
 

 

 

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.  

 

 

 



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 

   



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.  

 

Основну школу "Милан Ракић" у Мионици похађају ученици са две трећине 

територије Општине Мионица. Ову школску годину школу похађа 814 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. 

 

 

Слика: Мрежа школа – матична школа и сва издвојена одељења 

 

Настава у матичној школи и издвојеним одељењима  ће се изводити у следећим 

објектима, тј. просторијама: 

Рад у матичнoј школи се одвија у једној смени, и то само у првој. 

И ове школске године ученицима је обезбеђена исхрана у  школској кухињи, 

како у матичној школи, тако и у ИО Доња Топлица, ИО Горња Топлица, ИО Дучић и 

ИО Табановић (куварице у матичној школи спремају слани и слатки намаз, који се 

одвезе пре великог одмора). 

 



И ове школске године наставља са радом  продужени боравак за ученике I и II 

разреда. Радно време продуженог боравка је од 11 до 16 часова. У продуженом боравку 

ученицима се нуди додатни рад са учитељем на утврђивању пређеног градива, помоћ 

око израде домаћих задатака, развој креативности, маштовитости и стваралаштва, 

учествовање у спортским и културним активностима школе као и развијање радних и 

хигијенских навика, другарских односа, упознавање са правилима понашања на 

различитим местима и у различитим ситуацијама. Поред планираних активности 

ученицима је обезбеђена и исхрана. 

У Горњој Топлици настава ће се изводити у објекту школске зграде са девет 

учионица. Ове школске године имају четири  чиста одељења првог, другог, трећег и 

четвртог разреда. Настава се одвија у преподневној смени. 

У Доњој Топлици у функцији извођења наставе ће бити само нови школски 

објекат са употребом кухиње и трпезарије у сврху учионичког простора. Изградња 

новог школског објекта је у току, али и поред тога претпоставка је да ће тренутни 

услови бити пратећи током целе школске године. Од ове школске године користи се 

парно грејање које је обезбеђено средствима из донације. Преуређен је простор старог 

Дома здравља и сви ученици похађају прву смену. 

У Попадићу, Табановићу и Струганику, настава ће се  изводити у 

новоизграђеним објектима, тј. санираном објекту (Струганик) где су услови рада јако 

добри. 

У Дучићу настава ће се изводити у објекту који је адаптиран школске 2015/2016. 

године, тако да су услови за рад у овом издвојеном одељењу одлични. Ове године 

имамо комбинацију другог и четвртог  разреда и комбинација првог и трећег разреда. 

Школе у Берковцу и Команицама су се привремено угасила јер су остале без 

ученика. 

Као што се из изложеног може видети, услови за рад школе су јако добри у  свим 

одељењима изузев рада у Доњој Топлици.  

Средствима Канцеларије за јавна улагања, планирана је реконструкција матичне 

школе и школе у ИО Горња Топлица. 

 

У знаку почетка нове 2018/19. 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 2017/18. 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. 



Школску годину почињемо са 814 ученика. Школа у овој школској години има 48 одељења. 

   БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА  И УЧЕНИКА  У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

Одељење                        Ч и с т а                      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 

 

Попадић 

 

 

  

1 (I, II и III ) 
1 

 

Струганик 

   

1 ( I, II, III, IV) 

 

1 

 

Табановић 

   

1 ( I, II, III, IV) 

 

1 

 

Мион.-спец. 

  2 ( V-VIII )  

(II -IV) 

 

2 

С в е г а 

од. у школи: 
20 21 7 48 

 

  У матичној школи постоји и одељење продуженог боравка које води учитељ 

Марија Гачић. Нашој школи је у школској 2018/19. години одобрено  једно одељење 

продуженог боравка које чине ученици 1. и 2. разреда. 

 

 



 Бројно стање ученика на почетку школске 2018/2019. године 

 

Наставни кадар 

У 2018/2019. школској години наставу изводи 27 учитеља, односно наставника и 

професора разредне наставе за рад у млађим разредима, 46 наставникa, 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.  

 

РАЗРЕД 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

I - IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

V-VIII 

 

I - VIII 

 

Мионица - 1 23 24 19 22 88 26 21 23 22 92 
 

172 

 

Мионица - 2 
22 24   19 20 85 24 21 21 24 90 

 

174 

 

Мионица - 3 
  21 23 19 21 84 24 22 23 24 93 

 

180 

Мионица - 4 
 
       26  26 26 

 

Мионица-

спец. 

1 / 1 / 2 1 1 1 1 4 6 

С в е г а 

Мионица   67 71 58 63   259 75 65 94 71 

 

305 

 

564 

 

Д. Топлица 
9 5 10 13 37 11 16 17 11 55 92 

 

Г. Топлица 
12 9 16 7 44 18 16 28 12 74 118 

 

Дучић 
2 4 4 5 15      15 

 

Попадић 
2 2 3 1 8      8 

 

Струганик 
1 3 1 3 8      8 

 

Команице 
/ / / / /      / 

 

Табановић 
3 2 1 3 9      9 

УКУПНО: 96 96 93 95 380 104 97 139 94 434 814 

http://www.osmilanrakicmionica.edu.rs/specijalna_odeljenja.html


 

Слађана Ранковић, директор школе 

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 113 радника  и то: 

 

 

 

 

Наставно особље 

по областима 

Стручна спрема 

наставног кадра 

У
к
. 
у

 н
ас

та
в
и

 

В
и

со
к
а 

В
и

ш
а 

С
р

ед
њ

а 

а)разредна наставна 17 9 1 27 

    специјална одељ. 2   2 

Продужени боравак 1   1 

б)предметна настава:     



српски језик 5   5 

енглески језик 5   5 

француски језик 3   3 

ликовна култура  2  2 

музичка култура 3   3 

историја 3   3 

географија 4   4 

физика 2   2 

хемија 1   1 

математика 5   5 

биологија 2   2 

техничко образовање 2   2 

физичко васпитање 4   4 

информатика 1   1 

веронаука / 3  3 

грађанско васпитање /   / 

Ромски језик  1  1 

Свега у настави 60 15 1    76 

Директор 1   1 

Помоћник  1  1 

Педагог 1   1 

Психолог 1   1 

Логопед   1 1 

Библиотекар 1   2 

Педагошки асистент   1 1 

У к у п н о: 65 16 4 85 

 



Са радним временом мањим од пуног, у школи ради 14 наставника. То су: 

наставници енглеског језика (20% и 54,44%),  наставник музичке културе (25%), 

наставник ликовне културе (30%), 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 (15%), 

наставник француског језика (30%),наставник ромског језика (20%). 

СЕПТЕМБАР 2018. године 

      Са првим  школским  звоном  814 ученика у 48 одељења ће поново сести у 

школске клупе, а за ученике првог разреда биће то први сусрет са школом и обавезама 

које она доноси. Такође ученицима првог разреда, 3. септембра 2018. године,  уручени 

су комплети  уџбеника које  је  обезбедила  Општина  Мионица. 

 
 За успешну и благословену  нову школску годину свештеници  Александар 

Васиљевић и Живота Новитовић, у понедељак, 10. септембра 2018. године, одржали  су 

молебан у матичној школи у Мионици. као и у Доњој и Горњој  Топлици. 



 

Како је безбедност деце на првом месту, Савет за безбедност саобраћаја 

општине Мионица организовао је предавања за ученике првог разреда и том приликом 

им поделио светлоодбојне прслуке и приручике за правилно понашање деце у 

саобраћају. 

 
    

За ученике петог и шестог разреда, представници Министарства трговине, 

туризма и телекомуникције, у оквиру пројекта „Паметно, безбедно“, одржали су, у 



нашој школи, предавање и на тај начин информисали ученике како да интернет буде 

безбедно место и како да се заштите од насиља на интернету. 

 
Као и увек до сада наши ученици су показали спремност да помогну другима и 

тако су се прикључили хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“. 

 
  Поводом обележавања Европског дана језика, 26. септембра, кроз 

библиотечку секцију  ученици 1. до 4. разреда имају прилику да се друже  са 

песникињом нашег краја Љиљаном Нинковић-Мргић уз стихове песама за децу, из 

збирки ,,Шепурење“, „Молим учитељице“, „Основна  нас  школа  жуља“  и многе друге. 



   

Наставни кадар, на челу са директорком  школе  Слађаном Ранковић,   трудиће 

се да и у овој  школској години обезбеди што  боље услове  за рад ,  квалитетну наставу  

пуну нових  идеја за  реализацију   мноштва  занимљивих  активности  које су 

предвиђене  Годишњим планом и  програмом  школе.  

                     

"Мини сајам спорта" 

Ученици наше школе су данас учествовали у отварању Мини сајма спорта у 

новоотвореној хали спортова у Мионици, као и вожњи бицикла и ролера на полигону у 

школском дворишту. 

 

Уживали смо у промоцији спортова и здравих стилова живота. 

 

Трибина: "Самостално дете-успешно дете" 

У Културном центру Мионица одржана Трибина под називом "Самостално дете-

успешно дете". Организатор трибине је био Центар за образовање и развој Мионица у 

сарадњи са Снежаном Васић, психологом- стручним сарадником и координатором 

Тима за стручно усавршавање у ОШ "Милан Ракић".  



 

Момчило Степановић, аутор трибине, скренуо је пажњу родитељима и 

просветним радницима на значај осамостаљивања деце и адекватне припреме за 

полазак у школу. Надамо се да смо овом трибином освестили проблеме са којима се 

сусрећу родитељи при васпитању деце а наставници у образовању ученика. 

 

Октобар 2018. године 

„ Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“ 

Октобар, месец који је у знаку Дечје недеље, преплављен разним активностима 

које су намењене деци.  

 



Ове године под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво – за 

одрастање без насиља“, 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 и обилазак наших знаменитости, кроз представе, предавања и 

квизове, ученици су осећали неописиву радост и надахнуће у стицању нових и 

проширивању постојећих знања. 

Дечија недеља је отворена, у понедељак, 1. октобра на Тргу војводе Живојина 

Мишића у Мионици, сјајним програмом, игром, песмом, анимацијом уз балоне, дечју 

грају и радост.  

Уз одличну сарадњу са локалном заједницом, Општином Мионица , Културним 

центром и Црвеним крстом организоване су пројекције филма „Романови“ за све 

ученике старијих разреда, док су ученици млађих разреда уживали у представи „Ничим 

изазвана“. 

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“. 

У оквиру Дечије недеље традиционално је основан и Ученички парламент. У 

уторак 02.10.2018 држана је оснивачка скупштина УП а након скупштине 

парламентарци су радили на пројекту “Израда плаката на тему Дечије недеље”.Урађена 

су три плаката о којих се један налази у матичној школи, један у ИО Горња Топлица и 

један у ИО Доња Топлица. 



 

Парламентарци су уживали у раду на пројекту и поносно изложили своје поруке 

на тему ”Моје је право да живим срећно и здраво-за одрастање(детињство)без насиља” 

Ученици млађих разреда ИО Доња Топлица, одгледали су презентацију поводом 

Светског дана заштите животиња коју је припремио Тим за заштиту ж. средине, а 

презентовао је наставник Марко Михаиловић. После презентације надметали су се у 

Трци за срећније детињство. 

Тематски дан-међупредметна корелација историје, географије, биологије и верске 

наставе 

У четвртак, 4. октобра, ученици осмог разреда Основне школе "Милан Ракић" Мионица 

посетили су знаменитости нашег краја.  

 



Овом приликом упознали су се са животом и делом славног српског војводе 

Живојина Мишић из Струганика, посетили етно село Томашевић, Рибничку пећину. За 

ђаке и наставнике у манастиру Рибница отац Арсеније је припремио историјат 

манастира где је говорио о личности и делу светих апостола Петра и Павла! 

На свечаности поводом обележавања Светског дана здраве хране и Октобра - 

месеца правилне исхране,наш ученик шестог разреда, Алекса Марковић, освојио је 

специјалну награду на ликовном конкурсу. 

 

 

Обележен Међународни дан борбе против трговине људима -18. октобар 

Ученици VII и VIII разреда, чланови Ученичког парламента покренули су и 

организовали активност, у матичној школи, успостављајући сарадњу са Црвеним 

Крстом Мионица, како би заједно обележили данашњи “Међународни дан борбе 

против трговине људима”18.10.2018. године. 



 

Плакати на дату тему, који су направили ученици и који се након реализоване 

активности налазе у холу школе, шаљу јасне поруке које развијају свест о овом 

проблему и скрећу пажњу како самих ученика, тако и наставника, родитеља и осталих 

запослених и посетилаца наше школе. 

Јесен нам је даровала - ИО Табановић 

У ИО Табановић је, у среду, 17.10.2018. године, изведена пројектна настава на 

тему Јесен нам је даровала. Ученици су били веома заинтересовани и учествовали су у 

разним активностима, као што су: сакупљање јесењих плодова, израда плаката, 

сликање лишћем, а показали су да им и рад у кухињи није тежак. 

 

На крају смо са мамама и бакама ( које су заједно са нама радиле ) уживали у 

продуктима нашег рада. 



Новембар 2018. године 

Дан школе 

Као  свих претходних година  и ове   је обележено 154 године постојања  и  рада  

школе у Мионици   са  свечаном  приредбом  у   матичној  школи.  Добродошлицу  

бројним  гостима  пожелела  је  директор  школе Слађана Ранковић. Приредбу  је  

отворио школски  хор  извођењем  школске  химне.  

 

Рецитал  посвећен  песнику  Милану  Ракићу , по  коме  школа носи  назив,  

извели  су  ученици  виших разреда. Тема  рецитала  било  је детињство   и  школовање  

чувеног  песника,  па  се  рецитовало како  на  српском  тако  и  на  француском  језику  

јер  се  Ракић  школовао  у  Француској  у  којој  се  упознао  са  стваралаштвом  

француских  модерниста   под  чијим  је  утицајем  почео  да  пише. 

 



      Гостима  се  представио  и  ученик  Влајко  Јовановић  који  је  недавно  освојио  

прву  награду  на  такмичењу  младих   хармоникаша  у  Литванији. 

 

 

     Приредба  је  уоквирена  занимљивом  представом  „Мењам  пубертет  за  било  

шта  повољно“,  причом  о  савременој   Феми ,  која  говори о  одрастању  младих  и о  

утицају  интернета на  нове  генерације.  

У  спремању  приредбе  учествовали  су наставници  српског  језика  Милан  

Петковић и  Радојка  Ивановић,  наставник  француског  језика  Љиљана  Бабић и  

наставник  музичке  културе  Дарко Мићић. 

 

 

 

 

 

 



Школско првенству у пливању 

На Школском првенству у пливању одржаном у СПЦ Петница, 13. новембра, 

ученици наше школе постигли су запажене резултате и то: у дисциплини леђно 

пливање сребро су освојили Лука Томић ученик 3. разреда и Милош Читаковић ученик 

5. Разреда и  у дисциплини краул бронзу је освојио Михаило Чарапић ученик 7. разреда 

 

 

Семинар: "Графичко приказивање садржаја - пут ка структурисаном знању" 

Петог новембра у нашој школи одржан је семинар за учитеље на тему "Графичко 

приказивање садржаја - пут ка структурисаном знању".  

 

Сања Благданић, ванредни професор на Учитељском факултету у Београду и 

професор разредне наставе Јелена Русић су кроз веома занимљив начин представиле 

могућности графичког приказивања садржаја. 



"Јесење чаролије" - пројектна настава ученика првог  разреда у матичној школи у 

Мионици. 

Кроз часове пројектне наставе. часова света око нас и ликовне културе, ученици 

су уз координацију својих учитељица реализовали следеће радионице: "Одлике јесени", 

"Мали кувари и посластичари", "Боје лишћа", "Играчке од јесењих плодова".  

 

Ученици су уживали у споју игре и нових сазнања. 

"Јесенка", пројектна настава у оквиру теме "Јесење чаролије" ученика првог разреда, 

Горња Топлица. Ученици су повезали знања из више предмета. 

 



Кроз рад и игру су доста научили о јесењим плодовима и користи од њих као и о 

јесењем времену и бојама. Прикупили су разне материјале и успешно, уз помоћ 

учитеља, преобликовали. 

КАРАОКЕ 

          У   организацији   КОЦ-а ,  вртића  „Невен“,  ОШ „Милан  Ракић“, ОШ „Војвода  

Живојин  Мишић“ Рајковић под  покровитељством  Општине  Мионица  одржале  су се  

Караоке за  ученике  млађих  разреда  5. 11. 2018. год.  и  13.11. 2018. год.  Старији  

разреди  5. и  6. учествовали су  20.11.2018., а  тек предстоји такмичење  ученика 7. и  8. 

разреда  26. новембра 2018.год. 

Од   60 пријављених  учесника  млађих  разреда  у  полуфинале  пласирало  се 

њих  30.   Полуфинале  ће се  одржати  10. децембра 2018. и  17.  децембра  2018.  

Финално  такмичење   ће  бити  одржано  до  краја  децембра. 

Ученици су   исказали  велико  интересовање  за учешће  на такмичењу  уз  

брижљив  одабир  песама  са  прикладним текстовима  примерено  њиховом  узрасту. 

Припремајући  се  за  овај  музички  догађај, уз помоћ својих  учитеља  трудили  су  се 

да се  представе публици на  најбољи  могући начин. 

Међународни  дан  толеранције, 16.  новембар  2018. 

      Како  живимо  у  временима  где  све  мање  имамо  емпатије  за  друге ја, 

библиотекар сматрала  сам  да  је  прави  тренутак  да   се  подсетимо,  а  и  друге  

наведемо  на  преиспитивање  и  промене у  свом  понашању, те стога  смо  у  школи  

обележили  Међународни  дан толеранције,  16. новембар.  

 



У  томе  свесрдну  подршку  су  дали  ученици  библиотечке  секције  4.  разреда  Сара 

Радовановић, Вукашин  Перић, Марија  Марковић,  Милан  Ковачевић, Ивона 

Брајковић , Василије  Тодорић. 

 

 

УНЕСКО установила  је 1995. године Међународни  дан  толеранције 

16.новембар. 

     Како слика говори више од речи на  паноу  се  може  видети  да  су  сами 

ученици  дошли  до  закључка  да  је  толеранција – поштовање, уважавање и  

прихватање  различитости  у нашим културама,  обичајима, васпитању, начину  

изражавања.  Толеранција  је услов  развоја  личности!   

    Иако  смо различити,  будимо хумани, праштајмо, прихватајмо једни друге, 

имајмо разумевања, саосећајмо, уважавајмо се међусобно, пружимо руку  пријатељства 

пуну љубави! Будимо   толерантни!    

 

 



Децембар 2018. године 

 

➢ Фестивал науке 

 

  Уназад  неколико  година ученици  наше  школе посећују Фестивал науке који 

се одржава у Београду. Ове године 18 ученика је, у пратњи наставнице хемије, Оливере 

Вуковић и наставнице српског језика Гордане Атић посетило Фестивал науке.  

 

Тема  је била ,,Земља  будућност“. Програм је прилагођен ученицима основних 

и средњих  школа. Наука је  ту  да  се  потруди  да  нам  будућност не буде  мрачна и  

омогући  безбедан  живот  на  земљи без  загађења. 



➢ ЧАРОБНА ИНТЕРКУЛТУРАЛНА МРЕЖА ПРИЈАТЕЉСТВА  

Пројекат намењен ученицима основних и средњих школа и њиховим 

наставницима. Трајао је 9 седмица, реализовано 7 задатака и пружена је помоћ деци из 

целог света да више упознају друге нације, њихову културу, кухињу, језике, музику, 

спорт... 

 

 

 

У пројекту су учествовали ученици из Доње Топлице са учитељицом Верицом 

Ђорђевић,ученици 4. разреда из Мионице са учитељицом Драганом Ускоковић 

Ђуровић и ученици 3. и 4. разреда из Горње Топлице са учитељицама Драганом Тешић 

и Жељаном Радојичић Лукић и наставницом енглеског језика Милицом Тешић. 

Ученици су са великим интересовањем,креативношћу и мотивацијом извршавали 

задатке.  



➢ "ШКОЛА-ДА, ДРОГА-НЕ"  

У матичној школи у Мионици, у петак 21.12.2018. године, представнице Завода 

за јавно здравље Ваљево, одржале су два предавања за све наше ученике седмог 

разреда. 

 

Ученик наше школе, Влајко Јовановић, наставља да ниже успехе. Оствојио је 

још једну прву награду у свирању на хармоници и то на престижном Четвртом 

интернационалном акордеон фесту у Грацу!  

 

У име школе честитамо Влајку и његовој породици и желимо пуно успеха на 

наредним такмичењима! 

 

Поносни смо и на прву награду одељења ваљевске музичке школе у Мионици 

коју је уз подршку своје професорке Милице Продановић, освојио ученик наше школе 

који је први разред клавира, Страхиња Протић на 11. клавирском такмичењу 

"Славенски" у Београду са постигнутих 95 поена.  



 

 

У петак, 21. децембра, у Културном центру одржано је финале Караока 2018. 

Честитамо свим нашим ученицима на учешћу, а посебно Николини Николић, ученици 

петог разреда у Горњој Топлици на освојеном првом месту у категорији од петог до 

осмог разреда. Велико браво за све учеснике. 

 



      Поводом  предстојећих новогодишњих  и  божићних  празника   атмосфера 

и у нашој  школи  је  била у  духу  тих  празника.  

➢ Новогодишња приредба у Горњој Топлици 

 

Ученици од првог до четвртог разреда са својим учитељицама припремили су 

продајну изложбу и приредбу за своје родитеље. Пре тога организовали су размену 

поклона. Сваки ученик је донео мали поклон са честитком за Нову годину.  

 

Извлачили су име детета коме ће тај поклон дати из корпице у којој су се 

налазила имена свих ученика који су поклон донели. Свако ко је нешто поклонио, он је 

и добио поклон. На крају приредбе позвали су родитеље да учествују у хуманитарној 

акцији за нашег суграђанина Милоша Дикића из Попадића. Сав новац од продајне 

изложбе биће уплаћен на његов рачун. 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Новогодишња чаролија у матичној школи  

Ученици  су  заједно са  својим  учитељима  организовали  богат  програм са 

продајном  изложбом  на  нивоу  целе  школе  са свим  издвојеним одељењима.  

 

Продајна  изложба  је  трајала  три  дана где  су  се ученици, уз  помоћ својих  

учитеља,  показали  као будући  добри  предузетници  јер  су  са  великим  еланом  и  

успехом  продавали своје  рукотворине,  честитке,  украсе, прављене  од  природних  

материјала  уневши  своју  неисцрпну дечју  машту.  

 

Прикупљен  новац  ће  ученици  користити за  своје  потребе у куповини 

материјала  за  рад  на  часовима. 

     Радост  предстојећих  празника  приуштили  су  нам и ученици  2.  разреда 

са својим  учитељима  Верком Марковић, Анђелијом  Поповић и Зорицом  Тоскић и 

ученици из продуженог боравка са учитељицом Маријом Гачић, у  разиграном и 

изузетно садржајном  програму  у  духу  Нове године. Тема  приредбе је „С Деда 



Мразом  око света“, представљена  је  родитељима  и бројној  публици  у холу школе. 

На крају програма публика  је  наградила  учеснике и њихове педагоге громким  

аплаузом у  знак  одушевљења и  подстицаја  за будуће  идеје  које  ће  тек  реализовати. 

 

Ученици у свим издвојеним одељењима су 28. децембра  такође  имали  

приредбу где су  допринос дали сви ученици од 1. до 4. разреда и уједно организовали  

продајну  изложбу  и  међусобну  размену  поклона уз  пригодне  честитке. 

 

 



Јануар - фебруар 2019. године 

➢ Превентивна предавања 

 
У издвојеном одељењу Горња Топлица представници Полицијске станице 

Мионица одржали су предавања за ученике IV, V  и VI разреда. Теме предавања су 

биле: трговина људима, насиље као негативна друштвена појава и превенција и заштита 

деце од злоупотреба опојних дрога и алкохола. 

 

 

➢ Школска слава „Свети Сава“ 

 

Јануар смо испратили обележавањем школске славе Светог Саве у матичној 

школи и свим издвојеним одељењима и завршетком првог полугодишта.  

                                 САВИНДАН  у   Основној школи „ Милан  Ракић „ 

       „ Јер пут је крата , браћо моја љубљена, којим ходимо. Дим је живот наш, пара, 

земља и прах; за мало се јавља и брзо нестаје. Мали је труд живота нашег,  а велико и 

бесконачно добро као награда.“ 



 

     27. јануар је дан када се у свим школама у Србији прославља  школска слава  

Свети Сава.  

      Ове  године, као и свих претходних, уз  поздравну  реч директора школе  

уваженим  многобројним  гостима  наши  ученици  4.-ог  разреда, уз припремљен 

сценарио и  свесрдну  помоћ  својих  учитеља Љиље Глигоријевић, Драгане  Ускоковић 

-Ђуровић  и Љиљане Петровић  извели  су свечану приредбу  под  називом „Путовао је 

без пута а  пут се  за  њим  родио“, у  част утемељитеља  наше српске  православне 

цркве, просветитеља,  књижевника, дипломате и  првог  архиепископа Српске  

православне цркве  Светог Саве. 



 

          Приредба је  уприличена као школски час на коме су ученици уз диван текст, 

духовну  музику  приказали  чиме нас је задужио наш први учитељ. Кроз монологе 

ученика обратили су се наши великани, мислиоци, научници који су  ишли Савиним 

путем: Пупин, Миланковић, Тесла, Св. Владика  Николај, св. патријарх Павле и дивна 

песникиња Десанка Максимовић. Свако је имао поруку упућену деци. Суштина реченог 

је да је Савин пут, пут којим треба да иду у будућност, а то је пут православља, доброте 

и Божанске љубави.  

      Приредба је завршена здравицом Љубивоја Ршумовића “Деца ти се рађала“. 

„Народе нека ти здравица ова буде уместо благослова, шта год радио деца ти се 

рађала“. 

 



           Нека тако буде! На крају сви присутни гости су громким аплаузом наградили 

учеснике програма јер су показали да су достојни  потомци просветитеља Саве и 

његови следбеници.  

     

➢ Пројектна настава: "Развој потрошачког понашања ученика" 

 

    25. јануара  2019. године у матичној школи у Мионици  стручни сарадник – 

психолог Снежана Васић  са ученицима из 5-2 одељења, приказала је садржај пројекта 

који је са ученицима радила током два месеца, као и завршну активност. Пројекат је део 

акционог плана Тима за развој међупредметних  компетенција и предузетништва.  

 

Кроз пројектну наставу направљена је корелација више наставних предмета:  

српског језика, математике, географије и ликовне културе, а ученици су кроз радионице 

научили како да рационално троше новац, како да планирају куповину, како се 

попуњавају различита  средства плаћања – налог за уплату и чек, које личности и 

обележја се налазе на нашем кованом и папирном новцу, које су националне валуте 

држава-наших суседа…Лепо смо се забавили и научили пуно тога примењивог у 

свакодневном животу. 



 

Друштво за српски језик и књижевност Србије објавило је списак најуспешнијих 

наставника основних и средњих школа у Србији по броју освојених награда на 

Републичком такмичењу из књижевности "Књижевна олимпијада", у периоду 2012 – 

2018. године. Веома смо поносни јер се међу најбољима нашао наш професор српског 

језика Милан Петковић! 

 



➢ Трибина за родитеље првака "Презаштићеност - незаштићеност" 

 

У матичној школи у Мионици, у петак 1. фебруара 2019. године, стручни 

сарадник-психолог Снежана Васић одржала је трибину за родитеље ученика првог 

разреда под називом "Презаштићеност - незаштићеност". Трибина је имала за циљ 

ширење свести родитеља о важности правилног усмеравања деце, васпитања и 

развијања самосталности и одговорности. На трибини је било присутно око 60 

родитеља ученика првог разреда, педагог школе и библиотекар. 

 

 

Презаштићеност је удаљавање од реалности. Презаштићено дете је неспремно за 

самостално функционисање док се спремност за школу огледа у спремности за 

интелектуалне, емоционалне и социјалне напоре. Лично искуство је једини прави 

учитељ а животни терет прилика за развој.  

Такође, у септембру месецу 2018. године, уз подршку Центра за образовање 

Мионица и Културног центра Мионица, одржана је трибина за родитеље и просветне 

раднике, под називом „Самостално дете-успешно дете“. Аутор ове трибине је угледни 

учитељ, просветни саветник, члан Менсе Србија, Момчило Степановић, који је том 

приликом скренуо пажњу родитељима и просветним радницима на значај 

осамостаљивања деце и адекватне припреме за полазак у школу. Надамо се да смо овом 

трибином освестили проблеме са којима се сусрећу родитељи при васпитању деце а 

наставници у образовању ученика. 

Трибином „Презаштићеност - незаштићеност“ тежило се ка остваривању боље 

сарадње са родитељима, у циљу правовременог реаговања у спречавању негативних 

последица које доноси презаштићеност детета у породици и школи.  

 

Велики Душко Радовић је говорио: „Деца не подносе васпитавање. Морате 

крити од деце да их васпитавате. Па ако на крају примете да су преварена и васпитана – 

биће им криво али ће тада већ бити касно!“ 

 

Ако размислимо о речима презаштићеност и незаштићеност схватићемо да су то 

две крајности, два екстрема, два таса на једној ваги. Као што сви знамо, екстреми нису 



добри а наш задатак је да кроз васпитање, кроз васпитне поруке, својим примером 

покажемо, стварамо и одржавамо равнотежу. Презаштићеност је најчешћа дечија 

болест данашњице – она не угрожава тело већ ум, емоције и социјалност.  

 

Дете је данас, врло често, у многим породицама „центар света“ својих родитеља, 

бака и дека. Његова реч је њихова заповест, све му се дозвољава и удовољава. То је 

слика која указује на презаштићеност детета у породици. Презаштићеност је удаљавање 

од реалности. Презаштићено дете је неспремно за самостално функционисање док се 

спремност за школу огледа у спремности за интелектуалне, емоционалне и социјалне 

напоре. Лично искуство је једини прави учитељ а животни терет прилика за развој.  

Дете је спремно за школу ако уме да се понаша сходно месту и ситуацији, уме да 

поштује себе и друге, зна да се чува и чува друге, зна где је и зашто је ту, уме да 

поштује старије.  

Родитељи схватају да савремени начин васпитања и презаштићеност не доводе 

до одговорности и самосталности, до развоја свих капацитета детета већ да стварају 

једну искривљену слику о животу  и одрастању без обавеза, где је примарна забава и 

машта. 

Порука родитељима је да мењају навике да штите децу од живота, да раде и 

мисле уместо њих. Научимо децу да на време прихвате одговорност, научимо их да 

живот није само забава, навикнимо их да се труде за оно што желе, научимо их да раде 

и да задовољство налазе у раду.  

Дете које није имало потребу да „мисли“ и улаже напоре није спремно за школу 

а успеха нема без одговорности и рада, без прилагођавања окружењу и без борбе за 

своје место.  

 

 

На трибини је приказана презентација аутора Момчила Степановића са семинара 

"Умеће васпитања-кључ успеха у образовању и сарадњи са родитељима". 

 



ЗИМСКИ РАСПУСТ 

После успешно завршеног првог полугодишта, ученици и наставници су отишли 

на зимски распуст. Зимски распуст је продужен због епидемије грипа па су нам се 

основци вратили у школске клупе тек 25. фебруара.  

 

 

Март 2019. године 

➢ Дан жена – 8. март, приредба  „Најлепша реч – мама“. 

 
Март месец у Основној школи „ Милан Ракић“ обележен  је бројним 

активностима и пројектима. 

  У свим издвојеним одељењима школе кроз пројектну наставу  ученици су 

извели програме за своје маме, пропраћене богатом изложбом ликовних радова на тему 

међународног Дана жена и пролећа.  

 
 

Март је започет програмом поводом Дана жена, ученика првог разреда и 

бројних ученика који похађају продужени боравак који су припремили са својим 

учитељицама  Тањом Ускоковић, Снежаном Пекеч, Аном Вујић и Маријом Гачић , у 

част мајкама, бакама, теткама, под називом  „Најлепша реч – мама“.  

 



Ученици  су рецитовали  најлепше песме о  мајци, извели драмски приказ ,, 

Хоће увек да буде први“, певали песме пропраћене плесним кореографијама, чији је 

наступ на крају поздрављен громким аплаузом и сузама у очима поносних мајки. Своју 

радост  на крају су исказали поделом честитки и припремљених поклончића прављених  

на часовима ликовне културе и активностима у продуженом  боравку. 

 
   

➢ Настава у природи – Врњачка бања 

 

Настава у природи наших ученика од 1. до 4. разреда одвијала се ове школске 

године у бањи која је надалеко позната и призната, Врњачкој бањи.  

Бројни ученици, њих 75, имали су то задовољство да уз пратњу својих 7 

учитељица уживају у чарима, као и у бројним спортским, културним и друштвеним 

активностима на седмодневном боравку у хотелу „Бреза“.  

У пратњи ђака је био доктор Бранко Капетановић и рекреатор Младен Томовић 

„Врабац“ од стране агенције Балканик. 



 
 

    Ученици су провели седам прелепих и незаборавних дана уз јутарњу 

гимнастику, шетње, обиласке извора лековите воде, знаменитости бање а посебно у 

вечерњим сатима дружења и журке. 

  По мишљењу како учитеља тако и деце ова рекреативна настава је била веома 

успешна, тако да су остварени сви васпитно-образовни циљеви. 

 

 

 

 

 



➢ Презентације средњих школа из окружења – професионална 

оријентација ученика осмог разреда 

 

   У оквиру професионалне орјентације нашу школу су током овог месеца 

посетиле бројне средње школе, међу којима су били  представници Војне гимназије 

Београд, Гимназије из Ваљева, Медицинске школе као и Средње школе Мионица. 

Наши осмаци су том приликом могли да  се боље упознају са смеровима које ове школе 

нуде, детаљним информацијама потребним за упис, као и за даље усавршавање и 

напредовање у каријери. Ученицима остаје довољно времена да се припреме за своје 

важне и одговорне одлуке о избору будуће средње школе и  занимања.  

 

➢ Презентација Војне гимназије и Средње стручне војне школе 

 

У петак 1. марта 2019. године, представници Министарства одбране и Војске 

Републике Србије, били су гости наше школе. Овом приликом они су приказали 

ученицима како изгледа школовање у војној гимназији и средњој стручној војној 

школи, информисали их о условима конкурса и уписа, као и које су предности овог 

начина школовања. Ученици су презадовољни презентацијом и велики број наших ђака 

изразио је жељу за конкурисање и упис у ове школе.  

 

 
 

➢ Презентација Ваљевске гимназије  

 

4. марта 2019. године наши осмаци имали прилику да се упознају са Ваљевском 

гимназијом и информишу о смеровима, наставним предметима, ваннаставним 

активностима, секцијама и друственим активностима које ова, једна од најстаријих и 

наугледнијих гимназија, спроводи у својој установи. Велики број наших ученика био је 

заинтересован да се ближе упозна и информише о овој школи.  



 
 

➢ Презентација Средње школе „Мионица“  

 

Наши осмаци, 15. марта 2019. године, имали су прилику да се боље упознају са 

организацијом и делокругом рада Средње школе "Мионица" из Мионице. Професори 

Kатарина Бељић и Александар Павловић ученицима су указали на предности 

школовања на смеровима туристичко-хотелијерски техничар и конобар/кувар. Ово су 

занимања која су доста тражена и плаћена у свету рада. Омогућавају даље усавршавање 

и напредовање. Ученици су информисани и на њима је једна важна и одговорна одлука 

о избору будуће, средње школе и занимања. 

 
 



➢ Презентација средње медицинске школе „Др Миша Пантић“ из Ваљева  

 

21. марта 2019. године, наше гошће су биле професорке здравствене неге Јелена 

Митровић и Данијела Марковић из Медицинске школе "Др Миша Пантић" Ваљево. 

Поред информисања о смеровима које ће школовати следеће школске године, 

професорке су врло подробно објасниле делокруг рада сваког занимања, проходност 

на високе школе или факултете, могућност запошљавања.  

 

 
 

➢ Зимски сусрети учитеља – Дан стручног усавршавања 

 

Са циљем усавршавања професионалних компетенција одржани су Зимски 

сусрети учитеља у Мионици. Дан стручног усавршавања одржан је у суботу 16. марта 

2019. године. Друштво учитеља Мионица уз подршку Савеза учитеља Србије, 

организовало је Зимске сусрете учитеља.  

 



  

  

 

Ове године одржана су 2 семинара а учесници су, поред учитеља, били и 

васпитачи, наставници и професори из више образовно-васпитних установа у 

окружењу. Називи семинара: „Концентрацијом и мотивацијом до изузетности“, и 

„Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе“.  

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.  

 

 

 



➢ Успех ученика Влајка Јовановића на Међународном фестивалу 

хармонике у Хрватској 

 

   Сваки таленат који прати исцрпан рад може да резултира низањем успеха. И 

овог пута,као и безброј претходних, реч је о успесима нашег ученика и суграђанина 

Влајка Јовановића. Са поносом објављујемо да је Влајко освојио прво место на 9. 

Међународном фестивалу хармонике, које је одржано од 14. до 17. марта 2019. године у 

Славонском броду, у Хрватској.  

 
 

 

➢ “Innovate your dreams 2019“ 

 

 Ученици 7-2 одељења из матичне школе учествовали су у светском пројекту 

под називом “Innovate your dreams 2019“, уз координацију  психолога Снежане 

Васић,свесрдну помоћ професора енглеског језика Бојане Сретеновић и наставнице 

ликовне културе  Марије Ђокић, а уз подршку директора школе Слађане Ранковић. 

Пројекат је трајао 7 недеља и ученици су се за то време, кроз креативне и едукативне 

радионице, упознали  са занимањима будућности, са 17 циљева одрживог развоја и 

обновљивим изворима енергије. Разговарали су о проблемима заштите животне 

средине и предложили да ће у будућности бити потребни  роботи Екополицајци. 



Направили су и макету нашег краја са акцентом да се у будућности више користи 

обновљива енергија, енергија из природних извора. 

 
 

 Сви ученици и координатори добили су сертификате о учешћу у овом великом 

пројекту, а знање које су стекли радећи на њему, искористиће у својим неким наредним  

истраживањима и будућем школовању.  

 

➢ Трибина за родитеље предшколаца „Како припремити дете за 

полазак у школу?“ 

 

   Како наша школа има одличну сарадњу са свим локалним установама, међу 

којима је и предшколска установа „Невен“ и ове године,традиционално, 20. марта 2019. 

год. у вртићу је одржана трибина за родитеље  предшколаца, будућих првака, на тему 

„Припрема и упис деце у основну школу“. Родитељима су се обратиле директорке 

Бранка Петровић и Слађана Ранковић, педагог школе Оливера Петровић и психолог 

Снежана Васић.  



 
Трибини су присуствовали бројни родитељи где су се ближе упознали са 

уписом у основну школу, процедури и тестирању ученика. Дат им је савет како да 

припреме децу за нове друштвене одговорности које их очекују, како да развијају 

њихову емоционалну, интелектуалну зрелост. Сарадњом родитеља и школе стварају се 

здраве будуће генерације за друштвени напредак средине у којој живе. 

 

  Такође, с поносом желимо да вам саопштимо да  је наша школа „ Милан 

Ракић“ ушла међу 500 школа на нивоу Србије  у пројекту 2.000 дигиталних учионица. 

 

  Месец март су обележила бројна општинска такмичења која су организована у 

нашој школи. Велики број ученика је постигао запажене резултате и пласирао се на 

окружна такмичења у Ваљево.  

 

 



Традиционално је и ове године трећег четвртка у месецу марту одржано 

светско такмичење „Кенгур без граница“ на коме је учествовало 138 ученика од првог 

до осмог разреда. 

 

 

➢ Такмичење из веронауке 

 

У организацији Канцеларије за веронауку при ваљевској епархији и Основне 

школе "Милан Ракић" , 25. марта 2019. године, одржан је квиз из веронауке. На 

такмичењу је учествовало  пет екипа и то две екипе из Љига, екипа из Рајковића, екипа 

наше школе из ИО Горња Топлица и екипа наше школе из Мионице.   

 

Присутним вероучитељима и њиховим ученицима срдачну добродошлицу и 

пуно успеха на такмичењу пожелела је директорка школе Слађана Ранковић, након чега 

је почело такмичење. Ученици из Основне школе " Милан Ракић" у Мионици освојили 

су прво место и тако се пласирала у даљи ток такмичења. Честитамо нашим ученицима 

Ивани Савковић, Михаилу Чарапићу и Василију Петровићу на показаном знању и 

вероучитељу Радовану Андрићу на залагању. Све похвале за ученике из ИО Горња 

Топлица и вероучитеља Мирослава Јокића који су заузели треће место.  



 

Април 2019. године 

 

 
 

➢ Обележавање Светског дана Рома 

 

Поводом 8. априла, Светског дана Рома, у препуној сали Културног центра 

Мионица, одржана је приредба у организацији ученика ОШ,, Милан Ракић ", Средње 

школе„Мионица" и Музичке школе,, Живорад Грбић". Тема програма је приближавање 

културе ромског народа грађанима Мионице са свим њиховим обичајима који сежу 

далеко у прошлост.  

 

Глума, музика и игра дале су посебну чар извођењем националних ромских 

песама Нанотоха, Од Ебра до Дунава ,Едерлези и незаобилaзне ромске химне Ђелем, 

ђелем. 



 
Све похвале за учеснике, а посебно учитеље и наставнике из наше школе који 

су осмислили сјајан синопсис. И сцена, и глума, покрет, игра, музика , све је било 

нестварно и сјајно и показало колико Роми воле слободу. 

 

• Пробни завршни испит - 12. и 13. априла 2019. године, организован је и 

реализован пробни завршни испит. 

 

 
 

➢ Окружно такмичење у рецитовању 

 

        Месец април обележила су и такмичења рецитатора ученика наше школе. 

Са школског такмичења где је учествовало 86 ученика нижих и виших разреда на 

општинско такмичење које је одржано 9. априла у сали Културног центра Мионица  

пласирало се укупно 40 ученика , из нижих разреда 13 и виших 27 ученика . Окружно 



такмичење рецитатора 23. априла на којем је учествовало наших 9 ученика такође је 

изгледало свечано у раздраганој атмосфери многобројних учесника, са својим 

педагозима из околних општина, Ваљева Уба, Лајковца, Осечине, Љига уз трочлани 

жири који је чинио Мирослав Трифуновић- режисер, Зоран Ћосић -глумац и Катарина 

Вићентијевић – глумица. 

 

  Иако наши ученици нису освојили неко од места, свакако су показали да су 

били на висини задатка. Пожелимо им више среће наредних година. 

 

➢ Успех ученика  на Републичким такмичењима 

 

Успех на окружним такмичењима постигли су бројни наши ученици из више 

предмета. Посебно смо поносни на наше ученике који су се пласирали на републичка 

такмичења која ће бити одржана у мају. Ученик шестог разреда Алекса Марковић 

пласирао се на републичко такмичење из математике. Потом ученице осмог разреда 

Сања Остојић и Ивана Савковић, и ученица седмог разреда Милица Козић пласирале су 

се на републичко такмичење из српског језика и књижевности, а ученица седмог 

разреда Тијана Андрић пласирала се на републичко такмичење из књижевне 

олимпијаде. Свим нашим ученицима желимо пуно успеха на предстојећим 

такмичењима. 

А током месеца априла није изостао и велики успех нашег ученика седмог 

разреда, Влајка Јовановића, виртуоза на хармоници који је освојио све награде на 

бројним такмичењима. 

 

➢ „Хип-хоп шајкача“ на такмичењу позоришних представа у Тополи 

 

     Како је наша школа позната последњих година по веома талентованим 

ученицима драмске секције са учитељицом Драганом Ускоковић-Ђуровић и бројним 

награђеним наступима и овог пута  је узела учешће на такмичењу позоришних 

представа у Тополи са својом представом ,,Хип хоп шајкача“. Ученица Марина 

Станковић однела је посебну награду за женску улогу. 



 
Анђела Јевтић је примила похвалницу за ликовни рад, а школа захвалницу за 

највећи број ликовних радова. Наши глумци су били сјајни.  

 

➢ Дан планете Земље 

 

  Организовањем различитих активности на нивоу општине и школе, обележен 

је 22. април, Дан планете Земље! Спроведен је конкурс на тему ,,На месту си здравом 

рођен и ти буди свешћу вођен“ на којем је узело учешће велики број ученика из свих 

издвојених одељења заједно са ученицима из централне школе ,,Милан  Ракић“. 

 
Бројни радови су и награђени у различитим категоријама, како за ликовни 

израз, тако и за дивне песме са еколошким порукама као и литерарни радови. Ученици 

су показали висок ниво свести о очувању и бризи за своје окружење због здравијег и 

лепшег живота кроз  бројне активности, засадили су цвеће, офарбали ограду, исписали 



еколошке заповести, а све то уз помоћ својих учитеља и наставника  и  поруке колико је 

важно очувати планету да бисмо имали здравији и срећнији живот . 

 
    Наша школа је захваљујући председнику општине Бобану Јанковићу, на 

поклон добила контејнере за одлагање отпада, односно рециклажу. Том приликом 

ученици седмог разреда одржали су предавање о рециклажи и потреби очувања 

животне средине.  



 
Канте за одлагање отпада планиране су и за издвојена одељења Горње и Доње 

Топлице и Дучић. 

 

➢ Екскурзије 

 

     Екскурзије су те које такође обележавају месец април. Ученици петих, 

шестих,седмих и осмих разреда су са својим разредним старешинама били на планом и 

програмом предвиђеним једнодневним и вишедневним екскурзијама где су уживали уз 

дружење у бројним обиласцима наше земље са којих су понели лепе успомене. 

 

 



➢ Један школски дан у Београду 

 

У уторак 23. априла 2019. године у организацији удружења Хавер одржана је 

манифестација Један школски дан у Београду. Основу школу Милан Ракић из Мионице 

претстављали су наставница историје Јелена Павловић, као и ученице осмог разреда 

Јана Марковић, Анђела Јеремић и Ивана Савковић.  

 
 

После упознавања учесника манифестације испред Уметничког павиљона 

"Цвијета Зузорић" ученици су обишли Дорћол где је пре Другог светског рата углавном 

зивела јеврејска заједница Београда. Учесници манифестације су видели зграду 

Јеврејске болнице, ОШ "Браћа Барух", зграду Јеврејске општине, као и место где се 

некада налазила синагога Бет Израел.Потом су присуствовали радионици 

организованој у ОШ "Краљ Петар Први" током које су се упознали са историјом и 

традицијом јеврејске заједнице на овим просторима.У паузама програма ученици су 

посетили Калемегдан и споменик београдском Победнику као и споменик Захвалности 

Француској подигнутом у спомен на савезништво током Првог светског рата. 

    

Наставак професионалне оријентације 

 

➢ Посета Пољопривредној школи у Ваљеву   

У пратњи психолога Снежане Васић, ученици осмог разреда из издвојених 

одељења у Доњој и Горњој Топлици и из матичне школе у Мионици ,  2. и 3. априла 

2019. године, посетили су Пољопривредну школу са Домом ученика у Ваљеву.  

 



 
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 уживали у разгледању мини зооврта и дивно уређеног дворишта 

школе. 

 

➢ Презентација Средње Техничке школе  из Ваљева  

 

Ученицима осмог разреда, у петак 5. априла 2019. године, помоћница директора 

Рајка Шарчевић представила је Техничку школу и занимања која они образују из 

области машинства, саобраћаја, грађевине и електротехнике. Велики број ученика 

изразио је интересовање за ову школу. 

 

 



 

➢ Презентација средње школе „Хиљаду триста каплара“ из Љига  

 

Средња школа "Хиљаду триста каплара" Љиг презентовала је  своју школу и 

образовне профиле које ће школовати наредне школске године, 24. априла 2019. 

године. 

 

 

Мај 2019. године 

 

➢ Крос РТС-а 

 

   И ове године, 10. маја у нашој школи је одржан Крос РТС-а. Одзив ученика  

како у матичној школи тако и у издвојеним одељењима је био велики, имајући у виду 

да су наши ученици врло заинтересовани за слободне и спортске активности. 

Честитамо им на бројним освојеним местима, наставницима физичког васпитања на 

успешној организацији. Захваљујемо се на подршци Дому здравља Мионица и 

Полицијској станици Мионица. 



 
 

➢ Заједнички родитељски састанак са родитељима ученика осмог разреда 

 

У понедељак, 13. маја 2019. године, одржан је састанак родитеља свих осмака са 

директорком и одељењским старешинама осмака, ради упознавања родитеља са 

резултатима ученика на пробном завршном испиту, календаром активности у вези са 

полагањем завршног испита и уписа у средње школе и активностима које су 

спровођене у циљу процесионалне оријентације ученика.  

 
 



Родитељи су упознати са календаром уписних активности, резултатима пробног 

завршног испита, професионалном оријентацијом ученика...Такође, направљен је 

договор око прославе последњег наставног дана за осмаке и око организације матурске 

вечери.  

 

➢ Манифестација „ Доживи Дивчибаре“ 

 

   Манифестација „Доживи Дивчибаре“ одржана је и ове године, 17. маја. Наши 

четвртаци су имали радионице из екологије и познавање планине Дивчибаре. Као и 

претходних година учествовале су екипе  из Љига, Ваљева, Пожеге и Мионице . 

 
 Било је дивно дружење са вршњацима кроз едукативне радионице и спортска 

надметања и  наши такмичари су по трећи пут за редом однели победу. 

 



 

➢ Интегративна настава „Породица“ 

 

   Учитељица Оливера Павловић са својим одељењем трећег разреда 

реализовала је више активности у оквиру интегративне наставе, 21. маја 2019.  

 

Пред колегама, као вид стручног усавршавања унутар установе, са ученицима 

је урадила експеримент са магнетима, како би ученици што јасније схватили апстрактне 

појаве. Направљена је међупредметна корелација и обухваћено је неколико 

међупредметних  компетенција.  

 
Ученици су били активни и усвојили су нова знања,развили свест и осећања 

везана за породицу и односе међу члановима породице. 

 

 Као продукт интегративне наставе настали су магнети са слоганима и сликама 

који асоцирају на породицу. На крају су присутне колеге кроз дискусију дали предлоге 

за унапређење као и позитивне стране реализације наставних садржаја кроз 

интегративну наставу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ „Шта треба да знаш о пубертету?“ 

 

Сваке године организујемо едукацију ученица шестог разреда о очувању 

здравља у пубертету и интимној нези кроз предавање „Шта треба да знаш о пубертету“ 

у оквиру Always пројекта. 

 
 

  Ученици из продуженог боравка су, 24. маја, поводом празника посвећеног 

Ћирилу и Методију, урадили пано са учитељицом Маријом Гачић Станисављевић.  

Кроз пано ученици су показали значај Ћирила и Методија јер су ширили 

писменост и хришћанство и написали прво писмо глагољицу.  

 

 



           

Ученици шестог разреда ОШ ,,Милан Ракић” из Мионице, 27. маја 2019. године. 

имали су част са својим вероучитељем Владимиром Јокићем да буду гости епархијског 

радија ,,Источник’’ у емисији ,,Кад анђели проговоре’’. 
 

 

 

Пре снимања емисије ученици су посетили храм Светог Нектарија Егинског где су се 

поклонили моштима Светог Нектарија и узнели му молитву. Ученици су се у храму 

Светог Нектарија сусрели са епископом ваљевским Г. Милутином где су примили 

благослов, топле и поучне речи. На растанку ученици су даривани иконицама Светог 

Нектарија Егинског. 
 

➢ Влајко Јовановић, ученик седмог разреда наставља да ниже победе 

 
    Понос наше школе, талентовани ученик Влајко Јовановић је на Интернационалном 

фестивалу хармонике у Новом Саду освојио ПРВО МЕСТО. Све честитке и желимо још много 

награда. 

 



 

  Такође, још једну  награду за своју песму је освојио ученик четвртог разреда, Павле 

Ђукић који је учествовао на Међународном фестивалу дечјег стваралаштва „На крилима 

детињства“ који организује Панонски дечји град.    

 
 

 

 

➢ „МОДНИ ВРЕМЕПЛОВ“ 

 

У петак, 17. маја 2019. године, у сали Културног центра у Мионици, приказана 

је једна необична модна ревија под називом "Модни времеплов". 

 Аутори овог пројекта су ученици виших разреда ОШ "Милан Ракић" у 

Мионици, предвођени професорком историје Верицом Симић, која је идејни творац 

пројекта. Они су удружили знање, креативност, практичне вештине, дигиталну 

писменост и успели да реализују своју замисао. Подршку су им пружили: директорка и 

сарадници из школе и локалне средине. 

 



 
 

Кроз "Модни времеплов" приказани су најзанимљивији модни периоди: 

праисторија, мода старог Египта, старе Грчке ,начин одевања у средњем веку, китњасти 

барок и рококо. Мода 19. века приказана је кроз хаљину Лујзе Мишић, коју је сашила 

кројачица Јелена Ђурић, према оригиналној фотографији са Лујзине и Живојинове 

веридбе 1882.г.   

Приказана је и мода између два светска рата, када захваљујући Коко Шанел, 

жене први пут почињу да носе панталоне и тзв. малу црну хаљину, која је данас готово 

обавезни део женске гардеробе. Код мушкараца се издваја тзв. "гангстер стил".  



 
 

Ту је издвојен и један од најзанимљивијих модних периода: 60-те и 70-те 

године 20. века  хипи мода, у којој је важило правило да нема правила и мода 

инспирисана мјузиклима као што је "Бриљантин ". 

 

Зато што је мода нераскидиво везана за историјске околности у којима се 

развијала,  ученици  су кроз  дигиталне презентације приказали сваки период. 

Манекене, који су носили карактеристичне моделе, пратила је музика  која је 

обележила сваки од поменутих периода. Композицију  Ј. С. Баха одсвирао је Влајко 

Јовановић, светски првак у хармоници, ученик седмог разреда. 

 

Ученици су били манекени, ученици су правили презентације, ученици су били 

и водитељи. Ови последњи су причали кратке приче уз помоћ којих су публици 

описали моду и време у коме је настала . 

 



 
 

На крају, као мало изненађење, дат је предлог за изглед школске униформе. 

Све скупа дало је једну посебну слику у Културном центру, испуњеном до последњег 

места. 

"Модни времеплов"  истичемо као пример добре праксе школе која цени: 

знање, практичан рад, дигиталну писменост, лепоту говора, креативност и 

сарадњу  наставника и ученика , школе и локалне заједнице. 

  
➢ Матуранти 2019. године 

             

Ове мајске дане заокружићемо ученицима осмих разреда којима се приближава 

завршетак  првог циклуса школовања са припремама за прославу матуре и  за завршни испит. 

Желимо им што боље одрађен завршни испит и да упишу жељене средње школе. 

 



 

 

 

 

Јун 2019. године 

 

➢ Матурско вече 
 

       Крај школске године, време за растанак са познатим и драгим лицима који су нас  

водили кроз прве дане у школи. Дошло је време да се на крају осмог разреда опростимо 

са њима и кренемо у неке  нове победе. Од својих ученика су се растали наставници 

Горан Ђукић, Милена Јовановић, Гордана Атић, Драгомир Латинчић, и  Снежана 

Марковић. Ученици осмих разреда су 1. јуна славили малу матуру са разредним 

старешинама и својим наставницима уз песму и игру, традиционално у холу основне 

школе. 



 

➢ Екскурзије ученика млађих разреда 

 

Док су осмаци били обузети припремама за прославу мале матуре, ученици нижих 

разреда пуни радног елана и ван учионице кроз дружење и игру са својим учитељима 

ишли су на планом и  програмом предвиђене екскурзије по Србији, обилазећи 

знаменитости као што су Тршић, Бранковина, Шабац, Београд са својим садржајима. 

Ученици су том приликом много тога додатно сазнали и научили. 

 

 

 



 

 

 



   

       У оквиру пројектне  наставе 1-5 са учитељицом Јелицом Павловић у Горњој 

Топлици је радило лутку Трешњу  Цветић. Лутку су обукли у зелену боју пролећа и 

окитили папирним и природним цвећем а понајвише зрелим трешњама које су ученици 

набрали из својих воћњака. Садили су цвеће пред улазом у школу, снимили спот ,, Жао 

нам је те наше планете“ поводом дана заштите природе Републике Србије, 11. јуна 

2019.године. 

 

Тиме су ученици показали висок ниво свести о очувању свог окружења за здравији, 

чистији и лепши живот. 

➢ Растанак четвртака од својих учитељица 

 

           Следећи пример осмака ученици четвртих разреда су 14. јуна  за растанак са 

својим учитељицама које су им дале темељ за даље образовање извели приредбу са 

темом ,,Ми можемо највише, ми можемо све….“, где су кроз десет минута свако 

одељење понаособ приказали себе, учитељицу, свој рад, одрастање, постигнућа кроз 

четири године. 

У реализацији програма учествовали су ученици свих четвртих разреда са 

издвојеним одељењима Горње и Доње Топлице уз менторство својих учитељица 

Драгане Ускоковић-Ђуровић, Љиље Глигоријевић, Љиље Петровић, као и Верице 

Ђорђевић из Доње Топлице и Драгане Тешић- Горње Топлице. 



 

   Да се заокружи целокупно ангажовање кроз досадашње школовање са слободним 

активностима,  ученици 4-1 су се представили са представом „Хип  хоп шајкача“ под 

диригентском палицом учитељице Драгане Ускоковић-Ђуровић  са којом су 

учествовали на фестивалу Велика школска позорница у Тополи. Ученица Марина 

Станковић је освојила награду за најбољу женску улогу. На крају приредбе били су 

награђени громким аплаузом и са понеком сузом радосницом јер су показали да 

корачају сигурним корацима  ка будућности и бољем сутра. 

          На основу ових девет месеци преданог рада како ученика, а тако и њихових 

наставника дошао је тренутак да се школске клупе као и дневници оставе на кратак 

предах  до следећег звона 1. септембра.  

 

➢ Вредна донација 

 

Захваљујући људима доброг и великог срца из фирме "Роаминг Солутионс 

Гроуп" из Београда, ученици ОШ "Милан Ракић" из Издвојеног одељења у Доњој 

Топлици добили су школски намештај.  



  

 

Учионице красе нових 90 трапезоидних клупа, 90 столица и 8 катедри. Нов 

намештај ће бити још један подстицај и мотивација за учење. Веома смо захвални за 

ову вредну и корисну донацију нашој школи. 

 

➢ Свечана видовданска приредба 

 

 

У препуној сали Kултурног центра у Мионици одржана је видовданска 

приредба у организацији ученика Основне школе "Милан Ракић".  

Приредба је својим садржајем и квалитетом пробудила најдубље и 

најискреније емоције и продуховила све присутне у сали. Све похвале за ученике из 

Горње Топлице и Мионице и њихове наставнике Снежану Марковић, Љиљу 

Глигоријевић, Оливеру Павловић, Марију Ђокић. 



 
А пошто је Видовдан празник када треба да се ВИДЕ резултати у току школске 

године, с поносом можемо истаћи да је ово била још једна успешна школска година у 

низу. 

 
Награђени ученици за школску 2018/2019. годину. Вуковци ове године су 

Христина Јокић и Сања Остојић. Ђак генерације Сања Остојић, а Спортиста генерације 

Тања Станојевић! 

 

 

 



ВУKОВЦИ НАГРАЂЕНИ ПУТОВАЊЕМ У СЕВЕРНУ ИТАЛИЈУ 

 

До сада смо најбоље ученике награђивали летовањем, а од ове године смо се 

одлучили да започнемо нешто другачију праксу. Укупно осам вуковаца награђујемо 

бесплатним путовањем у Северну Италију које ће бити реализовано почетком августа. 

 

 
Ово је несумњиво одлична прилика да се упознају са историјом, друштвеним 

животом, као и тековинама културе једне државе и са собом понесу успомене које ће 

остати у лепом сећању до краја живота. 

 

 
 

 

 



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. 

 Трудићемо се да наредне 2019/20. године задржимо квалитет рада у областима 

које су одлично организоване и унапредимо квалитет рада и постигнућа ученика и 

наставника у областима у којима је то потребно.  

 

 

 

 

У Мионици, 12. 9. 2019. године                                                     Летопис израдила 

Снежана Васић, психолог-стручни сарадник     

 

Слађана Ранковић, директор школе                           


