ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

МИОНИЦА, септембар 2022. године
дел.број 02-978

Основни подаци о школи
Године 1864. школа је започела своју делатност. Као осморазредна школа ради од школске
1954/55. године и до школске 1962/63. није имала издвојених одељења. Одлуком Скупштине
Општине Мионица, почетком школске 1962/63. укинута је самосталност четвороразредних одељења,
односно школа које се тада припајају осморазредним матичним школама (појам матичне школе
установљен је 62/63. године). У исто време успостављени су и школски реони за пет осморазредних
школа које су у то време постојале на подручју општине, па је школски реон на подручју које
обухвата школа у Мионици изгледао овако: Варош Мионица, Село Мионица, Радобић, Табановић,
Ђурђевац, Клашнић, Шушеока, Санковић, Кључ, Паштрић, Толић, Команице и део Маљевића.
Неколико година касније потпуно су укинуте четвороразредне школе у Санковићу и Рибници. Овако
организоване школе раде све до краја школске 75/76. године, када се спаја са Основном школом „
Милан Ракић “ из Доње Топлице и задржава већ постојећи назив Основна школа " Драгојло Дудић ".
До нове реорганизације долази почетком школске 91/92. године, када Одлуком 610/91
Општина Мионица припаја школи у Рајковићу наша издвојена одељења у Толићу, Кључу и
Ђурђевцу, а нашој школи се припаја Основна школа "Н.Х.Лука Спасојевић" из Горње Топлице са
својим издвојеним одељењима Дучић, Струганик, Попадић и Берковац.
Овим организационим променама школске мреже, на подручју општине створене су две
основне школе, у Мионици и Рајковићу, чиме је школска мрежа усклађена са планом школске мреже
Републике Србије.
Одлуком Скупштине Општине Мионица (бр. 610-1/2002) ОШ “Драгојло Дудић” мења свој
назив и од 25.11.2003. носи име ОШ “Милан Ракић”.
Тренутни организациони изглед мреже школе је:
Седиште Основне школе "Милан Ракић" је у Мионици са издвојеним одељењима у следећим
местима: осморазредна издвојена одељења у Доњој Топлици и Горњој Топлици и четвороразредна
издвојена одељења у Табановићу, Дучићу, Попадићу и Струганику.

Настава у матичној школи и издвојеним одељењима се изводи у следећим објектима, тј.
просторијама:
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- Рад у матичнoј школи се одвија у једној смени, и то само у првој.
- Oве школске године ученицима није била обезбеђена исхрана у школској кухињи, како у матичној
школи, тако и у ИО Доња Топлица, ИО Горња Топлица, ИО Дучић и ИО Табановић (због
епидемиолошких мера и пандемије Корона вируса).
- И ове школске године наставља са радом продужени боравак за ученике I и II разреда. Радно време
продуженог боравка је од 11 до 16 часова. У продуженом боравку ученицима се нуди додатни рад са
учитељем на утврђивању пређеног градива, помоћ око израде домаћих задатака, развој креативности,
маштовитости и стваралаштва, учествовање у спортским и културним активностима школе као и
развијање радних и хигијенских навика, другарских односа, упознавање са правилима понашања на
различитим местима и у различитим ситуацијама. Поред планираних активности ученицима је
обезбеђена и исхрана.
- У Горњој Топлици настава се изводи у објекту школске зграде са девет учионица. Ове школске
године имамо два чиста одељења првог и четвртог разреда и комбиновано одељење другог и трећег
разреда, као и четири чиста одељења ус таријим разредима. Настава се одвија у преподневној смени.
- У Доњој Топлици настава се изводи и даље у два објекта, само у првој смени. Ове године настава у
млађим и старијим разредима се изводи у четири чиста одељења. Изградња новог школског објекта
је и даље планирана, али и поред тога претпоставка је да ће тренутни услови бити пратећи током
целе школске године. И ове школске године у овом издвојеном одељењу спроводи се «Обогаћен
једносменски рад». Доња Топлица је опремљена новим намештајем захваљујући донацији фирме
«Network Solution“ из Београда.
- У Попадићу, Табановићу и Струганику настава се изводи у новоизграђеним објектима, тј.
санираном објекту (Струганик) где су услови рада јако добри.
- У Дучићу настава се изводи у објекту који је адаптиран школске 2015/2016. године, тако да су
услови за рад у овом издвојеном одељењу одлични. Ове године имамо комбинацију другог и
четвртог разреда и комбинација првог и трећег разреда.
- Школе у Берковцу и Команицама су се привремено угасила јер су остале без ученика.
- Са радом је почела и музичка школа као ИО одељење Музичке школе «Живорад Грбић» из Ваљева.
Имамо велики број полазника и заинтересоване деце.
- Од школске2019/2020. године је почео пројекат «Обогаћен једносменски рад» у ИО Доња Топлица,
а од школске 2020/2021. спроводи се пројекат осим у Доњој Топлици, и у Горњој Топлици и у
матичној школи.
- Као што се из изложеног може видети, услови за рад школе су јако добри у свим одељењима изузев
рада у Доњој Топлици.
Средствима Канцеларије за јавна улагања, планирана је реконструкција матичне школе и школе у ИО
Горња Топлица. Планирано је да реконструкција матичне школе почне до 15. октобра 2019. године,
међутим то се још увек није десило.
Основну школу "Милан Ракић" у Мионици похађају ученици са две трећине територије Општине
Мионица. Ову школску годину школу похађа 736 ученика распоређених у 45 одељења. У матичној
школи постоје и 2 специјална одељења за ученике са развојним сметњама. За ученике првог и другог
разреда организован је продужени боравак.
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БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Одељење
СВЕГА

Ч и ст а
I – IV

Комбинована

V - VIII

Мионица

10

13

23

Г. Топлица

3

4

7

Д. Топлица

4

4

8

Дучић

2 (I- III) (II-IV)

Попадић

1 ( I, II, III, IV)

2
1

Струганик

1 ( I, II, )
(III, IV)

Табановић

1 ( II, III, IV)
2 ( V-VIII )
(II -IV)

1

7

45

Мион.-спец.
Свега
од. у школи:

17

21

1

2

Наставни кадар остаје непромењен, стручан и мотивисан за нове изазове и још боље
резултате.
У матичној школи постоји и одељење продуженог боравка које води учитељица Зорица
Тоскић и Тамара Ђорђевић. Нашој школи је у школској 2006/07. години одобрено једно одељење
продуженог боравка које чине ученици 1. и 2. разреда. А од октобра 2020/2021. године и друго
одељење продуженог боравка .
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Бројно стање ученика школске 2021/2022. године

РАЗРЕД

I

Мионица - 1

26 22 26 22

Мионица - 2

II

III IV I - IV V

VI VII

VIII V-VIII I - VIII

22

22 24

26

27 22 26 23

22

21 22

25

Мионица - 3

/

22 /

22

23 24

23

Мионица - 4

/

/

Мионица-спец.

/

1

1

1

1

1

Свега
Мионица

53 66 52 67

238

88

66

75

74

303

541

Д. Топлица

12

8

9

9

38

6

11

12

7

36

74

Г. Топлица

4

6

12 12

34

13

21

13

18

65

99

Дучић

4

2

3

3

12

/

/

12

Попадић

/

/

1

2

3

/

/

3

Струганик

/

2

4

1

7

/

/

7

Команице

/

/

/

/

/

/

/

/

Табановић

4

/

/

3

7

/

/

5

УКУПНО:

77 85 71 99

22

/

22

1

1

3

332
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107 98 100

4

99

404

736

РИТАМ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА
За сва одељења, настава се одвија у првој смени. Почетак прве смене у Мионици, Доњој Топлици и
Горњој Топлици је у 7.45 часова. Такође, се водило рачуна и о прилагођавању јавном саобраћају ради
што потпунијег обухвата ученика. Тачније, од ове школске године за превоз ученика се користе
четири мини-буса (основне школе, вртића и средње школе).

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

1. ЧАС
2. ЧАС
ВЕЛИКИ
ОДМОР
3. ЧАС

950-------1035

4. ЧАС
5. ЧАС
6. ЧАС
7. ЧАС

1040-----1125
1130-----1215
1220-----1305
1310-----1355

745--------830
835--------920
920--------945

Целокупни наставно - образовни рад у школи, у предметној и разредној настави одвија се по
распореду за свако одељење. Распоред часова је направљен по школском календару за 2021/2022.
годину на бази 36 наставних седмица од 1. до 7. разреда и 34 седмице за 8. разред и не би требало да
буде мењане током године с обзиром да је група наставних радника предметне наставе који раде у
две или три школе, уклопљена у ритам часова у сва три осморазредна одељења школе.
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СЕПТЕМБАР И НОВИ ПОЧЕТАК У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ МИЛАН РАКИЋ“
Сасвим неприметно дошао је крај нашем летњем распусту и освануo је први септембар. У
животу сваког ђака, посебно првака овај датум представља један нови почетак који му је веома
важан.

Тог дана ученици се осећају да су зрелији, старији за један разред, који ће им донети нове
идеје, наде и успех. У школским клупама почињу нове обавезе и настављају се стара дружења. На
том путу пожелимо им успеха у раду како ученицима тако и наставницима.
Посебно честитамо полазак у школу нашим најмлађим ђацима-првацима! У уторак , 31.08.2021. у 10
часова, у просторијама Основне школе „Милан Ракић“ у Мионици био је организован пријем првака.
Ове године уписана су два одељења првака, а учитељице које су примиле прваке су Анђелија
Поповић и Верка Марковић! Сви ученици првог разреда добили су бесплатне уџбенике од Општине
Мионица.
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Данашњи дан остаће у сећању наших најмлађих ђака-првака, као дан када су упознали своје
учитељице и сазнали ко су њихови другови и другарице са којима ће делити школске дане. У име
директорке школе и свих запослених желимо им срећан почетак школовања, пуно среће и успеха у
школи и да са радошћу долазе у школу!
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За срећан, благословен и успешан почетак школске године, свештеници мионичке цркве
одржали су молебан за ђаке и наставнике матичне школе у Мионици.

Према Стручном упутству за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној
школи у школској 2021/22. години настава од 1. септембра 2021. године у Основној школи „Милан
Ракић “ се огранизовала према моделу 1. Модел 1 подразумева да сви ученици непосредно похађају
наставу у школи. Нема поделе одељења на групе. Настава се одвија у првој смени и почиње од 7 и
45 часова. Свако одељење има своју учионицу у којој се реализује настава.
У Издвојеним одељењима млађих разреда настава почиње од 7:45 часова. Превоз ученика се
организује редовно по устаљеном распореду вожње.
Скренута је пажња ученицима и родитељима да поштују правила понашања у школи за време
боравка како бисмо спречили ширење вируса. Ученици треба да носе маску од уласка у школу до
доласка у своју клупу. Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора.
Потребно је одржавати физичку дистанцу и редовно прати руке.
Веома се радујемо почетку нове школске године!Да нам буде здрава, срећна и успешна!
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„Ршумољубље“
У етно селу Марковића Авлија у Мушићу, одржан је скуп у част професора Слободана Ж.
Марковића. Библиотекар наше школе Славица Арсић и медијатекар Наташа Шујдовић биле су
представнице наше школе на овом лепом месту и догађају. Гост овог скупа био је и песник Љубивоје
Ршумовић који је одржао радионицу "Ршумољубље".

Крос РТС-а "Кроз Србију"
Крос РТС-а "Кроз Србију", одржан је 17.9.2021.године, у складу са епидемиолошким
препорукама. Крос су организовали наставници физичког васпитања у сарадњи са учитељицама и
наставницима.
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Октобарски дани у знаку Дечије недеље
У октобру месецу, као и сваке године, ученици Основне школе „Милан Ракић“ су припремили
богат спортски, забавни и културно-уметнички програм за обележавање Дечије недеље.

Свечано отварање манифестације одржано је на тргу у Мионици, са почетком у 10 часова
којом је указано неговање људских вредности и право детета да сваки дан одраста у условима који
пружају континуирани развој личности за креативнију будућност.
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Сви ученици школе од првог до осмог разреда са издвојеним одељењима Доња и Горња
Топлица, уз помоћ својих учитеља, одазвали су се на литерарно-ликовни конкурс на тему „Дете је
дете да га волите и разумете“. Одабрани су најбољи радови и адекватно награђени поклон књигама.
LITTLE EXPLORERS
Ученици су на часу енглеског језика били вредни мали истраживаци. Истраживали су чари
природе, илустровали и учили нове речи на енглеском језику.
I, II и III разред, ИО Горња Топлица и наставница Дејана Ђуровић Марковић.

Ученици из Доње Топлице су почетак Дечије недеље обележили излетом до Протића
воденице. Уз стихове песме "Дете", Љубовија Ршумовића, разговарали смо о разумевању деце,
извели неколико скечева и записали поруке родитељима и учитељима.
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Првог дана Дечије недеље ученици из Струганика гледали су едукативни филм и направили
пано на тему Дечијих права.
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ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ
У Основној школи ,,Милан Ракић" у Мионици започели смо са новим циклусом радионица из
Програма промоције хуманих вредности. Програм обухвата седам тематских области које имају за
циљ смањивање вршњачког насиља: (1) толеранција, (2) ненасилна комуникација и решавање сукоба
мирним путем, (3) лични и културални идентитет и поштовање различитости, (4) превазилажење
дискриминације и стигматизације, (5) родна равноправност, (6) дечја права, и (7) превенција насиља
путем електронских медија.

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА
Ученици виших разреда у Доњој Топлици учествовали су у Играма без границе. Игре: глуви
телефони, игре с ластишем, скакање у џаковима, ношење лоптица у кашикама, прескакање вијаче...
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Посета родној кући Живојна Мишића (ученици из Струганика и Попадића)
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"Малци-радозналци"
Ученици другог разреда, у матичној школи у Мионици, учествовали су у квизу под називом
"Малци-радозналци", који је припремила психолог Снежана Васић. Сваки ученик је имао прилику да
одговара на питања и донесе поене свом одељењу. Ученици су се лепо забавили и понешто ново
научили.

У организацији наставника физичког васпитања, у току Дечије недеље, свакодневно се
реализују турнири. На фотографијама је приказан турнир у одбојци.
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У оквиру Дечије недеље, ученици у Доњој Топлици су имали ликовну радионицу на тему
Дечијих права.

Безбедност у саобраћају - предавање за 1. раз.
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Дечја недеља - Активност „SMALL TALK“
Данашњи час енглеског језика смо посвети усавршавању говорних вештина. Били смо
новинари, репортери, водитељи , саговорници, учесници у интервјуу. Одељења II1,II2, II3,
наставница Дејана Ђуровић Марковић.

Ученици шестог разреда у ИО Горња Топлица извели су представу под називом
,,Стогодишњи рат". У овој борби између француског и енглеског краља и њихових витезова, срећа
је била на страни Француске.
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Французи и Енглези водили су дијалог на својим
матерњим језицима. Превод са енглеског:
Наставница Дејана Ђуровић Марковић.
Превод са француског: Наставница Катарина
Рафаиловић. Писац сценарија наставница
историје Марина Милутиновић.

"Измами ми осмех, улепшај ми дан"
Поводом Дечје недеље, ученици старијих разреда у Доњој Топлици, украшавали су своје коверте,
које ће бити окачене у ходнику и у које ће моћи једни другима да остављају поруке. Желимо на овај
начин да заменимо поруке које свакодневно шаљемо телефоном.
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Јесен нам је даровала
У Горњој Топлици кишан дан... Али није нам киша упропастила дружење! У шетњи смо скупили
пуно јесењег рода. Слагали смо аранжмане, причали шта можемо направити од ораха, јабука,
трњина, шипурка, грожђа. А онда смо све у сласт појели!

Диван дан за крај Дечије недеље. Учитељица и другари из Табановића угостили су другаре из
издвојених одељења из Струганика, Попадића и Дучића.
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Заједно смо правили наруквице и прстење, учествовали у квизу знања, правили "Дрво пријатељства"
и учествовали у игри брзине и спретности "Штипаљке". На крају смо се засладили слатким
послужењем.
НАЈЛЕПША НЕДЕЉА - ДЕЧИЈА НЕДЕЉА - Ликовна радионица ученика из продуженог боравка.

Спортски турнири-фудбал
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Ученица VI/5 у ИО Горња Топлица, Милица Златковић нас подсећа на слоган овогодишње
Дечије недеље ,,Дете је дете да га волите и разумете", али на СТАРОСЛОВЕНСКОМ,
средњовековном српском језику.Наставница историје Марина Милутиновић

Дечја недеља - Активност: LEARN THE ANCIENT EGYPTIAN ALPHABET
У данашњој радионици показали смо колико нам учење енглеског и историје мође бити лако и
забавно. Обогатили смо свој речник енглеског језика и научили сликовно писмо древних Египћана.
Одељења: V и VII раз, ИО Горња Топлица, Наставнице: М. Милутиновић, Дејана Ђ. Марковић
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У Доњој Топлици, поводом Дечје недеље, ученици су извели два скеча под називом "Мењам
пубертет за нешто повољно", у којима се говори о свакодневним дечјим, а и родитељским,
питањима и неспоразумима. Том приликом су уручене дипломе: Мини Андрић, за најбољи
литерарни рад на тему "Дете је дете да га волите и разумете"; одељењу 8/4 за најбољи остварен
резултат на Играма без граница.

Ученици седмог разреда у ИО Горња Топлица одржали су ,,Скупштину државних сталежа",
којом је председавао краљ Луj XVI, а присутна су била сва три сталежа. Прва два сталежа имала су
економске и политичке привилегије, док трећи сталеж није имао политичка права, а он је давао сав
новац држави. Симболично је приказан први и други сталеж који стоји уз краља, а трећи сталеж се
налази испод њих на тој друштвеној лествици. Наставница историје Марина Милутиновић.
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Ученици осмог разреда у ИО Горња Топлица, имали су прилику да направе свој мали
биоскоп, а на платну се нашао један од најпознатијих филмова Чарлија Чаплина из 1940. године под
називом ,,Велики диктатор". Тако смо се вратили у 40те године, у црно-белом стилу.Наставница
историје Марина Милутиновић.

Литерарни конкурс "Дете је дете, да га волите и разумете"
У току Дечије недеље ученици од 2. до 4. разреда су имали литерарни конкурс на задату тему
"Дете је дете, да га волите и разумете". Уз велики подстицај и подршку својих учитељица, ученици
су показали интересовање за писање песама кроз лепоту својих мисли, осећања, порука, доживљаје
свог бића и детињства.Библиотекар школе Славица Арсић је као члан жирија имала леп и тежак
задатак да од приспелих 30-ак радова одабере најбоље радове свих узраста ученика.
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Награђени ученици су: Сања Урошевић, ученица 2-2 са учитељицом Горданом Маринковић,
3-1 Петра Бабић са учитељицом Драганом Ускоковић Ђуровић, 4-3 Виктор Митровић са учитељицом
Љиљом Петровић, 4-1, Нина Грујичић са учитељицом Тањом Ускоковић.
Конститутивна седница Ученичког парламента
Почетком октобра, одржана је оснивачка скупштина УП. Координатор парламента је психолог
Снежана Васић. На првом састанку ученици су се упознали са Статутом, Правилником о раду и
Годисњим планом рада Ученичког парламента. Једногласном одлуком свих чланова за председника
је изабрана Јана Живковић из 8/2 одељења, њена заменица је Ана Илић из 8/1 одељења, док је
секретар Милица Филиповић из 8/5 одељења. Такође, изабрани су и ученици који ће учествовати у
раду Школског одбора и школских тимова.
„Крвава бајка“ – 80 година од стрељања крагујевачких ученика и професора
Ученици седмог разреда у ИО Доњој Топлици на часовима српског језика дали су свој
допринос обележавању 80-годишњице од стрељања крагујевачких ученика и професора, 21. октобра
1941. године. Кроз анализу песме Крвава бајка, рецитовање, разговор и илустрације истакли смо
значај овог тужног крагујевачког октобра.
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"Михољски сусрети села"
Четвртаци из наше школе, укупно 5 екипа уживали су на октобарском сунцу у оквиру
манифестације "Михољски сусрети села" у селу Брежђе, у организацији Општине Мионица и
Туристичке организације Мионица. Такмичили су се у играма наших предака, дружили и забављали.
Освојили су награде и медаље.

Сарадња са Градском библиотеком се наставља и ове године уз пријем наших ученика како
из издвојених одељења тако и из матичне школе.
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Новембарски дани у Основној школи „Милан Ракић“
Почетком новембра наши ученици у матичној школи су урадили јесењи колаж користећи
различите ликовне технике. Уредили су хол школе, као и ходнике и тако учинили свој простор
надахнутијим и инспиративнијим за рад и игру.

Дан школе – 157.годишњица
Дан школе обележили смо на безбедан начин због епидемиолошке ситуације. Наставници српског
језика са ученицима су припремили и снимили програм поводом обележавања Дана школе. Линк до
видео материјала је: https://youtu.be/PViPKKNbpYE
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Видео презентацију у част песнику Милану Ракићу а за Дан наше школе, 1. новембар
2021.године, направили су ученици осмог разреда, чланови Ученичког парламента уз подршку
психолога школе.
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Дан просветних радника - 8.новембар
Осми новембар у Србији се обележава као Дан просветних радника. Овај датум изабран је јер
је тог дана 1787. године рођен Вук Стефановић Караџић, велики просветитељ и реформатор српског
језика. У част и захвалност свим просветним радницима наше школе и целе Србије, ученици седмог
разреда, чланови Ученичког парламента уз менторство психолога школе Снежане Васић,
припремили су две видео презентације.

"СВАКИ ДАН ЈЕ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, ЧУВАЈМО ЈЕ!"
Ученици из Издвојеног одељења у Струганику интегрисали су садржаје пројектне наставе,
српског језика и ликовне културе и све то представили родитељима кроз луткарску представу.
"СВАКИ ДАН ЈЕ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, ЧУВАЈМО ЈЕ!".
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Јесењи распуст
Кризни штаб је донео одлуку да распуст за ученике основних и средњих школа траје од 8. до
12. новембра 2021. године, а први наставни дан је 15. новембар 2021. године.
ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ – 11.11.2021.године
Поводом обележавања дана примирја у Првом светском рату, ученици виших разреда у ИО
Горња Топлица,кроз одличну корелацију активности ОЈР, историје и свакодневног живота у
прошлости, одали су почаст српским великанима. У част свих учесника у Првом светском рату и у
част храброг и пострадалог српског народа, који је прошао Албанску голготу, да би нама сачувао
домовину, веру, нацију, кућни праг и огњиште, приредили смо малу свечаност.

Ученици су се поистоветили са историјским личностима које су обележиле учешће
Краљевине Србије у Првом светском рату. Разуме се, на позорници се нису нашли сви они који су
дали свој допринос или живот за отаџбину Србију, јер њихов број је недостижан. Али, ученици су се
потрудили да својим ликом и делом одају почаст не само оној историјској личности коју
представљају, већ целокупном српском народу. Затим смо сви заједно погледали филм Краљ Петар I,
чиме је ова свечаност добила свој епилог.
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На позорници су се нашли: Краљ Петар I Карађорђевић, престолонаследник Александар
Карађорђевић, војвода Живојин Мишић, војвода Радомир Путник, војвода Степа Степановић,
Гаврило Принцип, председник српске владе Никола Пашић, мајор Драгутин Гавриловић, Драгутин
Матић, Милунка Савић, Надежда Петровић и Момчило Гаврић. Хвала свим ученицима који су
учествовали.
Слава свим српским јунацима!
Питагорина теорема
Ученици 7.разреда обрађују последњих дана Питагорину теорему па су се потрудили да
направе на хамеру кратко излагање о Питагори и применама Питагорине теореме које су до сада
урадили.
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МАПА УМА
Учити је лако када знамо како! Ученицима старијих разреда у ИО Доња Топлица, у оквиру
ОЈР, показали смо да учење било ког предмета може бити брзо, лако и забавно ако користимо мапу
ума. Користећи мапу ума, различитим симболима, бојама и цртежима приказали смо основне
географске појмове.

Еко авантура - Пројектна настава
Зар није природа тако богато лепа!?
И зар је тако тешко људима да је не загађују!? - ученици четвртог разреда из Горње Топлице са
учитељицом Јелицом Павловић
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Са ученицима млађих разреда у ИО Доња Топлица смо у оквору ОЈР спровели радионицу
"Сунчев систем", где су се ученици кроз презентацију и цртеж први пут сусрели са географијом и на
један креативан начин запамтили основне појмове о васиони. ПРОБУДИЛИ смо њихову радозналост
и на занимљив начин им приближили свемир, звезде и планете које их фасцинирају.
Тематска недеља у ИО Дучић под називом "Шума живот значи". Ученици другог и
четвртог разреда.

Међународни дан толеранције
16.новембра се широм планете обележава Међународни дан толеранције. Установио га је
УНЕСКО, а према Декларацији УН из 1995. године. Толеранција је дефинисана као прихватање
чињенице да људска бића, природно различита по изгледу, положају, говору, понашањима и
вредностима, имају право да живе и буду то што јесу. Толеранција подразумева уважавање туђих
идеја, ставова и начина живота, а бити толерантан значи бити свестан различитости других у односу
на нас саме и прихватање те чињенице у свакодневном животу.
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Ученици-чланови Ученичког парламента наше школе уз помоћ психолога Снежане Васић
направили су пано поводом обележавања Дана толеранције и припремили перформанс који ће
приказати ученицима четвртог разреда и на овај начин скренути пажњу о важности толеранције у
друштву и животу.
Вршњачка едукација ученика четвртог разреда на тему Толеранције
Ученички парламент наше школе данас је одржао вршњачку едукацију за ученике из сва три
одељења четвртог разреда на тему толеранције а поводом обележавања Међународног дана
толеранције, 16.новембра. Четвртаци су прво слушали причу о мишу и текст о томе шта је
толеранција, а затим у интеракцији са психологом сколе Снежаном Васић разговарали о причи,
извукли поуке и схватили шта значи бити толерантан. Ученицима се допао овај вид вршњачког
учења.

Овом приликом похваљујемо Ученички парламент за одговоран приступ раду, активност и
сарадњу.
Светски дан детета - 20. новембар
Сваке године, 20. новембра се обележава Светски дан детета, дан када се свет обавезао да ће заштити
и унапредити права деце!
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Презентацију поводом овог Дана направили су ученици из ИО Горња Топлица, чланови Ученичког
парламента.
Пројекат "БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА СРПСКЕ ДРЖАВЕ"

Група ученица 6/2 одељења урадиле су пројекат где су кроз макету представиле Београд као
престоницу српске државе!

''Дани едукативности младих предузетника и иноватора''
На такмичењу под називом ''Дани едукативности младих предузетника и иноватора'', које је
ове године одржано преко Zoom апликације под покровитељством Савеза проналазача Србије,
учествовале су четири екипе из наше школе. У конкуренцији са још 10 школа у изради бизнис плана,
за своју пословну идеју, екипа ученика из ИО Горња Топлица освојила је специјалну награду за
тимски рад, а ученица 8/1 одељења, Магдалена Николић освојила је награду "Најбоља
беседничарка".
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Црвени Крст Мионица - 23. новембар 2021.године
Предавања на тему превенције психоактивних супстанци за ученике ОШ ,,Милан Ракић".
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Окружно такмичење у пливању
У Лајковцу је одржано школско и окружно такмичење у пливању. На такмичењу је
учествовало троје ученика наше школе који су постигли запажене резултате.

Прво место освојио је: Јаков Поповић, ученик 4/2 одељења у Мионици - 50m прсно;
Друго место освојила је:Мона Ковачевић, ученица 4.разреда из ИО Горња Топлица - 50m слободно.
Све похвале и за Тамару Николић, ученицу 4.разреда из ИО Горња Топлица на учешћу!
На републичко такмичење пласирао се Јаков Поповић.
ИО Горња Топлица, Енглески језик - Older students teaching the younger ones!
Ученици седмог разреда припремили су занимљиве задатке за ученике четврог разреда. Заједно су
учили нове речи, заједно сарађивали. Седмаци су се заиста потрудили, а четвртаци су уживали у
активностима.
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ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА
Једна од тема које смо обрађивали у оквиру ОЈР је и загађење ваздуха. Ученици су износили
своја запажања и дискутовали о људском утицају на квалитет ваздуха, начинима загађивања ваздуха,
утицају загађеног ваздуха на здравље и квалитет живота као и начинима на које можемо у својој
средини и својим свакодневним активностима допринети смањењу емисије штетних гасова. Помоћу
експеримента са прављењем смога у тегли, на оцигледан нацин смо приказали механизам настанка
великог загађења ваздуха у зимским месецима. На крају радионице имали су задатак да направе
модел загађења ваздуха.
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Пројектна настава „Свадбарски обичаји“
Како бисмо што боље упознали и схватили значење српских обицаја везаних за свадбу, сто
нам је била тема из предмета Пројектна настава и како бисмо науцили да играмо ужичко коло (тема
из предмета Физичко васпитање) у одељењу смо организовали свадбу и испоштовали све обичаје
почев од звања гостију буклијом, изношења барјака, пуцања у јабуку, куповина младе, девер,
наконче, преношење младе преко прага... Лепо смо се забавили и нешто научили.
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Наша ученица Хана Дикић из ИО Горња Топлица, постигла је запажене резултате на
такмичењу "Кенгур без граница" за 2021.годину.

У сусрет празницима – децембар 2021. године
Децембар месец је увек посебан, коме се највише радују деца због предстојећих празника. То
су дани који би сваком детету требали да буду испуњени маштом, љубављу и пажњом.
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Машнице
Ученици одељења 5-3 тренутно из математике обрађују централну симетрију. Заједно са
наставником су закључили да када пресликавају дуж централном симетријом добијају облик машне.
Сходно томе су направили пуно машница како би декорисали учионицу пред празнике.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА : СЛАТКИШИ ЗА ДРУГАРЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Ученици наше школе радо су се одазвали у акцији за децу Косова и Метохије, поводом
божићних и новогодишњих празника. Велико браво за све ученике из издвојених одељења и матичне
школе, јер су још једном показали своју хуманост и да се воде паролом :Наше мало некоме значи
много! Свим другарима са Косова и Метохије пожелели смо здраве, срећне и слатке божићне и
новогодишње празнике!
Међународни дан особа са инвалидитетом - 3. децембар
„Нисмо сви исти , али имамо иста права на образовање, на рад, на живот, на љубав и на поштовање
сопствених разлика“.
У оквиру пројекта ОЈР са ученицима млађих разреда у издвојеном одељењу у Горњој Топлици
обележили смо овај важан датум кроз различите активности: гледањем цртаног филма "Цуердас",
указивањем на различите врсте инвалидитета, дискутовањем о потребама и жељама особа са
инвалидитетом и начинима на које ми можемо утицати да се такве особе у нашем окружењу осећају
боље и прихваћеније. Ученици су се упознали са Брајевим писмом и на њему написали поруку "Сви
смо једнаки".
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Стефан и Јован Јовановић, ученици 3.разреда са својом учитељицом Наташом Шујдовић,
представљали су нашу школу на такмичењу у постерима за Светски дан хране.Тема је била пут
хране од узгајања до брања и сервирања. Постери показују колика је љубав коју ови дечаци
испољавају према овоме сто раде са својим родитељима.
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Национални паркови Србије
Заједничким трудом, радом и сарадњом, ученици из 4/2 одељења направили су паное на тему
Национални паркови Србије. Кроз истраживачки задатак развили су своја знања и унапредили
компетенције за рад са подацима и информацијама и дигиталну компетенцију.

Let's make a Snowman!
Направили смо нашег Снешка и дочарали дух зимске чаролије. Свака част, ђаци другаци!
Час енглеског језика, наставница Дејана Ђуровић Марковић
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Међународни квиз знања "Немањићи"
Две екипе ученика из наше школе, из матичне и из издвојеног одељења у Горњој Топлици,
учествовале у Међународном квизу знања "Немањићи".

У сарадњи са локалном самоуправом и Министарством рударства и енергетике спроведен је
пројекат - "Окрени на зелено" кампања о енергетској ефикасности. Са ученицима млађих разреда
смо кроз ОЈР спровели радионицу на ову тему, где су се ученици упознали са обновљивим изворима
енергије и направили ветрењаче. На тај начин су разумели снагу ветра и важност обновљиве енергије
за планету Земљу.
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Новогодишњи вашар

Хуманитарна помоћ за суграђанку Тању
Ученици, родитељи и колектив наше школе ове године своју љубав и пажњу за Божић и Нову
годину поклањају нашој драгој девојчици Тањи. Кроз хуманитарну акцију прикупили смо новац који
је данас уручен Тањиној мами. Желимо јој брз опоравак и срећне празнике.
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Зимска идила у нашој школи

"Утицај друштвених мрежа на промене у понашању ученика"
Стручни сарадник-психолог у нашој школи, Снежана Васић, спровела је истраживање међу
ученицима VI, VII и VIII разреда на тему "Утицаја друштвених мрежа на промене у понашању
ученика". Резултати истраживања објављени су у "Психолошким новинама", листу који издаје
Друштво психолога Србије.
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Текст под називом "Кад се живот тинејџера пресели у виртуелну реалност" је начин да
повећамо свест родитеља, ученика, просветних радника али и целе заједнице, о важности безбедног
коришћења интернета и заштити деце/ученика од дигиталног насиља.
МИОНИЧКИ ТОБОГАН
У препуној сали Културног центра, вечерас је одржан први Мионички тобоган у овој години.
Учествовале су екипе из три школе: ОШ "Сестре Павловић" Белановица, ОШ "Сава
Керковић" Љиг и ОШ"Милан Ракић" Мионица.
Прво место је освојила екипа из Љига и пласирала се у финале, а друге две екипе чекају бараж
такмичење. Сви такмичари су били на висини задатка!
Све похвале за жири, водитеље и координаторе. А велику захвалност дугујемо нашим ученицима
другог и четвртог разреда који су нас забавили својом игром и песмом. Посебно смо поносни на
нашу публику која је вечерас пружила гомогласну подршку екипама. Очекујемо вас и у четвртак у 18
часова. За добру техничку подршку захваљујемо се Културном центру, а за препознавање добре
идеје и подршку захваљујемо се локалној самоуправи!
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Посета „Витеза осмеха“ школи у Табановићу
Последњи наставни дан у овој календарској години остаће посебно у сећању ученика из
издвојеног одељења у Табановићу. Њима је данас, господин Небојша Николић, испред Удружења
грађана "Витезови осмеха" из Новог Сада, заиста измамио осмехе и донео радост. У име школе и
ученика захваљујемо се на донацији у виду ЦД плејера, графичке лед табле за цртање и писање,
едукативне Монтесори игре и лектира за школску библиотеку. Поред ове вредне донације, сви ђаци
су добили на поклон капе, шалове, рукавице, "Пажљивко" ранце, затим плишане блузице за
девојчице и Марбо пакетиће. Велико хвала за хуманост, пријатно дружење и дечију радост!

Представник компаније "Дунав осигурање", данас је новогодишњим пакетићима улепшао
дан нашим малишанима из одељења за ученике са сметњама у развоју.
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Новогодишња атмосфера и у Доњој Топлици. Родитељи су обрадовани прелепом приредбом,
а деца новогодишњим пакетићима од локалне самоуправе и Српске православне цркве.

"Једни другима на дар" - ученици у издвојеном одељењу у Дучићу су, поводом
предстојећих празника, међусобно разменили поклоне, организовали приредбу за своје родитеље и
добили новогодишње пакетиће на дар од локалне самоуправе .
САЈАМ НАУКЕ
На веома креативан и забаван начин сумирали смо активности спровођене у оквиру пројекта
ОЈР организовањем Сајма науке у матичној школи. На то путовање кренули смо од Сунчевог
система, преко облика рељефа, настанка живота на земљи, техничких и технолошких достигнућа
кроз историју и све заокружили причом о значају очувања животне средине и одрживом развоју.
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Други мионички тобоган
У препуној сали Културног центра, вечерас је одржан други Мионички тобоган у овој години.
Учествовале су екипе из три школе: ОШ "Душан Даниловић" Радљево, ОШ "Војвода Живојин
Мишић" Рајковић и ОШ"Милан Ракић" Доња Топлица .
Прво место је освојила екипа из Рајковића и пласирала се у финале, а друге две екипе чекају бараж
такмичење.
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Јануар 2022. године
Према одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа
број 601-03-00033/21/2021-15 од 20.01.2022. године, основне школе са наше територије примењиваће
први модел организације образовно-васпитног рада и то:
* непосредно остваривање образовно-васпитног рада за ученике првог, другог, трећег и четвртог
разреда,
* ученици од петог до осмог разреда наставу ће похађати по другом моделу – комбиновани модел
организације образовно-васпитног рада од 24. јануара 2022. године.
Тим је донео одлуку о неопходности употребе заштитних маски за све запослене, укључујући
и особе које су потпуно вакцинисане против Ковид 19 и особе које су прележале Ковид 19. Тим
препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време током боравка у школи.
Час наставе траје 45 минута за часове обавезне наставе, као и за остале облике образовно-васпитног
рада, који се организују према усвојеном распореду часова.
Комбиновани модел подразумева да одељенски старешина деле ученике једног одељења у две групе,
по азбучном реду;
Непосредан образовно-васпитни рад у школи прва група одељења остварује понедељком,
средом и петком (почев од понедељка 24.01.2022.), док друга група у тим данима остварује наставу
путем учења на даљину. Непосредан образовно-васпитни рад у школи друга група одељења
остварује уторком и четвртком, а групе се смењују на недељном нивоу.
Подршка настави и учењу на даљину обезбеђена је путем снимљених часова који су доступни
за коришћење на порталу Министарства просвете за онлајн наставу као и РТС Планети.
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Измене у Календару образовно-васпитног рада за школску 2021/22. годину
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МИОНИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА
Ученици наше школе су и ове године, 1. јануара, узели учешће на манифестацији „Мионица
отвореног срца“ са продајним штандом и радовима које су припремали са својим наставницима.

САВИНДАН 2022. године
Дана, 27.јануара 2022. године обележили смо школску славу у матичној школи и свим
Издвојеним одељењима.Савиндан смо и ове године обележили скромно, достојанствено и свечано.
Након интонирања Светосавске химне, приступили смо резању славског колача!
"ДА ЖИВИМО СВИ У СЛОЗИ, СВЕТИ САВО ТИ ПОМОЗИ!"
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Награђени ученици на Светосавском конкурсу Средње школе
Победници Светосавског ликовног конкурса који је расписала Средња школа "Мионица" за млађе
основце:
Први разред:
1. Лепосава Савић I-1
2.Ива Радивојевић I-1
3. Сара Горанчић I-1
Други разред:
1. Нина Ђурђевић II-3
2. Огњен Пауновић II-1, Сава Стефановић II-1
3. Тамара Мишић II-3
Трећи разред:
1.Елена Томић III-1
2. Лука Бељић III-1
3.Исидора Јаношевић III-1
Четврти разред:
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1.Емилија Ратковић IV-3
2. Лазар Ранковић IV-3 и Маша Митровић IV-1
3. Марија Тодорић IV-1

Специјалну награду за групни рад освојили су ученици из Доње Топлице!
У категорији литерарних радова награду је освојила Исидора Читаковић, ученица 8.разреда.
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Фебруар 2022. године
Правилник о изменама и допунама календара образовно-васпитног рада за школску 2021/2022.
годину, за основне и средње школе, донео је Министар просвете, а у складу са препорукама Тима за
праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа. Распуст почиње у понедељак,
14. фебруара 2022. године, а завршава се у петак, 18. фебруара 2022. године. Први наставни дан је 21.
фебруар 2022. године.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТОГ ТРИФУНА И СРЕТЕЊА ГОСПОДЊЕГ
Ученици виших разреда у Мионици, представници Ученичког парламента, приредили су са
наставницом историје Марином и педагогом школе Анђелијом, за другаре и наставнике краћу представу
којом су обухватили два велика празника - Светог Трифуна и Сретење Господње. Читајући Житије
Светог Трифуна и суштину празника Сретења Господњег, спознали смо значење великих празника које
прославља Српска православна црква и њени верници. Оно што нам они поручују су љубав, слога, мир,
здравље, све оно што је истински најлепше и неопходно сваком човеку.

На дан Светог Трифуна 14. фебруара, ширимо љубав и стављамо до знања да је љубав највећа
благодат. На дан Сретења Господњег, Република Србија обележава - Дан државности, дан када се
присећамо великих догађаја за националну историју, а то су; Почетак првог српског устанка 1804. године
и доношење Сретењског устава у Крагујевцу 1835. године.
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Ученици су састaвили малу, али симболичну Сретењску скупштину, где су нам кроз неколико
минута оживели период прве половине 19 века. Такође саставили су Етно кутак, и исписивали поруке
љубави.. Слава Богу! Живела Република Србија!

Обележавање Дана државности
Ученици виших разреда у ИО Горња Топлица организовали су свечаност поводом Дана
државности Републике Србије који се прославља дана 15. и 16. фебруара, у спомен на почетак Првог
српског устанка 1804. године и доношење првог устава у модерној српској историји - Сретењског устава
у Крагујевцу, 1835. године.

Ученици су кроз песму и игру осликали нашу дивну Отаџбину. Живела Република Србија!

„Гледај како растемо"
„Гледај како растемо" је прва акција у оквиру пројекта "Засади дрво". Акција за најмлађе
школарце организована је уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ученици
првог разреда матичне школе у Мионици, засадили су две саднице БЕЛОГ БОРА. На овај начин ученици
стичу знања о значају очувања животне средине кроз садњу садница и бригу о њима.
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Друго место за одбојкашице на окружном такмичењу
Одбојкашка екипа наше школе освојила је друго место на Окружном такмичењу које је одржано у хали
Студент у Ваљеву.

У сарадњи са НТЦ центром у нашој школи је покренута НТЦ секција за потенцијално
даровите коју похађају ученици 4. разреда
Примарна улога НТЦ програма је употреба нових
открића из подручја неуронауке у учионицама и
у свакодневном животу. Програм НТЦ учења је
састављен из различитих активности и игара за
децу, које се темеље на сазнањима о развоју и
раду мозга и које имају позитиван ефекат на
развој мозга у периоду када је то најважније, у
периоду најинтензивнијег раста и развоја.

Игра, као унутрашња мотивација детета, је кључни фактор НТЦ програма, а кроз њу ћемо на
природан начин стимулисати сензо-моторички и когнитивни развој ученика. Методе којима ће
овладати на радионицама ће им помоћи да лакше, брже и на занимљивији начин савладавају
наставне садржаје, користе и повезују стечена знања и информације.
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Бобра против свих врста насиља!

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља - Дан розе мајица,
искористили смо прилику да те недеље са ученицима споменемо и остале врсте насиља, као што су
насиље над женама, насиље над децом, насиље над животињама, као и остале врсте насиља. Најпре
је са ученцима одржана педагошка радионица у циљу освешћивања и учења ненасилне
комуникације, што се ученицима посебно допало. Тиме подстакнути су направили „заштитни
кишобран“ од вербалног насиља исписан креативним порукама. Ученици виших разреда у ИО Горња
Топлица су са наставницом историје и школским педагогом радили на изради паноа. Били су
подељени по групама, те је свака група обрђивала различите теме посвећене насиљу.

Направили су транспарент посвећен бобри против вршњачког насиља, пано посвећен борби
против насиља над животињама и пано посвећен борби против насиља над женама. Такође, ученици
су направили кутију, која ће стајати у холу школе, чија сврха је да жртве пријаве насиље.
Упознајемо државе света
У оквиру ОЈР, после континената, дошло је време да се упознамо и са државама. Ученици су
имали задатак да погоде име главног града сакривеног у реченици, а затим да прочитају занимљиве
чињенице о добијеним државама и кроз технику нелогичних прича прикажу њену заставу и
најпознатије знаменитости.
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У оквиру ОЈР, ученици млађих разреда у ИО Горња Топлица су гледали цртани филм "Паја
патак и точак времена", где су се на један маштовит начин упознали са развојем технике и
технологије кроз време, а затим су гледали кратке видео садржаје лета првог авиона, најбржих
возова, аутомобила, највећих бродова.

Час је био узбудљив, а ученици одушевљени.
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Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица
Назив потиче из приче о канадском дечаку који је био предмет исмејавања и физичког
злостављања од својих другара, јер је у школу дошао обучен у розе мајицу. Тако се обукао како би
пружио подршку својој мајци која је оболела од карцинома дојке. Активисти су тада купили 50 розе
мајица и поделили их његовим вршњацима у школи који су их носили као подршку дечаку. Ученици
су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако постале симбол борбе против
вршњачког насиља у школама широм света.

Овим поводом, ученици из Ученичког парламента наше школе, у сарадњи са школским
педагогом и психологом, направили су пано, обукли розе мајице и скренули пажњу на борбу против
вршњачког насиља.
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Час обогаћеног једносменског рада испунили смо разговором о вршњачком насиљу и врстама
насиља уопште. Упознали смо ученике са причом о дечаку и розе мајици. Ученици су имали прилику
да напишу на шта прво помисле када чују реч насиље и да испричају како би се понашали када би
видели да се неко насилно понаша .

Причу смо заокружили заједничким паноом.
Карта света – ОЈР
Данас смо се, у оквиру ОЈР, са ученицима млађих разреда матичне школе упознали са картом
света, као и распоредом океана и континента на њој. Ученици су имали задатак да различите
животињске врсте распореде по континентима и били су врло успешни у томе.
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Ученици су уживали, као и ми у њиховим питањима и коментарима.
Дан матерњег језика
Ученици виших разреда у ИО Доњој Топлици су, 21. фебруара на часовима српског језика и
књижевности, у сарадњи са педагошким асистентом Наташом Јовановић, обележили Дан матерњег
језика. Организована је радионица "Најлепше поруке се преносе матерњим језиком", где су ученици
своје поруке писали на српском, али и на ромском језику.

На крају радионице смо једногласно закључили: "Чувајмо свој језик" и " Другарство не познаје
разлике"!
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Финале Мионичког тобогана
У препуној сали Културног центра, одржано је финале Мионичког тобогана у овој
години . Учествовале су екипе из следећих школа: ОШ "Сава Керковић "Љиг, ОШ "Војвода Живојин
Мишић" Рајковић, ОШ"Милан Ракић" Горња Топлица и ОШ"Милан Ракић" Мионица.
Прво место је освојила екипа из Љига, друго место екипа из Мионице, трећа је била екипа из
Горње Топлице и четврта је била екипа из Рајковића.

Све похвале за жири, водитеље и координаторе. А велику захвалност дугујемо нашим
ученицима првог и четвртог разреда из Мионице и другарима из Доње и Горње Топлице и њиховим
учитељима који су нас забавили својом игром и песмом. Посебно смо поносни на нашу публику која
је вечерас пружила громогласну подршку екипама.
Гост вечери био је Никола Пантош који је забавио све присутне.
За одличну техничку подршку захваљујемо се Културном центру, а за препознавање добре идеје,
подршку и вредне награде захваљујемо се локалној самоуправи!
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Март 2022. године
8.март – ученици у матичној школи и свим издвојеним одељењима, обрадовали су своје маме
лепим песмама и рецитацијама а маме су им осмесима и пажњом захвалиле. Ученици у мамама и
бакама припремили и уручили пригодне поклоне за овај дан.

Посета средње стручне војне школе
Наши ученици осмог разреда имали су прилику да од капетана Миљане Петронијевић из
средње стручне војне школе и Марка-ученика војне гимназије, чују важне информације о конкурсу
за упис у ове две школе, условима за упис и организацији живота и рада у овим школама.

- 66 -

Међународни дан река
Обележили смо Међународни дан река поред реке Рибнице. Педагог школе Анђелија и
наставница Наташа су са ученицима петог разреда одржале час у природи, разговарајући са
ученицима о рекама, загађењу и заштити река и природе уопште.

Окружно такмичење у футсалу
У хали спортова у Мионици, 14.марта 2022. године, одржано је Окружно такмичење у футсалу.

Наша школа је била домаћин такмичења. Екипа наше школе освојила је прво место.
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА – НУРДОР
Наша школа је још једном показала хуманост на делу тиме што је подржала Национално удружење
родитеља деце оболеле од рака НУРДОР и учествовала у акцији "Засади живот, буди херој". Куповином
оловке (која садржи семе босиљка, лаванде или нане) свако је пружио свој скромни допринос како би
нечији живот спасио. У циљу да некоме учинимо добро, купили смо 604 оловке и сакупили 90.600
динара.

Уједињени можемо све, а чинећи добра дела, чинимо да овај свет буде лепше место за живот. А
сама порука НУРДОРА је да у свакој години имамо 365 прилика да сви, чинећи добро, будемо
суперхероји.
Посета Техничкој школи у Ваљеву

Ученици осмог разреда, њих 40 из свих пет одељења осмог разреда, у пратњи психолога и
педагога школе, посетили су 21.марта 2022. године Техничку школу у Ваљеву. Заменик директора
ове средње школе упознао је ученике са образовним профилима, на којима ће уписати ученике
следеће школске године као и са свим другим важним информацијама.
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Након презентације у дивном амфитеатру, ученици су обишли школу, кабинете и видели како
изгледају машине и уређаји за практичну наставу. Надамо се да смо на овај начин олакшали
ученицима доношење одлуке о избору будуће школе и занимања.
Дан шума
Ученици петог разреда из ИО Горња Топлица, обележили су Дан шума тако што су направили
пано на тему важности заштите и очувања шума, а ученици седмог разреда обележили су Дан особа
са Дауновим синдромом.

Дан особа са Дауновим синдромом
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Светска недеља новца
У оквиру ОЈР са ученицима млађих разреда матичне школе смо обележили Светску недељу
новца. Ученици су имали прилику да виде новчанице различитих држава света и да науче да њихову
вредност претворе у динар. Упознали су се са кратком историјом новца и решавали математичке
задатке на ову тему.
Кроз различите животне
ситуације научили су чему
новац служи, како се
зарађује, штеди и мудро
троши.
Развијање
одговорног односа према
новцу
је
од
велике
важности за децу.

И са ученицима старијих разреда, у оквиру ОЈР обележили смо Светску недељу новца, тако што смо
упознали ученике са настанком новца кроз историју, начинима робне размене у давна времена.

Потом смо кроз квиз знања сазнали нешто више о познатим личностима на новчаницама у нашој
земљи. Причали смо о особинама и вештинама које треба да поседује банкарски службеник, како се
користи банкомат и научили како правилно попунити уплатницу приликом плаћања рачуна.
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Актив стручних сарадника основних школа из Колубарског округа
Дана 23.3.2022. године у нашој школи је одржана Актив стручних сарадника основних школа из
Колубарског округа. Било нам је задовољство да будемо домаћини и учествујемо у раду Актива.

На Активу су психолози и педагози из неколико школа из Ваљева, школе из Љига, са Уба, из
Бањана, Мионице, разменили искуства из праксе, размотрили дилеме, новине и методе са којима се
сусрећу и које примењују у образовно-васпитном раду.
Пробни завршни испит
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је у петак 25.марта и суботу 26.марта
2022. године. Ученици су у петак полагали тест из математике у 13 часова а у суботу тест из српског
језика у 9 часова а комбиновани тест у 1:30 часова.
1.април – Дан шале
У сусрет 1.априлу и у оквиру ОЈР, са ученицима млађих разреда ИО Доња Топлица, уживали
смо у доброј шали и смеху. Легендарни Чарли Чаплин и Мистер Бин засмејавали су ђаке до суза.
Таква позитивна енергија их је мотивисала да се опробају у пантомими и успут испричају неки виц.
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Април 2022. године
Општинско такмичење рецитатора
У нашој школи, одржано је општинско такмичење у рецитовању.
Жири је био у следећем саставу: Бојана Аламеровић-професор српског језика, Славица Арсићбиблиотекар и Нараша Шујдовић- професор разредне наставе.
Пласман на Окружно такмичење остварили су следећи ученици:
Ученици од 1. до 4. разреда
1. Ђорђе Папић 2-1
2. Хана Дикић 4-5
3. Маша Митровић 4-1
4. Петра Бабић 3-1
5. Дарија Јеринић 3-1
6. Драгана Станковић , трећи разред Рајковић
Уценици од 5. до 8. разреда
1. Марија Марковић 7-1
2. Неда Нешовановић 5-2
3. Вукашин Перић 7-1
4. Катарина Ђорђевић 6-1
5. Николина Чарапић 5-2

Окружна смотра рецитатора одржаће се 20. априла у 10 часова у сали Културног центра у Мионици.
Светски дан Рома – 8.април
У сећање на први Конгрес Рома, 8. април је изабран као Светски дан Рома, дан посвећен овом
народу. Светски дан Рома је дан прославе ромске културе и подизања свести о проблемима с којима
се Роми суочавају.
На том је конгресу донесена одлука о ромској химни за коју је изабрана песма Ђелем, ђелем и
одлука о застави за коју је одабрана плаво-зелена двобојница с црвеним точком у средини, симболом
напретка и покрета, али и миграције Рома током историје.
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У оквиру ОЈР, са ученицима млађих разреда у ИО Горња Топлица, смо обележили Светски дан
Рома. Ученици су научили њихову химну, значење симбола њихове заставе, уживали уз прелепу
музику, а на крају и заиграли уз коло овог веселог народа.
У ИО Доња Топлица реализована је радионица поводом обележавања Светског дана Рома.
Ученици млађих разреда, са својим учитељицама, наставником и педагошким асистентом, на веома
креативан начин, дочарали су елементе ромске културе.
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У нашој школи се негује толеранција и мултикултуралност. Цртежима и паноом обележили смо
Светски дан Рома.
Презентација Средње школе "Мионица"
Презентација Средње школе "Мионица" ученицима осмог разреда
Осмаци су имали прилику да добију пуно корисних информације о раду и образовним профилима
Средње школе "Мионица" из Мионице. Следеће школске године, 2022/23.године, ова средња школа,
уписује једно одељење на смеру туристицко-хотелијерског техничара и једно одељење на смеру
кувар-конобар.
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ДАН СЕЋАЊА НА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
10. априла обележавамо „Дан сећања на Доситеја Обрадовића“, српског просветитеља и првог
министра просвете. У духу сећања на Доситеја, његов живот, рад и дело целу недељу посветили смо
предавањима о кључним моментима из његовог живота, презентацијама, а ученици су направили хамер
где су истакли битне датуме хронолошким редом. Ученици су посебно уживали док смо слушали
родољубиву песму „Востани Сербије“ коју је написао Доситеј Обрадовић, а уз то смо се подсетили још
неких његових значајних дела као што су „Писмо Харалампију“, „Живот и прикљученија“, „Совјети
здраваго разума“. Реализатори ових активности су наставница Наташа Шујдовић и педагог Анђелија
Марковић.

Ученици 3/1 протекле седмице су се упознали са ликом и делом Доситеја Обрадовића. Кроз
"разговор" новинара-наратора и Доситеја ученици су се најпре упознали са подацима о животу
чувеног просветитеља,а затим су се упознали са баснама које је Доситеј написао .
На часу ликовне културе ученици су басне илустровали и представљали у форми стрипа,уз
слушање химне Првог српског устанка " Востани Сербије" за коју је стихове написао управо Доситеј.
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Екскурзија ученика шестог разреда
Након дужег времена, поново смо кренули са организацијом екскурзија! Група од 75 шестака и 5
наставника 12.априла је отпутовала на дводневну екскурзију. Кренули су пут Новог Сада, Суботице,
Палића...

Екскурзија ученика седмог разреда
Група од 76 седмака и 5 наставника 18. априла је отпутовала на дводневну екскурзију. Кренули су
пут Врњачке и Нишке бање, Ниша, Крагујевца...
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ВРБИЦА И ХУМАНИТАРНИ ВАСКРШЊИ БАЗАР У ПОРТИ ЦРКВЕ ВАЗНЕСЕЊА ХРИСТОВОГ У
МИОНИЦИ

Наша школа је још једном показала хуманост на делу тиме што је, у сарадњи са Црквом,
организовала Хуманитарни васкршњи базар!

Захваљујемо се свима који су данас заједно са нама делили ВЕРУ, ЉУБАВ, ПАЖЊУ И РАДОСТ.
Чинећи добра дела, чинимо да овај свет буде лепше место за живот.
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, СТРАНИХ ЈЕЗИКА И ИСТОРИЈЕ
Окружно такмичење из српског језика одржано је 9. априла 2022. године у ОШ “Андра Савчић“ у
Ваљеву. Нашу школу је представљало 4 ученика 5. разреда, 3 ученика 6.разреда, и два ученика 8.разреда.
Пласман на републичко такмичење остварила је ученица 8/2 одељења, Анђела Јеремић.
Друго место освојила је Ивана Вукчевић, ученица 8/3 одељења.
Треће место освојиле су ученице Анђела Лучић из 6/2 и Неда Живковић, 6/3.
Остали ученици остварили су запажене резултате!
Окружно такмичење из енглеског и француског језика одржано је 10. априла 2022. године у ОШ
“Десанка Максимовић “ у Ваљеву. Нашу школу су представљале 3 ученице 8. разреда и све су постигле
одличне резултате.
1. место из француског језика освојила је ЛАРА ТОМИЋ, 8/3
2. место из енглеског језика освојиле СУ АНЂЕЛА ЈЕРЕМИЋ, 8/2 И ИВАНА ВУКЧЕВИЋ, 8/3
Честитамо и свим ученицима који су постигли запажене резултате на такмичењу из историје!
Међуокружно такмичење у футсалу
На међуокружном такмичењу у футсалу, које је одржано 13. априла у Хали спортова у Ваљеву, екипа
наше школе заузела је ТРЕЋЕ МЕСТО!
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Окружна смотра рецитатора
Дана, 20. априла 2022. године, је одржана Окружна смотра рецитатора. Пласман на Републичку
смотру обезбедила је наша ученица Маша Митровић из IV/1 одељења, која је освојила прво место
док је ученица Хана Дикић из IV/5 одељења заузела друго место на Окружној смотри.

Поносни смо на успех наших ученика, честитамо и њима и њиховим менторима.
У посети Пољопривредној школи са домом ученика у Ваљеву
У уторак, 20.априла 2022.године, 40 ученика осмог разреда из свих пет одељења, посетили су
Пољопривредну школу у Ваљеву. Професори и руководство сколе су их љубазно доцекали и повели
у обилазак школског имања, зграда економије и менанизације.
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Ученици су имали прилику да виде како је организована редовна и практична настава и да се
ближе упознају са занимањима која се у овој школи изучавају. Надамо се да смо некоме од ученика,
на овај начин, помогли да лакше донесе одлуку о избору будуће школе и занимања.
Огледни час из историје и веронауке
Ученици шестог разреда у ИО Горња Топлица имали су огледни час из историје и веронауке.
Учење о Немањићима лакше је кроз креативност и игру. Ученици су направили дрво јабуке, а свака
јабука означавала је једног члана династије Немањић.

Ученици су научили како се прави вертикални, а како хоризонтални родослов и успели су да
препознају задужбине Немањића, и да их повежу са својим ктитором са јабуке.
"ПРЕСКО" за мање отпада
Поводом Дана планете Земље, у ИО Горња Топлица одржано је предавање на тему рециклаже и
смањења отпада који за собом остављамо. Ђаци су кроз видео презентацију упознати са основним
постулатима управљања отпадом, а свима је највише пажње привукао "ПРЕСКО" - апарат за
пресовање лименки и флашица, који је у оквиру пројекта "Мионица без отпада" постављен у
дворишту школе.
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Преса ће нам помоћи да смањимо количину смећа којом свакодневно затрпавамо планету, а уједно и
припремимо материјал за рециклажу.
Дан планете Земље
У сусрет 22. априлу, Дану планете Земље, у оквиру ОЈР са ученицима млађих разреда матичне
школе смо разговарали о значају очувања животне средине. Ученици су дали своје обећање планети,
а затим су организовали акцију чишћења школског дворишта и тиме показали одговорно понашање
према њој. Чувајмо планету Земљу, да би она чувала нас.
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Поводом Дана планете Земље који се обележава 22.април, ученици шестог разреда у матичној
школи, су урадили пројекте у оквиру предмета биологија . Правили су паное, цртали радове и
презентацијом показали негативан утицај човека на планету и сва жива бића на њој. Такође су дали
своје идеје, цртежима и порукама, на који начин је могуће реаговати и умањити негативне ефекте
човековог деловања.

Желимо рећи људима широм света:"Чувајте природу, ово нам је једина планета.
Садите цвеће, рециклирајте смеће, садите дрвеће!
Планета ће цветати од среће!"
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Пролећни распуст и Васкршњи празници траје до 3.маја 2022.године.
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Мај 2022. године
Екскурзија ученика осмог разреда
Група од 92 осмака и 5 наставника отпутовала је на тродневну екскурзију. Кренули су пут
манастира Манасије, Раванице, Рисовачке пећине, Неготина, Кладова, Лепенског вира, Голупца,
Виминацијума, манастира Тумане...

Реновирана и сређена школска библиотека у Мионици
"Направити библиотеку у кући, значи подарити јој душу." Цицерон

- 84 -

Светски дан писања писама - 11. мај
Данас, у доба технолошког развоја, комуникација се најчешће одвија електронским путем.
Заборавили смо када смо последњи пут некоме написали писмо или послали разгледницу, те смо
данас искористили прилику да се присетимо како је дописивање некада изгледало. Ученици су
научили како је текао развој писане речи, како се пишу писма и како се праве коверте.

Примењивали су уметност лепог писања, односно калиграфију. Час смо одржали у природи, али су
неке активности реализоване и у школској библиотеци. Време је протекло у лепом расположењу и
заинтересованости ђака. Активности су остварене уз помоћ и подршку наставица Биљане и Наташе и
педагога Анђелије.
Крос РТС-а "Кроз Србију"
У традиционалном Кросу РТС-а "Кроз Србију" који је одржан 13. маја 2022. године,
учествовало је преко 700 ученика из матичне школе и издвојених одељења!
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ – НОВИ УСПЕСИ
Окружно такмичење из биолигије одржано је 7.маја 2022. године у "Прва основна школа" у
Ваљеву. Нашу школу је представљало 25 ученика од 5. до 8.разреда. Пласман на Републичко
такмичење оствариле су ученице Магдалена Николић 8/1 и Лара Томић 8/3.
Треће место освојили су следећи ученици: Андреа Јеремић 5/1, Никола Јовановић 5/1, Светлана
Недељковић 5/3 и Димитрије Станковић 6/3. Остали ученици остварили су запажене резултате!
53.Смотра рецитатора Србије "Песниче народа мог"
На 53.Смотри рецитатора Србије "Песниче народа мог", која је одржана у Ваљеву, наша ученица
четвртог разреда Маша Митровић била је супер финалиста млађег узраста. Маша је освојила четврто
место.Све честитке за Машу и учитељицу Тању Ускоковић.

Екуменска хуманитарна организација - посета школама у којима се пружа додатна подршка
образовању деце
Подршка образовању деци које долазе из породица нижег социоекономског статуса успешно
се пружа већ пету годину у основним школама „Димитрије Туцовић“ у Краљеву и „Милан Ракић“ у
Мионици, двема од 14 школа које су део пројекта „Подршка образовању социјално депривиране деце
и младих у Србији“.
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Пројекат реализује Екуменска хуманитарна организација уз финансијску подршку немачке
организације Брот фüр дие Њелт , а циљ је да се побољшају шансе и успех у образовању деце из
сиромашних породица и оних који припадају посебно рањивим категоријама попут припадника
ромске мањине или деце са инвалидитетом и/или са сметњама у развоју.

Приликом посете школама пројектни тим је разговарао са директорима школа, наставним
особљем задуженим за реализацију појединих пројектних активности те ученицима и ученицама који
су обуваћени пројектном подршком. Обављен је мониторинг пројектних активности и размењена су
искуства и научене лекције.
У оквиру ОЈР кроз квиз знања о познатим делима, сликама, уметницима, предметима,
најпознатијим музејима...са ученицима старијих разреда обележили смо Дан музеја. Такође смо кроз
фотографије и видео снимак упознали Музеј илузија као и Музеј чоколаде у Београду.
У оквиру ОЈР, са ученицима млађих разреда матичне школе смо спровели радионицу "Мали
метеоролог". Ученици су направили модел кружења воде у природи, научили да правилно мере
температуру ваздуха термометром и чему служе ветрењаче.
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ДАН ПЧЕЛА - 20.мај
Обележили смо светски Дан пчела са ученицима млађих разреда. Да ли сте знали да се пчеле не
рађају са знањем како се прави мед? Оне то уче од старијих и искуснијих. Тако су и наши ученици
данас имали прилику да науче много тога о пчелама, њиховом животу и значају, захваљујући
пчелару Аци Чарапић који је несебично поделио своје знање са нама.

Ученици су са одушевљењем упијали сваку реч и постављали креативна питања.
ПРВО МЕСТО НА ФЕСТИВАЛУ ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА
у оквиру програма „Промоција хуманих вредности“

Црвени крст Србије, je ове године по 7. пут, организoвao Фестивал позоришних представа у
оквиру програма „Промоција хуманих вредности“. Домаћин и суорганизатор Фестивала је Црвени
крст Ковин. Фестивал je одржан у Ковину, у Центру за културу Ковин, у периоду од 18. до 20. маја.
Овогодишње прво место припало је ученицима ОШ ,, Милан Ракић" Мионица, представи под
називом ,, Феникс" на чијем целокупном осмишљавању су радили волонтери и запослени у нашој
организацији.
На Фестивалу је учествовало 750 деце, просветних радника, едукованих младих волонтера и
запослених из 14 организација Црвеног крста и ученици основних школа са територије Општине
Ковин.
Позоришне представе, као једна од развојних активности овог програма, представљају специфичан
начин преношења знања. Током ове манифестације „мали глумци“ су путем 14 тематских
позоришних представа указали на проблем вршњачког насиља, неадекватног коришћења савремених
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облика комуникације, дискриминације, али и значај промоције толеранције и уважавања
различитости. Своје поруке су упутили и ученицима основних школа из Ковина који су
присуствовали на овом скупу.
Све представе су биле креативне, едукативне, али највећу пажњу жирија су привукле представе
организација Црвеног крста Mионица, Ковин и Крагујевац.

И овом приликом у осмишљавању тематских позоришних представа учествовали су едуковани
млади волонтери Црвеног крста, просветни радници који су укључени у реализацију Програма и
стручна служба Црвеног крста у градовима и општинама.

Програм Промоција хуманих вредности има за циљ смањење насиља међу младима. Теме Програма
су: толеранција, ненасилна комуникација, лични, групни и културални идентитет и поштовање
различитости, превенција дискриминације и стигматизације, родна равноправност, дечја права и
превенција насиља у електронским медијима.
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Екскурзија ученика првог разреда
Група од 65 првака и 4 наставника 24. маја је отпутовала на једнодневну екскурзију. Кренули су
пут Београда.

Једнодневни излет кроз пројекат "Упознај свој крај"
Дана 24.5.2022. организован је једнодневни, излет кроз пројекат "Упознај свој крај".
Организатори су Православна Народна Хришћанска Заједница Ваљево и Удружење родитеља деце са
сметњама у развоју "Загрљај", а под покровитељством Града Ваљева. На излет су ишли ученици и
предшколци из ИО Дучић и ученици са посебним потребама из Мионице са разредним
учитељима.Посетили су манастир Лелић,где су доручковали и присуствовали Литургији. Затим
манастире Ћелије,Јовања и Пустиња. Након тога су отишли у Едукативни центар "Епископ
Милутин", Бебића лука.
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У центру је организован ручак,освежење, слаткиши и воће за све присутне. Ученици су се
такође такмичили у разним играма и сви су били награђени (награде су сами извлачили). Посетили
су оближње етно село, видели ушће реке Ребељ у Јабланици, и уживали на обали исте.

Посетили су и брану Стубо Ровни. Читав излет и сва објашњења везана за посећена места и објекте
давао је Прота Милинко Јовић који је са ученицима путовао. Захваљујемо се на позиву да се
укључимо у пројекат! Ученици су заиста уживали

Додела диплома најуспешнијим ученицима на Kросу RTS-a
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,,Повреде тела и прва помоћ"-радионица из биологије
Ученици шестог разреда у ИО Доња Топлица на часу биологије, кроз обраду наставне јединице
,,Повреде тела и прва помоћ" имали су прилике да се упознају са начинима повреда тела и
начинима како пружити помоћ приликом опекотина, посекотина, промрзлина, тровања храном и
сунчанице.

На овај начин су научили један од начина одговорног понашања према свом здрављу и здрављу
других.
31. МАЈ – СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА
СВАКА ЦИГАРЕТА СМЕТА!
У свету има више од милијарду пушача, а употреба дувана усмрти преко 19 хиљада људи
сваког дана. У Србији је тренутно око 2,5 милиона пушача, а годишње умре 12 хиљада људи због
последица пушења цигарета. Зато смо овај дан искористили како бисмо указали на штетност
употребе цигарета и на последице које изазива дувански дим независно од тога да ли смо активни
или пасивни пушачи.
Ученици од 5. до 8. разреда у
Доњој Топлици присуствовали су
предавању одржаном на тему борбе
против пушења и активно учествовали
у дискусији, где су на крају писали
пароле и цртежима показивали
протест против дуванског дима и
цигарета.
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Јун 2022. године
Животне заједнице - радови ученика из 3/2 одељења

Последњи наставни дан за ученике осмог разреда
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Уз музику трубача, традиционалне мајице и
лепо расположење, испратили смо и ову
генерацију осмака на нови пут, у нове школе
и победе!

Радионица о Вршњачком насиљу у Средњој школи "Мионица"
У амфитеатру наше школе прошле недеље реализована је дебата на тему "Вршњачко насиље" у
организацији професора историје Верољуба Бојичића и професора српског језика Слађане Јевремовић и
ученика друге године.
Гости су били ученици 7. и 8. разреда ОШ "Милан Ракић", иначе представници Ученичког
парламента, који су се активно укључили у дискусију. Међусобно су размењивали искуство, наводили
примере из својих школа и средине и наводили идеје на који начин би могло да се смањи или спречи
вршњачко насиље.
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА
Група од 58 четвртака и четири учитељице је 13. јуна 2022. године, отпутовала на рекреативну
наставу у Кушиће!

Екскурзија за ученике петог разреда
Група од 96 петака и 6 разредних старешина 17. јуна 2022. године упутила се ка Златибору,
Шарганској осмици, Дрвенграду!
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Матурско вече, 17.6.2022.године
Укупно 100 ученика осмог разреда, свечаним дефилеом, сликањем на Мионичком тргу и
прославом матурске вечери обележили су крај основног образовања. Уз топле речи захвалности, по
којом сузом жалости због растанка са друговима из одељења и наставницима, уз музику и игру
испратили смо их у нове победе и успехе. Одељењске старешине које су извеле ову генерацију
осмака су Верица Симић, Дарко Мићић, Бранка Симић, Александар Марковић (Душко Вукмировић)
и Марија Ђокић.

Ученик генерације и спортиста генерације
Анђела Јеремић - Ученик генерације

Спортиста генерације - Ђорђе
Ранковић

Представљамо вам Ученика генерације Анђелу Јеремић из 8/2 одељења, изузетно
вредну, васпитану и успешну девојчицу.
Поред Вукове дипломе, Анђела је добила
и 3 посебне дипломе за изванредне
резултате постигнуте у предметима
Српски језик, Енглески језик и Физичко
васпитање.
Поред бројних Општинских и Окружних
такмичења, учествовала је и на
Републичком такмичењу из српског
језика и књижевности. Тренира одбојку у
одбојкашком
клубу
"Рибница"
у

Поред Ученика генерације, наша школа
бира и Спортисту генерације. Ове године
је то ученик из 8/3 одељења, Ђорђе
Ранковић, који је постиже изузетне
резултате у фудбалу. Тренира за ФК
"Партизан" из Београда. Желимо му пуно
успеха у даљем школовању и спортској
каријери!
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Мионици. Желимо јој пуно успеха у
даљем школовању и животу!

Екскурзија за ученике другог разреда
Група од 85 другака и 6 учитеља 21.јуна 2022. године су се упутили ка Тршићу и Троноши.
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Ученици 2. и 4. разреда из ИО Дучић су са учитељицом и родитељима посетили ПОНИ СЕЛО
надомак Ваљева!

Приредба првака за родитеље и будуће прваке
Поводом завршетка првог разреда, ученици из матичне школе, са учитељицама Верком
Марковић и Анђелијом Поповић, приказали родитељима и будућим првацима, кроз низ рецитација и
песама, своју љубав према школи, књигама, учењу и другарству.
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Игре без граница у ИО Табановић
Сложно, тимски, у игри и дружењу, до циља. Ученици у ИО Табановић савлађујући препреке
кроз игру спајају чуњеве.

Приредба за крај школске године ученика млађих разреда из Доње Топлице
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Читалачки дневник
У школској библиотеци организовано је такмичење читалачких дневника ученика. Наши
вредни читаоци су се потрудили да уживамо у прелепим илустрацијама и поучним анализама разних
књижевних дела. Овог пута, пригодним књигама, награђено је шест ученика. Честитамо ученицима и
њиховим менторима!

Посебно се захваљујемо учитељици Жељани Радојичић Лукић из Горње Топлице, која је подржала
нашу идеју и такође обрадовала ученике, али и библиотеку својим књигама из едиције "Чаробно
село".
Мала матура за ученике четвртог разреда
Драги наши четвртаци успешно сте прескочили још један степеник. Негујте лепе мисли, јер мислима
и добрим делима стварате свет.
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Екскурзија за ученике четвртог разреда
Група од 104 четвртака и 8 учитељица 24. јуна 2022. године се упутила ка Аранђеловцу, Опленцу,
Тополи... Желимо им сунчан дан и лепо дружење.
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Видовданска приредба, 28.6.2022.године
У препуној сали Културног центра Мионица одржана је свечана Видовданска приредба. Наши
талентовани ђаци, вођени искуством и креативношћу учитељица Оливере Павловић и Драгане
Ускоковић Ђуровић, као наставнице историје Марине Милутиновић и наставнице ликовне културе
Марије Ђокић, приредили су диван програм, на овај историјски важан дан.

Песмом, глумом, рецитацијама указали су на нашу славну историју, духовне и људске вредности.
Захваљујемо се присутним гостима, ученицима и родитељима, као и Културном центру Мионица.
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У име школе похваљујемо све ученике и организаторе програма.
Награде за најуспешније ученике
Након Видовданске приредбе директорка школе Слађана Ранковић уручила је пригодне
награде у виду књига и похвалница ученицима и наставницима који су остварили значајне резултате
на Републичким такмичењима. Затим су одељењске старешине ученика осмог разреда уручиле
књиге, посебне дипломе и Вукове дипломе одличним ученицима из осмог разреда.
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Посебно су награђени и похваљени Ученица генерације Анђела Јеремић и Спортиста генерације
Ђорђе Ранковић. Њима је награде уручио председник општине Мионица, господин Бобан Јанковић и
упутио им речи похвале. Такође, председник Општине је истакао да ће ученици носиоци Вукове
дипломе бити додатно награђени једним лепим путовањем. У овој школској години, наша школа се
поноси са 9 ученика- Вуковаца. Свима желимо пуно успеха у даљем школовању и животу!

Јул/август 2022. године
По завршетку свих обавеза око Завршног испита ученици и наставници су отишли на заслужени
одмор!
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НАГРАДНО ПУТОВАЊЕ ЗА ВУКОВЦЕ

Председник Општине Мионица, Бобан Јанковић, примио је наше вуковце и обратио им се
следећим речима: „Драги ђаци, желим вам да уживате у одмору који сте заслужили вашим трудом и
радом, а ми ћемо увек наградити успех. Само тако наставите! Носите Мионицу увек у срцу, јер сте
део ње.“ Ученици су у пратњи наставнице Марије Ђокић, провели десет дана на летовању у Црној
Гори.

У Мионици, септембра 2022. године

Летопис уредила
Снежана Васић, психолог-педагошки саветник
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