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Коцељева, 
децембар 2019

       Литерарно-информативни лист ученика ОШ”Мића Станојловић”Коцељева

МОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

Двадесет два ђака
у одељењу моме седе,
у клупи пар до пара,
мудро зборе, беседе.

Од малених наших ногу
дружили се и учили:
какав бити, шта чинити,
па смо добри увек били.

Све смо виши, све старији,
сваког дана нешто ново...
Још памтимо прве бајке,
научено прво слово...

Несташлуци наши чести,
симпатични увек били,
па смо тако наставницима
врло драги, увек мили.

Пролетеће брзо време,
одрашћемо за час један,
па ће прича та о нама
бити спомен врло вредан.
       
       Никола Милошевић, 7-1
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*** 10.април
  Данас је у Драгињу обележен Међународни 
дан Рома. То је дан прославе ромске културе и 
подизања свести о проблемима с којима се Роми 
суочавају. Дан је службено био проглашен 1990. 
године у месту Сероцк у Пољској, месту четвр-
тог Светског ромског конгреса Међународне 
ромске уније (IRU), у спомен на први већи међу-
народни сусрет ромских представника који је 
одржан у Chelsfieldu крај Лондона 7—12. апри-
ла 1971. године. На том је конгресу донесена 
одлука о ромској химни за коју је изабрана 
песма Ђелем, ђелем и одлука о застави за коју је 
одабрана плаво-зелена двобојница с црвеним 
точком у средини, симболом напретка и 
покрета, али и миграције Рома током историје.

  ***24.април
  Изузетна част и наступ дечјег хора "Лира" 
приликом обележавања Дана деце у Републици 
Турској, који је за ову прилику одржан 
23.4.2019. године у Центру за културу "Владо 
Дивљан" у Београду, под покровитељством 
амбасаде Републике Турске и Института за 
културу "Јунус Емре".
   Његова екселенција Танжу Билгич и директор 
Института Јунус Емре, Фахри Акдоган су том 
приликом изјавили:
  ,,Верујемо у ову децу и њихове високе домете, 
хвала свима на подршци. 

   ***25.април
  Поводом најрадоснијег хришћанског празника 
ученици наше школе имали су бојне акивности: 
-јавни час "Ускршње корпице", радионица - 

слободне активности, ученици 3/4 одељења, 
учитељица Марина Тодоровић, родитељи, помо-
ћни радници и пом. дир. Биљана Андрић ;
-,,У сусрет Васкрсу" - радионица - слободне акти-
вности, ученици 4/4 одељења, учитељица Драги-
ца Андрић, родитељи и наставници ИО Драгиње 
и васкршњи хуманитарни базар - ученици 4/4 
одељења, учитељица Драгица Андрић и роди-
тељке.
-Традиционална Ускршња изложба ученика 
наше школе 1/1 (учитељица Радмила Пимић) и 
2/1 ( учитељица Јелена Тешић).
-Радови веселих ђака из Баталага и учитељице 
Славице Софранић- у сусрет најрадоснијем пра-
знику!
-Продајна изложба радова посвећених Васкрсу - 
ученици 2/9 и 4/11 одељења и учитељ Томислав 
Живановић, ИО Свилеува.

  ***22.април
   Николини Ераковић, ученици 8. разреда наше 
школе, и њеном ментору Татјани Јеремић, у Деч-
јем културном центру у Беогаду уручена је дип-
лома и награда за освојено 2. место на Четвртом 
литерарном конкурсу ,,Мој смешни свет" у кате-
горији ученика од 5. до 8. разреда. На Конкурс је 
пристигло 600 прозних, поетских и драмских 
радова из Србије, Рапублике Српске, Босне и 
Херцеговине и Македоније. Дружење са истак-
нутим песником и председником жирија Слобо-
даном Станишићем и Виолетом Јовић, списате-
љицом из Ниша,уз казивање њихове поезије и 
читање литерарних радова награђених ученика.

        Детаљи из живота наше Школе у 2019.години
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   ***25.април
 Традиционално, чланови Ликовне и Драмске 
секције, ученици 7. и 8. разреда ОШ ,,Мића Ста-
нојловић", са својим наставницама Весном По-
повић и Татјаном Јеремић, 25. априла 2019. годи-
не у Библиотеци ,,Јанко Веселиновић" у Коцеље-
ви обележили су Светски дан књиге и ауторских 
права. Ученици (њих 18) су драматизовали и илу-
стровали најлепше песме српских песника: Де-
санке Максимовић, Мике Антића, Душана Радо-
вића, Стевана Раичковића, Змаја и својом креати-
вношћу и јаком вољом показали да ,,истрајан рад 
све побеђује" ако имамо жељу и циљ којем те-
жимо. Двочасовно дружење и активности осно-
ваца подржали су и овог пута: библиотекар Боси-
љка Павловић, новинари ,,Гласа Подриња" и ,,Ко-
цељевачких новости" Весна Бошковић и Веро-
љуб Бабић, као и директор школе Соња Поповић.

   *** 30.април
  -Храм Васкрсења Христовог у Драгињу-Брда-
рици, Храмовна слава - ученици 1/4 одељења, учи-
тељица Слободанка Илић, ученици 4/4 одељења, 
учитељица Драгица Андрић, чланови хора стари-
јих разреда и наставница Тамара Миловановић.

   ***6.мај
  -Угледни час из ТиО - Израда модела 
рециклажне канте - ученици 6/5 одељења и 
наставник Владимир Недељковић, ИО Драгиње
   ***9.мај
  -Волонтери Црвеног крста Коцељева ,одржали 
су радионицу ,,Промоција хуманих вредности" , 
за ученике млађих разреда у ИО Каменица.
      ***10.мај
  -У петак, 10.5.2019., у 10.00 часова, у матичној 
школи и свим издвојеним одељењима, одржан је 
Крос РТС-а ,,Кроз Србију".

   ***12.мај
 -Наше рецитаторке: 
 -Општинско такмичење рецитатора и Смотра 
рецитатора Мачванског округа - Јована Нинковић и 
Катарина Бајић ( 2. место на општинском 
такмичењу), учитељица Драгица Андрић,  ИО 
Драгиње.
 -Витезово пролеће - Лена Радојчић, 3/4 и Неда 
Миловановић,1/4 - учитељице Марина Тодоровић и 
Слободанка Илић, ИО Драгиње.
   ***15.мај
  -Одржан је квиз ,,Шта знаш о Црвеном крсту и 
добровољном давалаштву крви". Учествовало је 
седам екипа ученика четвртог разреда ОШ ,,Мића 
Станојловић ": Коцељева 4/1 , 4/2 , Свилеува, Дра-
гиње, Љутице, Каменица и Доње Црниљево. Прво 
место - Каменица, Друго место - Доње Црниљево , 
Треће место - Драгиње.

 ***20.мај
-Наши талентовани ученици: Ана Ђурић 8/5, мен-
тор наставница Мирјана Блажић, Андријана 
Андрић 7/4, Ана Ранковић 7/4, Мирјана Грујичић 
7/4, ментор наставница Невена Николић, ИО Дра-
гиње; Урош Тодоровић 7/2 ментор наставник 
Верољуб Бабић, Милица Лукић 7/7 , ментор наста-
вница Вера Павловић.



 страна 4                                                                                                            тамнавско звонце

     ***23.мај
-Наставница Милица Савић је одржала угледни 
час руског језика у комбинованом одељењу 1. и 3. 
разреда у Каменици. Наставна јединица у 1. 
разреду ,,Именовање домаћих и дивљих живо-
тиња", а у 3. ,,На фарме у дедушки".

   ***3.јун
-У суботу, 25.5.2019. године, у Регионалном цен-
тру за таленте Бор, одржано је Републичко такми-
чење талената на коме су учествовале наше уче-
нице Андријана Андрић из Драгиња и Милица 
Лукић из Свилеуве. Уз свесрдну помоћ својих 
ментора, Вере Павловић професора биологије и 
Невене Николић професора географије, оствари-
ле су запажене резултате.

   ***30.мај
   -Конкурс ,,Дани ћирилице - Баваниште 2019“
Још један успех ученика наше школе! На лите-
рарном конкурсу које је расписало Удружење 
,,Дани ћирилице Баваниште“ под покровитељ-
ством Министарства просвете, Министарства 
културе и Општине Ковин, Никола Милошевић, 
ученик 6/1, освојио је треће место у конкурен-
цији ученика старијих разреда основне школе (V-
VIII).
  Дечји сабор ,,Дани ћирилице“ покртенут је 
давне 2002. године са жељом да се допринесе 
очувању српске културне баштине, језика и 

писма, песме и игре, старих заната, обичаја и 
православне вере.
  Окосницу Сабора чини конкурс за најбољи 
литерарни рад, најлепши калиграфски рад, ини-
цијал, вез, илустрацију и израду лутке у народној 
ношњи.
  Свечана додела награда најуспешнијим учени-
цима и њиховим менторима одржана је у ОШ 
,,Бора Радић“ у Баваништу, а поред изложбе нај-
лепших радова, учесници су уживали у богатом 
културно-уметничком програму и дружењу са 
познатим песницима из Србије и Румуније. 
Стиховима надалеко чувене поезије Момчила 
Одаловића затворен је Конкурс који је Мини-
старство просвете уврстило у Програм Републи-
чких смотри са међународним учешћем.
    ***4.јун
    -Обележен Светски дан без дувана
   У петак, 31. маја 2019. године у просторијама 
Црвеног крста ученици наше школе, чланови 
Ликовне секције, обележили су Светски дан без 
дувана. Инспирисани слоганима ,,Не дозволите 
да због дувана изгубите дах“ и ,,Изаберите здра-
вље уместо дувана“ ученици су испољили своју 
креативност. Труд и рад су се исплатили будући 
да су награђени најлепши ликовни радови.
  Прво место освојила је Сташа Ђукановић, друго 
Невена Живановић, а треће место деле Кристина 
Ђаковић и Валентина Бабовић.

    ***1.јул
   -Запослени у ОШ,, Мића Станојловић" данас су 
имали задовољство да заједно проведу дан у 
Смедереву и на Сребрном језеру. Висока темпе-
ратура овог првог јулског дана није покварила 
добро расположење. Захваљујемо се агенцији 
,,БЛ Травел" Уб која нам је омогућила да труд и 
рад наградимо заједничким дружењем. Посебно 
се захваљујемо возачу Зорану који је пут учинио 
пријатним и безбедним.
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        ***29.август
-Одрасли понекад много могу да науче од деце. 
Волонтери наше школе у акцији уређења школ-
ске библиотеке - Анастасија Јанковић, Андријана 
Андрић, Адријана Бајић, Милица Јовановић, 
Слађана Јовановић, Бјанка Димитријевић и 
Анђела Јанковић. Хвала, у име одраслих. .
- Август, 2019. радно и на распусту - кречење школе у 
ИО Драгиње. 

   ***31.август
 -Као наставак пројекта ,,2000 дигиталних учионица", 
у нашој школи су од 28. до 31.8. одржане обуке за 30 
наставника подељених у две групе. Драги гости биле 
су нам колеге из основне школе у Памбуковици.

    ***1.септембар
 -Први дан нове школске године протекао је у свечаној 
атмосфери. Након добродошлице ученицима и рад-
ницима школе, директор Соња Поповић је традицио-
нално угостила председника Општине Коцељеве, 
господина Душана Илинчића. Заједно су посетили 
ученике и учитеље првог разреда, пожелели им доб-
родошлицу и поделили им пригодне поклоне.
 Поводом обележавања 180-годишњице Општине 
Коцељева, професор историје, Дубравка Пауновић, 
одржала је јавни час ученицима 8. разреда.
 

    ***11.септембар
-У просторијама наше школе обележен је Светски дан 
писмености. Реализатори, професор српског језика 
Јасмина Ивановић и наставник ликовне културе Вес-
на Поповић су кроз радионице и приче о животу и 
делу Вука Стефановића Караџића представиле поче-
тке развоја српског писма и писмености. Чланови 
ликовне секције су узели учешће у прављењу чести-
тки првацима за учлањење у библиотеку ,,Јанко Ве-
селиновић". Ученици петог разреда представили су 
своје песмице писане из захвалности Вуку за све оно 
чиме се поносимо данас.

   
    ***30.септембар
 -Поводом предстојећег Фестивала зимнице учесници 
ликовне секције и наставнице Весна Поповић и Би-
љана Мићић организовале су постављање ученичких 
радова на тему ,,Зимница" у Дому културе.
-У петак 20.9.2019.године, око 100 ученика ОШ ,,Ми-
ћа Станојловић" са наставницом Весном Поповић и 
бројним наставницима наше школе, су осликавали 
парк у коме ће се одржати Фестивал зимнице.
-Једанаести Фестивал зимнице протекао је у знаку 
дечјих осмеха, лепог времена и великог броја гостију. 
Кративни ученици и радници школе су у петак и 
суботу (27-28.9.) својим учешћем дали свој допринос. 
Почасни гост био је министар МПНТР Младен Шар-
чевић који је похвалио организаторе и учеснике 
манифестације.

  ***12.октобар
 -У ИО Свилеува одржан је округли сто на тему 
,,Школство Општине Коцељева кроз векове“ у 
оквиру обележавања 180 година постојања Опш-
тине Коцељева, у организацији наше школе. 
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  Након тога сви присутни присуствовали су 
прослави Дана школе у ИО Доње Црниљево где 
су у току радови на изградњи спортске сале
  ***24.октобар
  -У четвртак, 24.10., на Међународном београд-
ском сајму књига представљен је Лексикон 1000 
стваралаца у предуниверзитетском образовању 
Србије, у коме је представљен и Миленко Мар-
ковић, професор српског језика у нашој школи.
   ***8.новембар
  -На Дан просветних радника у Љутицама је 
свечано отворена комплетно реновирана четво-
роразредна школа. Вредност ових радова и изгра-
дње школског терена била је око 12 милиона 
динара.

   ***15.новембар
 – У Амфитеатру Средње школе Коцељева одржано је 
Вече афоризама, хумора и народног стваралаштва по-
водом 180 година постојања Општине Коцељева. 
Домаћини вечери били су професори Миленко Мар-
ковић и Верољуб Бабић и романописац Драган Ђер-
мановић.

  

   
   ***19.новембар
 -Волонтери Црвеног крста одржали  радионицу у 1/2 
одељењу у Коцељеви ,,Безбедност деце у саобраћају“.
   ***22.новембар 
– Око сто ученика наше школе у пратњи професора 
физичког и здравственог васпитања, Силване Јовић, 
Александра Станојчића и Ненада Ранковића, посети-
ли су Сајам спорта у Београду.
   ***23.новембра
 - У нашој школи одржани су семинари: Улога, значај 
и задаци одељењског старешине у васпитно-образо-
вном раду и Програм позитивног понашања у школи. 

Стручном усавршавању присуствовало је 60 радника 
наше школе.
   ***30.новембар
 – У школи у Коцељеви одржан је семинар ,,Комуни-
кацијом до успешне сарадње у школи“ на ком су 
присуствовала 33 радника наше школе.
    ***2.децембар
 -Волонтери Црвеног крста одржали  радионицу у 1/1 
одељењу у Коцељеви ,,Безбедност деце у саобраћају“.

     ***6.децембар
 – Осамдесет осам ученика и пет наставника посетили 
су Фестивал науке у Београду.
   ***7.децембар
 – У школи у Коцељеви одржано је Општинско так-
мичење из математике.
  ***10.децембар
 – У ИО Драгиње у 7.разреду одржан је огледни час у 
коме су повезани садржаји физичког васпитања и 
енглеског језика. Наставници Ана Плећић и Ненад 
Ранковић су веома успешно извели корелацију 
иинтеграцију наставних садржаја на опште задовољ-
ство ученика и наставника који су посматрали час.
   ***10.децембра
 – У ИО у Доњем Црниљеву, Свилеуви и Драгињу је у 
сарадњи са Домом здравља и Црвеним крстом одржа-
но предавање на тему ,,Превенција заштите од ПАС 
(психоактивних супстанци)“. Предавање је одржала 
др Емилија Лазаревић.Предавањем су обухваћене 
информације о психоактивним супстанцама са којима 
млади могу да дођу у додир и њихово штетно дејства 
по здравље особа које их користе, како „преживети“ 
негативан утицај вршњака и пет корака да будете сво-
ји. У припреми су радионице и предавања за родите-
ље са циљем да се пруже објашњења, знања и вешти-
не које им могу помоћи како одређена понашања не би 
прерасла у болести зависности.
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    ***13.децембар
 -16 ученика наше школе, две групе млађег и две групе 
старијег узраста, учествовале су на Регионалном 
нивоу Рауховог математичког квиза у Шапцу. Екипа 
,,Коцељева 1", млађи узраст, (Милица Јовановић 1/1, 
Коста Живановић 2/1, Лазар Перић 3/1 и Тамара Па-
нић 4/1), освојили су треће место. Екипа ,,Коцеље-
ва", старији узраст, (Марија Недић 5/1, Павле Мандић 
6/1 , Никола Којадиновић 7/3 и Урош Тодоровић 8/2), 
својили су такође треће место. 

    ***20.децембар
 –У школи у Коцељеви је одржан квиз из историје 
,,Историја нашег краја“. У квизу је учествовало шест 
екипа од 5. до 8. разреда (пет екипа из Коцељеве и 
једна из Драгиња). Победник је екипа ,,Елита“ из 
Коцељеве.
    ***24.децембар
 -Ученици млађих разреда наше школе су уживали у 
,,Новогодишњој представи" у извођењу позориша 
,,Талија" из Београда.
.- У сали Дома културе у Коцељеви одржан је Хумани-
тарни културно-уметнички програм ,,Кроз музику, 
песму и лепоту Милану на дар". Присутни су имали 
прилику да уживају у наступу хора ,,Лира", руским 
песмама и српском колу у извођењу ђака из Драгиња 
који су се такође представили драмским приказом бај-
ке ,,Снежана и седам патуљака" коју су извели на 
енглеском језику. 
.- У оквируобележавања 180 година Општине Коце-
љева,  у сали Пореске и Геодетске управе , одр-жана је 
трибина"Коцељевачке приче" у којима су учество-
вали представници Спортског савеза, професор и 
публициста Верољуб Бабић, писац и правник Драган 
Ђермановић - Ђеле, професор и писац Миленко Мар-
ковић, археолог, виши кустос и писац Зоран А. Жива-
новић, представници Библиотеке. 

     ***26. децембар
-Учитељица Бранка Лукић и учитељ Драгутин Лукић 
у првом разреду одржали пројектну наставу на тему 
,,Које празнике славимо“.

- У Драгињу је одржан тематски квиз.

  ***27.децембар
-У оквиру тематске недеље ,,Нова година куца на 
врата“ у ИО Доње Црниљево, учитељица Биљана Ми-
ћић и учитељ Бранко Софранић одржали су радио-
ницу са родитељима ,,Израда новогодишњег накита“.
-Учитељица Валентина Адамовић и ученици првог 
разреда који похађају продужени боравак, испратили 
су стару годину богато осмишљеним новогодишњим 
програмом.
  ***31.децембар
– Хор ,,Лира“ са професором Иваном Марко-вићем 
наступили у Новогодишњој ,,Шареници“ на РТС-у.

-Током ове календарске године су из школе у пензију 
отишли: Радмила Алимпић,Милка Матић, Драгица 
Глигорић, Добривоје Дојчиновић, Лазо Докић, Мир-
јана Лазаревић и Вера Ралић.  
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  У овој школској години освојено је 115 места 
на свим нивоима такмичења.
По предметима: 
-Математика-општинско...25
-Математика-окружно...3
-Кенгури без граница...4
-Српски језик и јез. култура - општинско...14
Српски језик и јез.култура - окружно... 2
-Књижевна олимпијада - општинско...9
-Биологија - општинско...6
-Историја - општинско...1
-Географија - општинско...2
-Географија - окружно...2
-Хемија - општинско...2
-Техн. и информ.образовање - општинско...2
-Одбојка - општинско...1
-Одбојка - окружно...1
-Рукомет - општинско...1
-Рукомет - окружно...1
-Стони тенис - окружно...3
-Футсал - окружно...2
-Атлетика - окружно...2
-Атлетика - међуокружно...1
-Међунар. лит. конкурс ,,Мој смешни свет“...1
-Дечја карикатура  ,,Мали Пјер“...17
-Такмичење рецитатора - општинско...5
-Регионално такмичење талената...6
-Републичко такмичење талената...1
-Реп.смотра ,,Дани ћирилице“ Баваниште...1

ОСВОЈЕНА МЕСТА НА ОКРУЖНИМ ТАК-
МИЧЕЊИМА:

*Српскијезик
-Адриана Бајић – 5/4 Драгиње - треће место 
(наставник Бојана Мировић);
-Анђелина Бајић – 8/4 Драгиње - треће место 
(наставник Мирјана Блажић);

*Математика
-Никола Којадиновић – 6/3  Коцељева - треће 
место  (наставник Зорица Петронић);
-Анђелина Бајић – 8/4 Драгиње – похвала  
(наставник Александар Марковић);
-Јован Владисављевић - 4/4 Драгиње – 
похвала  (наставник Драгица Андрић);

*Географија
-Катарина Милошевић – 8/2 Коцељева - 
друго место (наставник Горан Вићентијевић);
-АнаБирташевић – 8/2 Коцељева - треће 
место (наставник Горан Вићентијевић);

*Кенгурбезграница
-Тамара Петровић – Каменица – треће место 

(наставник Биљана Мићић);
-НиколаТадић - 4/2 Коцељева - похвала (нас-
тавник Бранка Лукић);
-Јован Владисављевић – 4/4  Драгиње – 
похвала (наставник Драгица Андрић);
-УрошТодоровић – 7/2  Коцељева – похвала 
(наставник Верољуб Бабић)

*Физичко васпитање
-Одбојка  
 Девојчице Коцељева – друго место (наста-
вник Силвана Јовић);
-Рукомет
 Дечаци Доње Црниљево (Коцељева) – тре-
ће место (наставник Милан Михаиловић);
-Футсал
 Девојчице Доње Црниљево (Коцељева) – 
прво место (наставник Милан Михаиловић);
 Дечаци Драгиње – треће место (наставник 
Ненад Ранковић);
-Стони тенис
 Екипно– Никола Новаковић и Немања Мир-
ковић 8/7 Доње Црниљево - треће место 
(наставник Милан Михаиловић);
 Игор Гавриловић 8/7 –Доње Црниљево-  
друго место (наставник Милан Михаиловић);
 Тамара Симић 8/7 –Доње Црниљево - треће 
место (наставник Милан Михаиловић);
-Атлетика
 Марко Васић 6/3 – Коцељева -  Трчање на 
60м– прво место (наставник Силвана Јовић);
 Стефан Лазаревић 8/7 – Доње Црниљево - 
Бацање кугле – друго место (наставник Ми-
лан Михаиловић);
  Међуокружно
 Марко Васић 6/3 – Коцељева -  Трчање на 
60м– друго место (наст.Силвана Јовић);

*Међународни литерарни конкурс ,,Мој 
смешни свет“ посвећен Брани Цветко-
вићу
 Николина Ераковић 8/2 – Коцељева - 
категорија ученика од 5.до 8. разреда 
(поезија) – друго место (наставник Татјана 
Јеремић);

*Ликовна култура
 Дечја карикатура,,Мали Пјер“ (наставник 
Весна Поповић):
  Катарина Милошевић 8/2 – Коцељева – 
прво место;
 Давид Којадиновић 8/2– Коцељева – 
првоместо;
  Тања Тадић - 7/1– Коцељева  –  прво место;

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
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      Емилија Васић - 5/3 – Драгиње – прво 
место;
   Адриана Бајић – 5/4 - Драгиње – прво 
место;
    АнаНедић – 6/3 - Коцељева – друго место;
  Николина Ераковић – 8/2 - Коцељева – 
друго место;
 Дуња Антонић – 8/1 - Коцељева – друго 
место;
 Мила Ивановић – 5/4  –Драгиње – друго 
место;
 Анђелина Бајић – 8/4 – Драгиње – друго 
место;
 Михаела Штајнауер – 6/2 - Коцељева – треће 
место;
 Катарина Алимпић – 5/1 - Коцељева – 
трећеместо;
 Милица Марић – 6/2 - Коцељева – треће 
место;
 Александра Јовић – 7/1 - Коцељева – треће 
место;
 Сара Миленковић – 8/2 - Коцељева – треће 
место;
 Мирјана Грујичић – 7/4 – Драгиње – треће 
место;
  Лидија Васић – 6/5 – Драгиње – треће место;

*Такмичењерецитатора
   Млађиузраст
 Јелена Цвејић – 4/8  -Доње Црниљево – прво 
место;
 Катарина Бајић – 4/4 - Драгиње – друго 
место;
  Матеја Бојић – 3/1 – Коцељева - треће 
место;
   Средњи узраст

 Срђан Стефановић – 6/6  -Каменица - прво 
место;
 Вук Станисављевић – 7/5  -Каменица - друго 
место;

*Регионално такмичење талената
 Урош Тодоровић - 7/2- Коцељева –матема-
тика;
  Милица Лукић – 7/7 - Свилеува – биологија 
(пролаз на Републичко такмичење);
 Мирјана Грујичић 7/4  -Драгиње –географија;
 Андријана Андрић – 7/4  -Драгиње – гео-
графија (пролаз на Републичко такмичење);
  Ана Ранковић – 7/ 4 - Драгиње – географија;
  АнаЂурић – 8/ 4 - Драгиње – српски језик;

*Републичко такмичење талената
 Андријана Андрић –7/4-  Драгиње – геогра-
фија – специјална награда за истраживачки 
рад;

*Републичка смотра ,,Дани ћирилице“ 
Баваниште
 Никола Милошевић – 6/1- Коцељева– треће 
место (наставник Татјана Јеремић).

Коцељевачки вуковци 2019.године

Мала матура
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 СВЕТИ САВА

Има један светитељ,
име му је Сава,
он је био бистра,
и паметна глава.

Протов њега,
ни једна реч није била речена,
нада у Растка,
била је стечена.

Остварио је школу,
хтео је да сви буду људи,
и да њима,осим Бога
нико не може да суди.

Зато се у школи,
слави Свети Сава,
јер је он наша
српска,најмудрија глава.

                  Аница Ковачевић, 6-2

СУНЦЕ И МЕСЕЦ

Када Сунце заспи,
а Месец устане
Да ли се запитате - зашто?
Зашто мора да се иде на спавање?

Зашто се се ноћу спава, а дању не?
Зашто? Зашто?
Када Сунце заспи, а Месец устане,
зашто се деца не играју?

Зашто је дан - дан?
Зашто је ноћ - ноћ?
А да се замене дан и ноћ
смешно би било.
Нека остане све како јесте,
 јер тако је најлепше.
                        
                    Катарина Ђокић, 5-7  
                            Свилеува

                КРОС

Крос се одржава сваке године
као кад деда чита новине.

Крос је врло важна ствар
где наставници дају свој дар.

За диплому сви се боре,
сва деца из наше школе.

Ко ће пре, брже и боље,
док за трку још има воље.
                  
                  Ана Ивановић, 5-1

 Мисли са великог одмора

 - Велики одмор је између наша два виђења.

- И када грешиш, слушаће те онај коме значиш.

- Не моли за похвалу, заслужи је.

-Престани први да пишеш поруке и видећеш 
разлику.

-Болесни ће оздравити, гојазни ће смршати, 
сиромашни зарадити... Само лоши људи никада 
неће постати бољи људи.

-Онај који те не примећује док пролази поред 
тебе, највише те примећује. Размисли о томе.

- Не можете очекивати да вас сви воле... Неки не 
воле ни сами себе.

- Увек ће се наћи место за нечиј ружан коментар... 
Не обраћај пажњу на то.

- Обично су хладне особе најдивнија и најнежни-
ја бића, ако умеш са њима.

- Хеј реци ми где си и рећи ћу ти ко си.

- Превише заузет је мит. Људи направе време за 
оне који су им важни.

- Боље је писати, бар ће неко прочитати, а ако 
кажеш, ретко ко ће слушати. 

                                           Исидора Петровић, 8-1

- Пристајем да се забављамо од ужине до 
додатне.                                Шифра: Дугопругаш

-Четвртак је дан без везе и онај кога тог дана упоз-
наш и тај је без везе.

-Нема те на фејсбуку, нема те на виберу, а нема те 
ни на великом одмору.
                                             Пошиљалац анониман 

ЛИТЕРАРНО  САНДУЧЕ
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                 ЉУБАВ И ПРИЈАТЕЉСТВО
                           (цртица из школе)
 
               Лица : 
               Лазар, 
               Петар, 
               Слађана,
               Тара,
               учитељица

Сцена се догодила после часа физичког.

Учитељица: Децо, можете да идете на ужину.
Сви у глас : Јеееее !
Петар : Лазаре, види како је она Слађана глупа и 
ружна.
Лазар :Хеј! Петре, то није лепо што тако кажеш.
Петар : Опа, Лазаре . Да л` се ти можда ниси заљу-
био у њу ?
Лазар : Ма одакле ти то?
Петар: Ма, откуд знам видим да је браниш!
Лазар: Она ми је само другарица, па је зато 
браним .
Петар: Како само можеш да се дружиш са њом ? 
Зар не видиш да је ружна и глупа .
Лазар: Када би јој пришао и попричао са њом ви-
део би како је добра , а и лепота се не гледа споља 
него изнутра . А и свеједно нисам заљубљен у њу 
Петар: Аааа! Него у кога си ?
Лазар: Рећи ћу ти, ако ту тајну будеш чувао и не 
будеш никоме рекао.
Петар: Шта ти је ? Нећу никоме рећи, ја тебе ни-
када нисам издао .
Лазар: Ма, није баш тако, одао си моју прошлу 
тајну свима .
Петар: Ма, извини. Обећавам да никоме нећу 
рећи .
Лазар: Добро рећи ћу ти , ево овако ја сам заљуб-
љен у Тару .
Петар: Хахахаха ! У Тару ?
Лазар: Да . Тише .
Слађана: Лазаре, да ли можеш да ми помогнеш 
око овог задатка ?
Лазар: Могу .
Слађана: Хвала, Лазаре .
Лазар: Нема на чему и други пут .
Тара: Ћао, Лазаре ! Шта радиш ?
Лазар: Ништа . Ти ?
Тара: Ништа . Хоћеш са мном да се прошеташ до 
хола ?
Лазар: Хоћу, наравно .
Петар: Опа, Лазар и Тара то су срца два .
Лазар: Петре, пази шта говориш .
Тара: Срам те било, Петре, рећи ћемо те учите-
љици .
Петар: Извините, молим вас .
Лазар и Тара (у хору): Не прихватамо твоје изви-

њење .
Тара : Хај’мо ми, Лазо, да се прошетамо .
Лазар: Хај`мо .
Учитељица: Децо, `ајмо сви у учионицу почиње 
час .
Тара и Лазар: Кад пре ?
Учитељица: Децо, изаберите са киме ћете да 
седите . Са киме ћеш ти, Лазо ?
Лазар: Ја бих са Таром .
Учитељица: Тара,  је л` се слажеш ?
Тара: Да .
Учитељица: Децо, готова школа за данас сло-
бодни сте .
Цело одељење: Довиђења, учитељице .
Учитељица: Довиђења, децо .
Наратор: Лазар и Тара су ишли заједно кући.

Други дан.

Учитељица: Добро јутро, децо .
Деца: Добро јутро ,учитељице .
Учитељица: Реци, Лазо .
Лазар: Јуче је Петар зезао мене да сам заљубљен 
у Тару .
Учитељица: Устани, Перо .
Петар: Али, учитељице , он је признао да је заљу-
бљен у њу .
Учитељица: Па, шта ако је заљубљен. Немаш 
право да га задиркујеш. Седи, четири из владања .
Учитељица: Децо, готово је за данас, видимо се 
сутра .
Деца: Довиђења, видимо се .

 Трећи дан 

Учитељица : Добро јутро, децо .
Деца : Добро јутро!
Учитељица : Пре него што почнемо морам нешто 
да вам кажем .
Деца : Важи, реците .
Учитељица : Јуче сам добила информацију од Та-
риних родитеља да се они селе сутра у Немачку .
Наратор: Сва деца су била тужна, али поготово 
Лазар .
 
       ( После неколико сати )
 Учитељица : Децо, поздравите се сви са Таром, 
она сутра иде .
Наратор : Сви су се поздравили и донели јој неки 
поклон . Сви поклони су јој се свидели али пого-
тово Лазаров . Он јој је купио срце на коме пише 
,,ВОЛИМ ТЕ“
Тара : Хвала вам свима .
Деца : Нема на чему . Хоћеш некада долазити да 
нас посетиш ?
Тара : Наравно да хоћу . Ви сте моји другари и 
увек ћу вас се сећати .
                                       Сара Митровић ,  5-1
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                           Домаћа лектира - Милош Црњански ”СВЕТИ САВА”
  Остављен од својих савезника, Немања је 
осетио своју усамљеност на Балкану.
   Наука данас истиче утицај наслеђа и утисака из 
детињства, сећања и потсвесног угледања на 
родитеље, код свакога.
   О матери Св. Саве знамо свега неколико речи, 
да се зваше Ана и да је у монаштву названа 
Анастазија.
  О оцу Св. Саве, Стефану Немањи, међутим, 
знамо много и не само оно што је забележила 
историја, што је сачувало народно предање, већ и 
оно што су, срдачно и тужно, записали његови 
синови, први биографи уопште у нашем народу.
  Отац Стефана Немање, жупан Рашке, био је у 
избеглиштву, у Зети, када му се родио син Не-
мања. По писању византијског цара, историчара, 
Порфирогенита, чини се да је породица рашких 
жупана била у сродству са породицом владара у 
Зети, свакако још из прапостојбине Јужних 
Словена.
   Стефан Немања родио се у ондашњој Рибници, 
данашњој Подгорици.
   Његово име има пун, мистични, средњевековни 
сјај, оно је библијско: Нааман. То име дуго није 
било протумачено у нас, ма да је већ у то доба, 
иако ретко, било познато у Приморју, код 
хрватских, властеоских породица на Велебиту, 
па и у Грка и у Латина.
  На иранској висоравни означавао је корен те 
речи поштовање и обожавање, а наша роман-
тична историографија тачно га је наслутила, и 
ако га није протумачила. У основи својој значи 
слику немани.
  „У земљи тој су латински јереји – пише у 
Немањиној биографији његов син, краљ Прво-
венчани – те се по вољи Божијој удостоји да у 
храму том прими латинско крштење. А кад се 
вратио отац његов у столно место, опет се 
удостоји да прими друго крштење из руку 
светитеља и архијереја усред српске земље, у 
храму светих и свеславних и врховних апостола 
Петра и Павла.“
  Манастир тај беше православна црква, у 
близини Раса.

  Немања се међу својом браћом, врло млад, 
истакао својом оданошћу цркви и свештенству, 
својим задужбинама, дизањем цркава. У Топ-
лици, на ушћу реке Косаонице, сазидао је храм 
пресвете Богородице и предаде га својој жени 
Ани, да се о њему стара. Његов биограф, син 
његов краљ Првовенчани, каже, да је због дизања 
осталих манастира између њега и његове браће 
дошло до сукоба. Нема сумње да је Немања, врло 
рано, схватио моћ и значај цркве и свештенства, 
скоро свемоћних, у Средњем веку.
   Најстарији брат Немање истиче се у биографи-
ји као његов главни противник. Страхујући за 
власт над српском земљом, он је дозвао себи 
Немању и, како краљ Првовенчани прича, 
ухватио га и оковао му руке и ноге и вргао га у 
пећину камениту „као што некада браћа вргоше у 
ров прекрасног Јосифа.“
   Ускоро, међутим, Немања се појави, слободан, 
у оном крају земље којим је владао. Војник 
непобедни, Ђорђе, страстотрпац и мученик 
Христов – каже Првовенчани – спасао је ропства 
свога миљеника, а Немања „ни мало не задоцнев“ 
поче зидати храм светога и преславнога и 
великога мученика Христова.
   То су били Ђурђеви Ступови, манастир у Раш-
кој. Браћа Немањина, како биограф прича, 
најмише војнике, Франке и Турке и друге народе, 
и пођоше на земљу Немањину. Он им се супро-
тстави на Косову, код места по имену Пантин. 
Пред битку „подигав очи и руке своје к небу“, 
вапијаше из дубине срца, опет, своме заштит-
нику, великомученику Ђорђу: „Успротиви се 
онима који се боре са мном. Узми оружје и штит и 
стани на помоћ мени! Затвори пут онима који ме 
гоне. Реци души мојој: спасење твоје ја сам“. И 
узев крст и копље иђаше на супрот непри-
јатељима.
  Под градом Звечаном, прича краљ Првовенча-
ни,  његовој војсци свети Ђорђе јавио се у војнич-
ком оделу: „Ја сам слуга Христов, Ђорђе, који 
идем на помоћ господину твојему да победим не-
пријатеље његове“ .


