У нашем фокусу нису примарна знања нити наставници већ наши ученици. Oсновни
услов здравог учења, напредовања и успеха je њихово осећање прихваћености, пријатна
атмосфера у школи и добри другарски односи.
Тежимо да, свим ученицима, учење и образовање буду радост и да их животу учимо у
учионицама, кроз образовање и васпитање.
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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”.

Слика: Матична школа у Мионици

2

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, Команицама, Дучићу, Попадићу и
Струганику.
Основну школу "Милан Ракић" у Мионици похађају ученици са две трећине територије
Општине Мионица. Ову школску годину школу похађа 826 ученика распоређених у 50
одељења. У матичној школи постоје и 2 специјална одељења за ученике са развојним
сметњама. За ученике првог и другог разреда организован је продужени боравак.

Слика: Мрежа школа – матична школа и сва издвојена одељења

У знаку почетка нове 2017/18. школске године
Август и септембар месец у Основној школи „Милан Ракић“ Мионица протекли су у
знаку организационих припрема за нову школску годину. Одржане су седнице Наставничког
већа за крај школске 2016/17. године и почетак нове школске године. Задовољни смо анализом
успеха и дисциплине ученика у претходној школској години као и оствареношћу наставног
плана редовних и ваннаставних активности. Трудићемо се да у новој школској години
задржимо исти квалитет рада али и да га превазиђемо.
Наставни кадар је допуњен са три нова учитеља и једним вероучитељем а број ученика
са још једним одељењем првака. Ове школске године ОШ „Милан Ракић“ похађа 829 ученика
распоређених у 50 одељења.
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БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
Одељење

Чиста

Комбинована

СВЕГА

I – IV

V - VIII

Мионица

12

13

25

Г. Топлица

4

4

8

Д. Топлица

4

4

8

Дучић

2 (I- III) (II-IV)

2
1

Попадић

1 (I, II и III )

Струганик

1 ( I, II, III, IV)

1

Команице

1 (III и IV)

1

Табановић

2 (I-III ; II-IV)

2

2 ( V-VIII )
Мион.-спец.

(II -IV)

2

9

50

Свега
20

21

од. у школи:

У матичној школи постоји и одељење продуженог боравка које води учитељ Марија
Гачић. Нашој школи је у школској 2017/18. години одобрено једно одељење продуженог
боравка које чине ученици 1. и 2. разреда.
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Бројно стање ученика на почетку школске 2017/2018. године

РАЗРЕД

I

II

III

IV

Мионица - 1

23

18

21

Мионица - 2

23

18

Мионица - 3

23

I - IV

V

VI

VII

VIII

20

20

23

22

25

20

20

21

23

23

26

19

21

20

22

24

24

27

V-VIII

I - VIII

98

184

100

186

104

164

24

24
7

Мионица – 4

/

/

/

/

Мионицаспец.
Свега
Мионица

/

1

/

1

2

1

1

1

2

5

69

55

62

60

248

64

95

70

80

309

5

9

12

11

16

17

11

21

9

17

6

10

15

29

13

19

4

4

5

8

1

/

6

3

2

9

1

2

3

3
10

Д. Топлица
Г. Топлица
Дучић
Попадић
Струганик
Команице
Табановић
УКУПНО:

2
3

3
1

/

24

37
42

65

102

76

118
21

21

2

1

3

4

10

94

91

93

98

376

557

6
9

95

141

94

120

450

826

Наставни кадар
У 2017/2018. школској години наставу изводи 27 учитеља, односно наставника и
професора разредне наставе за рад у млађим разредима, 48 наставника, односно професора у
предметној настави и 2 дефектолога за рад у специјалним одељењима. Школа, поред
наставника, има директора школе, помоћника директора, педагога, психолога, логопеда и
библиотекара. Њихов велики, заједнички циљ је да креативном и позитивном атмосфером у
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школи пробуде код ученика радозналост, стваралаштво, машту и да их охрабре да дају најбољи
део себе, да схвате да је учење светлост и да ништа није јаче од човека који знањем зрачи.
У нашој школи запослено је 112 радника и то:
Стручна спрема

Ук. у настави

Средња

Виша

Наставно особље

Висока

наставног кадра

по областима
а)разредна наставна

14

10

2

26

специјална одељ.

2

2

српски језик

5

5

енглески језик

6

6

француски језик

3

3

б)предметна настава:

ликовна култура

2

2

музичка култура

3

3

историја

3

3

географија

3

3

физика

2

2

хемија

1

1

математика

5

5

биологија

2

техничко образовање

3

3

физичко васпитање

4

4

информатика

1

1

1

3

6

веронаука

1

грађанско васпитање

3

Ромски језик

2

3
3

1

Свега у настави
Директор

60

16

1
2

1

Помоћник

78
1

1

1

Педагог

1

1

Психолог

1

1

Логопед

1

Библиотекар

1

2

Педагошки асистент
У к у п н о:

65

1

16

1

1

4

85

Са радним временом мањим од пуног, у школи ради 14 наставника. То су: наставници
енглеског језика (30% и 54,44%), наставник музичке културе (25%), наставник ликовне
културе (50%), наставник историје (50% и 35%), наставник географије (35% и 40%), наставник
техничког и информатичког образовања (20% и 60%), наставник физичког васпитања (30%)
наставник грађанског васпитања (10%), наставник француског језика (30%), наставник
ромског језика (20%).

СЕПТЕМБАР 2017. године

Ученицима првог разреда, 1. септембра 2017. године, уручене су комплети уџбеника
које је обезбедила Општина Мионица. Такође, од Министарства просвете ученици су добили
по свеску и оловку. Председник Општине Мионица господин Бобан Јанковић обишао је сва
три одељења првака у матичној школи и пожелео ученицима срећан почетак школовања а
учитељицама успешну школску годину. Истог дана, ученици првог разреда, у знак
добродошлице у школу, добили су још на поклон бесплатну представу у Културном центру
Мионица, под називом „ Краљ мајмун“, у организацији КОЦ-а и Општине Мионица.
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За срећну и благословену нову школску годину, свештеник мионичке цркве Живота
Новитовић и вероучитељ Радован Андрић, у понедељак 4. септембра 2017. године, одржали
су молебан у матичној школи у Мионици. Такође, молебан је одржан и у издвојеном одељењу
у Горњој Топлици у сарадњи са свештеником Владом Терзић и вероучитељем Јокић
Мирославом.

Ученици наше школе, дана 12. 9. 2017. године, у пратњи наставника физичког
васпитања Драгана Митровића, учествовали су први пут на Међуопштинском такмичењу
основних школа у пливању. Првенство је одржано на базену у Петници. Конкуренција је била
јака али смо задовољни постигнутим резултатима, учешћем и лепим дружењем!
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Ученици трећег и четвртог разреда са вероучитељем Мирославом Јокић, 14. септембра
2017. године, учествовали су у литургији поводом славе Хришћанске заједнице, Свети Симеон
Столпник, у цркви у Мионици.

Учитељијада 2017. године
У Организацији Друштва учитеља Параћин, од 15. – 17. септембра 2017. године, у
Параћину, одржана је четврта Учитељијада. Друштво учитеља Мионица узело је учешће на
овом скупу. Деветнаест чланова нашег друшва учествовало је на свечаном дефилеу и у
спортским надметањима у скоро свим предвиђеним дисциплинама: у одбојци, кошарци, малом
фудбалу, полигону, шаху, надвлачењу конопца, прескакању конопца, пикаду и пливању.
Учитељица Рада Рула Латинчић освојила је појединачно треће место у шаху а екипно
смо освојили друго место у надвлачењу конопца. Такође, Друштво је добило захвалницу за
учешће и пехар. Сви учесници од Савеза учитеља Србије добили су потврду за интерно
стручно усавршавање у трајању од 16 сати.
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Поред спортских надметања, директор школе Слађана Ранковић и стручни сарадникпсихолог Снежана Васић, учествовале су на стручном скупу „Образовни и рекреативни
туризам краја из угла учитеља“ и приказале све расположиве ресурсе на територији Општине
Мионица који се могу искористити за образовни туризам.

Љубазни домаћини су организовали и посету њиховом излетишту Грза, где се налази
врело реке Грза, извори и језера.
Уживали смо у дружењу са колегама из целе Србије и размени искустава из праксе.
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Октобар 2017. године
„Дечија недеља – за радост сваког детета!“
Сваке године у школама, октобар месец је синоним за Дечију недељу и прегршт
занимљивих активности, радионица и игара.
Тим за организацију Дечије недеље предвођен директорком школе Слађаном Ранковић
и ове године осмислио је програм који је задовољио укусе и интересовања наших ђака и
наставника. Од ликовних радионица преко спортских турнира, представа, предавања, квизова
до посета и обилазака културних и знаменитих природних и историјских објеката.
Дечија недеља је отворена, у понедељак, 2. октобра на Тргу Живојина Мишића у
Мионици, сјајним програмом, игром, песмама Тодета Николетића, уз балоне, дечју грају и
радост.
Уз одличну сарадњу са локалном заједницом, Општином Мионица и Културним
центром организоване су пројекције филма „Лепотица и звер“ за све ученике старијих разреда
док су ученици млађих разреда уживали у чаролијама мађионичара и представи „Софија“.
Црвени крст Мионица је спровео хуманитарну акцију „Трка за срећније детињство“ и
наши ђаци су се у великом броју укључили у овој трци. Најбржи су награђени похвалницама
Црвеног крста. Такође, Црвени крст је у сарадњи са Полицијском станицом Мионица спровео
предавање за ученике првог разреда на тему „Безбедног учешћа деце у саобраћају“.

Наставили смо дружење и са књигама и библиотекарима у Градској библиотеци
Мионица. Библиотекар Јелена Милосављевић је ученицима другог разреда представила
„Путујући ранац“ – акцију кружења ранца пуног занимљивих књига за ученике али и њихове
родитеље а све у циљу развоја културе читања и неговања љубави према писаној речи.
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Ученици старијих разреда највише се радују спортским турнирима. Лепо време у току
дечије недеље допринело је да и учесници и навијачи уживају у кошаркашким и фудбалским
утакмицама. Такође, у сарадњи са Центром за образовање Мионица ученици четвртог и шестог
разреда наше школе укључили су се у акцију Здравих стилова живота и учествовали на првој
у низу радионица која је била „Час пливања“ на базену у Бањи Врујци.

Ученици из издвојених одељења у Доњој Топлици су уз помоћ учитељица, учитеља и
наставнице ликовне културе Марије Ђокић, од старих играчака, уз много маште и
креативности, израдили мостове пријатељства.
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Педагога школе Оливеру Петровић мото Дечије недеље „Градимо мостове међу
генерацијама“ асоцирао је на дружење ученика из Ученичког парламента са пензионисаним
радницима наше школе.

Уз подршку и помоћ осталих колега и директорке школе у организацији ове активности,
припремљен је програм који је почео „Мини концертом“ који су извели талентовани ученици
наше школе, изводећи композиције класичне и народне музике на хармоници и виолини.
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Након концерта уследило је послужење за наше госте и интервју са пензионерима који
су водили ученици. Пензионисани просветни радници подсетили су се и радо поделили са
нама шаљиве анегдоте из свог рада са ученицима, подсетили се неких других времена,
говорили о својим професијама, позитивним и негативним аспектима промене у образовном
систему некад и сад.

На крају дружења радо су се укључили у надметању са нашим ученицима у игри
пикадо. Из школе су изашли срећни и задовољни. Био је ово један емотиван тренутак за све
нас.
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У издвојеном одељењу у Горњој Топлици, учитељице су се досетиле да у програм
Дечије недеље укључе поред ученика и њихове родитеље. Заједно су направили сјајан
перформанс у школском дворишту израдом „Мостова пријатељства“ а све то се десило на Дан
наставника, 5. октобра.

Такође, родитељи су се такмичили са ученицима у пикаду и друштвеним играма. На тај
начин су поделили време и радост дружења кроз игру са својом децом.
Ученици из издвојених одељења матичне школе у Команицама, Попадићу, Дучићу,
Табановићу и Струганику организовали су међусобне посете, дружења, спортске игре али и
важне едукативне посете Рибничкој пећини, Музеју камена, Ткачком двору и родној кући
војводе Живојина Мишића у Струганику.

Ученици из Дучића су организовали карневал са креативним маскама у духу јесени и
посетили газдинство породице Стевановић у Мушићу.
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Ученици из Попадића, Струганика и Команица, кроз радионицу коју су осмислиле
њихове учитељице, направили су Дрво дечијих права са порукама исписаним на отиску дечије
шаке.

Стручни сарадник-психолог Снежана Васић направила је занимљив квиз под називом
„Малци свезналци“, који је у матичној школи реализован са ученицима четвртог разреда. Исти
квиз решавали су и ученици из издвојених одељења, такмичили се, навијали и радовали
тачним одговорима.
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Наставница ликовне културе Маријета Илић организовала је изложбу дечијих радова,
у холу матичне школе, под називом „Игре линија“. Поставка је улепшала простор школе а
радови су заиста вредни хвале и дивљења.

Ученици млађих разреда скренули су пажњу на важност заштите и бриге о животињама
израдом паноа са сликама својих кућних љубимаца и занимљивостима о животињама.
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Посебно вредни су били најмлађи ученици који похађају продужени боравак. Они су са
својом учитељицом Маријом Гачић уживали у Полигону препрека, затим у цртању кредама у
боји по плочнику у школском дворишту, играли се бојама и глином и направили прелепе
украсе са симболима јесени.

Дечија недеља је завршена посетом, ученика старијих разреда, Београду тј. Авалском
торњу и Музеју ваздухопловства.
Све у свему, много лепих активности, дивних тренутака дружења, игре, радости и нових
искустава.
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Овако организована Дечија недеља ствара обавезу да следеће године буде надмашена у
садржају програма. Захваљујемо се свим сарадницима из локалне заједнице, родитељима,
пензионерима, колегама и ученицима на учешћу у програму Дечије недеље.
Желимо да, и у будуће, градимо „мостове“ међу генерацијама и негујемо пријатељство
за радост свих нас!
Прва награда ученици Николини Марковић
Ученица наше школе, Николина Марковић из VII/5 одељења у Горњој Топлици, дана
17. октобра 2017. године, освојила је Прву специјалну награду за ликовни рад на конкурсу
Завода за јавно здравље Ваљево поводом „Октобра-месеца правилне исхране“.

Николина је у пратњи свог ментора-наставнице ликовне културе Марије Ђокић, награду
примила у Основној школи у Белановици.
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Ширимо љубав према вери и хришћанству
У оквиру предмета Верска настава а у циљу што бољег упознавања хришћанског
живота и манастира који употпуњују нашу религију и целокупни живот, ученици наше школе,
кроз пар излета, у организацији наставника верске наставе Мирослава Јокића а уз благослов
Епархије ваљевске и подршку директорке школе, посетили су ваљевске манастире: Ћелије-где
су се поклонили моштима светог Јустина Поповића, затим Лелић – где се налазе мошти св.
Владике Николаја, манастир Јовања из доба Немањића, манастир Боговађа који је посвећен
св. Ђорђу и Храм Христовог васкрсења у Ваљеву.

Ученици из Горње Топлице, 23. септембра 2017. године, посетили су манастире у
Овчарско-кабларског клисури.
Вероучитељ Радован Андрић је са ученицима млађих разреда у Доњој Топлици, кроз
корелацију верске наставе са ликовном културом, приближио ученицима појам вере и
хришћанства, док су ученици из издвојеног одељења у Табановићу, у оквиру Дечије недеље,
посетили цркву Сабора Светог Гаврила у Вртиглавама, у пратњи вероучитеља Владимира
Јокића и учитељица.
Караван "Дух младости"
У недељу, 29. октобра 2017. године, Основна школа "Милан Ракић" у Мионици, била је
домаћин и један од организатора пројекта Караван "Spirit of Youth". Караван има за циљ
промовисање спорта и дуалног образовања.
У сарадњи са Радиом С организовано је такмичење у згибовима- "Згиб Зона". Поносни
смо на резултат који су остварили учесници у овом такмичењу. Мала Мионица али резултат
од 11147 згибова може да парира много већим градовима.
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Такође, у исто време, у холу наше школе одржана је панел дискусија "Дуално и
предузетничко образовање" под покровитељством Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Трибину је водио господин Милош Обрадовић - председник борда
директора организације "Spirit of Youth". а остали учесници су били магистар Мирјана
Ковачевић - директор Сектора едукације из Привредне коморе Србије, председник Општине
Мионица Бобан Јанковић, директорка Средње школе Мионица Катарина Чарапић, директорка
Основне школе Слађана Ранковић и бројни гости, представници локалних установа,
привредници и предузетници из нашег краја и просветни радници из основне и средње школе.

Дискусија је била жива и конструктивна, учесници су дали корисне предлоге и идеје за
развој дуалног образовања у Србији. Заиста нам је била част што смо део овог пројекта.

Новембар 2017. године
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Дан школе
У холу матичне школе, 1.11.2017. године одржана је свечана приредба и коктел
поводом 153.годишњице од оснивања прве школе у мионичком крају. Имали смо част, да
поред бројних гостију-сарадника и пријатеља школе, угостимо и господина Радована
Живковица из Министарства просвете.

Гостима се обратила директорка школе Слађана Ранковић, председник Општине
Мионица Бобан Јанковић и помоћник министра господин Живковић.
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Уживали смо у програму који су припремили наши ученици са наставницима српског
језика Радојком Ивановић, Горданом Атић и Миланом Петковић, као и наставником музичке
културе Дарком Мићић. Након свечане приредбе уследио је коктел који су припремили
ученици Средње школе Мионица са својим професорима куварства и услуживања.
Приредба за Дан школе била је увертира за отварање првог фестивала
мултикултуралности под називом „"Траговима песника и дипломате Милана Ракића".
Фестивал је трајао три дана и обележен је бројним културно-уметничким радионицама и
активностима.

Другог дана манифестације "Траговима песника и дипломате Милана Ракића" у нашој
школи одржана је песничка радионица са ученицима млађих разреда. Радионицу је водио
редитељ Мирослав Трифуновић Ћиша. Настале су дивне дечје песме. Четири најбоље песме
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су, у вечерњим сатима у Културном центру и награђене књигама, које им је уручио председник
Бобан Јанковић.

Награђени ученици: Прво место: Исидора Читаковић IV/2 - Песма:Сузе; Друго место:
Душан Каљевић –IV/1- Песма: Тата; Треће место: Страхиња Протић – III/2- Песма: Јесен и
Специјална награда: Анђела Јеремић – IV/2 - Песма: Сима и Мима.

Трећи дан фестивала обележиле су драмске радионице које су водили наши гости из
позоришта "Просвјета" из Прњавора на челу са професорком Бранкицом Радоњић. Радионице
су реализоване у Основној и Средњој школи. Ученици су се радо укључили у радионице и
схватили да је драмски метод одличан начин за решавање конфликата.
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Резултати радионице приказани су у вечерњим часовима кроз програм у Културном
центру, а најбољи глумци су заслужено награђени. Програм фестивала је употпуњен
концертима, представом глумице Катарине Вићентијевић – Казивање песника, наступом
плесача из РМП клуба. Надамо се да ће фестивал имати дугу традицију и да ће сваке године
бити још богатији програмом и бројем учесника.
Сања Милановић – талентована фрулашица
Веома смо поносни на нашу ученицу Сању Милановић, која је на Сабору фрулаша у
Сопоту, освојила прво место у јуниорској конкуренцији и прво место у дуетској конкуренцији!
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Сања је ученица шестог разреда у издвојеном одељењу матичне школе у Горњој
Топлици. Рођена је 2005. године у Ваљеву а са породицом живи у селу Дучић. Похађа нижу
музичку школу „Марко Тајчевић“ и свира кларинет. Такође, учи да свира још на три музичка
инструмента: фрула, двојнице и окарина уз помоћ ментора, истакнутог фрулаша, Петра
Лазића. Члан је културно уметничког друштва „Лука Спасојевић“ из Љига.

Сања каже да је жељу за свирањем фруле добила слушајући Петра Лазића на пробама
фолклора. Први наступ је био у Крупњу где је освојила захвалницу и књигу. То јој је дало
подстицај да настави да вежба. Фрулу свира већ 3 године и учествовала је на бројним
манифестацијама као што су: „ Јавор“, „Зајечар“, „Жикина шареница“ , „Сопот“…Први пехар
је освојила на Јавору, свирајући на двојницама. Недавно је освојила још два пехара у дуету и
са фрулом. Постиже запажене успехе и у свирању на кларинету. Сада је стални члан оркестра
КУД-а „Лука Спасојевић“ . Сањи желимо пуно успеха на даљим наступима и честитамо јој на
таленту и марљивом раду!

"Искорачи и ти! Спортски. Здраво. Безбедно."
Пројекат промоције спорта и здравих стилова живота под називом "Искорачи и ти!
Спортски. Здраво. Безбедно.", реализован је 17.11.2017.године у Мионици, у сали за физичко
васпитање наше школе.
Ову активност отворили су министар за
председник општине Мионица Бобан Јанковић.

омладину и спорт Вања Удовичић и
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Промовисани су кошарка, фудбал, одбојка и карате кроз турнире ученика средње и
основне школе. Школа је, учешћем у овом пројекту, добила реквизите за часове физичког
васпитања. Била нам је част да учествујемо у овом пројекту.

Децембар 2017. године
Mесец празника, новогодишњих жеља и сумирања резултата
У Основној школи „Милан Ракић“ Мионица готово свакодневно поред редовних
активности и наставе, организујемо мноштво ваннаставних активности. Радујемо се сваком
новом успеху, добро организованом раду, одличној сарадњи са сарадницима из локалне
заједнице.
Посебно смо поносни на успех наших ученика и наставника на различитим
такмичењима и конкурсима. Наши ученици Николина Марковић и Огњен Богдановић,
ученици седмог разреда у ИО Горња Топлица освојили су награду за дечји стрип.
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Изложба радова и додела награда одржана је у Центру за културу Ваљево, у среда 29.
новембар у 18 часова. Овом приликом честитамо ученицима и наставници ликовне културе
Марији Ђокић.
Такође, 25.11.2017. године у Бору, уз подршку Министарства заштите животне средине
Републике Србије, одржано је Републичко такмичење "ЕКО-ОДРАЗ"- Национална еколошка
олимпијада. за ученике од 5. до 8. разреда основних школа из Србије. Наша ученица ТИЈАНА
ЧИТАКОВИЋ, ученица 8. разреда из ИО Доња Топлица, у пратњи наставнице биологије
Јелисавете Ненадовић, освојила је прво место у Републици Србији! Веома смо поносни на овај
успех!
Влајко Јовановић, ученик VI/3 одељења, наше школе, победио је у својој категорији, на
Трећем Интернационалном такмичњу у свирању на хармоници "Аккордеонфест 2017".
Такмичење је одржано од 26.-27.новембра 2017. године у Грацу у Аустрији. Влајко се
представио са две композиције: А. Белосцхизкy – Спанисцхе Суите Нр 3 (6. унд 7. Сатз) Р.
Галлиано – Ла Валсе á Маргауx и заузео победничко постоље на овом престижном такмичењу.
Иначе, Влајко је ученик основне музичке школе "Живорад Грбић" у Ваљеву, одсек за
хармонику, у класи професорке Душице Тимотић. Љубав према музици, хармоници, изузетан
таленат и марљив рад допринели су да Влајко освоји ово високо признање.

У име школе честитамо Влајку, његовој породици и професорици Душици Тимотић и
желимо пуно успеха на наредним такмичењима.
Поред ученика и наши наставници постижу изузетне професионалне резултате. Од
неколико десетина хиљада номинација широм планете, према критеријумима Тhe Global
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Теacher Prize за најбољег учитеља на свету, међу 50 финалиста је наша учитељица Жељана
Радојичић Лукић.

Наставница историје Верица Симић и наставник православног катехизиса Радован
Андрић, одржали су у петак, 15.12.2017.године, угледни час на тему: "Хришћанска црква кроз
личност и дело цара Константина Великог". Кроз међупредметну корелацију историје и верске
наставе указали су на значај хришћанства и његово ширење у време владавине цара
Константина Великог.

Час је пратила духовна музика и цео приказ је имао достојанствен и свечани тон.
Похвала наставницима и ученицима који су учествовали као "мали предаваци".
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Ученици седмог и осмог разреда, из матичне школе и издвојених одељења, у пратњи
наставнице биологије Јелисавете Ненадовић и наставника физике Драгомира Латинчића,
посетили су фестивал науке у Београду, 15. децембра 2017. године.

Наставили смо сарадњу са Полицијском станицом Мионица на реализацији предавања
из програма „Основи безбедности ученика“. Такође, Црвени крст Мионица одржао је
предавања на тему заштите од алкохолизма и заштите од ХИВ-а.
Са Средњом школом „Мионица“ реализоване су две актвности. Професионална
оријентација ученика и радионица из програма Здраве исхране.
У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда, започели смо са
радионицама и информисањем ученика о упису у средње школе, завршном испиту и школама
и занимањима у окружењу.
Професори и ученици средње школе "Мионица" представили су своју школу и
предности школовања на образовним профилима кувар, конобар и туристички техничар.
Ученици су били активни, постављали су питања и интересовали се за начин рада и
функционисања школе као и перспективама након завршеног школовања. Захваљујемо
професорима Александру Павловићу и Катарини Бељић на корисној презентацији.
У оквиру Програма здраве исхране, који реализује Средња школа „Мионица“, у ОШ
"Милан Ракић" за ученике шестог разреда одржана је радионица "Здраво, воћно, моћно"!
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Радионицу
је
одржао
професор
куварства
Александар
Павловић.
Ученици су имали прилику да учествују у справљању здравих напитака од различитог врста
воћа, поврћа и коштуњавих плодова! Уживали смо и уочили велику разлику између здравих и
нездравих сокова!
У сусрет новогодишњим празницима, школа је добила посебан претпразнични изглед.
Ученици и наставници, предвођени директорком школе, украсили су хол школе и најавили
новогодишњу чаролију.
У складу са тим Основна школа "Милан Ракић" Мионица расписала је интерни Конкурс
за најлепшу причу, песму и ликовни рад на теме: "Моје новогодишње жеље" и "Новогодишња
честитка". Конкурс је намењен свим ученицима од I до VIII разреда матичне школе и
издвојених одељења и трајао је од 15.-25.12.2017. године. Најбољи радови из све три
категорије представљени су и награђени на свечаној новогодишњој приредби у Културном
центру Мионица, 29.12.2017. године.
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Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић у посети
нашој школи
Имали смо част да нашу школу посети Министар просвете, науке и технолошког
развоја Младен Шарчевић и начелница школске управе Ваљево Зорица Јоцић.

Министар је у среду, 20.12. 2017. године, обишао Основну школу „Милан Ракић“ у
Мионици за коју је одобрен пројекат комплетне реконструкције комплекса матичне школе и
зграде издвојеног одељења у Горњој Топлици.

Поразговарао са ученицима и наставницима наше школе и изразио похвале на име
уређености школе и доброг руковођења.
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Изузетно интересовање наши ученици су показали за учешће у такмичењу „Музичке
караоке 2017. године“ у организацији Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и Културног
центра под покровитељством Општине Мионица.

У категорији од I – IV разреда друго место је освојила ученица првог разреда Кристина
Павловић а треће место ученица другог разреда из издвојеног одељења у Доњој Топлици,
Анђела Јокић. У категорији ученика од V-VIII разреда прво место је освојила ученица осмог
разреда из Горње Топлице, Ивана Живковић и добила таблет као награду а треће место је
заузео ученик седмог разреда из Мионице Стефан Павловић.

Победница Караока: Ученица осмог разреда Ивана Живковић
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Специјалну награду таблет добио је ученик Ђорђе Димитријевић, ученик који похађа
одељење за ученике са сметњама у развоју. Стручном жирију је није био ни мало лак задатак
да одлуче међу нијансама. Свим учесницима честитамо на учешћу а победнике посебно
похваљујемо.
У последњој недељи децембра, очекује нас тродневна „Новогодишња чаролија“.
Организоваћемо програм за све ученике и родитеље, од продаје новогодишњих честитики и
украса које ће правити наши ученици, до приредбе у Културном центру Мионица, 29.12.2017.
године..

Кроз оваква дружења стварамо осећај припадања, заједништва, подршке и бриге једних
за друге.

Јануар - фебруар 2018. године
Школска слава „Свети Сава“

Јануар смо испратили обележавањем школске славе Светог Саве у матичној школи и
свим издвојеним одељењима и завршетком првог полугодишта.
У матичној школи у Мионици, на Савиндан, 27. јануара 2017. године, свечаном
приредбом, ломљењем славског колача и свечаним ручком обележена је школска слава.
Ученици четвртог разреда са својим учитељицама Тањом Ускоковић, Снежаном Пекеч
и Горданом Жугић, припремили су и извели диван програм поводом обележавања школске
славе, пред бројним гостима: родитељима, наставницима, пријатељима и сарадницима школе.
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И у свим издвојеним одељењима ломљењем славског колача и пригодним културноуметничким програмом, обележен је Савиндан.
Од 1. фебруара до 12. фебруара 2018. године ученици су били на зимском распусту а
затим смо кренули у друго полугодиште.
Ученици из продуженог боравка као и ученици из Ученичког парламента украсили су
школске паное поводом 14. фебруара – Дана заљубљених и том приликом организована је
заједничка журка за ученике седмог и осмог разреда из ОШ „Војвода Живојин Мишић“
Рајковић и ИО Брежђе као и ученика из наше матичне школе и ИО Доња и Горња Топлица.

На тај начин смо повезали сарадњу ове две школе са територије Мионице и унапредили
дружење вршњака.
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У оквиру веронауке и прве Недеље поста која се код нас назива Недеља православља
ученици II-2 на часу Веронауке обрађивали су тему Хришћански пост где су сами цртежом
приказивали шта је посно а шта мрсно.

Такође, група ученика од V до VIII разреда, 20. фебруара 2018. године, учествовала је
на такмичењу из Веронауке под покровитељством Ваљевске епархије. Такмичење је одржано
у ,,ОШ Живојин Мишић у Рајковићу.

Наши ђаци из Горње Топлице освојили су друго место. Ученике су за такмичење
припремали и пратили наставници православног катехизиса Мирослав Јокић и Радован
Андрић.
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У петак 23.2.2018. године, у цркви у Мионици, ученици који су се придржавали правила
поста, примили су свето причешће на крају прве недеље Васкршњег поста.

Наставили смо сарадњу са Полицијском станицом Мионица на реализацији предавања
из програма „Основи безбедности ученика“.

Ученицима шестог разреда одржано је предавање од стране представника Полицијске
станице Мионица на тему безбедности на интернету, употребе и злоупотребе личних података
и слика на интернету.
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Ученици из Издвојеног одељења матичне школе у Горњој Топлици обележили су
Међународни дан матерњег језика, 21. фебруар. Ученици су научили да језици изумиру
свакога дана, да их тренутно има близу 6800, али да је српски језик најближи нашем бићу и да
ћемо се свим снагама трудити да га чувамо као зеницу ока свога.

Расправљали су и о томе како се језик може изгубити и шта ми као појединци можемо
сада да урадимо да се то не би десило.
У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда, у четвртак 22.2.2018.
године, поручник Јелена Патрић запослена у Војсци Републике Србије, представила је
ученицима војни позив, услове за конкурисање за упис у војну гимназију и средњу стручну
војну школу, као и услове школовања и рада у војсци. Захваљујемо гошћи на лепој
презентацији и информацијама.
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Конкурс за упис у Војну гимназију је отворен 1. фебруара и траје до 15. марта док је
конкурс за упис у средњу стручну војну школу отворен 12. фебруара и траје до 30. марта.
Заинтересованим ученицима желимо срећу на Конкурсу. Такође, наша гошћа нас је позвала на
Дан отворених врата Ваљевске касарне који ће бити организован 29. марта 2018. године.
Надамо се да ћемо успети да посетимо ову занимљиву активност.
Ученицима завршног разреда, у наредном периоду, биће организоване посете средњим
школама из окружења и даље правовремено информисање о битним активностима које се тичу
полагања пробног а затим и завршног испита као и уписа у средње школе.

Март 2018. године
Мноштвом активности, наставних и ваннаставних, испунили смо месец март. Као
асоцијацију за месец март везујемо Дана жена и почетак пролећа.
Поводом 8. марта – Међународног дана жена, ученици из матичне школе и свих
издвојених одељења, уз помоћ својих учитељица и наставника, су са пуно труда и љубави
припремили лепе и креативне честитке и поклончиће, које су на крају приредбе уручили
својим драгим особама.
У матичној школи, приредбу су припремили ученици трећег разреда са учитељицама
Љиљом Глигоријевић, Драганом Ускоковић Ђуровић и Љиљаном Петровић.
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Програм су допунили ученици из продуженог боравка који су са учитељицом Маријом
Гачић осмислили кореографију и костиме за свој наступ. Уживали смо!

Ученици IV-1 одељења, са својом учитељицом Тањом Ускоковић, од пара сакупљених
на продајној осмомартовској изложби, одлучили су да купе мајице на којима су одштампана
њихова имена и име школе. У продајну изложбу су се укључили и ученици из издвојеног
одељења у Струганику.
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Наставили смо да ширимо свест ученика о безбедности и заштити здравља као и о
важности очувања планете Земље.
Уз подршку Министарства унутрашњих послова и Сектора за ванредне ситуације
континуирано се одржавају предавања за ученике. Ученици четвртог разреда из матичне
школе у Мионици имали су прилику да се, 21.3.2018. године, упознају са делокругом рада и
професијама у оквиру Ватрогасне службе Мионица и са начинима заштите од техничкотехнолошких несрећа и природних катастрофа.

Ученици четвртог и шестог разреда у матичној школи и издвојеним одељењима у Доњој
и Горњој Топлици, пратили су оnline едукативну представу о безбедности деце на интернету
"Како да најлакше упропастите свој живот оnline". ИТ караван је покренуло Министарство
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трговине, туризма и телекомуникација са циљем подстицања паметног и безбедног
коришћења нових технологија.
Док је за ученице VI-ог разреда у Горњој Топлици и Мионици, представник компаније
Аlways - Тамара Павловић, одржала предавање о пубертету и хигијени под називом "Шта
треба да знаш о пубертету?"

У организацији наставнице биологије Јелисавете Ненадовић и ученика из VIII/1
одељења започело се са предавањима и радионицама које имају за циљ подизање свести
ученика млађих разреда о важности очувања планете Земље, природе, ваздуха, чисте воде и
свих животињских врста.
Зимски сусрети учитеља
Са циљем усавршавања професионалних компетенција одржани су Зимски сусрети
учитеља у Мионици. Дан стручног усавршавања одржан је у суботу 10. марта 2018. године.
Друштво учитеља Мионица уз подршку Савеза учитеља Србије, организовало је Зимске
сусрете учитеља.
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Ове године одржана су 4 семинара а учесници су, поред учитеља, били и васпитачи,
наставници и професори из више образовно-васпитних установа у окружењу. У холу школе
бројни издавачи (Бигз, Клетт, Едука, Креативни центар, Нова школа, Завод за уџбенике...)
презентовали су своја издања и поделили симболичне поклоне учесницима обука.

Поред развијања и јачања професионалних компетенција које ће допринети
квалитетнијем раду, лепо је било разменити искуства из праксе и дружити се са колегама.
Захваљујемо се гостима-учесницима, ауторима и реализаторима обука и издавачима, надамо
се да им је било пријатно у нашој школи и да смо били добри домаћини.
Наша драмска секција наставља да ради марљиво и креативно. Из тог рада настала је
још једна дивна представа. Премијера представе "Уображенко и Звездана" одржана је у
четвртак, 15.3.2018. год, у Културном центру Мионица, пред бројним уваженим гостима и
гледаоцима.
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Представу су припремили ученици трећег и четвртог разреда наше школе, чланови
драмске секције, под руководством учитељица Драгане Ускоковић Ђуровић и Тање
Ускоковић. У изради костима и сценографије помогла је наставница ликовне културе Марија
Ђокић. Са овом представом наступиће на такмичењу драмских представа за децу, у Тополи
20. априла.

Према Календару одржавања такмичења, за наше ученике су организована школска и
општинска такмичења и поносни смо јер имамо представнике за окружни ниво такмичења.
Такође, узели смо учешће и на је Међународном математичком такмичењу "Кенгур без
граница 2018", које је одржано у четвртак, 15. марта 2018. године, у 10 часова.

Поносни смо на пријаву и учешће 171 ученика наше школе на овом такмичењу!
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Пет екипа наше школе узело је учешће у пројекту "Дани едукативности младих за
предузетништво и иновације". Пројекат је осмислио Савез проналазача Србије на челу са
истакнутим академиком мр Слободаном Батом Симић у сарадњи са Европском пословном
школом из Београда. Ученици из наше школе, Средње школе Мионица и ОШ "Војвода
Живојин Мишић" из Рајковића такмичили су се у изради бизнис плана и презентовању
пословних идеја.

Циљ пројекта је да се популаризује предузетништво, иновативност и креативност.
Такмичење је отворио академик Симић са председником Општине Мионица господином
Бобаном Јанковић и господином Иваном Бошњак-државним секретаром. Ученици наше школе
из издвојеног одељења у Доњој Топлици освојили су друго место! Честитамо свим учесницима
на учешћу, труду, дивним идејама и савладавању основа предузетништва!
У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда, у среду 21.3.2018.године,
нашу школу су посетиле Весна Голубовић-психолог, Којић Бојана-професор географије,
Биљана Ерчић-професор српског језика и књижевности, запослене у Ваљевског гимназији.
Поред њих, о предностима ове школе, проходностима на даље студије, редовним,
ваннаставним активностима, секцијама и културним активностима школе говорила је и Ања
Симунић-ученица завршне године и наш некадашњи Ученик генерације.
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Захваљујемо гошћама на исцрпним информацијама и нашим ученицима који су
присуствовали презентацији. Надамо се да ће им овакво упознавање средњих школа помоћи
да лакше направе прави избор.
У предшколској установи "Невен" у Мионици, 22. марта 2018. године, одржана је
трибина на којој су директорка Основне школе "Милан Ракић", Слађана Ранковић, стручни
сарадник-педагог Оливера Петровић и стручни сарадник-психолог Снежана Васић, говориле
о процедури тестирања зрелости за полазак у школу, развојним фазама, врстама зрелости и
припреми деце за полазак у школу. Такође, родитељи су добили све важне информације о
начину рада школе и школским активностима.

Пре трибине, ученици наше школе, чланови драмске секције, приказали су своју представу
"Уображенко и Звездана" за предшколце и њихове родитеље. Представа се свима јако допала.
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Захваљујемо се родитељима на одзиву и сарадњи као и Предшколској установи "Невен".
Тестирање деце за полазак у школу обави ће педагог и психолог школе у априлу и мају месецу.
Рекреативна настава - Сокобања 2018. године
Група од 130 ученика од првог до четвртог разреда у пратњи 11 учитеља отпутовала је
23. марта на рекреативну наставу у Сокобању. Искористили су време за дружење и игру,
боравак и шетњу на чистом ваздуху.

Април 2018. године
Према Календару рада основних школа, ученици су почетком априла, за време Васкрса,
одмарали на пролећном распусту.
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Велики број наших ученика и наставника радо се одазвао и учествовао у манифестацији
„Васкршње радовање“ која је одржана другог дана Васкрса, 9. априла на Тргу у Мионици.
У току распуста одређени број ученика из млађих и старијих разреда имао је прилику
да посети Ткачки двор код наше драге уметнице Загорке!
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Школа је добила на поклон књигу "Звездобројци" а ученици су уживали у природи и
дружењу.

Екскурзије
Са почетком последњег тромесечја ове школске године, реализоване су екскурзије за
све ученике. Ученици првог разреда посетили су Београд и обишли Авалски торањ и Музеј
ваздухопловства.
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Ученици другог разреда путовали на релацији Мионица-Тршић-Троноша.
Трећаци су посетили Бранковину, Манастир Каона и Шабац, док су четвртаци обишли
пећину Рисовачу, Тополу и Опленац.

Ученици петог разреда били су на једнодневној екскурзији на Златибору и Мокрој Гори.
Уживали су у лепом, сунчаном дану и знамениотостима овог краја.
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За ученике шестог разреда реализована је дводневна екскурзија на релацији Мионица,
Сремски Карловци, Нови Сад, Суботица, Сомбор, Палићко језеро. Ученици су уживали у
лепотама Војводине!
Док су ученици седмог разреда кроз дводневну екскурзију обишли централну и јужну
Србију: Крагујевац, Ниш, Краљево, Манастир Жича...

Осмаци су после пробног завршног испита који се одржао у петак, 13. априла и суботу
14. априла, отпутовали на тродневну екскурзију по источној Србији. Имали су прилику да виде
Смедерево, Неготин, Кладово, Ђердап, Лепенски вир.
Све екскурзије су одржане према плану и врло успешно. Ученици и наставници који су
их пратили носе лепе утиске са путовања, задовољни су програмом путовања, превозом и
сарадњом са туристичком агенцијом која је организовала екскурзије.
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Ученици првог и другог разреда из Мионице, Горње Топлице и Дучића, имали су
прилику да, 11. априла 2018. године, у Културном центру Мионица, упознају, једног од наших
највећих песника за децу, Љубивоја Ршумовића, и заједно са њим рецитују стихове његових
најпознатијих песама.

У нашој школи, у недељу 15. априла 2018. године, одржана су два семинара са циљем
унапређивања компетенција запослених у образовању и побољшања квалитета рада у
образовно-васпитном процесу.
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Први семинар се зове "Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција
ученика" а други "Улога, задаци и значај одељењског старешине у васпитно-образовном раду".
Сви учесници су добили уверење са 8 сати стручног усавршавања.
У оквиру професионалне оријентације, ученици осмог разреда из издвојених одељења
у Доњој и Горњој Топлици и из матичне школе у Мионици , 17. и 18. априла 2018. године,
посетили су Пољопривредну школу са Домом ученика у Ваљеву.
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Имали су прилику да погледају кабинете, фискултурну салу, економију, Дом за
ученике, упознају се са образовним профилима које ће ова школа уписати следеће школске
године и уживати у разгледању мини зооврта и дивно уређеног дворишта школе. Захваљујемо
се професорима на љубазности, информацијама и лепом пријему.
Такође, 24 ученика осмог разреда, представници свих пет одељења, у четвртак, 19.
априла 2018. године, посетили су средњу Техничку школу у Ваљеву. Од психолога те школе,
Мире Стјепановић, добили су значајне информације о смеровима које ова школа образује,
начину рада школе, проходностима на даље усавршавање и школовање.

Ученици су обишли кабинете за практичну наставу, свечану салу и фискултурну салу.
Захваљујемо се средњој Техничкој школи на пријему, сарадњи и љубазности.
У нашој школи одржано је и школско такмичење у рецитовању за ученике млађих
разреда, а затим су пласирани ученици учествовали и на Општинску смотра која је одржана
19. априла 2018. године у Културном центру у Мионици.
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Поносни смо јер имамо представнике и на Окружној смотри рецитатора која ће бити
одржана 26. априла.
Посебно похваљујемо ученика шестог разреда наше школе Влајка Јовановића и веома
успешног ученика основне музичке школе, који је освојио прво место на интернационалном
такмичењу у Летонији у свирању на хармоници и прво место на Међународном фестивалу
"Дани хармонике" у Угљевику, Република Српска.

Као врсном хармоникашу честитамо од срца и желимо му пуно успеха на даљим
такмичењима!
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Наша драмска секција наставља да ниже успехе. На фестивалу "Велика школска
позорница" у Тополи, наша Школа је освојила велики број награда и то: Повељу за најбољу
представу у целини "Уображенко и Звездана", Повељу за најбољу сценографију, Повељу за
најбољи костим, Повељу за најбољу режију, Повељу за најбољу епизодну улогу Виктор
Ђуричић, Повељу за сценски детаљ Ђорђе Ђурић. Поносни смо и честитамо свим ученицима
и менторима!

Ученице наше школе, Ивана Савковић и Сања Остојић, постигле су одличне резултате
на Окружним такмичењима и то: Ивана Савковић,ученица 7/3 одељења у Мионици, освојила
је прво место у Округу из биологије и пласирала се на Републичко такмичење.
Сања Остојић, ученица 7/3 одељења, освојила је друго место из биологије и остварила
пласман на Републичко такмичење, а такође постигла је изузетне резултате из хемије где је
Сања освојила прво место и пласирала се на Републичко такмичење!
Такође, честитке и за Николину Читаковић ученицу 5/4 одељења из Доње Топлице за освојено
друго место из биологије.
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Ученици седмог разреда из ИО Доња Топлица, са наставником веронауке Радованом
Андрићем учествовали су, 23. априла 2018. године, у радио емисији "Кад анђели проговоре".
На Тргу у Мионици, у понедељак 23. априла 2018. године, ученици наше школе, са
децом из Предшколске установе "Невен" и са члановима плесног студија РМП, игром, песмом,
костимима и транспарентима, обележили су Дан планете земље-22.април и Светски дан игре29.април.

До нових успеха, актуелности и похвала, поздрав из Основне школе „Милан Ракић“
Мионица
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Мај 2017. године
Вредни, као и увек, и ученици и наставници, наставили су са редовним школским
активностима али и бројним ваннаставним активностима и учешћем на такмичењима,
културним и спортским дешавањима.
У нашој школи 28. и 29. априла 2018. године, одржана је обука учитеља, наставника
енглеског језика, педагога и директора наше школе и Основне школе „Војвода Живојин
Мишић“ из Рајковића, под називом: "Програм обуке наставника основне школе први циклус
за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења".

У Издвојеном одељењу у Доњој Топлици, 10. маја 2018. године, одржана је
Ђурђевданска приредба!
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У присуству ученика и бројних колега, организатори и учесници приредбе су нас
очарали игром и песмом и на овај начин скренули пажњу на важност уважавања
мултикултуралности и различитости.
Директор школе, Слађана Ранковић, у присуству одељењских старешина осмог
разреда, одржала је, 10. маја 2018. године, састанак са родитељима ученика осмог разреда. На
састанку су родитељима приказани резултати ученика на пробном завршном испиту,
активности које су предвиђене Календаром уписа, полагања завршног испита и обавеза
ученика око уписа у средње школе. Приказане су и активности које су спроведене у оквиру
професионалне оријентације осмака.
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Такође, родитељи су имали прилику да чују и виде презентацију Средње школе
Мионица. На крају састанка постигнут је и договор око организације матурске вечери и
припремне наставе. Захваљујемо родитељима на сарадњи и одзиву као и представницима
Средње школе Мионица на информацијама.
Сви ученици матичне школе и издвојених одељења, узели су учешће на кросу РТС-а,
11. маја 2018. године.
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У организацији наставника физичког васпитања и учитељица, ученици су у 10 часова,
истрчали одређене стазе и на тај начин подржали ову манифестацију. Најбржи ученици су
награђени дипломама за освојено прво, друго или треће место.
Учествовали смо на Окружној смотри такмичења у рецитовању и приказали таленат и
креативност наших ученика.
Првo место на Мини олимпијским играма „Доживи Дивчибаре“
На Мини олимпијским играма под називом "Доживи Дивчибаре" у организацији
Туристичке организације Ваљево и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, која
је одржана је 17. маја 2018. године, наша школа, коју су представљали ученици четвртог
разреда, освојила је прво место и добила пехар, похвалнице и пројекционо платно!

Двадесет ученика четвртог разреда из матичне школе и издвојених одељења, у пратњи
заменице директорке школе Катарине Живковић, и учитељица Катарине Качаревић и Снежане
Пекеч, надметали су се у „играма без граница“ и „малом фудбалу“ са ученицима из Љига,
Ваљева и Пожеге и остварили најбољи резултат, другу годину за редом.
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Уживали су у дружењу, такмичењу, чистом ваздуху и победи!
Црквена слава у Мионици-празник Вазнесења Господњег- Спасовдана
Српска православна црква и верници, 17. маја 2018. године, обележили су празник
Вазнесења господњег - Спасовдан. Овај празник је и слава црквене општине Мионица. Уз
присуство уважених представника свештенства, становника Мионице и ученика наше школе
одржана је литургија, световна литија и културно-уметнички програм у дворишту мионичке
цркве.
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Велика нам је част што је наша школа добила значајно признање за образовнопросветитељски рад и ширење православне вере кроз верску наставу у школи- Епископску
Грамату.
Ученица седмог разреда Сања Остојић у пратњи наставнице хемије Оливере Вуковић
учествовала је на Републичком такмичењу из хемије а ученици из издвојеног одељења у
Табановићу посетили су столарску радњу и упознали се са овим ретким и креативним
занимањем.

Приближавамо се крају школске године. Очекује нас још пуно лепих активности. Прва
која следи јесте 14. међународни фестивал дечјег и наставничког стваралаштва „Креативна
чаролија", који ће се одржати у Бањи Врујци и Мионици, од 25.-26. маја 2018. године.
Организатор фестивала је удружење грађана Креатива а један од домаћина је и Основна школа
"Милан Ракић" Мионица.
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ЈУН - МЕСЕЦ МАТУРАНАТА, КРАЈА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА
За ученике осмог разреда, 31. мај је био последњи наставни дан. Већ традиционално,
растанак од основне школе прославља се уз трубаче.

И ове године су осмаци извели матурски плес на тргу Војводе Живојина Мишића у
Мионици. Кореографију за матурски плес, ученици су увежбали са дефектологом Миленом
Мијаиловић.

Након плеса, настављена је шетња и весеље уз звуке трубе и песме.
64

У недељу , 3. јуна 2018. године, организовано је матурско вече у матичној школи у
Мионици, за осмаке из Мионице, издвојених одељења у Горњој и Доњој Топлици и осмаке из
основне школе „Војвода Живојин Мишић“ у Рајковићу и Брежђу. Након сликања на тргу
Живојина Мишића у Мионици, и дефилеа ученика од трга до школе, уследио је приказ
презентација свих одељења осмог разреда, захваљивање и уручивање пригодних поклона
одељењским старешинама, а затим је настављено са вечером и прославом. Поносни смо, на
још једну, успешно изведену генерацију.
У четвртак, 14. јуна 2018. године, ученици четвртог разреда из матичне школе и
издвојених одељења, са својим родитељима и учитељицама, организовали су малу прославу
завршетка првог циклуса образовања.

Сви смо се лепо дружили и забавили, учитељице су биле сетне због растанка са овом
генерацијом, пожелеле су ђацима успех и срећу у даљем школовању а оне у септембру очекују
нову генерацију – будуће ђаке прваке. Захваљујемо родитељима на припреми послужења за
ученике и госте. Предивно поподне остаће у сећању свим ученицима, учитељицама и
ученицима.
Након матурске вечери, осмаци су се посветили припреми за полагање завршног
испита. То је један од првих, важних испита у њиховом животу. Школа је одрадила све
организационе припреме и завршни испит је спроведен у матичној школи за ученике из
Мионице, Горње и Доње Топлице. Ова генерација броји 120 осмака.
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У понедељак, 18. јуна полагао се тест из српског језика, у уторак - тест из математике а
у среду – комбиновани тест. Ученици попуњавају листе жеља, према Календару уписних
активности, 29. и 30. јуна 2018. године. Надамо се да ће сви ученици уписати жељену школу и
занимање.
У организацији канцеларије за веронауку при епархији Ваљевској, а у пратњи
вероучитеља Мирослава Јокића и учитељица, ученици трећег и четвртог разреда обишли су
манастире у Овчарско-кабларској клисури.
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Наши ученици су узели учешће и на две врло значајна догађаја у Општини Мионица.
То је бициклистичка трка „Кроз Србију“ и Миона филм фест.

Бициклистичка трка „Кроз Србију“ започела је учествовањем наших најмлађих у
манифестацији „Почни на два точка“ која има за циљ промоцију бициклизма и здравог начина
живота.
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По 24 дечака и девојчица млађих разреда такмичило се у полигону спретности вожње
бицикла. Најбољи су били Анђела Лучић и Ђорђе Ранковић који су награђени бициклима.
Такође, другопласирани и трећепласирани ученици су награђени медаљама и похвалницама.
За време Миона филм фестивала, одржан је „Миона квиз“ у познавању филмске
уметности. Ученици седмог разреда били су чланови екипа, поред ученика средње школе
Мионица.

Најбољи резултат постигли су ученици из одељења 7/2, екипу су чинили ученици:
Даница Симовић, Милош Нешковић и Суботић Ненад. Победници су као награду добили
учешће у режији једног од филмова Дарка Бајића.
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Видовданска приредба у Културном центру Мионица
Видовданском приредбом која је одржана у препуној сали Културног центра, мионички
основци су обележили завршетак школске године. Свечану Видовданску приредбу
припремили су ученици из издвојеног одељења Горња Топлица и ученици другог разреда из
Мионице, уз помоћ наставнице српског језика Снежане Марковић, учитељице Оливере
Павловић и наставнице ликовне културе Марије Ђокић.
Свечаности су претходили родитељски састанци на којима су разредне старешине
поделиле ђачке књижице и књиге за одличан успех, а програмом, ученици и наставници ОШ
„Милан Ракић“, су присутне провели стазама духовних песама и поучних мисли српских
просветитеља.

Након приредбе награђени су наши најбољи ученици-осмаци, Вуковци, ученици који су
постигли изузетне резултате на такмичењима и њихови ментори. Ове године смо имали 9
Вуковаца. Ученик генерације је Александра Митровић док је спортиста генерације Ива
Латиновић.
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Ученици – носиоци дипломе Вука Караџића су: Марко Грујичић, Вукашин Грбић, Мина
Вуковић, Александра Митровић, Ђорђе Николић, Милан Рађеновић, Немања Ђукић, Тијана
Читаковић, Катарина Ристић и Сандра Вујичић.

Посебно су награђени следећи учитељи и наставници: Жељана Лукић Радојичић,
Драгана Ускоковић Ђуровић, Тања Ускоковић, Оливера Вуковић и Јелисавета Ненадовић.
Након уручивања похвалница, диплома и књига награђенима ученицима и наставницима
уследила је расподела будућих првака. Наредне школске године прваци ће бити подељени у
три одељења у матичној школи. Учитељице будућим првацима биће Тања Ускоковић,
Снежана Пекеч и Ана Вујић.
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Наградно летовање у Лептокарији за најбоље мионичке ђаке

Председник Општине Бобан Јанковић је крајем јула у свом кабинету организовао
пријем за најбоље мионичке осмаке и средњошколце, који су за постигнуте резултате од
локалне самоуправе и ове године награђени летовањем.

Овогодишња дестинација је Грчка, у чијем су туристичком месту Лептокарији, подно
митског Олимпа, Мионичани боравили десет дана. (од 9. до 20. августа 2018. године)

Са летовања су се вратили препуни дивних утисака. Захваљујемо се Општини Мионица
и председнику Бобану Јанковићу, у име ученика и школе, на овој вредној награди која је
показатељ вредновања успеха, знања и марљивости и подстицај будућим генерацијама да
постижу што боље резултате.
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Сумирајући укупне резултате рада школе за претходну школску годину, Одељењска
већа, Наставничко веће и Школски одбор су закључили да су смернице и задаци планирани
Годишњим планом рада школе реализовани у потпуности.
У основној школи „Милан Ракић“ у Мионици и свим припадајућим издвојеним
одељењима, све је спремно за почетак нове школске 2018/19. године.
Наставни кадар на челу са директорком школе Слађаном Ранковић трудиће се да
обезбеди што боље услове за рад, квалитетну наставу и реализује мноштво занимљивих
активности које су предвиђене Годишњим планом рада школе.
Поносни смо на овогодишње резултате. Трудићемо се да тај успех поновимо следеће
године али и да га превазиђемо!

У Мионици, септембра 2018. године

Слађана Ранковић
Директор школе
Снежана Васић
стручни сарадник-психолог
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