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СЕПТЕМБАР 

1.9.2020. – Свечани пријем првака. 

8.9.2020. - Зорица и Зоран Максимовић из Београда, након комплетног реновирања школе и 

изградње спортских терена у Зуквама 2018.године, наставили су да помажу школовање деце 

из овог нашег села.  За ову школску годину свим ученицима су обезбедили комплет књига и 

компјутер за школу, а књижара „Интегра“  је ученицима даровала ранце. Општинска управа  

је обезбедила средства за поправку крова па се надамо се да је ова школа са својим 

донаторима  добар пример  за оживљавање и опстанак села. 

   

 

9-10.9.2020. - Директор наше школе 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. 

   



   

   

   



   

  

 

 

 



8.9.2020. – Професор српског језика Татјана Јеремић обележила  је Светски дан писмености 

презентацијом коју је осмислила са ученицима 8. разреда Аном Недић и Немањом Поповићем. 

 

22.9.2020. - Учитељица Биљана Мићић и Драгица Тадић и ученици млађих разреда из  ИО 

Каменица осмислиле су полигон - У сусрет Дечјој недељи. 

   

 

25.9.2020. – Волонтери Црвеног крста су у 1. разреду на часу ЧОС-а одржали радионицу 

„Безбедност деце у саобраћају“. 



30.9.2020. - Свечани испраћај колегинице Вере Павловић  у пензију. 

   

   

 

 

 

ОКТОБАР 



- Започела обука наставника од јавног значаја под називом „Школе за 21.век“ у организацији 

Британске владе. Обуку похађа 8 наставника. 

1.10.2020. – Одржано школско тамкичење у стоном-тенису. 

5.10.2020. - Отворена Дечија недеља представљањем циљева Програма активности Дечје 

недеље у контексту Године солиданости и сарадње коју је прогласила Влада Републике 

Србије  у циљу подизања свести о важности континуираног ангажовања на унапређењу 

солидарности и сарадње као облика потпоре међу свим друштвеним субјектима. 

7.10.2020. - На акредитованом стручном скупу (вебинару) у организацији ЗУОВ-а под називом 

,,Лет кроз дигитални свет“ у трајању од 2 сата, присуствовало је 18 наставника наше школе. 

7.10.2020.- У оквиру Дечје недеље, под слоганом „Дечја срећа“, ученици и учитељице Драгица 

Тадић и Биљана Мићић из ИО Каменица су са децом осликавале стазе. 

   

7.10.2020.- У оквиру Дечје недеље, под слоганом „Подељена срећа, два пута већа“, ученици и 

учитељица Мира Митровић из ИО Дружетић је са децом направила пано. 

. 



- Семинар под називом ,, Обука наставника информатике и рачунарства за примену уређаја 

Микробит у оквиру теме Пројектни задатак  у седмом и осмом разреду основног образовања и 

васпитања“ у трајању од 16 сати, похађала су два наставника информатике. 

 

- Наставница српског језика Татјана Јеремић и учитељица и педагошки саветник Весна    

Ераковић, учествовале су у снимању часова за емитовање на ТВ-у. Колегиница Весна 

Ераковић, педагошки саветник, делегирана је од стране ШУ Ваљево за супервизију 

презентација, које припрема наставник, а у циљу осигурања квалитета наставе. Припремљене 

презентације наставници су достављали супервизору електронским путем на корекцију и 

давање сагласности, одобрења за снимање часова из свих предмета за четврти разред, за 

период 11., 12. и 13. седмица месеца новембра. Супервизија је вршена по  Упутству за 

припрему и снимање часова наставе и  Плану снимања часова са наставним јединицама за ОШ 

за месец новембар 2020. године ( 11., 12. и 13. седмица) достављеним од стране ШУ Ваљево; 

 

- Под покровитељством МПНТР и Европске уније, у оквиру пројекта Квалитетно образовање 

за све, одржан је онлајн семинар под називом ,,Смањење стреса у случајевима миграција“  . 

Обука је трајала три недеље  и похађало ју је 6 колега наше школе. 

 

- Чланови литерарне секције наше школе, под вођством наставнице Татјане Јеремић су 

учествовали на конкурсима: „Прошетај мојом улицом“ и "Зашто волим Србију?", који је 

расписао хуманитарни тим Дечије недеље у организацији Хуманитарне организације Дечје 

срце, а ученици Анђела Максимовић и Никола Милошевић су добили захвалнице. У току је и 

конкурс „Верујете да је добро јаче од зла“. 

 

8.10.2020. – Поводом Дечје недеље и Дана школе организован је литерарно-ликовни конкурс 

на тему "Наша школа, наша ода радости". Чланови Тима "Квалитетно образовање за све" су 

заједно са професором музичке културе Иваном Марковићем који је иницијатор и председник 

комисије, изабрали најлепше литерарне и ликовне радове у старијем и млађем узрасту.  

На текст најуспешније и најкреативније песме коју је написала Анђела Максимовић, ученица 

6/2 одељења из Коцељеве, биће искомпонована мелодија коју ће извести вокални солисти уз 

пратњу школског хора "Лира". Песма ће постати Химна школе. 

НАША ДЕЦА СУ НАША ОДА РАДОСТИ! 

   



   

 

8.10.2020. – Професор српског језика Татјана Јеремић, одржала је угледни час на тему "Квиз-

Игром до знања " са ученицима 6/2 одељења у Коцељеви. 

   

 

8.10.2020. – Пројекат „Корона шта је то?“ ученика  2/7 и 4/6  ИО Каменица и учитељице 

Биљане Мићић. 



   

9.10.2020. – Професор српског језика Татјана Јеремић одржала је час у библиотеци читајући са 

ученицима најлепше саставе на тему "Зашто волим Србију?". 

   

 

 

 

9.10.2020. - Професор физичког васпитања Милан Михаиловић у ИО Каменица одржао је 

јавни час на коме је врхунски спортиста и професор физичког васпитања Раде Павловић, 

говорио о значају спорта. 



   

12.10.2020. – Александар Аца Јевтић, професионални фудбалер, био је гост на јавном часу 

професора Милана Михаиловића у ИО Доње Црниљево. 

   

12.10.2020. - Због специфичност услова у којима радимо, Дан наше школе је обележен без 

гостију и културно-уметничког програма, у матичној школи и свим издвојеним одељењима. 

На првом часу је прочитан пригодан текст о историјату и школи данас, а након тога су 

додељене дипломе и поклони ученицима, учесницима литерарно-ликовног конкурса "Наша 

школа, наша ода радости", захваљујући којима смо добили Химну школе. Иницијативу је 

покренуо наставник музичке културе и педагошки саветник Иван Марковић који је 

компоновао мелодију за текст, а када епидемиолошка ситуација дозволи, химну ће извести 

наш хор „Лира“. 

Ликовни радови: 



1. место (старији узраст) 

Нађа Тодоровић, 6/2 Коцељева 

2. место (старији узраст) 

Адриана Бајић, 7/4 Драгиње 

3. место (старији узраст) 

Катарина Павличевић, 5/2 Коцељева 

1. место (млађи узраст) 

Ђорђе Ивановић, 2/5 Драгиње 

2. место (млађи узраст) 

Николина Терзић, 4/2 Коцељева 

3. место (млађи узраст) 

Ненад Михајловић, 2/5 Драгиње 

Литерарни радови: 

ПОБЕДНИЧКА ПЕСМА 

(БУДУЋА ХИМНА) 

1.место (старији узраст) 

Анђела Максимовић, 6/2 Коцељева 

2. место (старији узраст) 

Никола Милошевић, 8/1 Коцељева 

3. место (старији узраст) 

Слађана Тадић, 7/2 Коцељева 

1. место (млађи узраст) 

Николина Терзић, 4/2 Коцељева 

2. место (млађи узраст) 

Анђела Лазаревић, 4/1 Коцељева 

3. место (млађи узраст) 

Константин Бабовић, 4/1 Коцељева 

 

   

https://www.facebook.com/291424885102614/photos/pcb.716735139238251/716732959238469/?type=3&theater
https://www.facebook.com/291424885102614/photos/pcb.716735139238251/716732959238469/?type=3&theater


   

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/291424885102614/photos/pcb.716735139238251/716734665904965/?type=3&theater
https://www.facebook.com/291424885102614/photos/pcb.716735139238251/716734665904965/?type=3&theater
https://www.facebook.com/291424885102614/photos/pcb.716735139238251/716734189238346/?type=3&theater
https://www.facebook.com/291424885102614/photos/pcb.716735139238251/716734189238346/?type=3&theater
https://www.facebook.com/291424885102614/photos/pcb.716735139238251/716733769238388/?type=3&theater
https://www.facebook.com/291424885102614/photos/pcb.716735139238251/716733769238388/?type=3&theater


 

13.10.2020. -Пројекат „Корона шта је то?“ ученика  2/7 и 4/6  ИО Каменица и учитељице 

Биљане Мићић.  

 

 
 

14.10.2020. – На окружном такмичењу из атлетике које је одржано на Градском стадиону у 

Шапцу, ученици наше школе освојили су две златне, две сребрне и две бронзане медаље. 

 

 



 

16.10.2020. – Компанија „Раух“ Коцељева донирала је учешће шест наших ученика у ШЗММ 

„Диофант“. У договору са учитељима 3. и 4. разреда и наставницима математике, али и 

досадашњим постигнућима ученика, одабрани су: Коста Живановић 3/1, Николина Терзић 4/2, 

Матеја Бојић 5/1, Јован Владисављевић 6/4, Марко Ђурић 7/2 и Никола Којадиновић 8/3. 

 

 

23.10.2020. – На окружном такмичењу из стоног тениса на ком су учествовала четири ученика, 

ученица 7/6 одељења из Доњег Црниљева Милица Васић освојила је 3. место појединачно. 

 

 

 НОВЕМБАР 

 

4.11.2020. – Представници ИК „Клет“, „Логос“ и „Фреска“, Анђелија Јовић и Илија Ћосовић, 

одржали су обуку за наставнике и учитеље, учеснике пројекта „2000 дигиталних учионица“.  

   

 

6.11.2020. – У свим школа први час посвећен је сећању на лик и дело Вука Стефановића 

Караџића. На тај начин обележен је и Дан просветних радника, 8.11. 



   

 

6.11.2020. – Тематски дан ,, Вук и азбука", одржан је у ИО Драгиње. Ученици 2/5 одељења и 

учитељица Драгица Андрић су дан посветили нашем великану Вуку Стефановићу Караџићу. 

   

 

10.11.2020.- Јавни час посвећен Дану примирја у Првом светском рату, одржан је у ИО 

Драгиње и ИО Брдарица. Наставници наше школе Далиборка Марић, Марко Николић, 

Марина Тодоровић, Драгица Андрић, Слободанка Илић и Милка Будаковић и Драгана Ђурић 

су заједно са ученицима припремили и реализовали активности посвећене овом великом 

празнику. 



   

- На иницијативу учитељице Драгане Ђурић, а у сарадњи са Црвеним крстом у Коцељеви, 

одржан је огледни час на тему превенције трговином децом и људима, односно радионица на 

тему ,,Чувај се и ти“, која је реализована онлајн. У радионици су учествовали ученици 

комбинованог 2/6 и 3/5 одељења ИО Брдарице, ученици 1/4 , 2/5, 3/4 и 4/5 одељења  и 

учитељице Марина Тодоровић, Драгица Андрић, Слободанка Илић и Милка Будаковић - ИО 

Драгиње, ученици комбинованих одељења 1/5, 2/7 , 3/6 , и 4/6  и учитељице Биљана Мићић и 

Драгица Тадић -  ИО Каменица, као и ученици и учитељица 4/3 одељења Мира Митровић  у 

ИО Дружетић.  

11.11.2020.- Учитељица Биљана Мићић и ученици другог и четвртог разреда у ИО Каменица 

урадили су презентацију поводом Дана примирја у Првом светском рату. 

16.11.2020.- Пројектна настава: ,,Кућица за птице", 3/4 одељење и учитељица Слободанка Илић, ИО 

Драгиње. 

 

 



16.11.2020.- Поводом Међународног дана толеранције колегиница Биљана Мићић из ИО 

Каменица спремила је презентацију у оквиру школског пројекта Квалитетно образовање за 

све. 

17.11.2020.- Пројектна настава: ,, Јесен" , 3/4 одељење и учитељица Слободанка Илић, ИО 

Драгиње. 

   

17.11.2020.- Пројектна настава: ,,Мирише јесен", ,,Јесења Вила" - колаж од сувог лишћа. 

Одељење 2/5 и учитељица Драгица Андрић, ИО Драгиње. 

 

 

 

18.11.2020.- Пројекат "Јесења вила" учитељице Биљане Мићић и ученика 2/7 и 4/6 из ИО 

Каменица. 

 



    

28.11.2020. - Први пут је онлајн одржан 34. Сабор учитеља Србије у трајању од 4 сата коме је 

присуствовало 9 наставника. 

- Крајем новембра ученици МШ Коцељева и ИО Драгиње су учествовали на ликовном 

конкурсу Железница Србије под називом ,,Железница у очима детета“. Поштујући 

пропозиције конкурса, изабрано је 10 радова наших ученика. 

ДЕЦЕМБАР 

2.12.2020. - Наставници и стручни сарадници су присуствовали  акредитованом вебинару у 

организацији издавачке куће „Клет“ који је водила Зорица Томић, под називом ,,Типови 

интеракције – наставник као медијатор комуникације“. 

2.12.2020. – Наставница музичке културе Љубица Софронић одржала је у ИО Доње Црниљево 

угледни час на тему „Музика у Србији током 19. и 20. века“. 

3.12.2020.- Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, дефектолог  и педагог наше 

школе Данијела Јанковић и Весна Јевтић Ранковић урадиле изврсну презентацију која је 

приказана свим ученицима на часовима одељењског старешине. 



   

6.12.2020. - Поводомана рођења нашег великог песника Јована Јовановића Змаја, чланице 

библиотечке секције Лана Гајић и Миа Јанковић урадиле су презентацију и рад о Змајевом 

животу. 

   

8.12.2020. - Одржан је акредитовани вебинар који је водила др  Олга Хаџић под 

називом ,,Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима“. 

- Одржан је вебинар под називом ,,Дигитални алати и занати  - разредна настава“, а предавач 

је био Жолт Коња, али исто такав вебинар под истим називом, са истим предавачем, само 

намењен наставницима предметне наставе. 

10.12.2020.- Поводом Међународног дана људских права, у свим одељењима први час је 

посвећен поштовању људских и дечијих права обраћањем ученицима текстом  предложеним 

од МПНТР и линковима са онлајн материјалима. 

10.12.2020. - У сарадњи са организацијом Црвени крст Коцељева реализована је радионица 

под називом ,,Промоција хуманих вредности“ са ученицима од 1. до 4. разреда у ИО Драгиње 

и ИО Свилеува. 

15.12.2020. - Наставници ликовне и музичке културе, Весна Поповић и Иван Марковић су са 

ученицима 7. и 8. разреда урадили изврсне презентације на тему Барок у ликовној и музичкој 

уметности. 



 

15.12.2020. – Ученица 4. разреда из Дружетића Ана Обрадовић похваљена је и награђена 

књигом за учешће на 5. Међународном ликовном конкурсу „Деци на дар, нестварна ствар“. 

   

- Колега Цано Новалић, наставник руског језика, ове године је урадио евалуацију  уџбеника 

руског језика за издавачку кућу "Клет". 

16.12.2020.- Фондација Новак Ђоковић  обезбедила је свим ученицима првог разреда 

заштитна средства (гел за руке и маске). 

17.12.2020.- Спортски савез Шабац донирао је нашој школи спортске реквизите за спортске 

сале у ИО Каменица и ИО Доње Црниљево. 

17.12.2020. – Учитељица Гордана Пајић одржала је у ИО Доње Црниљево јавни час на тему 

„Новогодишње капе и маске - изложба“. 

17-20.12.2020. - Одржан је виртуелни, 14-ти по реду Фестивал науке. Ученици наше школе, 

који су годинама уназад посећивали ову манифестацију, и ове године су (потпуно бесплатно) 

на онлајн платформи www.festivalnauke.rs. пратили узбудљиве експерименте, занимљиве 



видео авантуре, забавне интерактивне игрице и низ других премијерних садржаја. Посебан 

кутак фестивала посвећен је пандемији Covid-19 због које фестивал и јесте организован у 

виртуелном окружењу. 

Због интересовања које је превазишло сва очекивања, сви садржаји биће доступни за 

истраживање наредних годину дана. 

 

 

24.12.2020.- Наша школа богатија је за још једно пријатељство и вредну донацију за 

фискултурне сале у Каменици и Доњем Црниљеву. Спортски савез Шабац донирао нам је 

вредну опрему, два коша, два гола, одбојкашку мрежу и четрдесет лопти за различите 

спортове. 

Желимо да изразимо најдубљу захвалност Координатору за школски спорт Шапца, Слободану 

Мијаиловићу и колеги, професору Милану Михаиловићу за ангажовање везано за донацију. 
 

   



25.12.2020.- Новогодишња честитка хора “Лира“ и професора Иван Марковића приказана је у 

Јутарњем програму на РТС-у. 

  

ЈАНУАР 

 

11.1.2021.- Тридесет наставника наше школе похађало је онлајн семинар „Чувајући природу, 

чувамо себе – еколошко васпитање деце“ ауторке Луције Тасић. 

24.1.2021.- Учитељица Весна Ераковић и ученици 4/2 одељења из Коцељеве урадили су 

презентацију на тему "Растко Немањић-Свети Сава". 

 

 

 

25.1.2021.- Учитељица Душица Ђорђић и ученици 1/1 одељења из Коцељеве урадили су 

презентацију на тему "Живот и дело Светог Саве". 



 

27.1.2021.- Ове године школска слава у матичној школи и свим издвојеним одељењима, обележена је 

примерено тренутној епидемиолошкој ситуацији, али и како традиција налаже, ломљењем колача. 

Упркос свему, а у складу са традицијом наше школе, нису изостале многобројне активности ученика и 

наставника везане за живот и дело највећег српског просветитеља. Најбољи литерарни и ликовни 

радови ученика похваљени су и награђени књигама, док је 6 радника школе добило Светосавску 

похвалницу у области: Рад на подизању угледа и афирмацији школе.  

   



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



  

 

 

 



   

 

28.1.2021.- Професори историје Дубравка Пауновић и српског језика Даниела Михаиловић 

одржали су у Свилеуви јавни час на тему „Историјски и културни значај лозе Немањића“. 



29.1.2021.- Професор српског језика Слободан Јаковљевић из ИО Каменица урадио је 

презентацију за ученике 6. разреда на тему „Предикатска реченица“. 

29.1.2021.- Професор историје Дубравка Пауновић одржала је угледни час у одељењу 6/1 у 

Коцељеви на тему „Држава Немањића од 12. до 13. века“ са акцентом на живот и дело Светог 

Саве. 

   

29.1.2021.- Професор историје Немања Протић одржао је угледни час у 6. разреду у ИО Доње 

Црниљево на тему „Србија у 12. и почетком 13. века“ са акцентом на живот и дело Светог 

Саве. 

    



29.1.2021.- На  6. литерарном конкурсу "Смешне песме и приче", ученик 8/1 одељења из 

Коцељеве Никола Милошевић,  уз менторску подршку Татјане Јеремић, професора српског 

језика, освојио је друго место.  

   

ФЕБРУАР 

5.2.2021.- У матичној школи и свим издвојеним одељењима одржано школско такмичење из 

математике. 

11.2.2021.- У матичној школи одржано Општинско такмичење из енглеског језика. 

12.2.2021.- Поводом предстојећег празника, Дана државности, ученици 6/3 и 7/4 одељења из 

Драгиња су у сарадњи са професором историје Далиборком Марић урадили изврсну 

презентацију.



15.2.2021.- Ове године наша школа даје свој допринос хуманитарној акцији удружења 

НУРДОР (Национално удружење родитеља деце оболеле од рака), а тиме се укључује у 

глобалну акцију на нивоу Србије с циљем сакупљања средстава за побољшање услова лечења 

деце оболеле од рака. Тиме бисмо, као и до сада, имали прилику да још једном промовишемо 

хуманост, по којој је наша школа већ позната.    

   

   

 



17.2.2021.- Ученици 4/1 одељења из Коцељеве и учитељица Јелена Тешић, урадили су  на часу 

лектире  lapbook за роман "Бела Грива" Ренеа Гија. 

   

21.2.2021. – Наставница српског језика Јована Атанацковић одржала је у ИО Доње Црниљево 

јавни час на тему „Међународни дан језика“. 

22.2.2021.- Професор српског језика Татјана Јеремић је данас на првом часу са ученцима 6/2 

одељења обележила Међународни дан матерњег језика. 

   

22.2.2021.- Поводом обележавања Међународног дана матерњег језика (21. фебруара), који се 

традиционално обележава ове године, делегација Бангладеша је била главни организатор 

церемоније у Паризу. Учешће је узело 28 чланица UNESCA из свих регионалних група, 



укључујући Кину, Индију, Швајцарску, Палестину, Мађарску, Републику Кореју, Шри Ланку, 

Украјину, Литванију, Танзанију, Азербејџан, Јерменију, Пољску и Републику Србију. Путем 

видео поруке, обратила се помоћница генералне директорке  UNESCA за образовање, S. 

Đanini као и стални представник Бангладеша при UNESCU. 

Република Србија је у културном програму учествовала  са два веома запажена видео 

материјала, од којих је један приказивао неколико песама и игара на српском језику од стране 

ансамбла "Коло", а други извођење песме "Ми смо деца неба" од стране дечјег хора "Лира" 

ОШ "Мића Станојловић" из Коцељеве, који је изабран од стране организатора од понуђена 

три видео материјала на предлог МПНТР. 

24.2.2021.- Учитељица Слободанка Илић одржала је јавни час поводом Дана борбе против 

насиља.  

26.2.2021.-Међународни дан борбе против вршњачког насиља, 24. фебруар, обележен је и ове 

године последње среде у фебруару, под називом "Дан ружичастих мајица". 

Поносни смо што је наша школа током целе седмице многобројним активностима и низом 

квалитетног и разноврсног материјала који је прослеђен МПНТР, дала допринос и показала 

отвореност за све облике сарадње којима стварамо лепше, хуманије и безбедније окружење за 

развој и учење наших ученика. 

 

   
 



    
 

    
 

    
 



    
 

    
 

    



22-26.2.2021.- Ученици 4/2 одељења из Коцељеве и учитељица Весна Ераковић, у оквиру 

тематске недеље "У свету басни мудрујемо", маестрално су реализовали четворогодишњи 

пројекат "Басне у књижевности млађих разреда основне школе". Истовремено је урађена 

смотра ликовног стваралаштва на тему "Басне од 1. до 4. разреда основне школе". 

 

    
 

25-26.2.2021.-У складу са темом и у сарадњи са учитељицом Весном Ераковић, 25. и 26. 

фебруара, у матичној школи у Коцељеви, професор Загорка Ераковић реализовала је два часа 

енглеског језика под називом  IN THE WORLD OF FABLES, part 1 i IN THE WORLD OF 

FABLES, part 2. Сви ученици су кроз тематски прилагођене задатке везане за две одабране 

бајке ''The Silly Fox'' и ''The Tortoise and The Rabbit'', имали прилику да утврде и прошире 

постојећа знања о животињама, као да и додатно увежбају и ојачају све језичке вештине.  

Часови су такође подстакли вршњачку сарадњу и укључивање свих ученика, који су дали свој 

допринос успешној реализацији часова са крајњим циљем да се на забаван, креативан и 

свеобухватан начин имплементира градиво више предмета, стечено током претходне три 

године учења. 

Приликом рада испоштоване су све препоручене мере превенције. 

 

   



28.2.2021.- У матичној школи одржано Општинско такмичење из математике. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

1.3.2021.- Наша школа се укључила у четврту акцију Друштва школских библиотекара србије 

"Читајмо гласно" поводом обележавања Националног дана књиге, 28.фебруара. Ученици су, у 

11.55, у школској библиотеци, у учионици и испред школе наглас читали занимљиве стихове, 

цитате, делове омиљених књига и разговарали о томе. 

Чланови библиотечке секције урадили су пано на тему "Зашто је важно читати књиге". 

 

    
 



3.3.2021.- У оквиру пројектне наставе и часова природе и друштва, ученици 3/2 одељења и 

учитељица Нада Савић су на оригиналан начин рециклирали употребне предмете 

преобликујући их у мала уметничка дела. 

 

    
 

5.3.2021.-Ученици другог циклуса образовања из ИО Драгиње, су на часовима руске секције 

са наставницом Вером Богдановић поводом међународног празника 8. марта, направили пано 

са најлепшим честиткама посвећеним женама. 

 

 

 



5.3.2021.- У ИО Драгиње, у одељењу 3/4, одржан је тематски дан под називом „Најлепшој 

мами на свету“. Ученици су са учитељицом Слободанком Илић наставне садржаје на 

часовима математике, српског језика и ликовне културе, посветили мамама и њиховом 

празнику. 

 

   
 

5.3.2021.-Тематски дан ,,Мама, волим те!", реализовали су ученици 2/5 одељења и учитељица 

Драгица Андрић у ИО Драгиње, на часовима српског језика, математике и ликовне културе. 

 

   
 

5.3.2021.-Угледни час под називом ,,Мами на дар", из предмета ликовна култура, припремили 

су и реализовали ученици 1/4 одељења и учитељица Марина Тодоровић из ИО Драгиње. 

 



   
 

5.3.2021.- У ИО Драгиње одржан је  тематски дан под називом ,,Мами с љубављу". 

Припремили су га ученици 4/5 одељења и учитељица Марина Пајић на часовима српског 

језика, ликовне културе и слободних активности. 

 

   
 

5.3.2021.- Национални конкурс Дечјег културног центра, из Београда, под називом "Кидикем", 

ове године је имао тему "Иза маске", кроз коју су ученици приказивали своја креативна умећа 

филмске индустрије. Учешће су узеле и ученице наше школе, Ана Недић, Теодора Савић и 

Анћела Максимовић, под менторством Ивана Марковића, са темама које су њих инспирисале 

у складу са овогодишњом темом фестивала. 

 



    
 

                                   
 

5.3.2021.- Пројекат "Драги ликови" ученика 2/2 из Коцељеве и учитељице Бранке Лукић, 

посвећен Међународном дану жена. 

 



   
 

8.3.2021.-У ИО Баталаге, одржан је угледни час под називом ,,Теби, мама". Ученици су са 

учитељицом Славицом Софранић направили дивне честитке и цветове на часу слободних 

активности. 

 

    
 

8.3.20211.- Ученици старијих разреда из Коцељеве и наставнице страних језика Снежана 

Лазаревић, Вера Богдановић и Сузана Перић, урадили су паное поводом Међународног 

празника жена, 8. марта, са најлепшим порукама посвећеним женама. 

 



   
 

   
 

8.3.2021.- "За мамин дан" ученици првог циклуса из Каменице и учитељице Биљана Мићић и 

Драгица Тадић. 

 

   



8.3.2021.- "За мамин дан" ученице 4/3 одељења из Дружетића и учитељица Мира Митровић. 

 

   
 

8.3.2021.- Међународни дан жена-8.март обележен је и у матичној школи низом активности 

ученика и наставника. 

 

   
 

    



  
 

 
 

8.3.2021. – Наставници руског и енглеског језика Цано Новалић и Милица Гајић одржали су у 

ИО Доње Црниљево јавни час на тему „За наше маме и баке“. 

 

10.3.2021.- Наставник музичке културе Љубица Софронић одржала је угледни час у ИО Доње 

Црниљево на тему „Опера“. 

 

12.3.2021.- Пројектна настава "Од тањира до сувенира", ученици 2/7 одељења из ИО 

Каменица и учитељица Биљана Мићић. 

 



   
 

15.3.2021.- У ИО Драгиње, на иницијативу наставнице математике Златане Петровић, 

успешно је реализован  тематски дан под називом ,,Математика је свуда око нас".  По први 

пут у нашој школи, тематски дан је реализован онлајн, преко платформе Микрософт Тимс. 

Светски дан броја ПИ - (π=3,14... ) обележили су ученици петог, шестог, седмог и осмог 

разреда и наставници српског језика и књижевности Бојана Мировић и Марко Николић, 

наставница руског језика Вера Богдановић, наставнице енглеског језика Катарина Андрић и 

Милица Гајић, наставница историје Далиборка Марић и наставници ликовне културе Весна 

Поповић и Владета Мишковић.  Ученик 8/5 одељења Душан Глигорић је научио напамет 196 

децималних записа, што је инспирисало његове другарице из одељења Анастасију Јанковић и 

Лидију Васић, да направе стрип у коме су главну улогу доделиле свом другу. 

 

   
 

22.3.2021.- Поводом 21. марта Светског дана особа са Дауновим синдромом, дефектолог 

Данијела Јанковић и педагог Весна Јевтић Ранковић урадиле су изузетну презентацију која је 

прослеђена ученицима.  

Порука која је послата свима нама осликана је у реченици: Поштујмо различитост, јер разлике 

су посебност. 

 



   
 

22.3.2021.- Професор српског језика Татјана Јеремић је у сарадњи са ученицом 8/3 одељења из 

Коцељеве Аном Недић, презентацијом обележила Светски дан поезије 21. март. 

 

   
 

22.3.2021.- У ИО Драгињеодржан је тематски дан под називом ,, Поезија се разуме срцем", 

који је посвећен Светском дану поезије. Учествовали су ученици од 5. до 8. разреда и 

наставници српског језика Бојана Мировић и Марко Николић, наставница математике Златана 

Петровић, наставница историје Далиборка Марић, наставница руског језика Вера Богдановић 

и наставница енглеског језика Катарина Андрић. 

 



   
 

26.3.2021.- Ученице Кристина Којић, 6/2 из Коцељеве и Емилија Јагодић 2/7 из ИО Каменица 

похваљене су за оригиналност на 6. међународном литерарном конкурсу „Разиграна зима у 

мојим сновима“ у организацији Луткољубице Аните. 

 

   
 



   

26-27.3.2021. – За све ученике осмог разреда одржан је пробни завршни испит. 

 

31.3.2021.-  Ученици 3/2 одељења, Тина Гајић и Матија Ђурђевић, одржали  своје прве часове: 

Заштитимо се од буке и Извори светлости. Изузетно професионално и одговорно приступили 

су задацима припремивши осим писане припреме и бројна наставна средства за своје другаре. 

Овакав начин показао се као ефектан и мотивишући за ученике и  дугогодишња је пракса 

учитељице Наде Савић. 

 

 

   
 

 

АПРИЛ 

 



1.4.2021. -У ИО Баталаге, обежен је 1. април - Дан шале. На ЧОС -у, у оквиру наставне 

јединице Првоаприлске шале, изведен је маскембал. Учитељица Славица Софранић је 

заменила улогу са својим ученицима, тако да су ученици у појединим деловима часа, били у 

улози учитеља. 

 

 
 

2.4.2021. - Математички лист који издаје Друштво математичара Србије излази пет пута 

годишње. У њему се јављају различити типови задатака, између осталог Напредни, Одабрани, 

Конкурсни, задаци за наставвнике.... Сви ови задаци су на својствен начин занимљиви, али и 

тешки, а међу њима буду и они који се појављују на такмичењима. 

Наша колегиница, Златана Петровић је у бр. 3, успешно урадила задатак, који се бавио 

бројевима, а предвиђен је за наставнике и нашла се у друштву осам колега који су тачно 

урадили. Математички лист је то објавио у бр. 4.  

 

   



8.4.2021. - У оквиру наставе музичке културе, кроз школски пројекат Квалитетно образовање 

за све, обележен је 8.април,  Међународни дан Рома у складу са епидемијским мерама. 

Ученици: Јанко Николић-7/1, Нађа Тодоровић, Кристина Којић и Анђела Максимовић- 6/2, 

презентовали су радове  уз менторску подршку наставника музичке културе Ивана 

Марковића, приближивши на тај начин вршњацима народну традицију и културу Рома и и  

нагласивши тиме основно начело демократске културе о важности суживота са различитим   

националностима. 

 

   
 

9-10.4.2021. – Пробни завршни испит за ученике 8. разреда. 

 

15.4.2021. - Након сјајне презентације дечјег хора "Лира", који је уз национални ансамбл 

"Коло" представљао Србију на Међународном дану матерњег језика у Паризу, 21, фебруара 

2021. године, руководилац поменутог дечјег ансамбла, наш драги колега Иван Марковић, 

говорио је о начину селекције и раду у условима пандемије за РТС1, 7. априла . 

тематски дан у ИО Драгиње на тему „ Васкрс – најрадоснији празник“. 

 

17.4.2021. - На Окружном такмичењу из хемије у Шапцу, ученици наше школе остварили су 

изузетне резултате што је само показатељ да таленат, љубав према науци и рад морају донети 

успех без обзира на услове одржавања наставе и тешкоће на које наилазе и ученици и наставници: 

Никола Којадиновић - 8/3 из Коцељеве - 3. место 

Адриана Бајић - 7/4 из Драгиња - 7. место 

19.4.2021. -  Математичко друштво "Архимедес" похвалило је ученике наше школе за 

постигнуте резултате на математичком такмичењу "Мислиша", одржаном 11. марта 2021. 

године у основним и средњим школама Србије. 

 



     
 

   
 

20.4.2021. -  Интернет часопис за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“ из Ниша објавио је рад 

ученице наше школе Анђеле Максимовић. Ментор Татјана Јеремић. 

21.4.2020. – Наставница математике Ана Петровић одржала је у ИО Доње Црниљево угледни 

час на тему „Дан броја ПИ“. 

22.4.2021. -  На  градском и окружном такмичењу у мини атлетици одржаном на Градском 

стадиону у Шапцу, ученици наше школе остварили су изузетне резултате. 

 

   
 



 

 

22.4.2021. -   Ученици наше школе обележили су  Међународни дан планете Земље под 

слоганом "Бирам да рециклирам". Својим креативним радовима обогатили су еко-кутак који 

никога не оставља равнодушним. Активности су реализовали са наставницама: Љиљаном 

Илнчић, Весном Поповић и Татјаном Јеремић. 

 

   
 

22.4.2021. -   Поводом Међународног дана планете Земље, ученици 1/1 одељења из Коцељеве 

и учитељица Душица Ђорђић направили су пано. 

 

 



22.4.2021. -  Литерарни рад ученика 8. разреда из Коцељеве Николе Милошевића, изабаран је за 

најбољи у категорији од 5. до 8. на литерарно-ликовном конкурсу „Читај да би живео“.  Ментор 

Татјани Јеремић. 

 

  
 

26.4.2021. -  Учитељица Драгана Ђурић и вероучитељ Петар Лазаревић одржали су тематски 

дан у ИО Брдарица на тему „Христос Воскресе!“. 

 

   
 

27.4.2021. – Наставница географије Милена Вулетић одржала је у ИО Доње Црниљево 

јавничас на тему „Мала пијаца - трговина“.  

29.4.2021. -  Ученици и наставници наше школе бројним активностима обележили су предстојеће 

Ускршње празнике. 



   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

 
 



   
 

   
 

  

МАЈ 

 

11.5.2021. -  Ученица 2/7 одељења из ИО Каменица, Емилија Јагодић, (ментор Биљана Мићић)  на 

ликовном конкурсу "Смешна чудовишта из наших дворишта" добила је похвалу за оригиналност, 

док је наша школа школа похваљена за квалитет и оригиналност. 

 



    
 

    
 

    
 



11.5.2021. -  На Међуокружном такмичењу из атлетике које је с одржано у Сремској Митровици, 

ученик Иван Остојић, 6/1 из Коцељеве, освојио је прво место у дисциплини трчање на 60м, и 

пласирао се на Републичко такмичење. 

   
 

12.5.2021. -  У оквиру наставног предмета Народна традиција, ученици 4/2 одељења из Коцељеве 

су практичном израдом традиционалних превозних средстава - скеле, чамца и чуна, на креативан 

начин представили наставни садржај "Транспорт водом". Учитељ, Весна Ераковић. 

 

13.5.2021. -  Поводом недеље Црвеног крста, у матичној школи у Коцељеви  одржано је предвање 

на тему "Болести зависности" у сарадњи са Црвеним крстом и Домом здравља Коцељева. 

Предавање је одржала др Емилија Лазаревић ученицима 8. разреда. 



    

16.5.2021. -  У Трстенику је одржано треће карате такмичење ЈКА - SHOTOKAN САВЕЗА 

СРБИЈЕ у 2021. години у техничкој организацији Карате клуба "Прва петолетка" из Трстеника. На 

овом такмичењу чланови карате клуба "IPON" Коцељева остварили су следеће резултате: 

13 златних 

12 сребрних 

13 бронзаних медаља. 

Поред освојених 38 медаља, наш карате клуб је заузео феноменално 7 место и тиме ушао у првих 

10 најуспешнијих клубова у федерацији. 

 

17.5.2021. -  За 30 радника наше школе започела је обука ЗУОВ-а „Дигитална учионица“. 



18.5.2021. -  У спортском центру ФСС у Старој Пазови завршен је турнир региона за 

најталентованије девојчице у Србији узраста до 15 година. Ученица 8/3 одељења из Коцељеве, 

Нина Симоновић је изабрана за најбољу играчицу региона Запада. 

   

19.5.2021. -  На Државном школском првенству у атлетици за основне и средње школе које је 

одржано у Сремској Митровици, ученик 6/1 одељења наше школе Иван Остојић из Коцељеве, 

освојио је изванредно четврто место у дисциплини трчање на 60м. Само две десетинке 

секунде делиле су га од бронзане медаље! Поносни смо на успех нашег атлетичара и његовог 

професора Силване Јовић. 

 



20.5.2021. -  На Витезовом наградном конкурсу "Три, четири, сад!!!", видео клип ученице 2/2 

одељења Сунчице Блажић награђен је  књигом. 

20.5.2021. -  Еколошки кутак у нашој школи осмислили су и израдили ученици 7. и 8. разреда 

са наставницама Љиљаном Илинчић, Весном Поповић и Татјаном Јеремић. 

 

24.5.2021. - ОШ "Мића Станојловић" Коцељева, подржала је акцију Савеза учитеља 

Републике Србије "С природом на ти". У учионици на отвореном учествоваи су ученици 3/2, 

4/1, 4/2 и продужени боравак ученика 1. и 2. разреда. Са учитељицама Надом Савић, Јеленом 

Тешић, Весном Ераковић, Валентином Адамовић и Снежаном Пантелић, ученици су кроз 

разноврсне активности учили у природи, о природи и за природу. 

 



24.5.2021. -  У оквиру акције „С природом на ти“, ученици из ИО Дружетић и Каменица 

одржали су низ активности: 

- Са кишобранима су изашли у школско двориште и одржали час слободних активности на 

тему „Лековите биљке“. 

 

- Провели су час у школском дворишту и описивали које је дарове донео мај. 

 

- Учили од дрвета. 



 

- Брали цветове зове за чај и сок. 

 

- Сликали у природи и уживали. 



 

25.5.2021. –У оквиру програма професионалне оријентације, педагог Весна Јевтић Ранковић и 

дефектолог Данијела Јанковић одржале су презентацију на тему „Пронађи себе, направи 

избор“. 

 



 

 

27.5.2021. -  У сали РУЈП и катастра у Коцељеви одржано је књижевно вече са промоцијом 

збирке песама "Љутичке", нашег колеге Верољуба Бабића. О књизи су говорили коцељевачки 

књижевници проф. Миленко Марковић и Драган Ђермановић Ђеле, а стихове је казивала 

проф. Мирјана Блажић. 



 

 



28.5.2021. - Практичан рад ученика 4/2 одељења у оквиру предмета Народна традиција. 

Учитељ Весна Ераковић. 

 

ЈУН 

1.6.2021. – Наставница географије Милена Вулетић одржала је у ИО Доње Црниљево јавни 

час на тему „Свет у боји“. 

7.6.2021.- Емилија Јагодић, ученица 2/7 одељења из Каменице, добила је похвалу за 

оригиналност на 7. Међународном конкурсу "Смешна чудовишта из наших дворишта". 

 

15.6.2021.- У оквиру пројекта "Квалитетно образовање за све" МПНТР-а и Савета Европе, 

колеге Иван Марковић, Сузана Перић и Александар Станојчић, похађали су сјајну едукацију у  

Врднику. Поносни смо на наш пројектни Тим школе и координатора Ивана Марковића чије су 

амбиције, акциони планови и идеје врло запажени и који ће надамо се утицати позитивно на 

подизање демократске културе и свести наших ученика. 



   

16.6.2021. – Наставница хемије Ивана Павловић одржала је у ИО Доње Црниљево угледни час 

на тему „Киселине, базе и соли“. 

22.6.2021.- Испраћај у пензију колеге Мирослава Пајића. 

   

22.6.2021.- Ученици Милош Николић 5/1 и Лазар Митровић 5/4, добили су захвалнице за 

учешће на конкурсу „Дај и реч да је насликам“. 



   

23,24,25.6.2021.- У нашој школи одржан је завршни испит за ученике 8. разреда. Ученици су 

радили тест из српског језика, математике и комбиновани тест. 

   

25.6.2021.- У Шапцу је одржана је промоција књиге "Сунчеве сеобе" у коју су уврштене песме 

најбољих песника који су учествовали у Песничком маратону. Поносни смо што је међу њима 

и песмс наше психолошкиње Драгице Симић. 



   

28.6.2021.- У ИО Каменица, одржано је предавање на тему "Безбедност на води". Реализатори 

су били наставник физичког и здравственог васпитања Милан Михаиловић и Милан Глумац 

из Црвеног крста Коцељева. 

   

28.6.2021. – Традиционално, на Видовдан, најбољим ученицима наше школе уручене су 

Вукове дипломе и књиге за изузетно залагање током школовања. Ове године носиоци Вукове 

дипломе су: 



1. Никола Којадиновић - 8/3 – ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

2. Никола Милошевић - 8/1  

3. Милица Тадић – 8/1 

4. Алекса Бошковић – 8/1 

5. Андрија Павловић – 8/1 

6. Милица Лукић – 8/2 

7. Павле Бирташевић – 8/2 

8. Ђурђина Васић – 8/2 

9. Нина Симоновић – 8/3 

10. Немања Поповић – 8/3 

11. Немања Бајић – 8/4 

12. Анастасија Јанковић – 8/5 

Након додела диплома у школи, ученици су награђени и на традиционалном пријему код 

председника општине Душана Илинчића.  

 



ЈУЛ 

1.7.2021.- И ову школску годину привели смо крају дивним дружењем на  екскурзији за 

запослене у Етно село Станишићи 1. јула 2021. године. Том приликом  посетили смо 

Бијељину, седиште Семберије, манастир Св. Василија Острошког, Бању Дворови, одморили се 

у ресторану "Пет језера" и шопинговали у ТЦ "ФИС". 

Велико хвала "ЕУРОТРАНС-ТУРС"-у који нам је омогућио безбедно, удобно и пријатно 

путовање. 

 



 

6.7.2021.- На часовима технике и технологије ( пројектна настава), у ОШ ,,Мића Станојловић" 

- Коцељева, ИО Драгиње, код наставника Драгана Исића, настали су ови модели ученика 

ученика петог разреда. 

   



6.7.2021.- Ученици 2/2 одељења у ОШ ,,Мића Станојловић" у Коцељеви су на  часу света око 

нас, обрађујући наставну јединицу под називом Материјали, уз подршку  и упутства 

учитељице Бранке Лукић, направили ове врло интересантне лутке. За израду су користили 

различите материјале, које су, што је јако битно, рециклирали. 

    

   

   



   

    

 

   



   

 

 

6.7.2021.- Обрађујући наставну јединицу под називом Материјали из предмета Свет око нас, 

ученици 2/1 одељења су уз инструкције учитеља Драгутина Лукића, од рециклираних 

материјала направили реплике кућних апарата. 

   



15.7.2021.- Као и претходних година, Општина Коцељева је и ове године обезбедила наградну 

екскурзију за носиоце Вукове дипломе и њихове одељењске старешине. Екскурзија је 

реализована на релацији Коцељева-манастир Рача-Дрвенград-Шарган. 

 

 

АВГУСТ 

16.8.2021. -У спомен-парку у Драгињу смо се 15.8.2021.године подсетили значаја Церске 

битке и улоге војсковође Степе Степановића коју је имао у ослобађању нашег народа од 

непријатеља. Наши гости су били чланови удружења ,,Хвала Степи што се сети" и 

представника насеља Александрово, који су кренули из Бањана, боравили у Драгињу и 

наставили пут ка Текеришу. Од наших гостију смо на поклон добили књиге и војну карту која 

приказује распоред војске пре самог почетка Церске битке. 



   

20.8.2021.- Свечани испраћај колеге Зорана Антића, шефа рачуноводства,  у пензију. 

   

 

 У Коцељеви, 26.8.2021. године ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

    Дел. број: 856/21  _________________ 

      Соња Поповић 

 

 


