ОШ „8. октобар“, Власотинце

ЛЕТОПИС
зашколску 2019/2020. годину

Летописци:
Жаклина Ђикић, Александра Јовић и Славица Јовић

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 785 ученика од првог до осмог разреда, распоређена у 34 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 85. 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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ШКОЛСКИ ТИМ ПРВОГ РАЗРЕДА
Татјана ЂИКИЋ – професор разредне наставе
Светислав РИСТИЋ – наставник разредне наставе
Светлана ПЕТРОВИЋ – наставник разредне наставе
ШКОЛСКИ ТИМ ДРУГОГ РАЗРЕДА
Љубиша ПЕШИЋ - наставник разредне наставе
Гордана ЛЕПОЈЕВИЋ- наставник разредне наставе
Смиљка СТОЈАНОВИЋ- наставник разредне наставе
Жаклина ДИМИТРИЈЕВИЋ- професор разредненаставе
ШКОЛСКИ ТИМ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Владислав СТЕФАНОВИЋ- професор разредне наставе
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Лазар СТОЈАНОВИЋ- наставник разредне наставе
Оливер ЂОНИЋ- професоре разредне наставе
ШКОЛСКИ ТИМ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Миодраг ЂЕЛИЋ – професор разредне наставе
Биљана МИЛТЕНОВИЋ –професор разредне наставе
Александра ПОП – ИЛИЋ –професор разредне наставе
Данијела МАРИНКОВИЋ – професор разредне наставе
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КОНОПНИЦИ
Гордана ИЛИЋ – професор разредне наставе
Предраг НИКОЛИЋ - професор разредне наставе

Предметна настава
СРПСКИ ЈЕЗИК
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професор:Ивана Цекић
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ФИЗИКА

професор:Јасмина Тотошковић
професор:Драган Голубовић
професор: Татјана Михајловић
МУЗИЧКА КУЛТУРА

професор:Бојан Ценић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

професор:Драган Ивановић
професор:Саша Савић
професор:Саша Цветковић
МАТЕМАТИКА

професор:Светислав Станковић
професор:Јелена Јовић
професор:Ђорђе Пејчић

наставник: Синиша Стаменковић
ЛИКОВНА КУЛТУРА

професор:Југослав Станковић
професор: Бојан Ђокић
професор: Владица Недељковић
професор: Зоран Вуковић
професор: Драгана Станковић
професор: Јован Спасић

професор:Душан Валчић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

професор:Александра Богдановић

професор:Горан Костандиновић
професор: Ненад Биџић

ГЕОГРАФИЈА

професор:Владимир Петковић
професор:Богољуб Прокопијевић
ИСТОРИЈА

професор:Сретко Видосављевић
професор:Ивана Стојковић

професор: Милош Митов
насавник: Гордана Лепојевић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

професор: ДраганаСтошић
професор:Јелена Стаменковић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

професор:ДејанКрстић

БИОЛОГИЈА

професор:Марина Крстић
професор:Наташа Бркић
ХЕМИЈА

професор:Љубинка Пешић-Илић
професор:АнаКалинић
професор:Милош Петровић
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

професор:Татјана Михајловић
професор:Драгана Радосављевић
Професор:Михајло Ђорђевић

ВЕРСКА НАСТАВА

Стефан Стаменковић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
професор географије: Ива Милошевић

професорразредненаставе:Марина Илић

Помоћно-техничкоособље
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 - куварица
Оливера БОЈАЏИЋ - куварица

Септембар 2019. године
ДОБРО ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ!
Добродошли мали ђаци,
Добродошли сви прваци,
Нек вам 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

ДРУГАРИЈАДА 2019. ГОДИНЕ
Ученици наше школе из извојених одељења у Конопници
уживали су на Другаријади која је одржана на Копаонику у
орагнизацији Фондације ,,Новак Ђоковић“. Ученици су су се
дружили са нашим шанпионом, Новаком Ђоковићем и
његовом породицом кроз разлићите активности.

Октобар 2019.године
Дечја недеља
7– 13. октобар 2019.

,, Да право свако-дете ужива лако!”
Након упознавања са Конвенцијом о правима детета и акције Деца – деци, у Основној школи
„8. октобар“ настављен је програм активности везаних за Дечју недељу.

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

Ана Костић II/2 ( I место )
Дијана Петковић IV/3 ( II место )
Ирина Радосављевић IV/2 (III место )

Ликовни радови:
1. Уна Стефановић III/4 ( I место)
2. Лана Раденковић III/2 (II место)
3. Александар Костић IV/2 ( III место)

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

Марија Ристић VII/3 (I место)
Ема Цокановић V/3 (II место)
Катарина Димитријевић VIII/2 ( III место)

Ликовни конкурс:
1. Милица Петковић VII/3 (I место)
2. Миа Јанковић V/3 ( II место)
3. Теодора Цветковић V/1 (III место)

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ
Поводом Дана школе одржана је свечана седница и приређен пригодан програм. Свечаности су присуствовали
припадници Војске Србије, директори школа, вртића и јавних установа, просветари, ученици и њихови
родитељи.
Скоро пет деценија постојања ове установе образовања пружило је радост одрастања и стицања знања многим
генерацијама ђака што је одувек била и остала неуништива снага, инспирација и надахнуће за све оне који су
радни век посветили деци.
„Свет у коме живимо свакодневно напредује. Да би смо били у току и остали савремени, мора да учимо и своја
знања непрекидно унапређујемо. Школа је почетно и незаобилазно место првих корака ка одрастању и животу.
Свака новина тражи виши ниво знања, разумевање и креативност у примени наученог. Наша школа не учи
информисаности. Она учи децу да стечено знање примењују на нове начине, кроз другачије приступе, методе, да
не одустају, да не буду колебљива, да знају шта хоће. Ми подстичемо креативно размишљање код ученика,
учимо их другарству, хуманости, одговорности. Иако тежимо савременим вредностима у настави и животу,
нисмо се одрекли традиционалних. Све ово је могуће јер смо школа са угледом, традицијом, стручним и
квалитетним кадром који је оспособљен за савремено и успешно образовање и васпитавање наших ученика.
Негујемо тимски рад, заједничке акције и стручно усавршавање, остварујемо ефикасну, квалитетну и савремену
наставу, стално унапређујемо сарадњу са родитељима и локалном заједницом“, рекла је између осталог
Светлана Коцић, директорка школе.
Овом приликом ученици су извели представу под називом „Школски сан“ и још једном на занимљив начин
показали да једино пут толеранције и ненасилног решавања конфликата води у лепшу и бољу будућност. Поуку
представе најбоље осликавају Волтерове речи „Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити
твоје право да то кажеш“.

Игре без граница
Квиз за родитеље ђака првака

,,Правим своју играчку и покљањам је другима“

Математички квиз
Наставници математике наше школе у оквиру активности поводом
Дечије недеље организовали су квиз за ученике.

На свечаној седници Скупштине поводом Дана општине Власотинце
заслужним појединцима и удружењима који су допринели развоју
Власотинца уручена су октобарска признања.
Посебно се поносимо ученицима наше школе, јер су се нашли међу
добитницима ових заслужених признања.
Октобарско признање, Похвала 10.октобар са новчаном наградом
уручени су ученику генерације - Огњену Милошевићу у ОШ
,,8.октобар“ , за школску 2018/2019. годину и спортисти Милану
Станојевићу, члану Боксерског клуба ,,Арена“.

НАСТАВА У ПРИРОДИ
Ученици другог разреда су са својим старијим другарима
учили кроз игру,истраживали и бележили...

Протекле недеље ученици четвртог разреда наше школе
били су гости ОШ ,,Браћа Миленковић“ у Шишави. Фер плеј међу школама.

Посета наших драгих ђака првака градској библиотеци

Новембар 2019. године

Гостовање песникиње Вере Цветановић у нашој школи
Песникиња је промовисала своју нову књигу, а ученици нижих разреда
уживали су у стиховима и у дружењу са њом.

ПЕСНИЧКИ ЧАС У НАШОЈ ШКОЛИ
Поводом Песничког часа – учитељству у част овогодишњи песници - учесници су
били :Дејан Алексић, Бошко Ломовић, Милош Милишић, а гост наставник Драган
Стојановић.
Сви су уживали у казивању стихова песника.

Децембар 2019. године

У оквиру пројекта ,,Основи безбедности деце“ полицајац, А. Динић одржао је
предавање ученицима четвртог разреда под називом ,,Полиција у служби грађана“.

Од 1. децембра 2019. године кренула је реконструкција ОШ ,,8.октобар“,а од
25. новембра настава ће се реализовати на другим локацијама и то у ОШ ,,Синиша
Јанић“ и у Техничкој школи.

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
На Фестивалу науке у Београду , представници наше школе
као Амбасадори науке добили су признање у виду дипломе и
значки у оквиру зоне Експертинејџери. Признање је уручила
Гордана Даниловић - Грковић директорка научног
технолошког парка.

Планетаријум у нашој школи

Хуманитарно поетско вече
У Основној школи „8. октобар“ учење деце доброти и племенитости најважнији је
део васпитања. Да су ђаци ову важну лекцију из живота беспрекорно научили
уверили смо се синоћ у галерији Народне библиотеке „Десанка Максимовић“.
Претпразничну атмосферу уочи новогодишњих и божићних празника искористили
су ученици ове школе са својом наставницом српског језика и књижевности
Јеленом Ђокић да оду још један корак даље. Чланови Ученичког парламента су са
својом наставницом приредили хуманитарни програм како би прикупили помоћ за
лечење петогодишње Петре Ђорђевић из Грделице.Програм је почео наступом
недавно формираног дечјег црквеног хора којим руководи вероучитељ ђакон Стефан
Стаменковић. Они су синоћ први пут стали пред публику и побрали симпатије свих
присутних. Затим су наступили и чланови рецитаторске секције. Кроз ово
хуманитарно поетско-музичко вече публику је провео ученик Петар
Вељковић.Позивајући све људе добре воље да још једном покажу своју хуманост и
уплате своје донације преко Хуманитарне фондације „Буди хуман“, Јелена Ђокић је
изразила задовољство што још једна генерација ђака школе „8. октобар“ израста у
добре људе укључујући се у овакве акције.

Верификација резултата Пројекта Кампања за подиозање
свести о безбедности саобраћаја деце у школама у близини
пројектованих путева, спроведених у оквиру Пројекта
рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
јавног предузећа ,,Путеви Србије“.

Марко Станковић, ученик наше школе, изабран је за спортску наду у
области шаха за 2019. годину .Да од наде постане један од окосница
клупског шаха , а никад се не зна до којих висина може да стигне!

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР
Ученици наше школе учествовали су на
новогодишњем базару.

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ МЕДАЉА АМБАСАДОРИМА НАУКЕ

Наши Амбасадори науке у ,,Просветном прегледу“ у оквиру
области Промоција инзванредних ђака из Србије.

Наталијинарамонда

,,Да свако дете буде сито, здраво , насмејано, заштићено,
обрадовано , научено, саслушано, поштовано, а пре свега
вољено!“
Време је даривања , време када треба да будемо срдачни и
хумани.
У духу наступајућих празника,другу годину заредом,
предузеће ,,Стефанели“ из Лесковца поклонило је ученицима
наше школе гардеробу и обућу.

