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Велика је част и привилегија бити на челу установе која постоји већ 150 година,
установе која има 850 ђака и 110 запослених колега. Кроз Основну школу „Милан Ракић“
прошло је на хиљаде ђака, који су вредни и успешни чланови нашег друштва. Многи од
њих су својим талентом и преданим радом допринели да ова школа стекне углед, а ми
се данас радујемо успесима и наградама нових генерација.
Данас се деца и њихови родитељи налазе пред великим изазовима који су саставни
део живота, а школа је та која својим ауторитетом треба да нађе решења за што
лакше превазилажење тих изазова.
Крајњи циљ коме тежимо је стварање другарске и хумане атмосфере за срећан
раст и развој детета, развијање и подстицање добрих навика, учење не само
конкретног градива, већ и усвајање здравог и конструктивног погледа на свет и људе
око себе, који је пун оптимизма и уживања у истраживању и спознавању различитих
знања и правих вредности.

Директор школе: Слађана Ранковић
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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”.
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. Издвојено одељење у Берковцу од ове школске године се гаси, јер је школа
остала без ученика.
Основну школу "Милан Ракић" у Мионици похађају ученици са две трећине
територије Општине Мионица. Ову школску годину школу похађа 850 ученика
распоређених у 48 одељења. У матичној школи постоје и 2 специјална одељења за
ученике са развојним сметњама. За ученике првог и другог разреда организован је
продужени боравак.
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Септембар 2014. године
 Организационе припреме за почетак школске 2014/15. године

Школску годину почињемо са 851 учеником. Школа у овој школској години има 48
одељења.
 БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
Одељење

Чиста
I – IV

Комбинована

СВЕГА

V - VIII

Мионица

10

12

22

Г. Топлица

4

4

8

Д. Топлица

4

4

8

Дучић

2

1 (II - IV)

3

1 (II и III)
1

Попадић

Струганик

1 ( I,III и IV)

1

Команице

1 (I, II, III и IV)

1

Табановић

2 (I-III ; II-IV)

2

2 ( V,VII и VIII )
Мион.-спец.

(II и IV)

2

8

48

Свега
од. у школи:

20

20
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У матичној школи постоји и одељење продуженог боравка које води учитељ
Косана Блажић. Нашој школи је у школској 2006/07. години одобрено једно одељење
продуженог боравка које чине ученици 1. и 2. разреда.
 Бројно стање ученика на почетку школске 2014/2015. године

РАЗРЕД

I

II

III

IV

I - IV

V

VI

VII

VIII

Мионица - 1

19

25

25

27

96

27

27

22

26

Мионица - 2

20

24

24

31

27

27

22

28

/

24

/

27

27

23

29

/

1

/

1

2

2

/

1

58

50

73

59

240

83

81

Г. Топлица

10

11

17

7

19

Д. Топлица

12

12

17

12

22

Дучић

8

4

12

6

2

/

4

Мионица - 3
Мионицаспец.
Свега
Мионица

19

2

99

43

45
53

V-VIII

I - VIII

102

198

104

203

106

149

1

4

6

68

84

316

556

19

18

16

72

117

15

14

13

64

117

30

30

Попадић

/

Струганик

2

/

2

1

5

Команице

2

4

1

1

8

8

Табановић

4

2

5

3

14

14

УКУПНО:

96

85

129

89

399

4
5

124

115

100

113

452

851

За извођење наставе, у овој школској години у две смене настава ће се изводити у
матичној школи и у издвојеном одељењу Доња Топлица. За сва друга одељења, настава
ће се одвијати само у првој смени.
Почетак прве смене у Мионици и Доњој Топлици је од 7.45 часова, У Горњој
Топлици у 8 часова,док је почетак друге смене од 13 часова. Прављењу оваквог
распореда смена условило је, поред осталог и прилагођавање јавном саобраћају ради
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што потпунијег обухвата ученика. Тачније, од ове школске године за превоз ученика се
користе три мини-буса(основне школе, општине и средње школе).
Трочасовни годишњи програм за предшколце у организацији Дечијег вртића
„Невен" и школе и у овој школској години изводиће се у „Невен“- у за децу из Мионице
и околине. Због непостојања техничких могућности у издвојеном одељењу у Доњој
Топлици, у овој школској години је деци пружена могућност похађања програма у
вртићу уз организован превоз. Такође, трочасовни програм је предвиђен и за предшколце
у издвојеним одељењима у Горњој Топлици и у Дучићу.
 Наставни кадар
У 2014/2015. школској години наставу изводи 27 учитеља, односно наставника и
професора разредне наставе за рад у млађим разредима, 48 наставникa, односно
професора у предметној настави и 2 дефектолога за рад у специјалним одељењима.
Школа, поред наставника, има директора школе, помоћника директора, педагога,
психолога и 2 библиотекара. Њихов велики, заједнички циљ је да креативном и
позитивном атмосфером у 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 109 радника и то:
Стручна спрема

Ук. у настави

Средња

Виша

Наставно особље

Висока

наставног кадра

по областима
а)разредна наставна
специјална одељења

14

10

3

27

2

2

српски језик

5

5

енглески језик

6

6

француски језик

3

3

б)предметна настава:

ликовна култура
музичка култура

1

2

2

1

2
6

историја

3

3

географија

3

3

физика

2

2

хемија

1

1

математика

5

5

биологија

2

2

техничко образовање

3

3

физичко васпитање

4

4

информатика

1

1

веронаука

2

грађанско васпитање

3

Свега у настави

60

1

3
3

13

4

77

Директор

1

1

Помоћник

1

1

Педагог

1

1

Психолог

1

1

Библиотекар

2

2

У к у п н о:

66

13

4

83

Са радним временом мањим од пуног, у школи ради 14 наставника. То су:
наставници енглеског језика (44,44% и 54,44%), наставник математике (89,00 %)
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 (15%) наставник грађанског
васпитања (10%).
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Октобар 2014. године
 Дечија недеља 2014. године
Ове године, дечија недеља се обележава под слоганом
„Свако дете срећног лица чува једна породица“.
Као и претходних година, дечију недељу смо испунили бројним активностима у
којима су подједнако уживали и ученици и наставници.
 Пеђолино - представа за Дечију недељу
Истакнути уметник, аниматор, уредник и водитељ дечијих емисија, Пеђолино,
одржао је интерактивну представу за ученике нижих разреда из матичне школе у
Мионици и издвојених одељена у Доњој Топлици, Команицама, Табановићу и
Струганику а у оквиру програма који је посвећен обележавању Дечије недеље. Уживали
смо у представи и лепо се забавили!
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 Шаховски турнир

Једна од активности у оквиру Дечије недеље, био је и шаховски турнир, који је
организовао шаховски клуб наше школе "Драгољуб Велимировић", предвођен
наставником математике Бранком Петковић и учеником 8-1 одељења Немањом
Шујдовић.
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 Маскенбал - "Омиљени лик из цртаног филма"

Ученици I - IV разреда из матичне школе у Мионици
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 Дружење у Дучићу
Био је ово диван дан за игру. Двориште школе у Дучићу било је право место за
дружење. Гости су нам били ученици и њихови учитељи из Команица, Струганика,
Табановића и Горње Топлице.
Лепо смо се забавили и надметали. Деца су трчала у џаковима, одмерили су снаге
вукући конопац, брзо су испијали воду на сламчицу и дували су брашно из тањира.
Радујемо се новим дружењима!
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 Маскенбал у Чаробном селу
Поводом Светске недеље Свемира, у Чаробном село 8. октобра је организован
Дечји маскенбал са тематиком свемира. Аниматор и водитељ програма је био Пеђолино.
Учешће на овом догађају, узели су и ученици наше школе.

Ученици матичне школе у Чаробном селу
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 Луткарска представа "Црвенкапа"-Четвртаци за своје другаре
Ученици 4/1 –Читаковић Доротеја, Марковић Анђела, Марковић Јана, Тодорић
Давид и Марковић Андрија извели су луткарску представу ‘’Црвенкапа’’ за ученике
првог, другог и трећег разреда, а специјални гости су нам били предшколци ПУ ‘’Невен’’
из Мионице.
Трећег дана Дечије недеље ученици 4/1 извели су луткарску представу и за драге
госте-ученике
издвојених
одељења
из
Доње
Топлице
и
Табановића
Осим представе ученици 4/1 И 4/2 су гостима прочитали и песме посвећене породици, а
које
су
настале
претходног
дана
у
оквиру
литерарне
радионице.
На крају програма сви четвртаци су отпевали пар изворних народних песама, чиме је
дружење завршено.

Представа „Црвенкапа“
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 Концерт изворне народне музике
У матичној школи у Мионици, дана 9. 10. 2014. године, ученици четвртог разреда,
предвођени учитељицама Љиљом Глигоријевић и Драганом Ускоковић Ђуровић,
одржали су мини концерт изворне народне музике.

„Мини концерт“
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 Спортски турнири
У организацији наставника физичког васпитања, одржани су спортски турнири у
току целе Дечије недеље. Ученици су се лепо дружили, такмичили и уживали у играма.

Фудбалска екипа наше школе предвођена наставником физичког васпитања Гораном
Ђукић
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Новембар 2014. године
 Дан основне школе „Милан Ракић“ Мионица - 1. новембар
Мионица је сталну основну школу добила 1. новембра 1864. године. Име песника
Милана Ракића носи од 2003. године. Иначе, песник Милан Ракић је треће дете
Димитрија Мите Ракић који је пореклом из Мионице и који је био министар финансија.
У суботу, 1. новембра 2014. године, обележили смо Дан школе, изузетно важан
јубилеј - 150 година од оснивања прве школе у мионичком крају. Пригодан културноуметнички програм припремили су ученици наше школе у сарадњи са наставницима
српског језика, музичке културе, ликовне културе, учитељица...а уз подршку свих
запослених у школи. Посебну част су нам указали присутни гости из школске управе
Ваљево, директори основних и средњих школа, представници локалне самоуправе у
Мионици, сарадници школе као и родитељи и ученици наше школе. Поносни смо на
досадашњи рад, организацију школе и успехе наших наставника и ученика. Трудићемо
се да задржимо али и унапредимо квалитет рада на задовољство наших ученика,
родитеља и свих запослених у школи.

Фотографије са свечане приредбе поводом обележавања Дана школе
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Јубиларних 150 година ОШ „Милан Ракић“ Мионица
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 Обележавање Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода
Поводом обележавања Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода,
ученици из матичне школе у Мионици и издвојених одељења уз усмеравање и подршку
наставника техничког образовања, педагошко-психолошке службе и директора школе,
направили су пано-саобраћајну мапу Мионице, Доње Топлице и Горње Топлице са
ближом околином, на којој су истакли опасна места, а све у циљу повећања безбедности
у саобраћају.

Радови ученика на тему „Саобраћајне мапе нашег краја“

18

Децембар 2014. године
 Тематски дан „Бакина кухињица посне хране“
У оквиру Тематског дана „Бакина кухињица посне хране“ учествовали су ученици
и учитељице и вероучитељ из Издвојених одељења ИО Попадић, ИО Струганик, ИО
Команице и ИО Горња Топлица. Несебичан допринос нам је дала бака Борка и овим
путем јој се захваљујемо. Дружили смо се, играли, научили нешто ново, допунили знања,
писали, цртали, рачунали, и наравно спремали посну гозбу и дегустирали исту. Утисци
су сјајни.

Фотографије са тематског дана у ИО Попадић
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 "Стазама српских ратника-100 година Колубарске битке"

У суботу,13.12.2014.године, школа је угостила планинаре из планинарског савеза
Србије и планинарског савеза из Лепосавића који су пошли на пут у акцији " Стазама
српских ратника-100 година Колубарске битке". За госте је уприличена приредба и
изложба слика и предмета из овог периода.

Фотографије са приредбе поводом обележавања 100 година Колубарске битке
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Сарадња ОШ и Црвеног крста
 Предавање „Трговина људима“ - Црвени крст и ПС Мионица
 Предавање на тему ХИВ-а – Црвени крст Мионица

Црвени крст Мионица и Полицијска станица Мионица, сваке године, одржавају
едукативна и превентивна предавања ученицима наше школе.
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 Увођење ИТ технологија у наставу
 Пројекат: Примена информационо-комуникационих технологија у настави
Основна школа „Милан Ракић“ Мионица, након Конкурса МПНТР за избор
основних школа, гимназија и средњих стручних школа, укључена је у Програм огледа
за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у
основном и средњем образовању и васпитању.
Двадесет особа, из реда учитеља, наставника, стручних сарадника и директор
школе, прошли су дводневну обуку за примену ИКТ у настави у оквиру пројекта
Развионица и на тај начин унапредили своје професионалне и личне компетенције из ове
области.

Београд,24-26.10.2014. године- ИКТ обука
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 Семинар "Интерактивним учењем до функционалног знања"
У недељу, 14.12.2014.године, у матичној школи у Мионици, одржан је семинар за
учитеље и наставнике, под називом: "Интерактивним учењем до функционалног знања",
у организацији издавачке куће „БИГЗ“.

30 учитеља и наставника, похађало је овај семинар, остварило 12 сати стручног
усавршавања изван установе и унапредило своје професионалне компетенције.
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 Представа „Вук и деда Мразова дружина“
Дана, 25.12.2014. године, у матичној школи у Мионици, за ученике I -IV разреда,
одржана је новогодишња представа " Вук и деда Мразова дружина".

Фотографије са представе „Вук и деда Мразова дружина“
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 Сарадња са хуманитарном организацијом „Каритас“
Захваљујемо хуманитарној организацији "Каритас" из Ваљева која је донирала
уценицима у издвојеном одељењу Доња Топлица, 12 школских торби са школским
прибором, 115 четкица за зубе са пастама и 3 пакета половне обуће и одеће.

Директорка школе Слађана Ранковић и педагошки асистент Милорад Јовановић,
додељују ученицима у ИО Доња Топлица школски прибор и торбе
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 Новогодишња продајна изложба
Већ другу годину за редом, у матичној школи у Мионици, организујемо продајну
изложбу дечијих радова, честитки, сувенира… У продајној изложби учествују и ученици
из издвојених одељења. Тако смо ове године сакупили новац за усисивач који је потребан
ИО Горња Топлица, за прибор и материјал за рад на часовима ликовне културе и слично.
Ово је дивна прилика да деца покажу своју креативност, да се друже са својим
родитељима и вршњацима и да допринесу обезбеђивању новчаних средстава за
неопходна средства за рад.

Предновогодишња атмосфера и продајна изложба
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Дечији радови на продајној изложби
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Јануар-фебруар 2015. године
Свети Сава - школска слава, 27.1.2015. год.
Свечаном приредбом, коју су ове године припремили ученици четвртог разреда
са својим учитељицама Љиљом Глигоријевић, Драганом Ускоковић Ђуровић и
вероучитељицом Александром Митровић Бабић, у матичној школи у Мионици,
прослављена је школска слава.

Фотографије са свечане приредбе поводом школске славе

Имали смо част да угостимо пријатеље и сараднике школе, родитеље,
представнике локалне самоуправе и амбасадора Сувереног малтешког реда Алберта ди
Луку.

28

Након свечане приредбе, за уважене госте школе и запослене, приређен је свечани
ручак и прослава славе.
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 Дан заљубљених
Дана, 13. фебруара 2015. године, нашу школу улепшавала су срца! Прелепу
декорацију су припремили чланови Ученичког парламента, ученици који похађају
изборни предмет Цртање, сликање, вајање...уз подршку наставница ликовне културе,
директорке школе, педагошко-психолошке службе и осталих запослених.

Славимо љубав!
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 РАЗВИОНИЦА- Пројекат подршке развоју људског капитала и
истраживању-опште образовање и развој људског капитала

Наша школа је постала део највеће онлајн обуке наставника у региону. Око 7500
наставника из 122 основне школе, гимназије и средње стручне школе из Србије,
учествује у пројекту. Оваква врста обуке искорак је из досадашње праксе и представља
највећу и најмасовнију онлајн обуку наставника у региону.
Обука у трајању од шест недеља почела је 2. фебруара, а осмишљена је тако да
почне тзв. ”нултом недељом” која има за циљ увод у онлајн окружење, а потом следи пет
недеља обуке. Оваквим начином обуке биће обезбеђена одрживост програма и након
завршетка пројекта „Развионица“.

76 учесника из реда учитеља, наставника, стручних сарадника, као и директор и
помоћник директора, похађали су ову петодневну онлајн обуку.
Циљ пројекта је даљи развој образовања у Србији, кроз јачање „троугла знања“,
који чине едукација, истраживање и иновација, и кроз побољшање учинка образовног
система. Све то доприноси укупном порасту нивоа знања, вештина и оспособљености у
друштву и тако развија наш људски капитал.
Четири компоненте које заједно чине пројекат треба да омогуће да:
1. учење у нашим школама буде занимљивије, ефикасније и квалитетније;
2. унапредимо професионални развој наших наставника и развој њихових ђака;
3. успоставимо сталну и успешну сарадњу између истраживача, практичара и
креатора образовних политика и да образовну политику заснивамо на ваљаним
показатељима и истраживачким налазима;
4. у добро опремљеним школама-вежбаоницама широм Србије будући наставници
уче да примењују знања која стичу на својим факултетима.
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Март 2015. године
 Продајна изложба поводом обележавања Дана жена
Поводом Дана жена, ученици млађих разреда из матичне школе и издвојеног
одељења у Горњој Топлици, направили су поклоне за маме, баке, учитељице...и
организовали продајну изложбу. Похваљујемо креативност и идеју!

Креативни радови наших ученика

 „Безбедно учешће деце у саобраћају“
Дана, 27. марта 2015. године, представници полицијске станице Мионица,
одржали су превентивно предавање, за сва три одељења петог разреда из матичне школе,
на тему " Безбедно учешће деце у саобраћају" и "Наркоманија као болест зависности".

„Изаберите живот а не дрогу“
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 Млади планинари на Јабланику
У недељу 29. марта 2015. године млади планинари наше школе, иначе чланови
Планинарског друштва "Победа", предвођени наставницима Миланом Петковићем и
Светланом Лазаревић, прешли су десет километара и попели се на највиши врх планине
Јабланик од 1274 метра надморске висине.
У овој пешачкој тури друштво су им правили искусни планинари из Планинарског
клуба „Балкан“. Овим подвигом започели су овогодишње освајање српских планина.
Следећа планина је Каблар, 19. Априла и обилазак неког од манастира у Овчарскокабларској клисури.

Фотографије: Млади планинари на Јабланику
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Април 2015. године
 Тематски дан „Шарена јаја и весели празник“
Поводом највеселијег хришћанског празника Васкрса, реализован је тематски дан
под називом „Шарена јаја и весели празник“. Учествовали су ученици четвртог разреда
ИО Горња Топлица и ученици ИО Попадић, који су нам били и домаћини. Дружили смо
се, научили доста тога новог, били весели баш као и престојећи празник, играли се,
уживали. Организатори и реализатори овог дивног дана су били: Биљана Ашковић, Сања
Богдановић, Величко Илић и Тамара Ђорђевић.

Фотографије са тематског дана „Шарена јаја и весели празник“
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 Посета музеју Иве Андрића
У недељу 5. априла 2015. године ученици виших разреда из Мионице и Горње
Топлице били су на излету у Београду. Том приликом су посетили Музеј Иве Андрића у
којем су се упознали са животом и радом нашег познатог писца. Остатак дана провели
су на Калемегдану где су обишли Римски бунар и Цркву Свете Петке.

У музеју Иве Андрића

 Светски дан Рома
У организацији педагошког асистента наше школе, Милорада Јовановића, и
свесрдну помоћ ученика, учитеља и наставника из матичне школе и издвојеног одељења
у Доњој Топлици, 8. априла 2015. године, у холу матичне школе у Мионици, одржана је
сјајна приредба.
Педагошки асистент Милорад Јовановић, пожелео је добродошлицу присутнима
на већ традиционалну приредбу, коју наша школа организује, поводом светског дана
Рома и поручио:
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„ И ове, као и претходних година, желимо да вам представимо језик, обележја, културу,
обичаје, једном речју историју Рома. Историја једног народа је нешто чега се не требамо
стидети, будућим нараштајима је морамо пренети баш онакву каква је била. Када би
причали о историји Србије, вероватно би поменули војводу Мишића, или нашег
просветитеља Светог Саву, али Роми немају просветитеља, већ су свој језик, културу и
обичаје преносили усмено и тај језик је још увек у употреби широм света. Роми немају
ни војводу јер никада нису водили ратове. Једино што Роми носе кроз историју су
шаренило одеће, путовање у бескрај и аутентична музика.“ – Милорад Јовановић

Фотографије са приредбе поводом обележавања Светског дана Рома

 11. Међународни дечји фестивал „Креативна чаролија“
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Међународни фестивал дечјег литерарног, ликовног, драмског и филмског
стваралаштва Креативна чаролија отворен је у Мионици 17. 4. од стране помоћника
министра МПНТР Жељке Радојичић Лукић, уз присуство ученика и њихових наставника
како из Србије, тако из земаља окружења Македоније, БиХ, Хрватске, Словеније, Црне
Горе, али и из Бугарске и Турске. Домаћин фестивала "ОШ Милан Ракић" целог дана
била је испуњена раздраганим дечјим гласовима и изузетно креативним њиховим
ликовним и литерарним радовима, који су пристигли чак из Малезије, Турске и
Филипина. У вечерњим часовима подељене су дипломе и пехари најбољима у свим
категоријама, а нове активности и дружење настављене су18. 4. у Бањи Врујци.

Фотографије са 11. међународног дечјег фестивала „Креативна чаролија“
 Пробни завршни испит
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У ОШ " Милан Ракић" у Мионици, 24. и 25. априла одржан је пробни завршни
испит за 111 осмака из матичне школе и издвојених одељења из Горње и Доње Топлице.
У петак, 24. априла 2015. године ученици су полагали тест из математике а у суботу, 25.
априла, прво тест из српског језика а затим комбиновани тест. Све је организовано као
што ће бити и на правом завршном испиту.
Мала матура је одржана 15, 16. и 17. јуна.
Првог дана ученици осмог разреда полагали су тест из српског, односно матерњег језика.
Другог дана решавали задатке из математике, док су 17. јуна решавали комбиновани
тест, са питањима из историје, географије, биологије, хемије и физике.
Конкуренција за упис у средње школе била је већа ове године, јер је Министарство
просвете пооштрило уписну политику. Било је око пет одсто више слободних места у
односу на број осмака, којих је ове године 96.303. Прошле године било је око 20 одсто
више слободних места у школама, него што је било ученика који су полагали.

Фотографије из ОШ „Милан Ракић“ Мионица, пред почетак завршног испита
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 Посета истраживачкој станици у Петници
Око 40 ученика седмог и осмог разреда са наставницима физике, хемије, историје и
географије, посетили су, 23.априла 2015.године, истраживачку станицу Петница у
оквиру " Научног дана". Ученици су се опробали у лабораторијским експериментима,
погледали експонате и уживали у компексу овог истраживачког центра.

Посета истраживачкој станици Петница

 Дан отворених врата у Средњој школи „Мионица“

39

Дана, 30. априла 2015. године, ученици осмог разреда из Горње, Доње Топлице и
Мионице, у оквиру "Дана отворених врата", у пратњи школског психолога, посетили су
средњу школу "Мионица" у Мионици. Имали су прилику да погледају кабинете за
рачуноводство, куварство и услуживање. Такође, упознали су директорку и професоре
ове школе, остале просторије и били послужени од стране будућих конобара, ђаконијама
које су припремили будући кувари.

Фотографије из Средње школе „Мионица, у Мионици
Мај 2015. године
 Такмичења
У организацији нове заменице директора Катарине Живковић, у нашој школи су
спроведена сва школска и општинска такмичења која су предвиђена календаром рада.
Изузетно смо задовољни успехом наших ђака и њихових учитеља или предметних
наставника јер смо имали представнике на свим нивоима такмичења, почев од школских
до републичких.
Ученик другог разреда у ИО Доња Топлица, Огњен Урошевић и учитељица
Драгица Савковић награђени су специјалном дипломом за постигнуте резултате на
литерарном конкурсу ,,Лепо је волети" Дечјег културног центра Београд.

 2 ученика – 4 републичка такмичења
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Посебно смо поносни на нашу ученицу осмог разреда, Јовану Рафаиловић, која се
пласирала на 3 републичка такмичења: из српског језика, француског језика и књижевне
олимпијаде! Честитамо Јовани и предметним наставницима, Милану Петковићнаставнику српског језика и Љиљани Бабић-наставници француског језика!

На Републичком такмичењу из књижевности (Књижевној олимпијади), одржаној
10. маја 2015. године у Сремским Карловцима, ученица осмог разреда Јована Рафаиловић
је поновила прошлогодишњи успех заузевши треће место.
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Такође, на републичко такмичење из историје пласирао се ученик осмог разреда
Милош Поповић. Честитамо Милошу и наставници историје Верици Симић!
 Треће место на Републичком такмичењу из ликовне културе
У недељу, 24. маја 2015. године, у Нишу, ученица наше школе, Ивана Јовановић5.разред, освојила је треће место на Републичком такмичењу из ликовне културе!
Честитамо Ивани и наставници ликовне културе Марији Ђокић и желимо пуно успеха у
даљем раду!

Наставница ликовне културе Марија Ђокић са ученицом Иваном Јовановић

 Окружна такмичења
Честитамо и ученицама шестог разреда, Милици Пауновић и Марији Ракић, на
освојеном трећем месту на окружном такмичењу из српског језика, као и њиховом
наставнику Милану Петковићу.
Такође, похваљујемо ученицу Александру Урошевић из седмог разреда и
наставницу хемије Оливеру Вуковић за учешће на окружном такмичењу из хемије!
Честитамо на освојеном другом месту на окружном такмицењу у рецитовању,
ученици петог разреда Мини Вуковић и наставници српског језика Гордани Атић!
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 Треће место за ученицу Теодору Давидовић на дечјем конкурсу
„Ја сам дете на врху планете“
Ученица наше школе, из 2/1 одељења, Теодора Давидовић, освојила је треће место
на првом дечјем конгресу "Ја сам дете на врху планете", који је одржан у Београду,
18.маја 2015.године. Честитамо Теодори и похваљујемо њене другаре, учитељицу
Анђелију Поповић и директорку школе Слађану Ранковић, који су јој пружили подршку
на овом такмичењу.

Ученица Теодора Давидовић са друговима из одељења, мајком, учитељицом
Анђелијом Поповић и директорком школе Слађаном Ранковић
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 „Народне песме, игре и обичаји за празник и славу Ђурђевдан“
У организацији учитељице Оливере Павловић, уз учешће свих ученика трећег
разреда, у матичној школи у Мионици, одржан је мајски концерт и изложба радова под
називом " Народне песме, игре и обичаји за празник и славу Ђурђевдан".

Фотографије са приредбе
 Професионална оријентација – Посета Пољопривредној школи са домом
ученика у Ваљеву
Дана, 13.маја 2015.године, 45 ученика осмог разреда, из свих 5 одељења, у пратњи
наставника Горана Ђукића, помоћнице директора Катарине Живковић и психолога
Снежане Васић, посетили су Пољопривредну школу са домом ученика у Ваљеву. Имали
су прилику да погледају кабинете, дом ученика, школске просторије, економију,
ботаничку башту и мини зоо врт као и да се информишу о образовним профилима и
плану уписа у школској 2016. години.

Посета Пољопривредној школи са домом ученика - Ваљево
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 Састанак са родитељима осмака – 14. маја 2015. године
Родитељи су на овом састанку имали прилику да погледају презентацију средње
школе Мионица, коју су приказали професори и директорка ове школе. Затим је психолог
школе Снежана Васић упознала родитеље са професионалном оријентацијом ученика и
планом уписа у средње школе за школску 2015/16. годину. Завршну реч имала је
директорка школе Слађана Ранковић која је родитеље упознала са резултатима пробног
завршног испита, представила календар уписних активности и организацију матурске
вечери.

Фотографије са заједничког родитељског састанка за родитеље свих осмака

 КРОС РТС-а
Традиционални Крос РТС-а, одржан је 15.маја 2015.године. Ученици су се радо
одазвали овој акцији.

Ученици који су заузели једно од прва три места у својим категоријама (разредима)
награђени су похвалницама
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 Изложба ликовних радова матураната
У среду, 20.маја 2015.године, осмаци су, са својом наставницом ликовне културе
Маријетом Илић, у школском дворишту, приказали свој ликовно-драмски перформанс.

Ликовно-драмски перформанс ученика осмог разреда у дворишту матичне школе

 Професионална оријентација – Посета Техничкој школи у Ваљеву
Дана, 26. маја 2015. године, 25 ученика осмог разреда, у пратњи психолога
Снежане Васић, посетило је Техничку школу у Ваљеву, у оквиру професионалне
оријентације ученика и што лакшег доношења одлуке о избору будуће школе и
занимања.

Фотографије из Техничке школе Ваљево
46

 Колаж рецитација и песама на француском језику
Ученици осмог разреда извели су, пред наставницима и својим другарима, кратку
приредбу на француском језику, за растанак са наставницом француског језика
Љиљаном Бабић.

Волимо француски!
 Традиционални испраћај матураната са трубачима
29.маја 2015.године, ученици осмог разреда, су прославили последњи наставни
дан у основној школи. Традиционално, та прослава је укључивала шетњу ученика и
њихових наставника по Мионици у пратњи трубача.

Завршетак основног образовања уз трубаче
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 Учионица из снова
Ученици ИО одељења ОШ „Милан Ракић“ Мионица, у Горњој Топлици, добили
су нову, живописну учионицу – као победници конкурса Tarkett Србија - „Учионица из
снова“.

Новоопремљена учионица у издвојеном одељењу у Горњој Топлици
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Јун 2015. године

 Приредба предшколаца и пријем првака у основну школу

У четвртак, 4. јуна 2015. године, предшколци из Предшколске установе "Невен"
Мионица, одржали су своју завршну приредбу у холу Основне школе "Милан Ракић" у
Мионици. Након приредбе, будући прваци су подељени у одељења и упознали су своје
учитељице. Желимо им пуно среће и успеха у школовању!

Фотографије са приредбе предшколаца из ПУ „Невен“ Мионица у ОШ „Милан Ракић“
у Мионици
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 Интерактивна представа за матуранте
Осмаци су се, у четвртак 28.5.2015. године, дружили и са глумцем Тихомиром Арсић.

 Матурско вече
У петак, 5. јуна 2015. године, наши драги ђаци-осмаци, прославили су завршетак
основног образовања. Желимо им пуно среће и успеха на завршном испиту, у даљем
школовању и животу!

Фотографије са мале матуре
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 Нови подухват младих планинара
Нови подухват младих мионичких планинара био је освајање највишег врха
Војводине - Гудуричког врха . Овај врх се налази на 641 метар надморске висине и део
је Вршачких планина . Ове планине, заједно са Фрушком гором, спадају у острвске
планине јер су биле део некадашњег Панонског мора .

Освајање Гудуричког врха на Вршачим планинама
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 Приредба ученика четвртог разреда
Ученици четвртог разреда из Мионице и издвојених одељења у Горњој и Доњој
Топлици, 11. јуна 2015. године, одржали су сјајну приредбу пред својим родитељима,
учитељицама и будућим одељењским старешинама и том приликом расподељени у
одељења петог разреда. Следеће школске године , 2015/16. , предводници три одељења
петог разреда биће: Милена Јовановић-наставник географије, Гордана Атић - наставник
српског језика и Горан Ђукић-наставник физичког васпитања. Желимо им пуно среће и
успеха у петом разреду!

Фотографије са приредбе ученика четвртог разреда за крај првог циклуса образовања
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 Ученици трећег разреда на излету у Струганику и Паштрићу
Ученици трећег разреда матичне школе у Мионици, 9.6.2015. године, ишли су на
излет у Паштрић и Струганик. У Паштрићу су посетили музеј камена у власништву
Петровић Предрага Пеце и упознали су се са занимљивостима нашег краја везаним за
биљни, животињски свет и врсте камена које су распрострањене у овом крају.
Након тога, посетили су родну кућу војводе Живојина Мишића у Струганику, где
су се упознали са његовим животом, а имали су и прилику да виде разне предмете из
прошлости и чују нешто о њиховој некадашњој употреби. Дружење је потом настављено
са другарима из школе у Струганику.

Фотографије са излета у Паштрићу и Струганику
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 Наградни излет за ученике из 5-3 одељења
Ученици из 5-3 одељења са одељенским старешином Љиљаном Бабић и
наставником српског језика Миланом Петковић, провели су диван дан на Дивчибарама,
16.6.2015.године. Излет је био награда ученицима тј. одељењу које се истакло по успеху
и примерном владању у школској 2014/15.години.

Диван дан на Дивчибарама – наградни излет за одељење 5/3
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 Видовданска приредба
Свечаном приредбом, поделом књига, похвалница, специјалних и Вукових
диплома, најбољим осмацима и ученицима који су постигли запажене резултате на
такмичењима, као и њиховим наставницима и учитељицама, завршили смо школску
2014/15.годину. Задовољни смо постигнутим успесима наших ђака и колега. Желимо да
нам следећа школска година буде још успешнија!
Овом приликом похваљујемо, поред ученика, и колеге који су се потрудили да
Видовданска приредба буде тако лепо организована и осмишљена: Оливера Павловићучитељица, Александра Митровић Бабић-вероучитељица, Дарко Мићић-наставник
музичке културе, Гордана Атић-наставник српског језика и Маријета Илић-наставник
ликовне културе.

Сценографија на Видовданској приредби
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Фотографије са свечане приредбе, 28.јуна 2015.године
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 Вуковци – ученици носиоци дипломе Вук Стефановић Караџић
У школској 2014/15. години, имали смо 5 ученика који су носиоци дипломе Вук
Стефановић Караџић. То су:
1.
2.
3.
4.
5.

Сандра Јовановић- 8/1
Јована Чарапић – 8/1
Немања Шујдовић – 8/1
Јована Рафаиловић – 8/3
Исидора Мишовић – 8/3

Наши најбољи ђаци
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 Ђак генерације
Ученица Јована Рафаиловић је носилац дипломе Вук Стефановић Караџић,
добитник специјалних диплома из српског језика, француског језика, историје, енглеског
језика и хемије. Учесник је на Републичким такмичењима из српског језика, француског
језика и књижевне олимпијаде. Ове и прошле школске године на Републичком
такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“ у Сремским Карловцима, освојила
је треће место. Изузетно смо поносни на Јовану и њене успехе. Желимо јој пуно среће и
успеха у даљем школовању.

Ученик генерације Јована Рафаиловић
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Дан за даном, прошла је још једна школска година! Трудили смо се да будемо
вредни, да поред наставних, организујемо пуно ваннаставних активности, да понудимо
ученицима занимљиве садржаје, мотивишемо их за учење, позитиван однос према
школи, развијемо добре међудругарске односе, наградимо њихове успехе.
Целокупан наставни кадар је био укључен у национални пројекат „Развионица“
са циљем да:
-

учење у нашим школама буде занимљивије, ефикасније и квалитетније;
да унапредимо професионални развој наших наставника и развој њихових
ђака;
успоставимо сталну и успешну сарадњу између истраживача, практичара
и креатора образовних политика и да образовну политику заснивамо на
ваљаним показатељима и истраживачким налазима

Задовољни смо протеклом годином и обећавамо да ћемо се потрудити да нам
следећа, 2015/16.година буде још успешнија!

Летопис припремила
Снежана Васић
стручни сарадник-психолог

У Мионици, 1.7.2015.год.

директор школе
Слађана Ранковић

59

