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СЕПТЕМБАР 

2.9.2019. – Први дан нове школске године протекао је у свечаној атмосфери. Након 

поздравне добродошлице ученицима и радницима школе, директор Соња Поповић је 

традиционално угостила председника Општине Коцељеве, господина Душана Илинчића. 

Заједно су посетили ученике и учитеље првог разреда, пожелели им добродошлицу и 

поделили им пригодне поклоне. 

 



 



 

2.9.2019. – Поводом обележавања 180-годишњице Општине Коцељева, професор историје, 

Дубравка Пауновић, одржала је јавни час ученицима 8. разреда у Коцељеви. 

 

 

2.9.2019. – Реализован први део пројекта,,Наш ковчежић с благом“. Реализатори су били 

ученици и учитељи првог разреда из Каменице, Љутица и Доњег Црниљева. 

 

 



 

3.9.2019. - Поводом обележавања 180-годишњице Општине Коцељева, професор историје, 

Дубравка Пауновић, одржала је јавни час ученицима 8. разреда у Свилеуви. 

 

11.9.2019. - У просторијама наше школе обележен је Светски дан писмености. Реализатори, 

професор српског језика Јасмина Ивановић и наставник ликовне културе Весна Поповић су 

кроз радионице и приче о животу и делу Вука Стефановића Караџића представиле почетке 

развоја српског писма и писмености. Чланови ликовне секције су узели учешће у прављењу 

честитки првацима за учлањење у библиотеку ,,Јанко Веселиновић". Ученици петог разреда 

представили су своје песмице писане из захвалности Вуку за све оно чиме се поносимо 

данас. 

 

 

 

 



16.9.2019. – Поводом  Светског дана прве помоћи, у матичној школи одржан је јавни час. 

Реализатори су били ученици 7-3 одељења, др Весна Поповић из Дома здравља ,,Даринка 

Лукић" и представници Црвеног крста. 

 

 

 

18.9.2019. – Организовано је постављање ученичких радова поводом Фестивала зимнице. 

 

 

 

 

 



19.9.2019. – Ученици сликовне секције и наставница Весна Поповић осликавали су стазе у 

парку поводом Фестивала зимнице. 

 

 

26.9.2019. – У осморазредним одељењима у Коцељеви и Драгињу пригодним активностима 

обележен Европски дан језика са циљем да се укаже на значај језика, њиховог очувања и 

неговања језика и традиције. На овај начин, ученици се подстичу да изучавају и користе 

стране језике како у школи, тако и ван ње. 

Коцељева 

,,Када кажем немачки мислим на...“ 



 

Драгиње 

   

 



 

27.9.2019. – У Доњем Црниљеву обележен Европски дан језика. 

 

 

 

 

27-28.9.2019. – 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 

својим учешћем дали велики допринос. Почасни гост био је министар МПНТР Младен 

Шарчевић који је похвалио организаторе и учеснике манифестације. Донаторима Зорану и 

Зорици Максимовић који су у потпуности реновирали школу у Зуквама уручена је 

Захвалница. 



 

   

     



   

   

 ОКТОБАР 

4.10.2019. – У издвојеним одељењима одржан јесењи крос. 

   



7.10.2019. – Отворена Дечија недеља композицијама у извођењу хора ,,Лира“ и одломцима 

из Конвенције о правима детета. 

   

8.10.2019. - Одржано  је тестирање талентованих ученика 7. разреда у организацији 

Регионалног центра за таленте –Лозница. Учествовало је  ученика из свих осморазредних 

одељења наше школе. 

   

8.10.2019. –У оквиру Дечије недеље организован је спортски дан.  

   



9.10.2019. – У оквиру Дечије недеље, ученици млађих разреда рецитовали су своје ауторске 

песме. 

   

 

9.10.2019. – У спортској сали у Коцељеви одржано је Општинско такмичење из стоног 

тениса. Екипа из Доњег Црниљева заузела је 1. место, екипа из Каменице 2., а екипа из 

Коцељеве 3. место. 

 

10.10.2019. – Учитељица Биљана Мићић одржала је угледни дигитални час ,,Празници и 

обичаји“ са ученицима првог разреда из Каменице, Доњег Црниљева и Љутица. 

 

   



 

10.10.2019. – У Драгињу је поводом обележавања 180.година Општине Коцељева одржан 

јавни час у релизацији професора Далиборке Марић, Марије Максимовић, Драгице Андрић 

и васпитача  Данијеле Анђелић. 

   

   



10.10.2019. – У оквиру Дечије недеље, ученици старијих разреда рецитовали су своје 

ауторске песме. 

 

 

11.10.2019. – Завршена је Дечија недеља поделом награда и загрљајима као и пријемом 

ученика код председника Општине Душана Илинчића. 

 

   



 

 

 

12.10.2019. – У ИО Свилеува одржан је округли сто на тему ,,Школство Општине Коцељева 

кроз векове“ у оквиру обележавања 180 година постојања Општине Коцељева, у организацији наше 

школе. У разговору  су учествовали: Др Момчило Исић, научни сарадник у Институту за новију 

историју Србије,  Јордан Станојчић, професор руског језика, Миленко Марковић, професор српског 

језика“, Драган Ђермановић, романописац, Верољуб Бабић, главни и одговорни уредник 

,,Коцељевачких новости“ и  Немања Протић, професор историје. 

 

   

 

 



12.10.2019. – Обележен Дан школе у ИО Доње Црниљево. 

   

 

17.10.2019. – У школи у Коцељеви одржан је јесењи крос у оквиру ,,Трке за срећније детињство“ у 

сарадњи са Црвеним крстом и Домом здравља. 

 

   

24.10.2019. – На Међународном београдском сајму књига представљен  је Лексикон 1000 стваралаца 

у предуниверзитетском образовању Србије, у коме је представљен и Миленко Марковић, професор 

српског језика у нашој школи. Руководство и неколицина колега подржали су нашег драгог 

наставника. 



   

29.10.2019.- У 1-2 одељењу у Коцељеви одржана је радионица ,,Безбедност деце у саобраћају“ у 

сарадњи са Црвеним крстом Коцељева. 

29.10.2019.- Професори историје Далиборка Марић, Дубравка Пауновић и Немања Протић одржали 

су такмичење о Немањићима. 

29.10.2019.- На позив турског амбасадора, хор ,,Лира" је наступио на свечаности обележавања 96-те 

годишњице Дана државности Републике Турске, у Београду. Својим сјајним наступом су још једном 

доказали зашто су били део церемоније. Сарадња ће се настављати и продубљивати и у будућем 

периоду. Еминентне личности из политичког, културног и јавног живота, међу којима је и министар 

просвете Младен Шарчевић, салвом одушевљења поздравили су наступ нашег хора.  

 

 



 

30.10.2019.- Ученици 8. разреда из Коцељеве посетили су Завичајни музеј где су им професор 

Дубравка Пауновић и кустос Зоран Живановић одржали час историје. 

 

 

 

 



НОВЕМБАР 

1.11.2019.- У просторијама школе у Коцељеви одржан је Општинки квиз у организацији 

Друштва математичара Србије и под покровитељством компаније ,,Раух“ Коцељева. 

Ученици су били подељени у две категорије: од првог до четвртог и од петог до осмог 

разреда. У обе категорије учествовале  су по четири екипе. У млађој категорији победник је 

екипа ,,Коцељева2“, у старијој екипа ,,Драгиње“. 

   

7.11.2019.- Одржано школско такмичење из математике у свим ИО и матичној школи.  

7.11.2019.- У ИО Драгиње, одржан је Тематски дан поводом предстојећег празника Дана 

примирја у Првом светском рату. Учествовали су ученици млађих и старијих разреда, као и 

предшколци. Ученици млађих разреда су направили летке – календаре са државним и 

верским празницима. Летке су заједно са предшколцима делили пролазницима и на тај 

начин едуковали своју локалну заједницу. У старијим разредима ученици су, 

крозмеђупредметно повезивање (историја, српски језик, енглески језик, хемија, физика) 

учили су о Првом светском рату, како се обележава Дан примирја у Србији и у Уједињеном 

Краљевству, о књижевницима и делима насталим током овог периода, оружју и начину 

израде оружја. Евалуација на крају дана је показала да су ученици усвојили нова знања и да 

им се допао овакав начин рада. 

   



 

8.11.2019. – Отворена реконструисана школа у ИО Љутице. 

 

   

 

8.11.2019. – Обележен Дан просветних радника прославом у школи. 

   

 

13.11.2019. – У школи у Коцељеви одржана је подршка Пројекту 2000 дигиталних учионица 

за све наставнике који су учествовали у пројекту. 

15.11.2019. – У Амфитеатру Средње школе Коцељева одржано је Вече афоризама, хумора и 

народног стваралаштва поводом 180 година постојања Општине Коцељева. Домаћини 

вечери били су професори Миленко Марковић и Верољуб Бабић и романописац Драган 

Ђермановић. 



 

 

 

19.11.2019. - Волонтери Црвеног крста одржали  радионицу у 1/2 одељењу у Коцељеви 

,,Безбедност деце у саобраћају“. 

   

19.11.2019. – Учитељица Данијела Вучинић одржала је угледни час у комбинованом 

одељењу у Брдарици „ Сабирање - сабирци и збир“ и „Учимо штампана слова латинице К, М, Т“. 

20.11. 2019. – Учитељ Ненад Миловановић одржао је угледни час у комбинованом одељењу 

у Брдарици „Одузимање десетица од троцифреног броја“- обрада и „Никола Тесла – чаробњак који 

је осветлио свет“. 

20.11. 2019. – Екипа РТС-а снимила прилог о реновираној школи у Љутицама за Јутарњи 

програм. 



21.11.2019. – Екипа ТВ ,,Пинка“ снимила прилог о школи у Коцељеви. 

22.11.2019. – Око сто ученика наше школе у пратњи професора физичког и здравственог 

васпитања, Силване Јовић, Александра Станојчића и Ненада Ранковића, посетили су Сајам 

спорта у Београду. 

 

   

 

23.11.2019. - У нашој школи одржани су семинари: Улога, значај и задаци одељењског 

старешине у васпитно-образовном раду и Програм позитивног понашања у школи. 

Стручном усавршавању присуствовало је 60 радника наше школе. 

 

   

26.11.2019. – У школи у Коцељеви одржано Општиско такмичење у футсалу. Прво место 

освојиле су мушка екипа из Коцељеве и женска из Доњег Црниљева. 



26.11.2019. – У Свилеуви је професор историје, Дубравка Пауновић одржала јавни час 

поводом 180 година Општине Коцељева на тему ,,Ваздушни мост у Свилеуви“. 

   

 

27.11.2019. – Екипа РТС-а направила је за емисију Србија данас прилог о изградњи 

фискултурних сала у Каменици и Доњем Црниљеву. 

 

29.11.2019. – Свечани испраћај колегинице Мирјане Лазаревић у пензију. 

 

   

 

 



30.11.2019. – У школи у Коцељеви одржан је семинар ,,Комуникацијом до успешне сарадње 

у школи“ на ком су присуствовала 33 радника наше школе. 

   

 

ДЕЦЕМБАР 

2.12.2019. – Волонтери Црвеног крста одржали  радионицу у 1/1 одељењу у Коцељеви 

,,Безбедност деце у саобраћају“. 

 

   

 

 



3.12.2019. –У Крупњу одржано Окружно такмичење у футсалу. И мушкаи женска екипа 

освојиле су четврто место. 

 

   

 

3.12.2019. – У школи у Коцељеви одржан је онлајн квиз ,,О Немањићима“. 

 

   

 



3.12.2019. – У осмом разреду је у организацији Црвеног крста и Дома здравља одржано 

предавање поводом Светског дана  борбе против ХИВ-а. 

 

   

 

6.12.2019. – Осамдесет осам ученика и пет наставника посетили су Фестивал науке у 

Београду. 

   

7.12.2019. – У школи у Коцељеви одржано је Општинско такмичење из математике. 

10.12.2019. – У осмим разредима у Коцељеви одржана је радионица поводом Светског дана 

толеранције. 



10.12.2019. – 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 и интеграцију наставних садржаја на опште 

задовољство ученика и наставника који су посматрали час. 

 

   

 

10.12.2019. – У школи у Доњем Црниљеву Црвени крст и Дом здравља одржали су 

предавање „Превенција против наркоманије“. 

     



 

13.12.2019. - 16 ученика наше школе, две групе млађег и две групе старијег узраста, 

учествовале су на Регионалном нивоу Рауховог математичког квиза у Шапцу. Екипа 

,,Коцељева1", млађи узраст, (Милица Јовановић 1/1, Коста Живановић 2/1, Лазар Перић 3/1 

и Тамара Панић 4/1), освојили су треће место. Екипа ,,Коцељева", старији узраст, (Марија 

Недић 5/1, Павле Мандић 6/1 , Никола Којадиновић 7/3 и Урош Тодоровић 8/2), освојили су 

такође треће место.  

 

   



16.12.2019. – У Драгињу је у оквиру пројектне наставе одржан угледни час ,,Израда 

новогодишњих украса“ у реализацији учитељица Слободанке Илић и Драгице Андрић и 

ученика 2/4 и 1/5 одељења. 

 

   

 

17.12.2019. – Свечани испраћај колегинице Вере Ралић у пензију. 

 

   



 

 

20.12.2019. –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. 

 

   

 

 

 



24.12.2019.- Ученици млађих разреда наше школе су уживали у ,,Новогодишњој представи" 

у извођењу позориша ,,Талија" из Београда. 

   

24.12.2019.- У сали Дома културе у Коцељеви одржан је Хуманитарни 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 бајке ,,Снежана и седам 

патуљака" коју су извели на енглеском језику.  

   

   



 

24.12.2019.- У оквиру обележавања 180 година Општине Коцељева,  у сали Пореске и 

Геодетске управе , одржана је трибина "Коцељевачке приче" у којима су учествовали 

представници Спортског савеза, професор и публициста Верољуб Бабић, писац и правник 

Драган Ђермановић - Ђеле, професор и писац Миленко Марковић, археолог, виши кустос и 

писац Зоран А. Живановић, представници Библиотеке.  

 

25.12.2019.- Учитељица Бранка Лукић је у првом разреду одржала пројектну наставу на 

тему ,,Које празнике славимо“.  

 

26.12.2019.- Учитељ Драгутин Лукић у првом разреду одржао пројектну наставу на тему 

,,Које празнике славимо“. 

 

25.12.2019.- Учитељица Милка Будаковић  је одржала угледни час ,,Украсимо учионицу 

Новогодишњим радовима“ у 3/5 одељењу.  

 

26.12.2019. – У Драгињу је одржан тематски дан ,,У сусрет Новој години“  у реализацији 

учитељице Марине Тодоровић, наставника енглеског језика Катарине Андрић и ученика 4/4 

одељења. 

 

   

 



26.12.2019. – У Драгињу је одржан тематски дан ,,У сусрет Новој години“  у реализацији 

учитеља Павла Алексића и ученика 4/5 одељења. 

 

   

 

26.12.2019.- У Драгињу је одржан Новогодишњи квиз у реализацији Далиборке Марић, 

Ане Плећић, Ненада Ранковића, Биљане Андрић, Бојане Мировић и Иване Павловић. 

 

   

 



 

26.12.2019.- У Свилеуви је одржан јавни час „ Новогодишња приредба са квизом“ у 

реализацији наставика Даниеле Михаиловић, Љубице Софронић, Дубравке Пауновић, 

Милене  Вулетић, Весне Којић и Томислава Живановића . 

   

 

27.12.2019. – У оквиру тематске недеље ,,Нова година куца на врата“ у ИО Доње Црниљево, 

учитељица Биљана Мићић и учитељ Бранко Софранић одржали су радионицу са 

родитељима ,,Израда новогодишњег накита“. 

 

   



27.12.2019. - Учитељица Валентина Адамовић и ученици првог разреда који похађају 

продужени боравак, испратили су стару годину богато осмишљеним новогодишњим 

програмом. 

   

27.12.2019. – Учитељица Мира Митровић је са својим ученицима у ИО Дружетић одржала 

Новогодишњу приредбу. 

   

27.12.2019. – У Брдарици су учитељи Ненад Миловановић и Данијела Вучинић одржали 

тематски дан „У сусрет Новој години“. 

27.12.2019. – Учитељица Славица Софранић је са својим ученицима у ИО Баталаге одржала 

угледни час „Новогодишње жеље“. 



27.12.2019. – Изашло ,,Тамнавско звонце“. 

31.12.2019. – Школски хор ,,Лира“ и професор Иван Марковић у Новогодишњој 

,,Шареници“ на РТС-у. 

   

 

ЈАНУАР 

16.1.2020. – У Свилеуви је одржан тематски дан „ Светосавље у науци, култури, историји и 

књижевности“ у рализацији наставника Даниеле Михаиловић, Љубице Софронић, Дубравке 

Пауновић и Милене  Вулетић. 

17.1.2020. - Основна школа ”Мића Станојловић” Коцељева, била је домаћин републичког 

нивоа Рауховог математичког квиза за ученике основних школа. У нашој школи надметали 

су се најбољи млади математичари из 9 српских основних школа: ”Бранко Радичевић” и 

Лаза Костић” из Београда, ”Иван Гундулић”из Новог Сада”, ”Андра Савчић”из Ваљева, 

”Душан Радовић” из Ниша, ”Станислав Сремчевић”из Крагујевца”, ”Доситеј Обрадовић” из 

Сомбора, ”Николај Велимировић” из Шапца”, ”Вук Караџић” из Лесковца и ”Станислав 

Сремчевић”из Крагујевца. Компанија ”Раух Србија” је од пре 2 године генерални спонзор 

овог квиза и побринула се за освежење и награде свим учесницима. 

У име организатора Друштва математичара Србије, такмичарима се обратио проф.Војислав 

Андрић, поред кога су у жирију били и проф. Мирјана Станисављевић и проф.Срђан 

Стефановић, као председник жирија. Такмичење се одвијало у два дела: најпре су се у 

решавању задатака надметали ученици од 1. до 4. разреда, а након тога њихови старији 

другари. У конкуренцији нижих разреда београдски основци су убедљиво победили 

сакупивши 124 бода , Новосађани су освојили 76, Нишлије 72 , мали Ваљевци су били 

четврти са 54 бода, а Крагујевчани пети са 49 бодова. 

Много већу неизвесност донело је такмичење виших разреда, а утисак је и да су задаци 

били тешки с обзиром на ограничено време за размишање од 2-3 минута. На крају 

регуларног дела екипе из Шапца и Крагујевца имале су исти број бодова, по 72. На трећем 

месту су били основци из Београда са 40, на четвртом Лесковчани са 20, а на петом 

Сомборци са 15 бодова. Победника су одлучила резервна питања. На првом су обе екипе 



дале погрешан одговор, а друго питање су мали Шапчани решили за мање од минут и 

заузели прво место. 

Наша школа је по први пут била домаћин једне републичке манифестације овог нивоа, а 

судећи по јединственом утиску свих гостију постављени задатак смо успешно решили. 

Друштво математичара Србије доделило нам је захвалницу и златну медаљу за успешну 

реализацију Квиза. Захвалнице су добили и Општина Коцељева и компанија ,,Раух Србија“. 

За све учеснике школа је организовала посету фабрици Раух и Завичајном музеју Коцељеве 

, која је прошле године прославила 180 година постојања Општине. 

 

   

 



24.1.2020.- У Дружетићу је одржан тематски дан "Свети Сава, мудра глава ". Реализатори - 

учитељица Мира Митровић и lll/3 и lV/3 одељење. 

 

 

 

24.1.2020.- У Свилеуви је учитељица Весна Којић одржала угледни час „Свети Сава у 

причи“. 

 

24.1.2020.- Учитељица Снежана Ђурђевић и ученици школе у Љутицама прославили су 

школску славу пригодним програмом. 

 

   

 

 



26.1.2020.- У Средњој школи одржана је Светосавска академија на којој су учествовали и 

ученици наше школе. Одељење 5/2 и професор Јасмина Ивановић извели су драмски комад 

о Светом Сави, а чланови школског хора „Лира“ под руководством професора Ивана 

Марковића побринули су се за музички део. 

 

   

 

27.1.2020.- Светосавска свечаност одржана је у ИО Драгиње и ИО Брдарица. 

 

   

 



27.1.2020.- Светосавска свечаност одржана је у Доњем Црниљеву. 

 

   

27.1.2020.- Прослава Савиндана у Баталагама. 

 

   

 

27.1.2020.-  Прослава Светог Саве у Свилеуви. 

27.1.2020.- У школи у Коцељеви свечано је обележена школска слава Свети Сава. Том 

приликом награђени су ученици за најуспешније ликовне и литерарне радове на тему 

,,Свети Сава", ученици који су учествовали на такмичењима републичког нивоа и чланови 

школског хора ,,Лира". 

Први пут ове године установљена је Светосавска похвалница за наставнике у категоријама: 

- Рад на подизању угледа и афирмацији школе (Миленко Марковић, Иван Марковић, Весна 

Ераковић, Радмила Пимић); 

- Припремање ученика, учешће и постигнути резултати на Републичком такмичењу 

(Татјана Јеремић, Биљана Мићић, Невена Николић); 

- Рад и учешће у организовању манифестација, активности, односно укупном друштвеном 

животу школе на локалном нивоу (Весна Поповић, Верољуб Бабић). 



   

 

31.1.2020.- Поводом Националног дана борбе против дуванског дима др Емилија Лазаревић 

из Дома здравља Коцељева је у сарадњи са Црвеним крстом Коцељева одржала предавање. 

 

   

 

ФЕБРУАР 

22.2.2020.- Одржано Општинско такмичење из руског језика. 

23.2.2020.- Одржано Општинско такмичење из енглеског језика и физике. 



26.2.2020.- Ученици првог разреда из Каменице и Доњег Црниљева и ученици трећег 

разреда из Каменице са учитељицом Биљаном Мићић одржали су јавни час - Дан 

ружичастих мајица 26.2.2020. године поводом Међународног дана превенције вршњачког 

насиља. 

   

28.2.2020. – Поводом обележавања Националног дана књиге, ученици школе у Коцељеви 

реализовали су акцију „Читајмо гласно“ са школским библиотекаром Маријом Павловић 

Радосављевић. 

   

 



МАРТ 

1.3.2020. -  У недељу су у матичној школи одржана Општинска такмичења из хемије и ТИТ. 

6.3.2020. – У школи у Коцељеви организована је продајна изложба ученичких и 

родитељских радова, ученика 1-2 одељења и учитељице Бранке Лукић, поводом 8. марта 

под називом „Драги ликови“. 

   

   

 


