
СРЕДЊА ШКОЛА НА МИШИЋЕВИМ ДАНИМА 2018. 

 

Углавном влада мишљење да су ученици и наставници  током лета сви на распусту. Ми 

већ четврту годину заредом разбијамо ту предрасуду.  На 22. Мишићевим данима пуних 

осам дана ученици и наставници Средње школе „Мионица“ неуморно су били присутни. 

Они су пружили свој несебичан допринос како на својим штандовима обављајући 

феријалну праксу, тако и у самој општини Мионица, пружајући стручну подршку у 

организацији два коктела - поводом отварања Мишићевих дана 14. 7. 2018. и поводом 

Дана општине 20. 7. 2018.  

 

 



 



  

КУВАРИ И КОНОБАРИ  

НА ФЕРИЈАЛНОЈ ПРАКСИ 

Мишићеви дани су добра прилика да ученици доживе практичну наставу на један 

другачији начин. Уз помоћ својих професора, они су у прилици да осете живи контакт са 

великим бројем људи, да науче да функционишу у гужви и галами, да брзо реагују, јер 

све су то вештине које ће им итекако бити потребне у будућем раду. 

Са штанда кувара и конобара свако вече ширили су се примамљиви мириси пљескавица, 

палачинака, гулаша, тако да су наши суграђани уживали у већ познатој понуди, долазећи 

свако вече по свој оброк. 



  

 

 



 

 

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВ ПРОГРАМ СУВЕНИРА 

Ове године први пут свој штанд су имали и туристички техничари. На подлози љубавне 

приче војводе Живојина Мишића и Лујзе Мишић, они су почели да стварају нови бренд 

општине Мионица кроз јединствен програм сувенира. Сувенири су повезани са ликом 

војводине жене Лујзе и имају циљ да осветле лик и дело ове хероине, која се налази у 

сенци свог славног мужа. Тако су наши ученици у току своје феријалне праксе имали 

прилику да пролазницима, који су се у великом броју заустављали код нашег штанда, 

представе биљке из Лујзиног перивоја – чувену Лујзину перунику и Лујзину кућаницу, 

чајеве из њене апотеке, џемове из њене кухиње…упознајући их са лековитим свосјтвима 

ових необичних сувенира. Истовремено, кроз разговоре са пролазницима, они су почели 

практично да примењују теоријска знања о контакту са туристима и презентовању 

туристичке понуде свога места. На овом штанду посетиоци Мишићевих дана могли су 

да купе и магнете са ликом војводе и сликом Лујзине перунике, што је изазвалао велико 

интересовање, а посебна атракција била је могућност сликања са костимираним 

ликовима Живојина и Лујзе. 





 

 

ТВ Вујић, која је већ  велика и дугогодишња подршка развоју наше школе, о нашим 

штандовима снимила је два прилога, који се могу видети на фб страни средње школе!  


