Такве пацијенте примамо по приоритету. Уређена чекаоница и књиге којим
могу да прекрате време чекања помажу да најмлађи пацијенти забораве страх који често осећају док
чекају наш преглед или интервенцију“, истакла је директорка Милена Станковић Митровић.
Парламентарци су послужени јабукама које су симбол здравља.
Током разговора са малим пацијентима професорке Јелена Ђокић и Ивана Цекић су истакле значај
дружења са књигом и деци поклониле књиге.
„Важно је да једни другима дарујемо лепу реч, да једни другима поклањамо књиге, да читамо јер се
тако увећава радост живота, долази до истине, богати живот“, сложили су се данас сви учесници
ове лепе акције.

Сајам књига у Београду
Међународни београдски сајам књига, најрепрезентативнија
књижевна манифестација одржан је од 21. до 28. октобра.
Директорка Светлана Коцић, помоћник директора Жаклина
Ђикић заједно са учитељима и наставницима посетили су сајам
и представили нашу школу као једну од десет најбољих у Србији.

Час за углед
На Едукином конкурсу ЧАС ЗА УГЛЕД 4, наставник физике у нашој школи,
Драган Голубовић, освојио је двоструко прво место. Његов час „Сила потиска у
течности и у гасу” награђен је првим местом у предметној настави, као и часом за
углед међу радовима конкурисаним из предмета физике.

Новембар 2018.године
Дан просветних радника
Дан просветних радника обележава се 8. новембра односно на дан
Митровдана, за који се верује да је дан рођења Вука Караџића
(непоуздани дан рођења). Идеја о дану наставника настала је у
Индији 1962, а од 1994. године, одлуком УНЕСКО-а дан
просветних радника прихваћен је широм света.
Ово је идеална прилика да просветни радник промовише своју
професију јер они држе кључеве боље будућности за све!

.

Дан примирја у Првом светском рату
Дан примирја у Првом светском рату обележава се сваке године 11. новембра
у знак сећања на примирје потписано између савезника и Немачке, које је
означилоуједно и прекид непријатељства и крај рата.
Овај датум проглашен је као национални празник у многим савезничким
земљама, у знак сећања на страдале током рата. Примирје између савезника
и Немачке потписано је у железничком вагону у Компијену, Француска.
Прекид непријатељства званично је ступио на снагу 11. новембра
1918.године.

Наталијина рамонда

ФЕСТИВАЛ ХРАНЕ
Чланови Ученичког парламента заједно са ученицима трећег разреда и њиховом
учитељицом Биљаном Милтеновић били су део данас одржаног Фестивала хране
,,Укуси југа''. Ученици су учествовали у радионици припремања хране, као и у
извиђачким играма, које су нас подсетиле на значај природе.

У организацији Ученичког парламента за ученике 7. и 8. разреда,
Игор Јурић, отац трагично страдале Тијане Јурић, одржаоје
радионицу ,,Тијана клик“. Овај едукативни пројекат Фондације
,,Тијана Јурић“ има за циљ едукацију ученика основних школа,
родитеља и просветних радника о безбедној употреби интернета и
његовој злоупотреби од стране малолетника, као и о злоупотреби
интернета над малолетницима.

Оснивач фондације ,,Тијана Јурић“, Игор Јурић, одржао је
трибину ,,Украдена безбедност“ намењену родитељима, која говори о
безбедности деце – о педофилији, трговини људима, злоупотреби
интернета и сектама.Намењена је родитељима који немају прилику да
се често информишу о свим опасностима које вребају децу у школи, на
улици и на интернету.
Захвални смо Игору Јурићу на његовој борби да превентивно делује како
би се побољшала безбедност наше деце.

Песнички час
Поводом 26. Песничког часа – учитељству у част у спомен Даници
Горуновић Тасић, у организацији Културног центра у Власотинцу,
овогодишњи

учесници:

Драгомир

Ћулафић,

Славка

Грујичић

и

Бранимир Росић посетили су нашу школу.
Добродошлицу песницима пожелели су ученици поздрављајући их
њиховим стиховима. Ученици су још једном подсетили да постоји
место у Србији које на овај начин спаја учитеље, песнике и децу, да
Песничком часу присуствују песници који својим стваралаштвом
подсећају младе колико је важно да се развија љубав према књизи.

Дан толеранције
Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNЕSCО)
установила је 16.новембар као Међународни дан толеранције, 1995. године. То је дан
који све на свету подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас.
„Толеранција представља прихватање различитости у најширем смислу и свест да
свако људско биће заслужује поштовање. То није израз слабости, попустљивости
нити је негативна особина. Толерантна особа је она која се држи својих уверења,
али и прихвата чињеницу да и други имају право на своје мишљење као и право да
буде оно што јесте. Толеранција се мора учити, као што морамо научити и како да
сукобе мирно решавамо, јер су они саставни део живота свакога од нас. Сви заједно
треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на
стварању отвореног и толерантног друштва које уважава различитост и свима
пружа једнаке шансе и могућности.“

Школа за ,,21.век“
У оквиру пројекта ,, Школа за 21. век“, наставници наше
школе били су гости ОШ ,,Љупче Николић“ у Алексинцу.

У нашој школи реализован је семинар ,,Од школске приредбе до позоришне
представе" . Семинару су присуствовали професори српског језика, професори
разредне наставе и васпитачи. Реализатори семинара су: Душан Благојевић, Зоран
Илић, Золтан Фридман и Миодраг Крчмарик.

У нашој школи реализован је семинар ,, Предузетништво – од идеје
до реализације“.

Фестивал сценских минијатура
На Фестивалу сценских минијатура, одржаном у Лесковцу, ученици ОШ
"8.октобар" представили су се трима представама - Акробатика, Чик погоди
зашто су се посвађала два златна брата и Све док срце куца. На поменутом
фестивалу наши ученици су освојили две појединачне награде -Павле Марковић,
ученик 4. разреда за сценско-акробатски наступ и Петар Вељковић, ученик 7.
разреда за главну мушку улогу.

Дан Копнене војске
У оквиру вишедневног обележавања Дана Копнене војске и Дана пешадије и стогодишњице
победе у Првом светском рату, а у славу и част предака и јунака са Цера, Колубаре и
Кајмакчалана, данас су у Власотинцу припадници Копнене војске приредили тактичко –
технички збор у СРЦ „Власина“. На овој манифестацији су, након уметничког дела програма,
извели показну вежбу и представили део опреме и наоружања.
У уметничком делу програма настпупили су Војни оркестар из Ниша, под руководством
капетана Дејана Ђорђевића и Војни фолклорни ансамбл „Шајкача“, под уметничким
руководством Маријане Цветковић Кесар.
Припадници Војске Србије су извели показну вежбу током које су демонстрирали борилачке
вештине, показали су део опреме падобранских и извиђачких јединица, јединица Војне полиције и
рад војних службених паса на откривању експлозивних направа и психоактивних супстанци.
Оваквим манифестацијама ове године су у многим градовима југоисточне Србије спојене
прославе два велика празника, 16. новембар – Дан најмасовнијег рода Војске Србије и
стогодишњица од завршетка Великог рата. Симболично је показана повезаност грађана и
припадника Војске Србије.
Учесници програма пренели су грађанима Власотинца поздрав команданта Копнене војске
генерал-потпуковника Милосава Симовића.
Ученици седмог и осмог разреда наше школе са својим наставницима присуствовали су
скупу и подржали ову манифестацију.

Семинар ,, Рехабилитације путева и унапређивање
безбедности деце у саобраћају“
У нашој школи реализован је семинар ,, Рехабилитације путева и
унапређивање безбедности деце у саобраћају“.

Фестивал науке
Амбасадори науке
Основна школа „8. октобар“ је једна од 11 основних и средњих школа, која је на недавно
завршеном Фестивалу науке добила плакету „Амбасадор науке“. Признање у виду повеље добиле
су и основне и средње школе из Београда, Крагујевца, Пожеге, Ниша, Тутина, Љига и Лесковца.
Поред дипломе, ученици и њихови ментори награђени су специјалним значкама амбасадора науке
Фестивала науке 2018.
„Искрено се радујем успесима које су наши ученици и професори постигли. Више година уназад
учествујемо на фестивалима науке а циљ ових фестивала је да се подржи наука, да се промовише
нешто ново, да се код ученика изазове већа жеља и мотивација да се баве светом око њих .
Задовољство је припадати основним школама које су добиле ово признање, њих је само четири, и
то је изузетна част“,рекла је Светлана Коцић, обраћајући се ученицима који су овим поводом
присуствовали свечаности.
Директорки наше школе, Светлани Коцић, плакету „ Амбасадор науке“ уручила је Марина
Илић, начелница Школске управе Јабланичког округа, обративши се присутним ученицима:
,,Можда се међу вама налази неки нови Тесла, Пупин или неки други славни научник, а
министарство, локална заједница и школа су ту да вам помогну и омогуће да развијате своје
могућности и способности“.

Месец борбе против зависности
У организацији Ученичког парламента, обележен је Месец борбе против болести
зависности. Татјана Илић је, испред удружења Власинска вила, припремила и реализовала
активност у оквиру које је ученицима 7. и 8. разреда приказан филм едукативног карактера
,,Корак до дна", намењен младима узраста од 13 до 18 година, са циљем скретања пажње на
последице које настају злоупотребом психоактивних супстанци. Након дискусије о проблему
зависности, ученици су упознати са едукативном друштвеном игром ,, Не ради се, човече", коју су
осмислили чланови удружења ,,Превент" из Новог Сада и којој је Савет Европе доделио награду за
иновативни рад на превенцији болести наркоманије.

Студио образовања ,,Знање -пет" из Лесковца у сарадњиса родитељима, наградио је троје
ученика наше школе који су се у протеклој години истакли по добрим резултатима у различитим
областима. На основу предлога директорке школе, Светлане Коцић, помоћника директора,
Жаклине Ђикић, и предметних наставника, награде су добили Анастасија Коцић, VIII/1,
Александар Живковић, VII/4 и Стефан Валчић, IV/3. Сво троје су добили таблет, ваучер у
вредности од 30000 динара и од златаре Јанковић поклон огрлицу.
Честитамо ученицима и захваљујемо се на сарадњи.

Новогодишњи базар
Ученици наше школе традиционално учествују на Новогодишњем базару. Све
украсне предмете и честитке, који су изложени на базару, креирали су сами у
празничном и веселом расположењу.

Леонтина Вукомановић била је гост ОШ ,, 8. октобар“. Ученици наше школе су
са својим вршњацима из ОШ ,,Синиша Јанић“ и другарима из предшколске
установе ,, Милка Диманић“ уживали у фантастичној новогодишњој журци
коју је за њих приредила.

Новогодишњи карневал
Претпразничну атмосферутрадиционалним маскенбалом употпунили су ученици наше
школе. Више стотина деце укључило се у поворку која је кренула из школског дворишта
предвођена Старом и Новом годином. Било је ту Деда Мразева, Снешка Белића, краљева,
принцеза, принчева, вила, вилењака, вештица, гусара, лекара, пекара, полицајаца, ловаца, војника,
каубоја, Бетмена, Супермена, Спајдермена, кловнова, чистача, мајстора, мишева, зека,
медведића, тигрова, пингвина ,много, много ликова из цртаних филмова… Труд учитеља,
родитеља и деце видљив по разноликости, разнобојности, маштовитости. Много музике, смеха,
аплауза од окупљених грађана који су изашли да поздраве веселу поворку деце.
И ове године стотинама ђака наше школепридружила се карневалска група Туристичке
организације Лесковац, која је дала посебан шарм манифестацији.

БАЛ ПОД МАСКАМА
У просторијама школе традиционално је након новогодишњег
карневала организован ,,Бал под маскама“ за ученике шестог, седмог
и осмог разреда.Ученици су са својим одељењским старешинама
уживали, провеселили се и добро забавили.

Најлепше маске на балу:
Анђелија Младеновић 8/2- 1. место;
Александра Митов 6/1 -2. место;
Марија Глишић 8/3 -3. место.

Новогодишња бајка
Ученици четвртог разред, чланови драмске секције са својим учитељима
улепшалису претпразничне дане другарима дивном представом „Новогодишња
бајка“.

Јануар 2019.

Конкурс ,, Божић, Божић, светли дан“
У Галерији Народне библиотеке, проглашени су победници конкурса на тему ,, Божић,
Божић, светли дан“ који је организовало удружење Власинска вила.
Ученици наше школе су учествовали на овом конкурсу и заузели веома запажена места.
1. место Милица Глишић, ОШ ,, 8. октобар“
2. место Александар Костић, ОШ ,,8. октобар“
Поред ових награда, Александра Митов и Ђорђе Стевановић награђени су за креативност и
оригиналност у раду.
Посебна награда додељена је одељењу 2/1 Основне школе ,, 8. октобар" због великог одазива
ученика (укупно 18 радова).
Дипломе и награде у виду књига, слаткиша и школског прибора, уручили су директор библиотеке
Срба Такић и Татјана Илић испред удружења Власинска вила.
Приређена је изложба дечјих радова са ликовног конкурса на тему ,, Божић, Божић светли дан“
и пригодни програм у коме су учествовали ученици Основне школе "8. октобар" и ученици
Гимназије ,, Стеван Јаковљевић".

Посета ученика четвртог разреда Предшколској установи ,, Милка
Диманић“
Ученици Основне школе ,,8.октобар“ посетили су Предшколску установу
,, Милка Диманић“ и поклоними будућим првацима честитке које су за
њих израдили. Васпитачи и малишани су се захвалили подсећајући да су ђаци
који су поклонили честитке , не тако давно и сами били у клупама ове
установе.

Светосавске активности
Светосавска недеља у нашој школи почела је поставком изложбе награђених радова ученика
на литерарно- ликовном конкурсу поводом Савиндана.
РАЗРЕДНА НАСТАВА
Литерарни радови
1.место: Александар Милић IV/1
2.место: Василије Тодоровић III/3
3.место: Марта Стојиљковић IV/1
Ликовни радови
1.место: Христина Живковић IV/3
2.место: Александар Костић III/2
3.место: Лена Стојиљковић I/4
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Литерарни радови
1.место: Катарина Анђелковић VIII/3
2.место: Александра Ивановић V/3
3.место: Михаило Момчиловић V/2
Ликовни радови
1.место: Александра Митов VI/1
2.место: Миливоје Стојковић VI/3
3.место: Марта Станковић VII/3

Светосавски турнир у шаху
Сваке године у оквиру светосавске недеље традиционално се
организује турнир у шаху.

Јавни час за родитеље и наставнике под називом ,, Хиландар у
стиху“
" На мом језику се моли без застанка,
И не лаже ништа, и не једе меса,
И осам векова пости без престанка.
И кад би ми земљу и језик збрисали,
Све, сем ове стопе на којој сад стојим,
Знам: још се из људи нисмо исписали,
А док тебе има да и ја постојим".
Светосавском благодарницом у оквиру пројектне наставе ученици петог разреда уз подршку
својих другова седмог разреда приредили су јавни час за родитеље и наставнике под називом
,, Хиландар у стиху и оку".
Координатори пројекта су Јелена Ђокић, професорка српског језика и Стефан Стаменковић,
вероучитељ.
Осим Српског језика и књижевности и Веронауке остварена је корелација и са предметима
Историја, Ликовна култура, Информатика.

Српски манастири
Светосавски квиз за ученике предметне наставе

Мостови међу генерацијама
Чланови Ученичког парламента организовали су традиционалну акцију Мостови међу
генерацијама у оквиру које су посетили некадашње раднике наше школе, а сада пензионере,
учитељицу Анку Крстић,која је почетком ове школске године отишла у заслужену пензију и
наставника ликовне културе, Николу Живковића.

Трећег дана Светосавске недеље реализована ја тимска настава физике
,,Кретање" и ТИО ,,Саобраћај". У оквиру пројекта ,, Школа за 21.век", а уз помоћ
пликерс апликације, ученице осмог разреда су помогле ученицима шестог разреда да
повежу знања из физике и техничко информатичког образовања, а уједно су
обнавили садржаје за завршни испит.

Прослава школске славе
Прослава школске славе почела је традиционалним Поселом које су са својим
учитељима припремили ученици трећег разреда. Њих је пратио хор наше школе.

,, СВЕТОСАВСКА БЛАГОДАРНИЦА"
Као и сваке године и ове године школе су обележиле Савиндан, школску славу.
Унашој школи након Светосавске недеље, која је била испуњена бројним активностима, 27. јануара
приређена и централна прослава школске славе. Богат и разнолик програм под називом „Светосавска
благодарница“ извели су ученици од 5. до 8. разреда, чланови школског хора, рецитаторске и фолклорне
секције као и ученици првог разреда који похађају веронауку. Резање славског колача обавиле су старешине
власотиначке цркве о. Горан Димитријевић, о. Милош Живић и ђакон Стефан Стаменковић, вероучитељ
ове школе, у присуству руководства школе, домаћина славе породице Анђелковић, представника локалне
самоуправе, многобројних гостију, наставника, ђака и њихових родитеља. Директор школе ,Светлана
Коцић, поздравила је све присутне и подсетила на лик и дело Светога Саве, рекавши да Свети Сава није
био само човек о коме се испредају легенде, пишу песме, да он није неко ко заслужује да га сведемо на мит,
пре или касније. Он је оставио неизбрисив траг у историји, утемељио стуб српства и увек је био отворен
за сарадњу са суседним народима. Био је теолог, дипломата, учитељ, државник, песник, писац а пре свега
оно што је основно и вечно био је истински човек, Христов човек. Негујући и живећи успомену на Светога
Саву и његово дело поносно настављамо путем који је он утабао.
Кратку беседу о Светом Сави одржао је о. Горан Димитријевић који је благосиљао рад школе а ђацима и
просветарима пожелео успешну школску годину.
Овом приликом уручене су пригодне награде ђацима који су постигли запажене резултате на
такмичењима и смотрама ученика претходне године као и најуспешнијим учитељима и наставницима.
Међу награђенима су и ученици који су ове године, по мишљењу жирија, били најбољи на ликовном и
литерарном конкурсу посвећеном Светом Сави а чији радови су изложени у холу школске зграде. Пригодне
награде уручене су и просветарима који су ове године отишли у пензију.
Централној свечаности претходило је Светосавско посело које су за своје вршњаке приредили ученици
нижих разреда.

Радионица ,, Чаша чиста воде“
Наставник физике Драган Голубовић је, уз помоћ сарадника Јасмине
Тотошковић и Душана Валчића, одржао радионицу ,,Чаша чисте воде" коју je
подржао Центар за промоцију науке и Научни клуб Лесковац.

Семинар ,,Развијање предузетничких компетенција код наставника и ученика и
стварање услова за реализацију предузетништва у основним школама“
Наша школа је данас била домаћин за реализацију семинара ,,Развијање предузетничких
компетенција код наставника и ученика и стварање услова за реализацију предузетништва у
основним школама“. Поред наших наставника, на едукацији су учествовали наставници Основне
школе ,,Синиша Јанић" из Власотинца и Основне школе ,,Свети Сава" из Гложана.

Март 2019. године
Светосавски књижевни конкурс Друштва ,, Свети Сава“ уврштен је у
Календар такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког
развоја за ученике Републике Србије, Републике Српске и дијаспоре. Ученица 3/2
Ања Миленковић освојила је треће место.
Радови Мирјане Катлановић и Милице Стефановић, ученица 3/2 нашли су се
на Календару здравља за 2019.годину у организацији ЗЗЈЗ Лесковац.

Рад наше ученице Кристине Крстић 7/4 краси календар Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Она је учествовала на
конкурсу Управе за безбедност и здравља на раду ,, Мени су моја безбедност и
здравље на раду баш важни“.

Успеси наших ученика у шаху и математици
Михаило Момчиловић, ученик петог разреда, освојио је прво место – најбољи
омладинац на Сретењском шаховском турниру у Бујановцу.
Марко Станковић ученик трећег разреда освојио је прво место- најбољи јуниор на
Сретењском шаховском турниру у Бујановцу.
На Окружном првенству ОШ у шаху у ОШ ,, Вук Караџић“ у Печењевцу, наши
ученици, Павле Куцуловић III разред и Марко Момчиловић V разред освојили су злато.
Поред њих на републички ниво такмичења пласирао се и Марко Станковић као други у
категорији.
Ученик, Марко Станковић, успешан је у шаху, али је успешан и у математици.
Он је од Математичког листа добио пригодан поклон, зато што је решавао задатке
за овај лист Друштва математичара Србије.

Такмичење ,, Школа за 21. век“
Поводом програма свечаног отварања пројекта ,, Школа за 21.
век“, у Музеју науке и технике у Београду одржано је такмичење на
коме су наши ученици, Лазар Станишић, Лазар Пешић и Ђорђе
Крстић победили са својим радом. Победници су се заједно са
наставником, Ђорђем Пејчићем, пласирали на регионално
такмичење у склопу Дигиталног самита у Београду.

Сарадња Societe Generale Србије и ОШ ,, 8. октобар” и ,,
Синиша Јанић“
Банка Societe Generale је јуче показала своју друштвену одговорност
подржавајући још једну активност власотиначких основаца.
Банка је у сарадњи са Home centrom Vera наградила ученике ОШ ,, 8. октобар“
и ,,Синиша Јанић“ који су победили на литерарном и ликовном конкурсу на
тему ,, Власотинце – вино и грожђе“. За своје ангажовање лап топ рачунаром
награђена је ОШ ,, 8. октобар“.
Поздрављајући ђаке и њихове наставнике , Невенка Кнежевић, менаџер
експозитура Societe Generale банке у Лесковцу, Власотинцу и Лебану истакла је
да ова банка подржава многе активности ученика у основним и средњим
школама, али и успешне студенте на факултетима.
Госте је поздравила Светлана Коцић, директорка Основне школе
,, 8.октобар“. Она је овом приликом Societe Generale банци и Home centru Vera
уручила захвалнице за дугогодишњу и успешну сарадњу.

Такмичење ,,Кенгур без граница”
Наша школа традиционално, годинама уназад, учествује на међународном
математичком такмичењу ,, Кенгур без граница“ које се увек реализује
трећег четвртка месеца марта текуће године у 10 сати. Ове године трећи
четвртак је био 21. марта, када су ученици узраста од 2. до 8. разреда
решавали математичке задатке као и њихови вршњаци широм света. За
организацију овог догађаја побринули су се наши наставници математике:
Душан Валчић, Јелена Јовић и Ђорђе Пејчић, а све ово не би протекло
математички

тачно

и

педантно

без

помоћи

учитеља

трећег

помоћнице директора Жаклине Ђикић и директорке Светлане Коцић.

разреда,

Посета представника пројекта ,,Школа за 21. век“
Нашу школу посетили су директорка за Западни Балкан из British Council
Kler Sirs и руководилац за програме на Западном Балкану из амбасаде Велике
Британије Metju Džordan у оквиру пројекта ,, Школе за 21. век“ и победничког
рада троје ученика наше школе. Њих троје на поклон је добило микро битове.
Ученици петог разреда Лазар Станишић, Ђорђе Крстић и Милица Пешић су са
својим

наставником

Ђорђем

Пејчићем

помоћу

микробита

направили

стимулацију аларма против провалника.
Ученици петнаест основних школа из Србије такмичило се

у области

технологије, а трочлана екипа из наше школе је била међу три најбоља тима.
Kler Sirs је истакла значај овог пројекта у помоћи деци да се припреме за
будуће животне одлуке и вештине.

Април 2019. године

У дворишту цркве засађене су цветнице које ће улепшати и
оплеменити простор пред предстојеће празнике. Чланови Ученичког
парламента ОШ ,, 8. октобар“ уз помоћ вероучитеља, ђакона
Стефана

Стеменковића

и

хуманих

организовали су ову дивну акцију.

пријатеља

наше

школе

,,Знање се множи кад се дели“
Посета ученика четвртог разреда предшколској установи ,,Милка
Диманић“
Традиционално као и сваке претходне године, ученици четвртог
разреда су са својим учитељима Светланом Петровић, Татјаном
Ђикић и Светиславом Ристићем посетили су будуће прваке.

Дан Рома
Ученици наше школе приредили су пригодан програм у част Дана Рома.
Видети осмех на лицу детета и радост јер су добродошли и једнаки, најлепши
је осећај на свету.

У оквиру ,,Професионалне оријентације“ ученици седмог разреда
посетили су Техничку школу у Власотинцу.

Међународни дан књиге
Ученици наше школе обележили су овај дан израдом паноа , а чланови
Ученичког парламента прикупили су књиге које ће даровати
другарима са Косова.

Ко нам краде безбедност, а ко враћа безбрижност?

Тамара Маринковић, ученица седмог разреда , написала је
текст о томе шта све једну девојчицу њених година интересује,
како проводи време , да ли је и шта брине, о чему размишља, о
томе да ли деци неко краде безбедност. Текст је објављен на
сајту Фондације ,,Тијана Јурић“.
,,Бићемо безбрижни и безбедни онда када се сви потрудимо да
волимо, чујемо и прихватамо.“

Васкршње чаролије
Стручно веће разредне наставе организовало је у дворишту школе
ускршње чаролије за полазнике предшколског

програма из вртића ,, Милка

Диманић“. Будући прваци су имали прилику да се играју и понешто науче од
старијих другара. На штандовима је организовано фарбање ускршњих јаја,
ликовна радионица под називом ,, Зеке и шапе“, слагалица. Ђаци су са својим
вероучитељем организовали ,, станицу“ на којој су се малишани упознали са
веронауком и Васкрсом, најрадоснијим хришћанским празником. Они су имали
прилику да присуствују и експериментима које су мали школарци изводили на
штанду посвећеном науци, потом и да се укључе у спортске игре.
Своје радове на тему Ускрса изложили су прваци са својим учитељима.
Сунчано

поподне,

дечија

раздраганост,

маштовити

ликовни

радови,

претпразнично расположење учинили су да први сусрет са школом малишанима
из вртића буде веома леп и занимљив.
Руководство школе на челу са дриректорком Светланом Коцић одржало
је састанак са родитељима деце.

Мај 2019. године

Панонски дечији град
На 11. Међународном фестивалу дечјег стваралаштва ,, На крилима
детињства“ ученици ОШ ,, 8. октобар“ освојили су диплому у такмичењу
,, Путовање кроз знање“, награду Фондације ,, Тијана Јурић“ за најлепшу
поруку.
Прво место и диплому за најбољи састав припало је Јањи Илић ученици
5/1 одељења, треће место за најлепшу песму додељено је Уни Станковић 7/3
и четврто место Борису Стојановићу у ,,Шаховању“.
Хвала организаторима Фестивала на дивном дружењу и наградама.

Ученице Основне школе ,, 8. октобар“ оствариле су запажене
разултате на Републичком такмичењу Књижевна олимпијада.
Јелена Милошевић 7/4 освојила је 3. место, Катарина Анђелковић
8/3, Марија Глишић 8/3 и Милица Станковић 8/5 4. место, док је
Анастасија Тасић 8/3 освојила 5. место.

Марта Станковић, ученица 8/1 освојила је 1. место на
Републичком такмичењу традиционалне песме. Честитамо нашој
Марти, као и њеном ментору, професору Бојану Ценићу.

У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ВЛАСОТИНЦУ У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
,, ДАНИ ВЛАСОТИНЦА 2019.“ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ ДРУЖИЛИ СУ СЕ СА
ПЕСНИКОМ ТОДОМ НИКОЛЕТИЋЕМ.
НАЈЛЕПШИ ОСЕЋАЈ НА СВЕТУ ЈЕ ИЗМАМИТИ ОСМЕХ НА ЛИЦУ ДЕТЕТА.

Посета ученика Гимназије ,,Стеван Јаковљевић“ нашој школи
Ученици Гимназије ,,Стеван Јаковљевић“ представили су се ученицима
осмог разреда представом о животу Алексе Шантића.

Ученици наше школе на Фестивалу науке у Нишу

Републичко такмичење ,, Шта знаш о саобраћају“
Представница наше школе, Милица Јовановић“ из одељења 6/3.

Песнички час
Песник Мирослав Кокошкар оставио је насмејана лица, радост и срећу
након сусрета са ученицима ОШ ,,8. октобар“.

На ликовно – литерарном конкурсу Завода за јавно здравље Лесковац и ове
године ученици трећег разреда освојили су награде у конкуренцији вршњака свих
општина региона

на тему ,, Орално здравље чувамо од најранијег узраста“,

Ања Миленковић 3/2 освојила је прво место, Александар Костић 3/2
прво место, а на тему ,, Заштитимо се од дувана“, треће место деле
Лазар Стојиљковић 3/2 и Александар Костић 3/2. Награђени радови ће се
наћи на Календару здравља за 2020. годину.

Такмичење ,, Кенгур без граница“
На такмичењу ,,Кенгур без граница“ учествовало је 3 500 хиљаде деце из
Србије, а ученици наше школе Михаило Момчиловић 5/2 и Павле Стаменковић
5/2 освојили су треће место и учешће на финалном такмичењу.

Представници Фондације Новак Ђоковић у посети нашој
школи
У издвојеном одељењу у Конопници одржан је родитељски
састанак представника фондације, управе школе и родитеља из
Конопнице и Лопушње због предстојећег одласка на ,, Другаријаду“.

Свечана додела Вукових диплома школске 2018/2019.
Додела

дипломе

,,

Вук

Караџић”,

награда

ђаку

генерације

и

спортисти

генерације и додела посебних диплома одржана је на Видовдан, 28.06.2019. године. У
нашој школи осмодишње школовање је завршио 131 ученик, а 22 ученика су носиоци
дипломе ,,Вук Караџић“, док је 33 ученика добило 57 посебних диплома за постигнуте
успехе на свим нивоима такмичења. Свечаној седници су поред награђених ученика
присуствовали

наставници,

професори

и

родитељи.

Обративши

се

ученицима,

директорка школе Светлана Коцић је између осталог, истакла:
,,Уложили сте пуно труда, рада, стрпљења и одрицања у претходних осам година и
постигли резултате који су за сваку похвалу. Освајаћете време и простор, верујем у
вас и знам да ћете бити успешни током даљег школовања. Остварите своје циљеве,
јер младост може све. Корачајте достојанствено, уздигнуте главе, јер се само тако
постаје човек. Поручујем вам, на вама лежи будућност наше државе и сретни вам били
путеви Господњи“.
За спортисту генерације изабран је Алекса Петровић, а за ђака генерације
Огњен Милошевић, који је постигао изузетне резултате на многим такмичењима.

Носиоци Вукове дипломе:
*Вељко Видојевић VIII/1
*Анастасија Коцић VIII/1
*Ања Стаменковић VIII/1
*Милица Јовановић VIII/2
*Александар Стаменковић VIII/2
*Анђелија В. Младеновић VIII/2
*Катарина Анђелковић VIII/3
*Марија Глишић VIII/3
*Марко Јовановић VIII/3
*Николина Стевановић VIII/3
*Борис Стојановић VIII/3
*Анастасија Тасић VIII/3
*Мина Тодоровић VIII/3
*Богдан Спасић VIII/3
*Огњен Милошевић VIII/4
*Анђела Лепојевић VIII/4
*Владимир Раденковић VIII/4
*Наталија Јовић VIII/4
*Сташа Петровић VIII/5
*Маријана Илић VIII/5
*Милица Станковић VIII/5
*Даница Станојевић VIII/5

На свечаној седници додељене су јубиларне награде за рад у просвети и то:
*Светлани Петровић- учитељици за 35 година рада;
*Светиславу Ристићу – учитељу за 35 година рада;
*Гордани Мршић – помоћној радници за 30 година рада;
*Биљани Милошевић – наставници српског језика за 20 година рада;
*Соњи Стефановић – помоћној радници за 20 година рада;
* Јасмини Миленковић- сервирки за 20 година рада;
*Бојану Ценићу- наставнику музичке културе за 20 година рада;
*Саши Цветковићу, наставнику енглеског језика за 10 година рада;
*Миодрагу Ђелићу, учитељу за 10 година рада.

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА
У нашој школи 3. и 4. јула 2019. године одржан је семинар ,,Дигитална учионица/
дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и
дигиталних образовних материјала“.

На Првом међународном конкурсу ,,Оаза еко радова“ из Подгорице (невладина
организација која промовише природне науке и књижевност) фотографија ученика
Лазара Стојиљковића освојила је 3.место, а друга његова фотографија нашла се у Езборнику еколошких радова.

Карневал у Лесковцу
Група наших ученица под називом ,,Добре виле“ представљале су нашу школу
на 14. Карневалу у Лесковцу. За учешће са овом карневалском групом од
организатора манифестације школа је добила Захвалницу.

