ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

МИОНИЦА, септембар, 2021. год.
дел. број _________

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.
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БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
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СЕПТЕМБАР И НОВИ ПОЧЕТАК У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ МИЛАН РАКИЋ“
Школску 2020/21. годину почињемо у измењеним условима рада уз појачане мере опреза и
заштите од епидемије вируса Ковид -19, са другом организацијом наставе. Наставу смо започели у
просторијама средње школе у две смене кроз комбиновани метод.

У животу сваког ђака, посебно првака, 1.септембар представља један нови почетак који му је
веома важан. Ове године имамо три одељења првог разреда у матичној школи. Кроз први циклус
образовања водиће их учитељице Оливера Павловић, Гордана Маринковић и Снежана Степановић.

Четврту годину за редом, Општина Мионица обезбеђује бесплатне комплете уџбеника за све
наше прваке. Овим даром Општина тежи да растерети кућни буџет родитеља и помогне да први
кораци наше деце на путу образовања буду сигурни и успешни.
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За ученике и наставнике Основне и Средње школе, 8. септембра 2020. године,свештеник
Живота Новитовић одржао је молебан за срећан и благословен почетак школске године. Молебан је
организован испред улаза у средњу школу због поштовања епидемиолошких мера.

Сви ученици и наставници користе образовну платформу „Образовање Мионица“. Млађи
разреди наставу су пратили редовно, подељени у две групе док су старији разреди подељени на групе
једну недељу похађали редовну наставу а другу недељу онлајн наставу.
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Пројекат „Обогаћен једносменски рад“ је пројекат у који је наша школа укључена од
септембра 2019. године, и то у ИО Доња Топлица, а од септембра овај пројекат се проширио на
матичну школу и ИО Горња Топлица. Циљ пројекта је пружање додатне подршке ученицима у раду,
као и организовање радионица у складу са интересовањима ученика.

Европска недеља мобилности
Ученици и наставници наше школе узели су учешће у обележавању Европске недеље
мобилности, од 16. до 22. септембра., кроз различите активности, од спортских садржаја до ликовних
и литерарних радова, часова у природи. Мисија Европске недеље мобилности јесте промоција
здравих начина транспорта који доприносе и решавању еколошких проблема урбаних средина попут
загађења ваздуха.

-6-

Октобарски дани у ОШ „Милан Ракић“
Октобар, месец који је у знаку Дечје недеље, преплављен разним активностима које су
намењене деци. Ове године под слоганом „ Подељена срећа, два пута је већа“, тим за организацију
Дечје недеље осмислио је богат и квалитетан програм, пун садржаја који је намењен деци. Кроз
спортске, едукативне, музичке, ликовне, еколошке радионице, потом посете библиотеци,предавања и
квизове, ученици су осећали неописиву радост и надахнуће у проширивању постојећих и стицању
нових знања.

Програмом на Тргу војводе Мишића, у организацији општине Мионица, почело je
обележавање Дечије недеље. Деца из Предшколске установе „Невен“ и ученици нижих разреда
Основне школе „Милан Ракић“ су уживали у представи за децу,,Шта ћу бити кад порастем“
позоришта „Шарени сунцокрети”. Такође су учествовали и у радионици током које су исписивали
поруке љубави, солидарности и сарадње и везивали их за балоне, које су са Трга пуштали за другаре
широм света.

У току Дечје недеље ученици су добили и поклоне од председника општине Бобана
Јанковића у виду лопти, географских и историјских карата, спортских реквизита које ће веома
послужити у настави. Црвени крст Мионица је спровео хуманитарну акцију „Трка за срећније
детињство“ и наши ђаци су се укључили. Октобар је и месец здраве исхране и неговања здравих
стилова живота. Стога смо узели учешће на ликовном конкурсу Завода за јавно здравље Ваљево
поводом „Октобра-месеца правилне исхране“.
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Наши ученици су узели учешће и у хуманитарној акцији „Мионица за мионичане“

У мионичким школама одржан школски час културе говора
У оквиру Дечије недеље у среду 7. октобра су у мионичким образовним установама гостовали
мастер комуниколог Слободан Роксандић и глумац Милан Босиљчић. Гости су кроз интерактивни
школски час културе говора представили Роксандићеву књигу „Проговори да видим ко си“.
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Током интерактивног школског часа гости су на практичним примерима дали савете како
унапредити једну од најважнијих социјалних вештина у 21. веку, примењиву у свим областима,
излагачку писменост, способност да изразимо себе и своје идеје на сугестиван, уверљив начин,
правилном употребом гласа, говора, невербалне комуникације.
На крају часа, председник општине Бобан Јанковић и аутор су свим учесницима поклонили по
примерак књиге „Проговори да видим ко си“.
Јанковић је овом приликом мионичким ђацима поручио да ће им савети из књиге помоћи да
се науче вештинама доброг говора, што им даје моћ да свет обликују и помоћу речи.
Интерактивни школски час је резултат сарадње општине Мионица и Удружења за развој и
унапређење културе говора „Изражајност“ на пројекту чији је циљ да се укаже на значај развијања
културе говора за успех у животу, као и да се деца и млади правилном употребом гласа и говора
издвоје од просека и површности. Током реализације пројекта, кроз планиране обуке и радионице,
деца и млади ће побољшати своје говорне навике, а истовремено бити у могућности да својим
вршњацима пренесу новостечена знања, чиме се шири узорно говорење које може служити за
пример. Учесници ће учити: како да ублаже и умање страх од наступа пред публиком, како да говоре
на артикулисан, разложан, динамичан начин, како да владају својим говором тела и да га усклађују
са речима и како да оно што изговарају буде занимљиво и сликовито.

Међу 100 глобалних изложбених школа- Светска недеља образовања
Након неколико кругова номинације, Основна школа „Милан Ракић” из Мионице се нашла у
привилегованом друштву сто образовних установа на свету које ће у својству глобалне изложбене
школе учествовати у онлајн глобалном образовном догађају на тему „Како смо интегрисали
ексепериментално учење у нашу школу“ (How we integrated experiential learning in our school) у
оквиру Светске недеље образовања (T4 World Education Week) од 5. до 9.октобра.
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У оквиру пројекта СВЕТСКА НЕДЕЉА ОБРАЗОВАЊА наша школа је ушла међу 100
најбољих школа на свету, тачније међу 4 школе са Балкана са добром наставном праксом. Наша
школа је, 5. октобра представила своју наставну праксу у оквиру Светске недеље образовања кроз
панел дискусију. У томе су нам помогли гости панелисти и председник општине Бобан Јанковић.

Конститутивна седница Ученичког парламента
У матичној школи у Мионици, одржана је прва седница Ученичког парламента. Педагог
сколе Оливера Петровић упознала је представнике свих одељења седмог и осмог разреда са
статутом, начином рада и надлежностима Ученичког парламента. Ученици су, јавним гласањем, за
председника УП изабрали ученицу 8/2 одељења Исидору Јеринић, њен заменик је ученик 8/1
одељења Тодор Станојевић а секретар је ученица Јана Петровић из 8/2. Такође, изабрани су ученици
који ће учествовати у раду школских тимова. Направљен је договор о будућем раду и састанцима а
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ученици су информисани и о пројекту Светска недеља образовања. На фотографијама је једна од
активности Ученичког парламента у оквиру Дечије недеље.

У школи је почела са радом и друга група продуженог боравка, као и редовно спровођење
пројекта „Обогаћен једносменски рад“ који има за циљ да пружи апсолутну подршку ученицима у
раду.
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Семинар за наставно особље мионичких школа
Удружење „Изражајност“ је у сарадњи са општином Мионица и мионичким Центром за
образовање и развој у суботу 24. октобра у просторијама Средње школе „Мионица“ организовало
семинар стручног усавршавања за наставно особље средње и основних школа на територији
Општине на тему „Јавни говор-технике излагачке писмености“

Предавачи су били мастер комуниколог Слободан Роксандић и дипломирани глумац Марко
Миловановић. Семинар је реализован у неколико тематских целина, које су се односиле на значај
развијања техника излагачке писмености, дикцију, односно правилно дисање приликом говорне
интерпретације, артикулацију, разложност у говору – говорну интерпункцију, ритам и темпо,
невербалну комуникацију-говор тела и став приликом јавног излагања, гестикулацију, фацијалну
експресију и стил излагања, односно структуру јавног говора – концепт кључних речи и употребу
стилских средстава приликом излагања.
Према речима предавача, реализација овог програма помаже учитељима и наставницима да
оплемене свој говорни израз, да учине да њихов говор буде додатно уверљив, јасан, гласан,
динамичан и разложан, чиме ће помоћи и деци да говоре лепо и правилно. Општи циљ предавања је
развијање језичких компетенција унапређивањем културе говора наставника.
То је веома важно, јер према истраживањима 75% наше свакодневне комуникације чини
говор, а само 25% се заснива на писаном језичком изразу. Зато је значај говорне речи непроцењив.
„Потребно је да стално радимо на себи, да надограђујемо своја знања и вештине. Општина
Мионица подржава иницијативе улагања у развој образовања како наших најмлађих, тако и њихових
наставника који им преносе знање у циљу успешног напретка наше заједнице“– изјавио је за ову
прилику председник општине Мионица Бобан Јанковић.
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Новембарски дани у Основној школи „Милан Ракић“

Дан школе – 156. годишњица
Уживање у нашим приредбама изненада је прекинуло увођење ванредног стања и прекид
наставе. Настава је почела да се одвија онлајн и забрањена су сва већа окупљања, а самим тим и
поштовање социјалне дистанце.

Водећи рачуна о здрављу и безбедности деце и запослених, овај Дан школе је обележен без дечје
граје, приредбе. Ово је тренутак када свако од нас схвата шта је највредније у животу - ЗДРАВЉЕ.
Хвала свим ученицима и наставницима који су утрошили време и труд око припреме планиране приредбе
за обележавањa Дана школе, а коју смо презентовати онлајн путем.
Будимо упорни, али стрпљиви. Дајмо важност правим вредностима као што су: здравље, љубав,
доброта, мудрост, искреност, поштење, заједништво.

Онлајн приредба поводом Дана школе 1. новембра која је емитована на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=1xfoKpV3DNM

Пројекти - "ШКОЛЕ ЗА 21.ВЕК"
У оквиру пројекта "ШКОЛЕ ЗА 21.ВЕК",одржана је обука која подстиче креативно мишљење
и коришћење Микробита у настави,у организацији British Council. Прошли смо неколико метода рада
које стварају другачији приступ наставном градиву, његовом усвајању и атмосфери у разреду. Једна
од тих метода је "Шта смо научили..." Утврђивање градива у групном раду, провера и анализа личног
и одговора других, и заједничко решавање проблема.
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Један такав час реализован је у одељењу шестог разреда, на часу ликовне културе у
реализације наставнице Марије Ђокић. На часу су присуствовали директор и педагог школе.
Обележили смо дан рођења Вука Стефановића Караџића
Ученици, који остају у оквиру Обогаћеног једносменског рада, су са наставницом српског
језика и библиотекарком организовали радионицу посвећену животу и делу Вука Стефановића
Караџића на дан његовог рођења, 6.новембра.
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Децембар 2020. године
ИЗМЕНЕ У ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ РАДА
У периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, образовно - васпитни рад организује
се на следећи начин:
* У првом циклусу основне школе (млађи разреди) наставља се непосредни образовно васпитни рад што значи да ученици од I - IV разреда долазе у школу, као и до сада по устаљеном
распореду. Продужени боравак ради. Превоз остаје по реду вожње као и до сада за млађе разреде.
* У другом циклусу основне школе (старији разреди) образовно - васпитни рад оствариваће се
путем наставе на даљину. Том приликом користи се образовна платформа и ТВ настава.
- Прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године;
- Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. до 15. јануара 2021. године;
- Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Међународни дан особа са инвалидитетом - 3. децембар
Наша школа је остварила сарадњу са Удружењем грађана "Аутизам" из Ваљева. Захваљујући
преданом ангажовању и хуманитарном раду госпође Габријеле Шипош, која је оснивач овог
удружења, наши ђаци из одељења за ученике са сметњама у развоју добили су комплете дидактичког
материјала, као знак бриге и пажње.

Наша сарадња ће се наставити на обострано задовољство а све у циљу обезбеђивања што
бољих услова за учење и развој ове деце и њихових породица.

- 15 -

Међународни Дан људских права – 10. децембар
Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права 1950.
године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију
о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут
у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви
народи и све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“
одређује први члан декларације.

Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и
недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или
етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус.
ЛИКОВНИ РАДОВИ НАШИХ УЧЕНИКА ИЗ МЛАЂИХ РАЗРЕДА

Добро дошли на шољу топлог чаја! Радови ученика другог и четвртог разреда из издвојеног
одељења у Дучићу
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,,Баш је био паметан,ко измисли кишобран,ту стварчицу праву да нам чува главу,,- радови ученика
2/2, учитељица Љиља Глигоријевић.

Заједно можемо више! - ликовна радионица ученика првог разреда и ученика из одељења са
сметњама у развоју
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Новогодишња чаролија
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ЈАНУАР 2021. године
За наше ученике, наше наставнике, родитеље и целу локалну заједницу један од најважнијих
пројеката јесте реконструкција ОШ „ Милан Ракић“ у Мионици. Захваљујући председнику општине
Мионица господину Бобану Јанковићу и средствима Канцеларије за јавна улагања, школа добија
ново, савремено рухо које је сврстава у једну од најлепших школа у Србији. Реконструкција је
завршена, намештај је усељен и спремно дочекујемо почетак другог полугодиште, када ће се у школи
поново чути дечија граја и осмеси.

"Не постоји ништа важније од образовања. Ту је улог највећи. Наша будућност зависи од
квалитетног образовања у садашњости."
Захваљујући залагању и подршци председника општине Бобана Јанковића наша школа је
добила ново и модерно рухо. Наши ученици, њихови родитељи и сви људи који раде у школи могу
да буду поносни, јер бораве у једној од најлепших школа у Србији.
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ПОКЛОН ПАКЕТИЋИ
За наше ученике млађих разреда из Мионице и свих издвојених одељења, први дан другог
полугодишта, 18. јануар, је био пун изненађења. Захваљујући Општини Мионица и председнику
Бобану Јанковићу, сви ученици I до IV разреда и ученици из одељења за децу са сметњама у развоју,
добили су пакетиће пуне слаткиша!
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За мионичке ђаке и наставнике, данашњи дан је такође посебан! Друго полугодиште започели
смо повратком у нашу, реновирану и савремено опремљену школу.

Верујемо да ће нам нов простор бити подстрек за још бољи, вреднији, успешнији рад и
пријатнији боравак у школи!
На међународни дан загрљаја, 21.јануар, компанија "Дунав осигурање" Мионица, учинила је
радосним наше ђаке, из одељења за ученике са сметњама у развоју.
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Представници ове компаније уручили су ђацима поклон пакетиће са слаткишима. У име
ученика и школе захваљујемо се на поклонима и сарадњи.

Свети Сава - 27.јануар
,,Веру ћу да крепим, православље ширим
кроз ту маглу сиву;
темељ ћу да градим, цркву ћу да зидам,
али цркву живу.“
И та нам је вера спасавала оце
од многих пропасти;
та ће иста вера – о хвала ти, Саво! –и унуке спасти.
Јован Јовановић Змај

Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање и Ане, рођен је око 1174.
године. Имао је двојицу браће – Вукана и Стефана и сви су живели у Расу у двору. Од малих ногу
Растко је показивао љубав према књизи.
Ове године Савиндан смо обележили знатно скромније и уз поштовање епидемиолошких
мера. Изостала је приредба али је уприличен програм у виду презентације, слика и видео снимка у
коме су ученици четвртог разреда говорили о Светом Сави, његовом животу и делу.
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Програм су припремиле учитељице Оливера Павловић и Анђелија Поповић, уз техничку
подршку Милорада Јовановића. Након одгледаног програма, приступило се резању славског колача
уз присуство свештеника, председника Општине Бобана Јанковића, представника локалне
самоуправе, радника и малобројних ученика наше школе. Директорка школе Слађана Ранковић
пожелела је свима да следећу школску славу дочекамо у здрављу и у већем броју.

Српска православна црква слави Саву као свеца 27. јануара по грегоријанском календару.
Након Првог светског рата Свети Сава постаје школска слава у склопу стварања ‘светосавља’.
Светог Саву данас називају утемељивачем српске цркве, просвете, културе и ,,целокупне српске
идеје“. Њега сматрамо и утемељивачем образовања и зачетником српске средњовековне
књижевности.
,,Векови су прохујали од чудесне оне ноћи,
векови су прохујали и многи ће јоште проћи.
Ал` то дете јоште живи, јер његова живи слава,
јер то дете беше Растко, син Немањин – Свети Сава.“
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Наши награђени ђаци на Светосавском конкурсу Средње школе Мионица
Ученица седмог разреда, Јелисавета Ковачевић, освојила је прво место на Светосавском
наградном конкурсу за најбољу песму, који је расписала Средња школа "Мионица". Све честитке
Јелисавети, желимо јој да и даље шири своје знање и постиже запажене резултате.
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У другом полугодишту чекају нас нови задаци и изазови. Вратили смо се у свој простор који
је реновиран, функционалан и подстицајан за учење и дружење.

Фебруар 2021. године
,,Кад је био мрак, појурила мачка миша чак,чак,чак..."- радови ученика из II/2 одељења са
учитељицом Љиљом Глигоријевић.
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Презентација Ваљевске гимназије
У гостима нам је била професорка информатике и рачунарства Александра Јевтић из
Ваљевске гимназије, која је ученицима осмог разреда представила рад и организацију школе као и
план уписа у специјализована и редовна одељења. Са фотографија можете прочитати када се одржава
припремна настава, планиран број ученика и одељења за упис у први разред као и термине за
родитељске састанке.

Наши најмлађи ђаци који похађају продужени боравак, својим цртежима и паноом показали су нам
шта је за њих љубав, у сусрет Дану заљубљених.
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Дан матерњег језика
Ученици у ИО Доња Топлица са наставницом српског језика Сањом Сировљевић, обележили
су Дан матерњег језика!

24.фебруара је Међународни дан борбе против вршњачког насиља
Тога дана на ову тему одржан је час одељењске заједнице на коме су ученице 8/3 квалитетним
излагањем упознале остатак одељења са овим све више заступљеним проблемом.
У свом излагању оне су говориле о:
-врстама вршњачког насиља
-учесницима насиља
-профилу насилника и жртве насиља
-реакцијама остатка популације (ученика, наставника, родитеља, школе) на насиље.
Посебна пажња је скренута на то да дете НЕ МОЖЕ САМО ДА ПРОМЕНИ ОБРАСЦЕ
ПОНАШАЊА било да је починилац, жртва или сведок насиља. Да је то проблем са којим се
удружено морају борити родитељи, образовне институције држава и стручњаци-педагози,
психолози...
Након тога се у разматрање ове теме укључио остатак одељенске заједнице заједно са својим
одељенским старешином.
Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се као и сваке године последње среде
у фебруару под називом „Дан розих мајицаˮ.

„Дан розих мајицаˮ

- 27 -

Поводом тога, у матичној школи и издвојеним одељењима организоване су превентивне
активности у циљу заштите од насиља и дискриминације. На овај начин указали смо на на значај
толеранције, емпатије, поштовање права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за
ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата.

Прилог:Прича о Дану розих мајица
Широм света се последње среде у фебруару обележава Дан борбе против вршњачког насиља. Све је
почело 2007. године, када је група активиста у једној канадској провинцији покренула иницијативу
након што је канадски ученик Чарлес МекНил у школу дошао са розе мајицом на себи и због тога
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претрпео ругање и вербално насиље од својих вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак
подршке мајци оболелој од карцинома дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их
његовим вршњацима у школи који су их носили као подршка дечаку. Ученици су почели и сами да
долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у
школама који се широм света обележава последње среде у фебруару.

Наша талентована ученица Исидора Читаковић из 7/2 одељења смислила је три слогана на ову тему.

"Друг није мета!"
"Друг није мета!", радови ученика осмог разреда из Доње Топлице са наставницом биологије
Јованом Стевановић.
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Другаци су прво погледали презентацију о насиљу а затим писали поруке о вршњачком насиљу и
његовој превенцији. Ученици млађих разреда из Горње Топлице, уз помоћ својих учитељица, сазнали
су шта је то насиље, како га препознати и како спречити а затим су и кроз игру и цртеже то знање
применили.
Ученици шестог разреда из Доње Топлице са наставницом српског језика Сањом Сировљевић,
направили су Точак решавања проблема, "Насиље није решење".
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У знак сећања на Ђорђа Балашевића
У ИО Доња Топлица ученици су са својим наставницима реализовали тематски дан посвећен
нашем музичару, уметнику Ђорђу Балашевићу, који је преминуо 19. фебруара ове године. Уз његове
најлепше песме, украсили смо пано његовим најлепшим цитатима, направили рингишпил украшен
познатим стиховима. Да је, осим музичара, Балашевић био и врстан књижевник, показали су нам
ученици својим рецитацијама стихова, као и претварањем изабраних његових песама у приче и бајке.
Радну и веселу атмосферу смо искористили и за улепшавање школског дворишта. Покушали смо да
овим скромним доприносом успомени на великог Ђорђа Балашевића, усадимо и негујемо љубав у
дечјим срцима према уметничком стваралаштву.

Март 2021. године
Драматизација и маске за роман Бранка Ћопића ,,Доживљаји мачка Тоше" - 3/1 одељење са
учитељицом Тањом Ускоковић
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8. МАРТ – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА
Свуда у свету, сваке године 8. марта се обележава један посебан дан – Дан жена. Дан када су
жене устале и супротставиле се систему, дан када су се жене бориле за равноправност жена и
мушкараца. Дан када су жене почеле да се боре како би наше и будуће генерације жена боље живеле.
Први Дан жена је обележен 1909. године у Сједињеним Америчким Државама, али сама идеја о овом
дану је дошла много раније. Први протести жена догодили су се давне 1857. године у Њујорку. Жене
запослене у текстилној индустрији су изашле на улице и јавно демонстрирале због лоших радних
услова и ниских плата. Демонстрације је убрзо угушила полиција, али те храбре жене су основале
синдикат само два месеца касније.

Један од најпознатијих и најупечатљивијих протеста је био 1908. године када је 15.000 жена
марширало улицама Њујорка захтевајући боље плате, краће радно време и право гласа.
Интересантно је да се први Дан жена, 1909. године, није одржао 8. марта, већ 28. фебруара.
Али следеће године је одржана прва Међународна конференција жена у Копенхагену, где је
одлучено да се организује Међународни дан жена, који се и дан данас обележава 8. марта.
Не дозволите да 8. март изгуби смисао и да буде само један дан у години када ћете женама у
својој околини купити цвет и честитати њихов дан. Поштујте их, цените њихов рад и покажите
захвалност за све што раде и за све што јесу у вашем животу и осталих дана у години.
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Дамама на дар - радови ученика из продуженог боравка и једносменског рада

Ученици 4. разреда ИО Горња Топлица са својим учитељицом Весном Јевтић били си вредни
и креативни.
Направили су поклоне за маме, написали стихове на часовима Српског језика ,научили и
снимили кратак филм и проследили на вибер групу са родитељима.
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Због тренутне епидемијске ситуације нисмо у прилици да одрђимо ,,праву " приредбу, па смо
се досетили да то урадимо на овај начин. Поздрав и срећан празник свим мамама, бакама,
учитељицама, ујнама, стринама, теткама...
Одељење 3/5 у Горњој Топлици је спремило пригодну он лајн приредбу за мајке поводом
Осмог марта. На часовима ликовног и пројектне наставе су мајкама направили поклончиће привезак (срце од вунице).
Ученици млађих разреда из ИО Доња Топлица, уз помоћ учитељица и учитеља, припремили су
поклоне за своје маме.

Срећан празник свим дамама! - ученици из ИО Табановић са учитељицом Радом Рула-Латинчић
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„ЗАСАДИ ЖИВОТ, БУДИ ХЕРОЈ!"
Још једном су наши ђаци и наставници показали солидарност и саосећање са свом децом која
су болесна и којима је потребна помоћ. Наша школа је узела учешће у хуманитарној акцији
Националног удружења родитеља деце оболеле од рака НУРДОР, са циљем обележавања Светског
дана деце оболеле од рака – 15. фебруар.
Ученици и наставници су својим донацијама од 100 динара од Нурдор организације добили
оловку са боокмаркером – „Засади живот, буди херој!“, оловку којом се може писати и која у себи
садржи семе (нане, босиљка или лаванде).
Четири поруке које се шаљу овим чудесним оловкама су су: пиши што више, читај што више, кад год
можеш посади биљку и увек помози другоме.
Наши ученици млађих разреда из Горње Топлице, "засадили су живот и постали хероји!" Ученици су
семе које су добили уз оловке у хуманитарној акцији Нурдор организације посејали и сад жељно
ишчекују своје биљке:босиљак, лаванду или нану. Поред хумане ноте, развоја емпатије, ова њихова
активност има мноштво добробити за њихов развој. Пре свега ученици су кроз пратичне и очигледне
активности применили и проширили своја знања, затим развијали моторику и љубав према биљкама.
Похвала за њихове учитељице које су организовале активност и фотографије.
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Наша школа је уплатила 75200,00 динара, за 752 оловке.
Сва средства прикупљена поводом Светског дана деце оболеле од рака биће намењена новој
Родитељској кући у Београду која ће обезбедити бесплатан смештај и свеобухватну психо-социјалну
подршку деци и родитељима из читаве Србије, па и региона, током лечења на београдским
педијатријским хемато-онколошким одељењима.
НУРДОР и Суперхероји су нам се топло захвалили на учешћу у акцији "Засади живот, буди херој!"
речима да највећу снагу свако од нас може пронаћи у заједништву а да се лепота човечанства
најснажније огледа у бризи о другима.
Поносни смо на наше хумане ђаке и наставнике.
Велики Иво Андрић је рекао: „Доброта много зна и може, а говори само осмехом!“ а ми ћемо се
трудити да и убудуће пружамо помоћ и подрушку кад год то буде требало, како би свој деци
учинили живот бољим и срећнијим.

Презентација Средње школе "Мионица"
Презентација Средње школе "Мионица"- ученицима осмог разреда из Мионице, Горње и
Доње Топлице, Средњу школу "Мионица" у Мионици, представили су директор школе и професори
ове школе. Ученици су добили значајне информације о организацији рада школе, образовним
профилима, могућностима даљег школовања или запошљавања након завршетка ове школе. Наредне
школске, 2021/22.године, Средна школа ће уписати једно одељење IV степена - туристичкохотелијерски техничар и једно одељење III степена, комбиновано одељење конобара и кувара.
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Верујемо да ће ученицима пуно значити све информације које су добили како би што лакше донели
одлуку о избору будуће школе и занимања.
ВЕЖИ ПОЈАС, НЕ ПРЕКИДАЈ ЖИВОТ
Заједно са мионичким малишанима, припадницима МУП-а, Црвеним крстом и Саветом за
безбедност саобраћаја Мионице, спроведена је кампања „Вежи појас, не прекидај живот“, која се
одржава сваког марта.
Наши најмлађи су осмислили креативну акцију поделе лимуна онима који нису везали појас, а
поклањали су слаткише одговорним грађанима.

Заједничким снагама успели смо да укажемо на важност поштовања прописа, а наши суграђани су
били пријатно изненађени овом акцијом и обећали су да ће бити пажљивији у саобраћају
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САДЊА ВОЋА У ДОЊОЈ ТОПЛИЦИ
У школи у Доњој Топлици ученици старијих разреда су, са својим наставницима Јованом
Стевановић и Милорадом Јовановићем, садили воћке: крушке, јабуке, шљиве, вишње, касјије,
трешње. Ученици су се обрадовали овом задатку и, упркос лошем времену, веома посвећено,
заједнички су садили нове воћке које ће улепшати и засладити овај наш крај.

На седници Кризног штаба донета је следећа одлука: У периоду од 15. до 19. марта 2021. године,
старији разреди прелазе на онлајн наставу.
Образовно - васпитни рад организује се на следећи начин:
* У првом циклусу основне школе (млађи разреди) наставља се непосредни образовно - васпитни рад
што значи да ученици од I - IV разреда долазе у школу, као и до сада по устаљеном распореду.
Продужени боравак ради. Превоз остаје по реду вожње као и до сада за млађе разреде.
* У другом циклусу основне школе (старији разреди) образовно - васпитни рад оствариваће се путем
наставе на даљину. Том приликом користи се образовна платформа и ТВ настава.
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РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ",
одржана је 23. марта 2021. године преко Зоом платформе. Наша школа је представила примере добре
праксе!
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Вратиле се РОДЕ и донеле радост
Радови ученика из II/2 одељења, учитељица Љиља Глигоријевић

Пролећни радови ученика из продуженог боравка
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АПРИЛ 2021. године
2. април - Светски дан особа са аутизмом
Да разумемо, прихватимо, подржимо...

"Трешња у цвету" - ликовни радови ученика из Табановића
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ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ
Према допису МПНТР, у свим основним школама на територији Републике Србије ученици
осмог разреда, су 9.4.2021. године у 13 часова, у оквиру пробног завршног испита, полагали тест из
математике, док су 10.4.2021. године, у 9 часова полагали тест из српског/матерњег језика , а у 11:30
часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија). Израда тестова трајала
је 120 минута.

Светски дан здравља, 7. април
Светски дан здравља, 7.април, ученици петог разреда из Горње Топлице, уз менторство
наставнице енглеског језика Дејане Ђуровић Марковић, обележили су пројектом: PROJECT TIME CREATE YOUR HEALTHY PLATE!

И током наставе на даљину подстичемо креативност ученика и развијамо свест о здравој исхрани и
очувању здравља!

Светски дан Рома – 8. април
У Лондону, 8. априла 1971. године одржан је Први светски конгрес Рома и на њему је први
пут усвојен назив Ром, призната ромска застава и ромска химна. Од тада се 8. април обележава као
Светски дан Рома. На ромској застави је плавом бојом представљено небо, као симбол слободе,
безграничног пространства и живота под ведрим небом, без крова над главом. Зеленом бојом је
представљена трава, пут, друм, као симбол живота који је обележен сталним путовањем, на путу без
граница. Црвени точак представља симбол сталног кретања и живота на точковима.
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Под ромском заставом никада није вођен ни један рат. Роми воле музику и плес и то са поносом
истичу. Ромска химна је ,,Ђелем, ђелем“ и она говори о бесконачном путовању Рома. Специфични
елементи ромске културе су: језик, музика, религија, предања и обичаји.
Роми су народ пореклом из Индије, коју су напустили у 10. веку. Данас живе широм света.
Традиционално су номадски народ. Ма где били, очували су своје традиционалне и културне
вредности, али и процес прилагођавања локалном окружењу. Роми се међу собом деле у 4 групе:
Калдераши (ковачи који су дошли са Балкана у Централну Европу и представљају најбројнију
групу); Хитаноси (насељавају Иберијско полуострво, јужну Француску и Северну Африку, истичу се
као врсни забављачи); Мануши (углавном насељавају Француску и Немачку, познати су као путујући
забављачи и циркусанти) и Ромничали ( насељавају Велику Британију и Северну Америку).
Данас се обележава 50 година од Првог светског конгреса Рома. Свим припадницима ромске
националне мањине честитамо Међународни дан Рома.
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Ухватили смо пролећно цвеће...-радови ученика из 2/2 одељења, учитељица Љиља Глигоријевић

Наши ученици из одељења за децу са сметњама у развоју, данас су уз помоћ својих дефектолога,
направили колаже на којима су приказани весници пролећа.
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3Д "Мали принц" заједнички рад ученика IV разреда ИО Дучић.

"Посади свој хлад!"
"Посади свој хлад!" - данас смо посадили саднице белог јасена у дворишту матичне школе. Саднице
смо добили захваљујући Општини Мионица, која се придружила светској акцији "Трилион стабала".
Амерички писац А. Њитнеy Броњн је рекао "Садите дрвеће. Оно нам даје кључне елементе за наш
опстанак: кисеоник и књиге!"
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Припреме за Васкрс започели су наши вредни ђаци из одељења за ученике са сметњама у развоју, уз
помоћ својих наставница Милене, Гоце и Иване.

Међународни дан планете Земље
Сваке године, 22. априла обележава се Међународни дан планете Земље у циљу скретања
пажње грађанима на значај очувања природе и спречавања негативних последица по животну
средину. Данашњи дан се од 1970. године у целом свету обележава као Међународни дан наше
планете.
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Значај обележавања тог датума је упозорење на опасности које прете животу на Земљи,
екосистемима и урбаним зонама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног
загревања и климатских промена, како би светска популација постала свесна своје одговорности
према планети на којој живи и тако смањила негативан утицај на животну средину.

На сликама су ликовни радови ученика наше школе на тему очувања планете Земље.
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Светски дан књиге – 23. април
У оквиру Обогаћеног једносменског рада причали смо о значају књига, правили обележиваче страна
и пано.

Промоција хуманих вредности
Црвени крст Србије, у склопу програма “Промоција хуманих вредности” одржава Фестивал
позоришних представа у којима глуме деца и едуковани млади волонтери Црвеног крста који су у
протеклој години били циљна група и носиоци едукативних програмских активности које је Црвени
крст реализовао у основним школама. Седми по реду Фестивал, због епидемиолошке ситуације,
организује се у онлајн формату, уз учешће 14 организација Црвеног крста које су осмислиле и
снимиле 17 представа које имају за циљ промоцију толеранције и поштовање различитости.
Шта ти мислиш, да ли је заиста нестала?
Црвени крст Мионица
ПХВ представа - “Феникс”
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У сусрет најрадоснијем хришћанском празнику – ВАСКРСУ
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МАЈ 2021. године
Прво место на окружном такмичењу у фудбалу и треће место на међуокружном
такмичењу
Наша школа освојила је прво место у фудбалу на Окружном такмичењу у Осечини. Браво за
фудбалере и наставнике!
На међуокружном такмичењу у фудбалу, које је одржано у Шапцу, екипа наше школе заузела је
треће место!

На окружном такмичењу у одбојци које је одржано у Ваљеву, екипа наше школе заузела је треће
место!

15. мај – Светски дан породице
“У сложну породицу срећа сама од себе долази.” Српска пословица
Светски дан породице прославља се од 1993. године. Генерална скупштина УН је 15. мај
прогласила Светским даном породице, како би се подигла свест о проблемима и питањима породице
и како би помогла да ова питања добију значајније место у активностима држава чланица.
Циљ обележавања Светског дана породице јесте афирмација породице и породичних вредности,
подстицање једнакости између полова у оквиру породице, заштита породице као основне јединице
друштва и помоћ како би оне могле да испуне своју одговорност према заједници.
Породица је најважнији ослонац за свако дете и представља најбољи основ за одрастање па се често
каже да "породица омогућава деци корене и крила".
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Породица има веома значајну улогу у развоју човека, али не само човека него друштва уопште.
Породица, пре свега, треба да буде стабилна социјална заједница у коме су партнери равноправни,
где постоји међусобна љубав, поштовање, разумевање и поверење између њених чланова.

20. мај -Светски дан пчела
Ја сам пчела и данас је мој дан! World Bee Day (20.мај -Светски дан пчела).
Данас су на часу енглеског језика, ученици са наставницом Дејаном Ђуровић Марковић, обележили
Светски дан пчела. Подсетили смо се колико је пчела значајна за опстанак људи и животиња на
нашој планети. Ђаци прваци су данас били баш вредне пчеле!

ЈУН 2021. године
Међународни дан деце
Првог јуна обележава се Међународни дан деце и слави се у многим земљама, сваке године. На првој
Светској конференцији о добробити деце, одржаној давне 1925. године у Женеви 1. јун проглашен је
као Међународни дан деце.
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Циљ је постати човек, а срећа је бити и остати дете. Срећан нам свима наш дан, Међународни дан
детета!
СПОРТОМ ДО ЗДРАВОГ НАЧИНА ЖИВОТА
Афирмација спортских активности на јавном часу Високе спортске и здравствене школе из Београда.

Стварамо услове и капацитете за развој спорта у Мионици.
ЗЕЛЕНА НЕДЕЉА У МИОНИЦИ
У суботу, 5.јуна поводом Светског дана заштите животне средине у оквиру Зелене недеља у
Мионици, одржана је изложба креативних радова наших ученика на тему екологије. Сви награђени
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ученици добили су ваучере за куповину школског прибора у књижари. Честитамо нашим награђеним
ученицима, њиховим учитељима и наставницима на постигнутим резултатима.

„ЧЕП ФЕСТИВАЛ“
У недељу, 6. јуна у Ваљеву одржан је први "ЧЕП ФЕСТИВАЛ". Наша школа је узела учешће у
прављењу бродића од рециклираног материјала и постигла одличне резултате. Ученици из ИО Доња
Топлица освојили су прво место за групни рад као најбржи и најиздржљивији бродић на реци
Колубари, а ученик Огњен Јовановић добио је награду за најлепши бродић.
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Наше ученице првог разреда Николина Дамњановић и Лола Вуковић су учествовале на
Дечјем фестивалу "ЛАДЕФ" у Лазаревцу.

Лола је отворила фестивал на руском језику, а Николина је освојила треће место у извођењу песме
"Без алата".

Последњи наставни дан за ученике осмог разреда
Желимо им пуно успеха на завршном испиту и у даљем школовању!
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У јуну месецу, наша драга колегиница Љиљана Бабић, наставници француског језика, отишла
је у пензију. Ученици из 8/3 одељења, којима је одељењски старешина, приредили су јој дивно
изненађење!
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У име ученика и колега, захваљујемо јој се на професионалном, одговорном и колегијалном
раду и желимо да дуго ужива у пензионерским данима!
Још једна генерација у срцу својих учитељица
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ВИДОВДАН, 28. јун
Најуспешнијим осмацима, Ученику генерације, Спортисти генерације и Вуковцима, уручене
су похвалнице, књиге и дипломе. Честитамо свима и желимо пуно успеха у даљем школовању и
животу!

Ученица генерације је Николина Читаковић
која је похађала школу у Доњој Топлици. Такође, она је носилац дипломе Вук Стефановић Караџић,
као и ученица Ксенија Вујичић из Горње Топлице и Лазар Николић из Мионице.
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Спортиста генерације је ученик Немања Милошевић,
из Мионице, који се истакао као сјајан ватерполиста. Немања тренира ватерполо од своје 5. године.
Тренира у ВК "Валис" из Ваљева, чији је и капитен за 2006. годиште. Од ове године је у саставу
кадетске репрезентације Србије. Са клубовима је у неколико наврата освајао највиша одличја у купу
и првенству као и МВП трофеј.

Њима су директорка школе и одељењске старешине уручиле похвалнице, дипломе и врло лепе
књиге.
Поред њих, ученици који су завршили осми разред са одличним успехом и примерним
владањем су: Јован Андрић, Ана Качаревић, Ђурђа Стефановић, Тодор Станојевић, Теодора
Станојевић, Наталија Бабић, Јелисавета Марковић, Угљеша Јанковић, Александар Николић, Нина
Перић, Нина Читаковић, Лука Симовић, Анђела Николић, Анастасија Николић, Лука Игњатовић,
Анђела Мијаиловић, Јана Остојић, Немања Јокић и Давид Панић.
За изузетне постигнуте резултате на Републичком такмичењу, Књижевној олимпијади,
награђене су ученица Јелисавета Марковић из 8/2 одељења и наставница српског језика Гордана
Атић!
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Наш циљ је да наши ученици уживају у годинама које су испред њих. Да стварамо храбре и
паметне, а пре свега поштене и добре људе!

Наши најбољи ученици награђени су од Општине Мионице и председника Бобана Јанковића,
лаптоп рачунарима.
Надамо се да ће наредна школска година тећи без прекида и наставе на даљину, да ће нашу
лепу школу красити радост и граја ученика и да ћемо вредним радом постићи успехе којима ћемо се
се поносити.

Не постоји ништа важније од образовања. Ту је улог највећи. Наша будућност зависи
од квалитетног образовања у садашњости.

У Мионици,
септембра 2021. год.

Извештај припремила
Снежана Васић,
стручни сарадник-психолог
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