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НЕШТО НОВО НЕШТО СТАРО
Аутор: Рада Петровић Шумар, психолог

Једна необично тешка школска година је за свима нама. Нови изазови, нове
технологије наставе, стални притисци и неизвесност која је пратила ученике,
наставнике, родитеље. Наставно градиво које треба стићи и престићи, тужне
породичне приче... Желимо да се надамо да је то све за нама. Неко рече ,,
Самопоуздање је прво што је неопходно за велике подухвате “. Прихватили смо
изазов времена и самопоуздано кренули у ,,авантуру“ која се зове настава у
ванредним околностима пандемије светских размера.
Није то први пут да се срећемо са невољама у нашем ,,школском “ животу.
Сви смо се трудили у складу са својом савести, храбрости и стручности да ,,
прескочимо“ и ту наизглед непремостиву провалију. Радило се у подељеним
одељењима, под маскама, у две смене , сваки други дан по групама...Били смо
спремни на свакаве бравуре само да очувамо ђаке и пружимо им неопходно знање
како би кренули што спремнији у наредну школску годину. Било је снаге и за
слободне активности , изложбе, релизације пројеката.
И ето, пред нама је и ДРУГИ ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН не желећи да
прекинемо нит која нас прати од 1993.године.
Ми верујемо да ,, победа увек припадне најупорнијима“.
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ДА ДЕТЕ ИЗРАСТЕ У ЧОВЕКА
Аутор: Маја Александровић Гајић, професор енглеског језика

Од ове школске године нашу школу похађају две групе
предшколаца. Вест није нова, али можемо да се похвалимо
програмом који смо осмислили за њих.
По чему смо и ту посебни и јединствени?
Осим обавезног припремног програма, ови малишани ће у
нашој школи имати часове енглеског језика, школицу
спорта, ликовне и музичке радионице.
Кроз занимљиве активности упознаће и будуће учитељице.
Кроз игру и дружење постепено ће се навићи на
атмосферу у школи, динамику рада, наставнике, учитеље.
С поносом можемо да кажемо да су то већ наши
најмлађи ђаци.
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НАШИ РЕЗУЛТАТИ
У ШКОЛСКОЈ 2020/21.ГОДИНИ
Аутор: психолошко-педагошка служба школе

Још једна школска година је за нама. Ова школска година је била специфична по
условима у којима смо живели и радили, тешкоћама на које смо наилазили, новим
начинима рада а пре свега по неизвесности која нас је пратила. Рад у подељеним
одељењима, настава на даљину, муке са вибер групама...Надајмо се да је све то иза
нас. Живот тече даље, учење и одрастање се не може зауставити, паузе нема. Колико
су нам могућности дозвољавале учествовали смо на многим такмичењима и
остварили резултате којима смо задовољни.
Успех ученика на крају школске године
Разред

Бр.
ученика

први
други
трећи
четврти
пети
шести
седми
осми
СВЕГА

67
92
90
76
107
97
91
118
738

Одличан

Вр. добар

Добар

83
76
62
66
64
44
78
473

5
12
8
36
25
40
34
160

3
1
5
5
6
7
4
31

Довољн

Недовољан

1
-

1
-

1

1

Неоцењен

1
1
1
2
5

НАЈБОЉИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Ово је прилика да истакнемо успех ученика осмог разреда који су се борили са
великим тешкоћама да заврше основну школу, успешно положе завржни испит и
упишу жељене школе.
Подсетимо се да су наставници уложили посебан труд и напор како би одржали
завидан ниво наставе радећи и по две смене, припремајући наставу на даљину,
снимајући квалитетне часове за РТС који су били запажени. Дали смо све од себе да
у датим тешким и никад доживљеним околностима пружимо све што знамо и умемо
како би наши ученици кренули у нову етапу школовања припремљени и са
усвојеним неопходним знањима и вештинама.
Посебно треба истаћи учитеље, учитељице и ученике млађих разреда који су и
поред свега организовали многе изложбе, радили на разноврсним пројектима,
одржавали огледне часове и брижно мотрили да сваки детаљ буде на правом месту.
Обзиром на труд сви ученици млађих разреда су похваљени јер су то заслужили.
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УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА ДОБИТНИЦИ ВУКОВЕ И ПОСЕБНИХ
ДИПЛОМА, НАГРАДА И ПОХВАЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.
Аутор: психолошко-педагошка служба школе

ДОБИТНИЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
Ред.
Име и презиме ученика
бр.
1. Матеја Арсић
2. Тања Ђурђевић

Одељ.

Посебна диплома - предмет

8/1
8/1

Ликовна култура
Ликовна култура
Математика физика, хемија,немачки
језик
Српски језик, биологија,
Музичка култура
Физичко васпитање
Ликовна култура
Српски језик, математика
Физичко васпитање
Српски језик, математика
Енглески језик

3.

Нина Николић

8/1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теодора Савић
Николина Вељковић
Богдан Гајић
Јован Игњатовић
Јован Јанковић
Мина Миливојевић
Новак Петровић
Александра
Бранисављевић
Јелена Милојевић
Алекса Милошевић
Андреј Милошевић
Тадија Пантелић
Тара Пантелић
Анђелија Бранковић
Сава Грујић
Јана Живорадовић
Сташа Марјановић

8/1
8/2
8/2
8/2
8/2
8/2
8/2

Јована Јовановић
Матеја Пејчић
Ева Стевановић
Лара Стојадиновић
Илија Стојковић
Ива Стојадиновић
Михајло Новчић
Вељко Јарић
Круна Марковић
Миона Милутиновић

8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/5
8/5
8/5
8/5

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
8/3
8/4
8/4
8/4
8/4
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Физичко васпитање
Физичко васпитање
Енглески језик, хемија
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Српски језик
Биологија, информатика
Српски језик,
Ликовна култура, музичка култура,
енглески језик
Српски језик,
Физичко васпитање
Српски језик, физика
Ликовна култура,
Физичко васпитање
физика
Биологија, физика, историја
Мали фудбал/ стони тенис
Мали фудбал
атлетика

УЧЕНИЦИ НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име и презиме ученика
Илија Јакшић
Елеонора Матић
Милица Станојевић
Филип Радојевић
Давид Јовановић
Дамир Петран
Лана Јеремић
Урош Мутавџић
Богдан Перовић
Лука Перовић
Јаков Станковић
Вук Ђокић
Милица Младеновић

Одељ.
8/1
8/1
8/1
8/1
8/1
8/3
8/4
8/4
8/5
8/5
8/5
8/5
8/4

Посебна диплома - предмет
Физичко васпитање,
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Ликовна култура
историја
Физичко васпитање
Физичко васпитање
кошарка
кошарка
Мали фудбал/ стони тенис
Мали фудбал
Техника и технологија

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
Ред.
бр.

Име и презиме ученика

Одељ.

1.

Нина Николић

8/1

2.

Милица Станојевић

8/1

3.

Дамир Петран

8/3

4.
5.

Андреј Милошевић
Сташа Марјановић

8/3
8/4

Наставни предмет
Физика – прво место опђтинско и 3.
Место окружно
Математика,2.м. општинско
Физичко васпитање 1.место стрељаштво
Историја- учешће на Републичком
такмичењу
Енглески језик
Енглески

УЧЕНИЦИ - ДОБИТНИЦИ ШКОЛСКИХ ПОХВАЛА
Ред.
Име и презиме ученика
бр.
1.
Нина Николић
2.
Теодора Савић

Одељ.
8/1
8/1

3.

Лука Марковић

8/1

4.

Мина Миливојевић

8/2
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Наставни предмет
Географија, ликовна култура
ликовна култура
ликовна култура, физичко
васпитање
физика

ПОХВАЉЕНИ И НАГРАЂЕНИ
У ШКОЛСКОЈ 2020/21
Аутор: психолошко-педагошка служба школе

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
Ред.
број

Име и презиме ученика

Разред и
одељење

1.

Миа Милутиновић

2/3

2.

Анђелија Ћулафић

3/4

3.

Михаило Мићовић

3/4

4.

Немања Петровић

4/3

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ђурђа Нићифоровић
Михајло Ђуричић
Уна Мутаџић
Петар Милосављевић
Јана Николић
Јана Обрадовић Томић
Михајло Јовановић
Сава Миловановић
Илија Јеремић
Петра Меховић

4/3
5/1
5/1
5/4
5/4
6/1
6/1
6/1
6/2
6/3

15.

Лав Илић

6/3

16.

Петар Гајић

6/4

17.

Александар Стаменковић

6/4

18.

Јован Јовановић

7/1

19.

Анђелија Нићифоровић

7/1

20.

Илија Миљковић

7/1

21.

Михајло Петровић

7/2

22.

Алексија Мијаиловић

7/3

23.
24.

Марија Јаковљевић
Неда Николић

7/3
7/4

Наставни предмет

Атлетика – 2.место на општинском
друго место на општинском
такмичењу из математике
похвала на општинском
такмичењу из математике
- треће место на окружном
такмичење из математике
Џудо – 2. место на републичком
2. место окружном и републичком
Физичко- пливање (републичко)
Техника и технологије
Српски језик
стрељаштво
стрељаштво
Математика, физика
Физичко – међународно у џудоу
Физика – 3.место/окружно
Математика – 3.награда/окружно
Физика 1.место/општинско,
3.место окружно
Математика - 3.место на oкружном,
2. место на општинском
Физика – 3.место на општинском
Физика – 3.место на општинском
Математика . 2.место на окружном
Физика – 2. награда на окружном и 3
награда на општинском
Хемија – 2. место на окружноом
Физичко – џудо 3. место на републичком
Хемија – 3.место на општинском
Физика – 2,место на окружном и
општинском
Физика
1. место из физике и хемије на
општинском и окружном и учешће на
републичком
Математика - 3.место на општиском
Физичко
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УЧЕНИЦИ – ДОБИТНИЦИ ШКОЛСКИХ ПОХВАЛНИЦА
Редни
број

Име и презиме ученика

Разред и
одељење

1.

Видак Шобот

5/2

2.

Милија Нешић

5/2

3.
4.
5.

Анђелија Јовић
Данијела Схала
Сава Стојиловић

5/3
5/3
5/3

6.

Јанко Богдановић

5/4

7.

Вања Милићевић

6/1

8.

Лав Илић

6/3

Техника и технологије

9.
10.

Петра Меховић
Александар Стаменко

6/3
6/4

11.

Петар Гајић

6/4

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Лена Здравковић
Искра Михајловић
Ирена Јовановић
Сара Мијајловић
Андрија Станковић
Новак Милановић

6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4

Математика
Физика – окружно
Физика – окружно
Српски- рецитовање
Физика – окружно
Математика – општинско
Српски – рецитовање
Пливање
Физичко – џудо
Физичко – џудо

18.

Елена Милосаљевић

7/1

Атлетика – 2.место на општинском
крос црвени крст

19.

Мирко Радошевић

7/1

Математика – окружно

20.

Илија Јовановић

7/2

Математика

21.

Михајло Петровић

7/2

Математика

22.
23.
24.
25.

Миљана Стојадиновић
Исидора Милошевић
Алексија Михајловић
Ђина Стевановић

7/2
7/2
7/3
7/4

Математика
Техника и технологије
Хемија – републичко
Физика
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Наставни предмет

Историја
Физичко – јаса за ученике мер
(окружно)?
Техника и технологије
Техника и технологије
Математика
Математика – учешће на
општинском

УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ
НИНА НИКОЛИЋ
Аутор: Милош Јовановић, професор физичког васпитања

Генерација ученика који су протеклог јуна
завршили осми разред дуго ће се памтити по
успесима, наградама и привржености школи.
Свестрани, вредни и одговорни ученици,
жељни знања, понос су наставницима и школи.
Управо таква је наша Нина Николић.
Широких интересовања, креативна, вредна и
неуморна. Беспрекорна на свим пољима,
подједнаке страсти и ка природним и ка
друштвеним наукама.
Племенита и хумана, није штедела себе у
помоћи друговима, била врло активан члан
Ученичког парламента и покретач разних
хуманитарних
акција.
Доживљавајући
математику и физику као игру и разбибригу,
годинама је богатила и радовала школу одличјима са републичких такмичења.
Свака школа би с поносом изговорила име ученика који израста у дивног
човека, који с лакоћом и ведрином осваја врхове знања.
Зато је наша Нина Николић заслужено понела титулу Ученика генерације.
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НАШ УЧЕНИК ДАМИР ПЕТРАН – ПОСВЕЋЕНИК МУЗЕ КЛИО,
ЗАШТИТНИЦЕ ИСТОРИЈЕ
Аутор: Нинослав Станојловић, професор историје

Иако не тако бројна, у односу на друге секције
и удружења ученика наше школе, асоцијација
заљубљеника у историју, названа и „Млади
историчари“, навикла је да сваке две - три године
обрадује пласманом на републичко такмичење, како
предметне наставнике, тако и ине поштоваоце ОШ
„17. октобар, овдашње угледне просветне установе.
Прошле школске године, по много чему
ванредне, то је успело ученику Дамиру Петрану
(8/3), посвећенику, познаваоцу и оригиналном
тумачу лика и дела „учитељице живота“, како је
историју, још пре две хиљаде година, назвао чувени
староримски беседник Марко Тулије Цицерон.
Након другог места на општинском и трећег на
окружном такмичењу наш ученик Дамир Петран је,
са својим нижепотписаним наставником, позван да
учествује на републичкој смотри ученика основних
школа у познавању историје, заказаној у последњим
тренуцима за 21. и 22. мај 2021. Место одржавања републичког такмичења био је
град Шабац, а домаћин истог тамошња ОШ „Лаза К. Лазаревић“. Суорганизатор
такмичења било је Друштво историчара Србије.
Благодарећи локалној самоуправи,
три ученика из наше општине, са својим
наставницима, отишли су на ово
дешавање општинским минибусом,
сместивши се у
репрезентативном
угоститељском објекту.
Од 269 ученика – учесника
поменутог такмичења из читаве наше
републике ученик Дамир Петран је
освојио високо десето место, на
задовољство целе јагодинске екипе.
Исти је на крају школске године од своје
школе награђен пригодним књигама.
Надамо се да и у текућој школској години, за сада полуванредној, ученици
наше школе (читај – „Млади историчари“) завредети пласмане на свим нивоима
такмичења у познавању историје.
(цртица из рада „Младих историчара“)
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НАША УЧЕНИЦА АЛЕКСИЈА МИХАЈЛОВИЋ У
ИСТРАЖИВАЧКОЈ СТАНИЦИ ПЕТНИЦА
Аутор: Јелена Миљковић, професор српског језика

Истраживачка
станица
Петница
је
самостална и независна институција која се бави
развојем
научне
културе,
научне
писмености,образовања и културе. Станица се
професионално бави подршком и образовањем
младих који превазилазе ниво регуларних
школских програма, по чему је јединствена на
територији средње и југоисточне Европе. Рад у
станици организован је кроз семинаре различитих
програма који су намењени ученицима, студентима и наставницима.
Наша школа је увек подржавала надарене ученике, а једна од њих је Алексија
Михаиловић, ученица осмог разреда, која је ове године имала прилику и част да
борави и унапреди своје знање управо у станици, сарађујући са најбољима.
Алексија је на иницијалном тестирању за
полазак у школу показала високу мотивисаност и
зрелост. Њене интелектуалне способности су
изнад просека што су потврдили тестови
интелигенције (ревидирана БС скала). Школске
обавезе схвата савесно и испуњава их са
ентузијазмом, врло темељно и са разумевањем.
Учествовала је у школским приредбама и
хуманитарним концертима, воли да глуми, свира
гитару, самостално усавршава енглески језик,
тренира одбојку... Нашу школу представљала је
на многим такмичењима, а свој ентузијазам и
жељу да сазна више наставила је да негује и у периоду онлајн наставе када је процес
учења знатно отежан, али се она врло лако прилагодила новом начину учења и
стицању знања.
У школској 2020/2021. години освојила је 1. место на окружним такмичењима
из физике и хемије и учествовала је на републичким такмичењима из поменутих
предмета.
Поносни смо што је Алексија наш ђак која својим понашањем, радом,
преданошћу и успесима које постиже најбоље представља нашу школу, али нам је
нарочито драго што је и научни тим Истраживачке станице Петница препознао њене
квалитете и пружио јој прилику да своје знање допуни и прошири.
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УЧЕНИЦА ХЕРОЈ
АНЂЕЛИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
Аутор: Анђелина Димитријевић, ученица школе

Здраво,
ја
сам
Анђелина
Димитријевић, идем у 8. разред основне
школе ,, 17. Октобар. Имала сам
операцију кичме 23. јануара 2020.године,
у Београду на Бањици. Операцију сам
поднела одлично и постоперативни ток је
прошао фантастично. Слушала сам
упуства
доктора
Лалошевића
и
болничких физиотерапеута тако да сам
после три дана од операције ходала без помагала. Ишла сам на контролу на сваких 6
месеци и упознала пар другарица.
Када сам стигла на Бањицу упознала сам пар другарица, играле смо карте,
гледале филмове, пиле топлу чоколаду и шетале се по болници. Била сам са три
девојчице у соби, једна је чекала на операцију као ја а друге две су имале операцију 6
месеци раније па су дошле на вежбе. Нисам била тако нервозна, имала сам малу
трему, нисам знала како да реагујем . Пре операције носила сам мидер годину дана
али се још погоршало тако да је морала операција. Нисам се плашила, али сам била
нервозна и на крају је све испало како треба и све је било у реду.
Напомена школског психолога
Анђелина је ученица која је вежбала балет и била успешна у плесу.Смирена,
културна, одмерена у свему. Све своје обавезе је
испуњавла и испуњава
дисциплиновано и тачно. После операције је одмах ушла у школски живот храбро се
суочавајући са свим тешкоћама. Показала је храброст и разборитост и у за њу
тешким околностима.Њена разредна Биљана Илић била јој је велика подршка.
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СВЕТОСАВСКА НАГРАДА ЗА УЧИТЕЉИЦУ
ВЕСНУ МИЛЕНКОВИЋ
Аутор: Рада Петровић Шумар, психолог

Весна Миленковић, учитељица
у основној школи ,,17. октобар“ је
26.01.2021.године
добила
Светосавску
награду
за
свој
педагошки рад. Она је први
просветни радник који који је добио
ову награду на територији општине
Јагодина.
Да се подсетимо, ОШ ,,17.
октобар “ је добила Светосавску
награду 2007. године као прва школа
са ових простора која је понела ово
значајно признање. Основна школа ,,17. октобар“ је препознатљива по квалитету
педагошког рада и ван града Јагодине. Признања доносе високо квалитетни
стручњаци као што је Весна Миленковић. Признања су видљива и кроз успех
ученика на свим пољима васпитног, образовног и педагошког рада. Потврда за ова
признања су наши ученици који су се остварили не само кроз даљe школовање, него
су водећи кадар у сфери науке, технике и уметности.
Весна Миленковић по својим квалитетима и неуморном раду спада у плејаду
водећих педагошких стручњака. Свестрана и по видљивим резултатима личног
стручног усавршавања, у настави даје свој максимум. У раду са децом са лакоћом
преноси знање повезујући игру наставно градиво и на тај начин успева да њени ђаци
воле школу.
Као најбољи студент генерације наставила је са својим личним и стручним
усавршавањем. Стекла је звање специјалисте методике наставе музичке културе,
магистра методике наставе математике. Ускоро ће докторирати на смеру методика
наставе математике и тако бити један од ретких доктораната из учитељске професије
на нашим просторима. Има звање педагошког саветника. Коаутор је уџбеника из
математике за четврти разред и аутор врло занимљивог приручника ,,Вежбам и
учим“.
Весна Милинковић је савремен учитељ који са лакоћом спаја теорију и
праксу, прати научне трендове и примењује их у настави. Са ученицима и
родитељима изванредно сарађује.Несебична колегеница спремна на сарадњу и
изванредан организатор. Пре свега и изнад свега је посвећена мајка двоје деце и
супруга.
Ово је најлепши славски поклон за ОШ ,,17. октобар“.
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МЛАДЕ ПЕНЗОНЕРКЕ
УЧИТЕЉИЦА ЈАНА - МИЛИЈАНКА МАРКОВИЋ
Аутор: Марија Зекавица, професор биологије

Сећање на моје прве кораке
у образовању доводи ме до два
велика имена : ,,17октобар“ и
учитељица Милијанка Марковић –
Јана. Када сам 1995. године постала
ђак наше школе Милијанка
Марковић је била та која је
поставила основе мог образвања и
увела ме у свет књиге и учења.
На прави пут је извела не
само мене већ много успешних и
оно што је она стално наглашавала,
добрих људи . Припала ми је част
да нешто више кажем о овој храброј и дивној жени.
Ово је учитељица која је изврстан математичар, одличан србиста , свестрани
уметник. Дивили смо се њеној способности и знању. То је учитљица која зна да
реши најтежи задатак , да свира многе инструменте, да организује и децу и
родитеље. Изузетан педагог доброг срца и широке душе извела је успешно на прави
пут многе генерације
Јана спада у ретке људе који воле свој посао и раде савесно и предано од
првог радног дана до одласка у заслужену пензију несмањеним ентузијазмом.
Кроз њену учионицу су прошле многе генрације (учила је и мене и моју
рођену сестру) и сви поносно истичемо:
„Ми смо Јанина деца!“
Некада ученица а сада наставница
биологије у ош ,, 17 октобар“
Марија Зекавица
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МЛАДЕ ПЕНЗОНЕРКЕ
ВИНКА СТАНКОВИЋ - ЗАШТИТНИ ЗНАК ШКОЛЕ
Аутор: Марија Зекавица, професор биологије

Почетак школске године 2021/2022 у ОШ „17.октобар“
обележио је одлазак у пензију наше колегинице Винке
Станковић. Већина нас се питала :„ Да ли је могуће да ће за
коју недељу Винка отићи у (и те како заслужену ) пензију ?“.
Винка је започела школску годину као и сваку другу:
пуне руке књига, хамера, пројеката, радова... Све је то и
очекивано јер је сви знамо као радну , вредну, принципијелну и
особу увек спремну за сардњу. Ученици су је увек описивали
као : ,,Строга и правична“. Сигурни смо с да је снагу добијала
од љубави према свом предмету и жељи да ученицима пренесе
знање и љубав према природи.
Имала сам ту част да будем њен ђак, да радим заједно са њом
пуних осам година, и да наставим где је она стала. Живо се
сећам организације такмичења, теренских вежби, активности
поводом Дана хране, Дана планете Земље, Ноћи истраживача,
Дана екологије... Акције су се ређале, пројекти низали а ми младе колегинице училе
у жељи да се не обрукамо и постигнемо све што што је планирано. Колегиница Јасна
Радосављевић, наставница хемије и ја трудиле смо се да ,, држимо корак “ са
неуморном Винком што није било баш увек једноставно.Учила нас је и животним
стварима па је „наше ћоше“ место где седимо у канцеларији увек било масто смеха и
,, опасно “ важних разговора
17. септембра наставничка канцеларија је
мирисала на свеже принцес крофне из Винкине
кухиње и лубенице из њене баште. Смех, шала,
честитке и лепе жеље испуњавале су зборницу.
Наставница
Винка
Станковић,
достојанствена, интелигентна, искусна и зналац
свог предмета неуморно нам је давала увек поучне
савете и интересантне идеје за даљи рад. Кад уђем у
учионицу волим деци да кажем: „Ја сам Винкин
ђак“.
Она је наставница која је оставила трагове у животима многих ученика
поклонивши им своје знање.
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ВИНКА СТАНКОВИЋ ПОРУЧУЈЕ
СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ - 16. ОКТОБАР
Аутор: Винка Станковић, професор биологије

И ове године биће обележен овај дан, као и увек са циљем да ученике упутимо на
значај правилне исхране, јер је то гаранција здравља и квалитетног и дугог живота за који их
спремамо и од срца желимо.Савремени начин исхране и живота наметнуо потребу да се
младима укаже на недостатке савремене исхране.
Деца су некада активно учила у породици о коришћењу гљива и самониклог биља
нарочито у рано пролеће када још нису пристигле гајене биљке. Када сам почела рад у овој
школи (пре 30 година) уочила сам још тада да ученици врло мало знају о могућности и
великом значају употребе самониклих биљака. Најпре су чланови биолошке секције о овоме
пуно научли и упознали како се ово биље припрема. Стечено знање су пренели најпре
ученицима наше школе а затим и ученицима других градских школа.
После проглашења 16. Октобра за Светски дан хране наш психолог Рада Петровић Шумар
ми је предложила да се прикључимо овом обележавању и да припремимо избор за ''мис и
мистера воћа''. Група ученика је од ,,улазница'' – воћа, направила воћну салату којом су
послужени сви после завршетка избора.
Из године у годину ређале су се различите теме:
,,Хлеб кроз векове'' ; ,,Исхрана некад (јела на двору Немањића и сад (савремена исхрана) –
сличности и разлике''; ,,Исхрана Николе Тесле“ - (исхрана дечака и научника) – излагање о
принципима исхране са изложбом омиљених намирница и јеловником за један дан овог
генија; ,,Примена лековитог биља у јачању имунитета у борби против вирусних болести'',
,,Храном до здравог срца“.
После обраде ове и сличних тема у сарадњи са здравственом службом у МЦ у више
наврата у школи су за све заинтересоване организоване анализе (крвни притисак , глукоза,
холестерол) које указују на одређене поремећаје који могу довести до болести срца и
кардио-васкуларног система и других органских система.
Тема ,,Гојазност“ је у више наврата обрађена од стране наставника и у сарадњи са
нутриционистом Даном Моравкић и другим предавачима. Рађен је индекс телесне масе за
ученике осмог разреда а екипа ученика, која је ово радила је делила унапред спремљене
препоруке за исхрану код ученика који имају увећан индекс телесне масе.
На правилну исхрану и опрез исхране индустријски прерађене хране указивано је
више пута кроз излагања и изложбе: „Исхрана ученика који се баве спортом“ , „Моја ужина“
– изложба различитих комбинација намирница које су добра ужина за ученике.
„ГМО храна и органска производња хране“ - излагање са мојом колегиницом (а некада
ученицом) Маријом Костић. Од увођења разгласа, на овај дан, за све ученике школе
организовано је кратко излагање о значају састојака хране , грешкама у исхрани и
принципима правилне исхране.
Свака од ових тема праћена је бројним паноима са којих су ученици, наставници и
родитељи и после 16. Октобра могли да сазнају много корисних информација.
Многобројне теме од 90-их година прошлог века, до данас (са паузама 1999. године и 2020.у
доба ове пандемије) имале су за циљ да прате време и дају одговоре на савремене дилеме у
исхрани. Важно је да су разговори, предавња, изложбе помогле ученицима да размишљају
и негују правилну исхрану и здраве стилове живота и тако постану свесни да је здравље
највеће богатство које треба чувати и неговати.
Никад ова изрека није била актуелнија него данас. Здравствена ситуација са појавом
вируса Ковид 19 , који изазива респираторне тегобе и многе друге наводи нас на тему
значаја исхране за развој имунитета. Ову тему и рад на неопходном здравственом васпитању
спремно преузимају моје младе колегинице и ја им од срца желим успех у томе.
Поздрав свима и успех у раду, Винка Станковић
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НАСТАВНИЦИ ПИШУ
ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ
Аутор: Снежана Ристић, професор разредне наставе

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У НАШОЈ ШКОЛИ - од 4. до 10.октобра 2021.
Почетак октобра и ове године у нашој школи био је у знаку обележавања Дечје
недеље.
Многе манифестације одлагане су због отежавајућих околности у којима
живимо и радимо. ДЕЧЈА НЕДЕЉА се „није дала“ и остајала је у главама „
просветара“ као нешто што се не прекида, као Крсна слава у дому и као симбол
солидарности и дружења свих у школи.
Ове године први дан Дечје недеље отпочео је изложбом цртежа ђака првака
на тему „Кад порастем бићу...“. Истог дана ученици првог разреда наше школе
зашаренили су школско двориште дивним, маштовитим костимима. “Обучени“ у
своје будућиже занимање одједном су порасли и били на висини задатка. Тако
поносни и срећни прошетали су улицама на опште одушевљење родитеља који су
пропратили шарену променаду.
Други дан Дечје недеље обележен је Свечаном седницом Ђачког парламента
на којој је донешен план и програм активности за ову школску годину.
Представници Ђачког парламента су посетили свако одељење млађих разреда и
упознали своје другаре са значајем овог ђачког удружења.
Среда је традиционални дан у коме су уживали и деца и наставници. Акција
,,Друг-другу“, “Колега-колеги“ донела је радост дељења како у учионицама тако и у
зборници.
Четвртог дан кренула је међуразредна размена искустава. Старији ученици
обилазили су одељења млађих рзреда и говорили о својим искуствима и сналажењу
у школском животу, скретали пажњу на битно и давали добре примере за
савладавање наставе.
„Кад сам био ђак првак..“ је тема која је обележила последњи дан Дечје
недеље. Ученици четвртог разреда посетили су свако одељење првог разреда и
поделили своје успомене и искуства првих дана школе.Са својим учитељима
брижљиво су припремили своја излагања.
Истог дана изабрани ученици петог разреда обишли су другаре четвртог и
поручили : ,,Припремите се за пети разред“. Петаци који су се по речима наставника
брзо адаптирали на нова одељења и на предметну наставу говорили су о новим
предметима, старим а новим другарима , о наставницима и начинима на које су учи .
Током свих дана и ученици осталих разреда са разредним старешинама и школским
психологом дали су допринос дискусијама на теме:
- Савети за коришћење интернета,( 6. разред)
- Упореди наставу уживо и online наставу ( 7. разред)
- По чему знам да ме родитељи разумеју ( 8. разред).
Спроводећи набројане активности у потпуности смо испоштовали овогодишњи
слоган „Дете је дете да га волите и разумете“.
Ми их већ волимо.
Уложимо труд и да их РАЗУМЕМО у овим необично изазовним данима .
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
НА „ЕНГЛЕСКИ НАЧИН“
Аутор: Вера Величковић, професор енглеског језика

Обележили смо Дечију недељу и на часовима енглеског језика. Ученици
четвртог разреда су извлачили папириће са именима својих другова и другарица из
одељења, па су их описивали на енглеском језику.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
„УЧИЛИ СМО ДА ПЛЕШЕМО“
Аутор : Биљана Ђорђевић , професор разредне наставе

У оквиру обележавања Дечије недеље ОШ
"17.октобар" и ученике првог разреда је 7.10.2021.год.
посетила плесна школа Ла Луна из Јагодине.
Ученици 1/3, као и сви ученици млађих разреда,
узели су учешће у овој активности и са великим
задовољством научили прве кораке хип-хопа и латиноамеричких плесова.
Tакође својом изузетном маштовитошћу и
креативношћу улепшали су
маскенбал који је
организован на нивоу актива учитеља и ученика првог
разреда на тему "Шта ћу бити кад порастем..."
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СНИМАЊЕ ЧАСОВА – НАСТАВА НА ДАЉИНУ
„МОЈА ШКОЛА“ (РТС ПЛАНЕТА)
Аутор: Мр Весна Миленковић, учитељица, педагошки саветник

Наша школа је и ове школске
2021/2022. године учествовала у пројекту
Министарства
науке,
просвете
и
технолошког развоја који се односи на
снимање часова за тзв. наставу на даљину
под називом „Моја школа“.
Часове
математике за четврти разред снимила је
учитељица Весна Миленковић.
Ове
школске године учитељица је снимила
часове за наставне јединице: Јединице мере
(утврђивање) и Јединице мере – текстуални задаци (утврђивање).
Пре снимања било је неопходно да се направи добра презентација са
визуелним ефектима, а за то је било потребно више сати рада неколико дан а.
Поред пажљиво одабраних примера задатака, повезивања садржаја математике са
другим наставним предметима, јасног говора, дикције , неизоставан је био и
осмех.

Све то утиче на то да часови буду занимљиви, као и да деца осете љубав
учитељице према послу.
Часове је снимала ТВ Коперникус Јагодина за време викенда у
просторијама наше школе. На техничкој подршци поред ТВ Коперникус Јагодина,
захваљујемо се и Фото ЗООМ студију Јагодина.
Снимљени часови моћи ће да се прате путем мултимедијске платформе
РТС Планета.
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КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ
УЛОГА РОДИТЕЉА И САРАДЊА СА ШКОЛОМ
Аутор: Слађана Ђорић, професор разредне наставе

Улога родитеља и сарадња са школом је
веома важна.
У интересу деце, њихове социјализације,
мотивације за рад, стварање добре атмосфере у
колективу је укључивати родитеље у активности
одељења.
Корист је вишеструка и вишесмерна: Стицање
поверења у учитеља (наставника), осећаја
припадности, важној карики у школовању, размене
искустава.
Сарадња се може реализоватина различите начине:
кроз редовне часове, радионице, квизове, културне и
спотрске манифестације,као и хуманитарни рад.
Боље упознавање родитеља и друге деце чини
и њих и децу толерантнијим.
На жалост у ово време пандемије се прекинуло
са овим начином рада,али се надамо да ћемо опет
дружењем оплемењивати наш рад кроз нова,дивна
искуства.
Пројекат Дигитални свет – дигитални уређаји
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ПРИПРЕМАМО
СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ
Аутор: Марија Зекавица, професор биологије

16. октобар се обележава као СВЕТСКИ
ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ
Савремена медицина је након деценија
истраживања установила да је узрок већине
савремених болести управо храна коју човек једе
или она коју не једе.
Ученици ОШ „17.октобар“ су обележили
овај дан уз координацију учитеља и наставника
на јако интересантан начин. У нашој школи сваке
године буду јако занимљива предавања, изложбе ,међутим ове године смо све
прилагодили пандемији која је актуелна свуда у свету.
Тема светког дана здраве хране је ове године гласила: „ Правилном исхраном
до јаког имунитета“.
У ове активности били су укључени и предшколци који у нашој установи од
ове године бораве сваког дана.
Прваци су донели воће и одрадили предивне радове на ову тему. Ученици
другог разреда су правили од папира и картона један здрав оброк на тањиру. Трећи
разред је одрадио импозантну изложбу скуптура од воћа и поврћа. Све похвале за
ученике и родитеље који су помогли око ове изложбе. Четврти разред је донео
здраву ужину, било је различитих предлога ,од пите сендвича и грицкалица као
здраве ужине. Ученици седмог разреда обишли су и своје млађе и старије другаре.
Скеч на тему „Витамини против вируса“ је оно што ће такође наши ученици
памтити. Осмаци су учествовали у изради маски заједно са наставницом ликовног,
шестаци су одрадили прелепе паное, и пројекте на задату тему. Ученици петог
разреда су уживали у својој здравој ужини и на часу биологје обновили шта су то
хранљиве материје.
Све активности су заиста биле нешто посебно, али оно што нас чини
срећнијим су дечији осмеси који на фотографијама говоре све. Уживајте!
Колектив ОШ 17. „октобар“
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ВЕСТИ ИЗ НАШИХ УЧИОНИЦА
ПОГЛЕД УНАПРЕД ИЗ УГЛА ЧЕТВРТАКА
Аутори: Славица Пантић, Слађана Ђорић, Зорица Павловић и Слађана Велојевић,
учитељице четвртог разреда

У прошлој и овој школској години, смо на различите начине путовали стазама
знања и учествовали у многим авантурама.
Учили смо у природи како да штитимо шуме,прошетали кроз свет бајки,глумили
у пизоришту сенки, надметаили се у математици са ,,Дабром",правили радио емисију
и одељењску библиотеку,учили да пружамо прву пимоћ и да чувамо своје здравље.
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ПЕТАЦИ О ПЕТОМ
Аутор: Марина Антонијевић, педагог

Прелазак из четвртог у пети разред
представља посебну прекретницу:
промењена
је
организација
наставе, повећан је број
наставних предмета и часова
па су и садржаји које треба
савладати много обимнији.
Желели смо да сзнамо како су
ученици доживели пети разред и
да ли су наишли на неке тешкоће.
Истраживање је рађено онлајн у свим одељењима петог разреда на
полугодишту школске 2020/2021. године. У истраживању је коришћена
дескриптивна метода а као инструмент упитник конструисан за потребе
истраживања.
Приказаћемо део добијених резултата:
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МЛАДИ ФИЗИЧАРИ У ДОБА КОРОНЕ
ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА, УВЕК ПРВИ
Аутор: Владан Јовановић, професор физике

1.На Општинском такмичењу из физике ученици наше
школе су постигли изваредне резултате.
Ученици 6.разреда:
Лав Илић и Сава Миловановић (обојица максималних 100
бодова) , прва награда
Александар Стаменковић, Петар Гајић и Петра Меховић,
трећа награда
Лена Здравковић. Лана Петровић и Лена Шаренац , похвале
Ученици 7.разреда:
Алексија Михаиловић (максималних 100 бодова), прва награда
Илија Миљковић и Јован Јовановић, друга награда
Михајло Петровић, трећа награда
Ђина Стевановић, похвала
Ученици 8.разреда:
Нина Николић, друга награда

2. На Окружном такмичењу наши МЛАДИ ФИЗИЧАРИ су у Свилајинцу остварили
одличне резултате:
6. разред: Сава Миловановић 1. место, Лав Илић 3. место, Петар Гајић и Александар
Стаменковић похвале
7. разред : Алексија Михаиловић 1.место, Илија Миљковић 2. место, Јован Јовановић
3.место
8. разред: НинаНиколић 3. место
Алексија и Сава су апсолутни победници са највише
поена на читавом такмичењу.
3. Ученик VI-1 oдељења, Сава Миловановић, освојио
је 30.маја 2021.године, у Соко Бањи треће место и
бронзану медаљу на државном такмичењу из физике!
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О ТЕСЛИНОЈ (ПЛАЗМА) КУГЛИ
Аутор: Петар Милосављевић, ученик 6/4 разреда

Теслина кугла је била предвиђена, у знатно већим размерама, да преноси по
целом свету бесплатну, бежичну електричну енергију.Плазма кугла или Теслина
кугла је један од изума Николе Тесле који је био веома популаран 1980-их. Тесла ју
је измислио након експериментисања са високом фреквенцијом електричне струје у
стакленој цеви док је проучавао феномен високог напона. Идеја за плазма куглу је
настала тако сто је направљена минијатура џиновског Теслиног торња званог ,,
Wardencliff,, која је служила баш за пренос електричне енергије бежичним путем
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УМЕТНИЦИ НА ДЕЛУ
Аутор: Рада Петровић Шумар, психолог

Основна школа ,, 17 октобар“ је позната и по генерацијама уметника који су
прве потезе оловком и бојама начинили у клупама наше школе. То су познати и
признати уметници и ван граница наше Србије.
Уметничких награда има много и није их лако набројити јер би сигурно неку
изоставили. Награде су важне, али не и најважније.Запис који стоји у срцу уметника
и сећање на прве школске године су благо које нема цену и које се речима не може
описати. Животне позиве не можемо рангирати по важности, значајности и
вредности. Сваки у себи носи одређену тежину и неопходност посебно када је реч о
врхунским ствараоцима у било којој области. Али уметници су посебна визионарска
категорија, ретко се појављују и много значе за околину па и за цели свет.
Изазов свих школских система и свих
педагогија је сачувати у одраслом човеку
ствараоца и уметника, а ми у ,, 17 октбру “ то
успевамо генерацијама. Како ? Лако.
Стварамо атмосферу уважавања, подршке и
разумевања за те изузетне мале а велике
људе.
У овом Билтену поменућемо само
делић наше уметничке сликарске рапсодије.
Нека слике и речи говоре.
Пеђа
Трајковић
ученик
прве
генерације која је 1963. године кренула у
нову школу ,, 17 октобар“. Срцем и душом
везан за нашу школу. Увек драг гост, наш
џокер, веран и одан пријатељ, спаситељ и
извор надахнућа и идеја... Добитник многих
награда и признања, саставни део песниких
антологија... и још много тога али пре свега
он је НАШ.
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Уметница
средње
генерације
Мила
Славковић Гајин која је била ђак наше школе
завршила студије сликарства у Паризу, врстан
илустратор, дизајнер,
примењени уметник,
педагог...
По повратку из Париза прошле године свог
сина уписала је у нашу а своју школу.Од првих
школских дана имала је жељу да украшава школу и
учествује у свим активностима везаним за уметност.
,,Дечја слика света 2000 године“ идејно
решење и рад ученице Миле Славковић (1999.
година)

Будући уметник на делу – Максим Гајин
Чекајући школско звоно за почетак часова, Максим
Гајин, ученик петог разреда, је увек спреман да нацрта
нешто за ,,своју душу “ . Наш ђак је од прошле школске
године брзо је прихватио за њега нов и потуно непознат
начин рада (савладао ћирилицу). Са лакоћом говори
француски (рођен је у Паризу), енглески и српски језик.
Свира трубу и воли историју. Свестрани уметник у најави.
КРОКИ ЦРТЕЖИ ПАРИЗА И
ЈАГОДИНЕ - ТРЕНУТНА
ИНСПИРАЦИЈА
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ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Аутор: Рада Петровић Шумар, психолог

У раду Ученичког парламента Основне школе “17.октобар” у школској
2021/22. години учествује по два представника одељенских заједница седмог и
осмог разреда.
На часовима одељенских заједница седмог и осмог разреда, извршен је избор
по два представника сваког одељења.

Прва седница Ученичког парламента одржана је 01.10.2021 год. Седници су
присуствовали сви изабрани ученици 7. и 8. разреда и школски психолог.
Подељена су и задужења која се односе на организацију Дечје недеље.
Састанци Ђачког парламента биће одржавани сваког првог четврта у месецу.
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