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СЕПТЕМБАР 

31.8.2021.- Свечани пријем ученика првог и петог разреда поводом почетка нове 
школске године. 

   

  



 

 

   



 

   

 



22.9.2021.- Наставници наше школе су у сали Дома културе поставили изложбу 
ученичких радова поводом Фестивала зимнице. 

   

24-25.9.2021.- У складу са епидемиолошком ситуацијом обележен је 12. Фестивал 
зимнице. Поред учешћа у ликовном конкурсу, ученици наше школе су дали свој 
допринос на свечаном отварању Фестивала. 

 

28-29.9.2021.- За тридесетак учитеља наше школе одржана је  обука „Е учионица“. 

29.9.2021.- Наша школа је једна од 29 школа које су укључене у пилот пројекат „Улога 
ученика у заштити животне средине“. Директор школе и координатор еколошке секције, 
учествовале су на састанку који је одржан у Клубу посланика у Београду. Након 
обраћања Бранка Ружића, првог потпредседника владе Републике Србије и министра 
просвете, науке и технолошког развоја, Марије Обрадовић, министарке државне управе 
и локалне самоуправе и Ирене Вујовић, министарке заштите животне средине, потписан 
је Протокол о срадњи између Министарства заштите животне средине и МПНТР. 



Након тога, учесници, представници 29 јединица локалних самоуправа и основних 
школа,  присуствовали су едукацији и припреми за реализацију активности за 
пилотирање пројекта. 

 

   

- Опремање спортских сала у Доњем Црниљеву и Каменици. 

 

     

 

30.9.2021.- У ИО у Доње Црниљево одржано је Општинско такмичење у стоном тенису.  
На Окружно такмичење су се пласирала из Доњег Црниљева два дечака екипно, једна 
девојчица појединачно, а из Коцељеве један дечак појединачно. 



 

 

 

 



30.9.2021. - Учитељица Весна Ераковић је са ученицима 1/2 одељења одржала 
радионицу "Здрав начин живота" у оквиру обуке "Унапеђивање међупредметне 
компетенције ученика Одговоран однос према здрављу" у којем се види примена 
здравственог питања са циљем развијања одговорног односа према здрављу. 

 

   

 

 

 

 

 



ОКТОБАР 

3.10.2021.- У недељу, 3.10.2021. године на Првом квалификационом турниру у 
Александровцу, карате клуб ИПОН Коцељева је наступио у нешто мањем саставу, са 
само пет учесника  због целокупне ситуације са вирусом Освојене су следеће медаље у 
екипном и појединачном саставу: 

10 златних медаља  

2 сребрне и 

3 бронзане. 

   

4.10.2021.- Професор музичке културе Иван Марковић је са ученицима 8/2 одељења 
одржао угледни час „Музика у служби психофизичког здравља“ у циљу развијања 
компетенције Одговоран однос према здрављу. 

    

- У првом броју часописа „Учење и настава“ за 2021. годину, наша колегиница Весна 
Ераковић објавила је рад ПРОЈЕКТНА НАСТАВА-ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ КРОЗ 
ВАСПИТНУ УЛОГУ БАСНЕ. У раду је указала на предности пројектне наставе и значај 



тематског планирања као и на начин организације и реализације тематског дана у 
партнерству са породицама ученика, а све то кроз практичан пример „Васпитна улога 
басне“ - тематски дан реализован у првом разреду. 

5.10.2021.- Ученици 3/7 одељења из ИО Каменица и учитељица Биљана Мићић 
похваљени су на 8. Међународном конкурсу за децу "Дах летњег ветрића, пун крилатих 
бића" у организацији Луткољубице Аните. 

   

5.10.2021.- У оквиру Дечје недеље ученици наше школе учествовали су на Кросу РТС-а 
«Кроз Србију». Кроз сардњу са Црвеним крстом, овај крос је  уједно био и "Трка за 
срећније детињство". 

   



   

 

 



 

7.10.2021.- На Окружном такмичењу из стоног тениса одржаном у четвртак, 7.10.2021. 
године у Лешници, ученици наше школе поново су остварили изузетне резултате. 
Ученик 8. разреда из Коцељеве, Јанко Николић, освојио је 3. место појединачно, а 
ученици 8. разреда из Доњег Црниљева Душан Васић и Огњен Гавриловић, освојили су 
3. место екипно. 

 

4-10.10.2021.- Обележавање Дечје недеље 

- Овогдишњу Дечју недељу, ученици из ИО Голочело и учитељица Марија Павловић 
Радосављевић, обележили су низом активности. 



   

- На часовима ликовне културе и ваннаставних активности, ученици 1/2 одељења из 
Коцељеве и учитељица Весна Ераковић, обележили су Дечју недељу активношћу Балони 
за децу света. 

 

- Ученици ИО Градојевић и учитељица Милица Савић обележили су Дечју недељу на 
свој начин. 



   

- Ученици VII/7 одељења из ИО Свилеува и професор српског језика Даниела 
Михаиловић су у оквиру Дечје недеље на часу  српског језика и књижевности, након 
обраде поезије Мирослава Антића (избор из збирки "Плави чуперак" и "Шашава 
књига"), рецитовали песму по избору и на паноу су исписали своје поруке упућене деци 
да нисмо сви исти и да је важно поштовати различитости у интересовањима и 
мишљењима. На тај начин свако дете ће се осећати лепо и прихваћено. 

   

- Ученици 3/2 одељења и учитељица Бранка Лукић обележили су Дечју недељу која је 
ове године под слоганом „Дете је дете да га волите и разумете“. 



   

 

- Дечју недељу  у ИО Каменица ученици и учитељице Драгица Тадић и Биљана Мићић 
обележиле су низом активности, а једна од њих је и осликавање стаза. 

      



 

-  Ученици ИО Ћуковине и учитељица Мира Митровић обележили су Дечју недељу 
разноврсним активностима и  све документовали кратким видео записом. 

   

- Дечја недеља је обележена и у ИО Драгиње- ученици 1/4 одељења и учитељица Милка 
Будаковић. 



   

- Ученици 8/4 одељења из ИО Драгиње, урадили су уз инструкције професора историје 
Далиборке Марић и професора информатике Драгана Исића изузетан прилог посвећен 
обележавању Дечје недеље. 

- Ученици II/1 одељења из Коцељеве  и учитељица Душица Ђорђић припремили су 
шарени програм у Дечјој недељи. 

 

- Под слоганом "Поклон на дар" ученици 6. разреда и професор српског језика Татјана 
Јеремић су традиционално у школској библиотеци обележили Дечју недељу 
презентујући дечја права и обавезе и своје литерарно стваралаштво. 



   

 

- Радионица "Желим да разумеш" на часу одељењског старешине у реализацији 
професора српског језика Татјане Јеремић и ученика 7/2 одељења. 



 

12.10.2021.- Дан школе обележен је свечано различитим активностима у оквиру школе. 
Кроз књигу обавештења у свим одељењима прочитан је пригодан текст о дугогодишњој 
традицији школства у Општини Коцељева. 

 



 

 



   

 



18.10.2021.- Поводом Светског дана борбе против трговине људима, волонтери Црвеног 
крста поделили су ученицима наше школе материјал под слоганом "Један, два, три... 
Чувај се ти!" с циљем подизања свести, али и пружања информација о трговини људима, 
препознавању, узроцима и ризицима, као и доступној подршци. 

 

 

21.10.2021.- Ученици ИО Каменица и учитељица Биљана Мићић су обележили Светски 
дан јабука правећи ушећерене јабуке. 

25.10.2021.- Поводом Светског дана борбе против трговине људима, у сарадњи са 
Црвеним крстом, одржано је предавање „Превентивни пакет“ и радионица „ДА, НЕ, 
МОЖДА“ из Програма борбе против трговине људима. Предавач, учитељица Драгана 
Ђурић. 



    

 

 

25.10.2021.- Започела је онлајн обука за 30 радника наше школе „Подршка ученицима 
из осетљивих група у дигиталном окружењу - ПУДО“ која се реализује у оквиру пројекта 
„Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“. 

 

27.10.2021.- Ученици 5. и 6. разреда и професор информатике Владимир Белензада 
организовали су интересантан квиз на информатичкој секцији. 

 

 



    

     

 

27.10.2021.- Наш драги колега, професор Миленко Марковић, одржао је промоцију свог 
новог романа „Фанђови коњи“ у сали РУЈП и Катастра у Коцељеви. Вече је протекло у 
позитивној атмосфери и хумористичком тону. 

 



 

 

 

 

 



НОВЕМБАР 

1.11.2021.- Школски хор „Лира“ је имао сјајан и врло емотиван наступ у Шапцу, на 
обележавању јубилеја Завода за јавно здравље Шабац. 

3.11.2021.- У ИО Зукве одржана је радионица „Безбедност деце у саобраћају“ у сарадњи 
са Црвеним крстом Коцељева. 

4.11.2021.- У ИО Каменица и Доње Црниљево одржана је радионица „Безбедност деце у 
саобраћају“ у сарадњи са Црвеним крстом Коцељева. 

5.11.2021.- У првом разреду у Коцељеви Црвени крст Коцељева одржао је радионицу 
„Безбедност деце у саобраћају“. 

 

11.11.2021.- Поводом Дана примирја у Првом светском рату ученици 6/4 одељења из ИО 
Драгиње и професор српског језика Бојана Мировић припремили су изузетну 
презентацију „Српски писци у Првом светском рату“. 

   



 

11.11.2021.- Поводом обележавања 11. новембра, Дана примирја у Првом светском рату, 
ученици из ИО Драгиње ипрофесор историје Далиборка Марић припремили су исцрпну 
презентацију. 

   

16.11.2021.- Поводом 16. новембра, Међународног дана толеранције, наша колегиница 
Биљана Мићић је урадила врло креативну презентацију. 

 



19.11.2021.- У оквиру пројекта „Улога ученика у заштити животне средине“ у 
организацији  Министарства заштите животне средине и Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, ученици и наставници биологије урадили су сјајне презентације 
на тему „Како смањити употребу фосилних горива“. 

19.11.2021.- Изузетно смо почаствовани јер је наша школа богатија за 30 рачунара и 2 
штампача за опремање кабинета за информатику у матичној школи у Коцељеви. Хвала 
МПНТР и ШУ Ваљево који су нам то обезбедили.  

 

21.11.2021.- На првенству Србије у Крушевцу, Карате клуб „ИПОН Коцељева“ је 
освојио изванредних 46 медаља. 

 

 



25.11.2021.- У нашој школи је поводом ослобођења Коцељеве у Великом рату, одржано 
изузетно емотивно Вече родољубиве поезије са промоцијом књиге „Два живота једног 
Солунца“. 
Књижевно вече је отворио уредник Коцељевачке ревије Верољуб Бабић, а након 
поздравне речи директорке Соње Поповић, Небојша Неца Ђурђевић, члан Удружења 
књижевника Србије, прочитао је две песме из своје последње збирке „Славогласје“. 
У првом делу вечери, ученици наше школе уз подршку професора српског језика 
Миленка Марковића и Татјане Јеремић рецитовали су родољубиву поезију наших 
најпознатијих песника, али и своје литерарне  радове због чега смо изузетно поносни. 
Стручни жири је изабрао и наградио три најбоља рецитатора и три најлепше песме, а сви 
ученици су награђени и збирком песама „Љутичке“ аутора Верољуба Бабића.  
У другом делу вечери Драган Ђермановић је испред Општинског удружења потомака 
ратника „Тамнавски бесмртници“ промовисао невероватну животну причу Сретена 
Филиповића из Драгиња забележену у књизи „Два живота једног Солунца“.  
Ово дивно вече снимано је у организацији нашег суграђанина Драгише Јестротића и 
неки кадрови ће бити приказани у оквиру емисије о Коцељеви на БТ телевизији. 
  

  
 

   



29.11.2021.- Испраћај у пензију нашег драгог Петра Андрића. 
 

   
 

ДЕЦЕМБАР 

 
1.12.2021.- Поводом Светског дана борбе против ХИВ-а,  у одељењу 8/2, др Весна 
Поповић је у сарадњи са Црвеним крстом Коцељева одржала предавање на ту тему. 
 

 
 
1.12.2021.- У матичној школи у Коцељеви одржана аудиција у организацији Вел-Вет 
Продукције и Тима без граница за одабир јунака игране дечје серије "Ветовци". 
Иза овог пројекта као аутор серије стоји др ветеринарске медицине и дипл. биолог 
Драгиша Јестротић (аутор емисија "Ветеринари без граница" и "Путовања без граница"), 
сценариста Никола Миладиновић и редитељка Вера Павловић са Факултета драмских 
уметности - Београд, директор фотографије Данијел Стоиљковић Бишоп и многобројна 
екипа људи из продукције. 



   
 
2.12.2021.- У сарадњи са Црвеним крстом Коцељева у нашој школи је од 02. децембра 
започео циклус предавања из Програма прве помоћи за ученике нижих разреда основних 
школа. Предавач прве помоћи, Снежана Ђурђевић, реализовала је у четвртак две обуке 
за ученике 2. и 4. разреда. Циљ обуке је  да припреми ученике да сходно свом узрасту 
реагују на догађаје и околности у којима  могу да се нађу. 
 

   
 

 



3.12.2021.- На литерарно-ликовном конкурсу „Наш војник, наш херој“, ученик 6. разреда 
из Коцељеве Миодраг Тадић освојио је друго место за литерарни рад. Конкурс је 
организовало Министарство одбране и Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а награде су уручене у галерији Војног музеја у Београду.  
Ментор, професор српског језика Татјана Јеремић. 
 

 
 
3.12.2021.- Одржано школско такмичење из математике. 
7.12.2021.- У оквиру пројекта "Квалитетно образовање за све", изашла је дигитална 
публикација под називом "Демократска култура у дигиталном окружењу". У склопу 
публикације је и рад наше колегинице Весне Ераковић са темом "У свету басни".  

 



7.12.2021.- Реализоване су радионице из програма Безбедност деце у саобраћају за 
ученике 1 и 2. разреда ИО у Драгињу. 

 

 

10.12.2021.- Обележен Међународни дан дечјих права. 

 



10.12.2021.- На часу Пројектне наставе  ученика 3/5 одељења и учитељице Драгице 
Андрић ИО Драгиње настали су ови дивни новогодишњи украси. Ученици су сликали 
акрилним бојама зимске пејзаже на  танко исеченим кружним комадима осушеног 
танког стабла које је пронађено у шуми. 

 

10.12.2021.- Ученици 3/2  одељења и учитељица Бранка Лукић, припремили су пројекат 
под називом ,,Боље спречити него лечити". 

   



   

10.12.2021.- У 6/1 одељењу у Коцељеви почела је обука у првој помоћи за ученике у 
трајању од 12 часова. Реализатор обуке је предавач прве помоћи Црвеног крста Србије 
Александра Милићевић. 

 

 



11.12.2021. - Ученици 5. и 6. разреда наше школе посетили су Српско народно 
позориште у Новом Саду. Том приликом су се упознали са балетском уметношћу и 
уживали у поставци кореографије за "Крцка Орашчића", руског композитора П.И. 
Чајковског.  

 

13.12.2021.- Међупредметно повезивање: Музичка култура - Ликовна култура на тему 
"Влтава" Беджиха Сметане. Професор Иван Марковић и наставница Весна Поповић 

 

13.12.2021. - Ученици 8/1 одељења из Коцељеве и њихова разредна Весна Поповић -
активности са ЧОС-а. 



 

14.12.2021.- Фактори који утичу на раст и развој деце - радионица са ученицима петог и 
седмог разреда из Коцељеве.   

 

20.12.2021. -  Подељене дипломе и награде са конкурса „Крв живот значи“ у 
организацији Црвеног крста Коцељева. 



 

   

20.12.2021. - Свакодневни живот у прошлости – час на коме су професор историје 
Далиборка Марић и ученици 8/3 одељења ИО Драгиње, уживали у зимским радостима 
и играма на снегу, онако како су се некада деца играла без интернета, рачунара и 
паметних телефона... 



 

20.12.2021.- Новогодишње честитке - ученици 4/4 одељења из ИО Драгиње и учитељица 
Слободанка  Илић. 

 

20.12.2021. - Ученици 3/2 одељења из Коцељеве и учитељица Бранка Лукић су на часу 
пројектне наставе представили пројекат под називом ,,Од спајалице до наруквице". 



   

   

21.12.2021. - Ученици 3/1 одељења и учитељ Драгутин Лукић осмислили су пројекат под 
називом ,,Прошлост - отргнимо од заборава". 

   



   

24.12.2021. - Ученици 3/5 одељења и учитељица Драгица Андрић су на часу 
ваннаставних активности, а у корелацији са предметом Ликовна култура и Природа и 
друштво, од прикупљеног материјала организовали изложбу на тему ,,Извори 
прошлости". 

   

   



24.12.2021. -  У 2021. години Карате клуб Ипон Коцељева постигао је изванредне 
резултате на такмичењима широм наше земље. 
На завршној свечаности проглашени су најуспешнији појединци: 
Хана Дацић-најуспешнија такмичарка клуба у 2021.🏆🏆 
Петар Станић-најуспешнији такмичар клуба у 2021.🏆🏆 
Хелена Ранковић-најуспешнији такмичар на полагању 2021.🏆🏆 
 

 
 
24.12.2021. - Имплементација пројекта "Квалитетно образовање за све" МПНТР-а и 
Савета Европе, у ком се наша школа налази од фебруара 2020. године, допринела је 
оснаживању ученика и наставника у погледу развијања компетенција за демократску 
културу. 
У склопу предвиђених активности, професор немачког језика Сузана Перић и професор 
музичке културе Иван Марковић, одржали су угледни час на тему "Обележавање СВ. 
Николе у Немачкој". Циљ активности је подразумевао приближавање културе и 
традиције Немачке ученицима наше школе. 
 

 
 



 
 
25.12.2021. -Ученик 6/1 одељења из Коцељеве, Матеја Бојић, освојио је 1. место на 5. 
Таблином божићном конкурсу у Нишу за песму „Божић – празник радости“. Ментор, 
професор Татјана Јеремић. 
25.12.2021. - На Литерарном конкурсу ,,Да се ја питам" који је организовало Удружење 
,,Чеп за хендикеп" поводом 3. децембра, Дана особа са инвалидитетом, слатки пакет 
стигао је у руке Миодрагу Тадићу, ученику 6/1 разреда за запажен литерарни рад. 
Ментор, професор Татјана Јеремић. 
 

 
 
 



25.12.2021. - Ученици 7. и 8. разреда наше школе, посетили су 25. децембра биоскоп 
Синеплекс у оквиру ТЦ "Променада" у Новом Саду.  Том приликом су се упознали са 
филмском уметношћу на пројекцији филма "Вечни" који обилује дигиталним 
анимацијама и садржајима последње генерације о вечним бесмртним бићима која су 
живела на планети Земљи и обликовала њену историју и цивилизације. 
 

   
 
27.12.2021. - Снежне кугле ученика 1/1 одељења из Коцељеве и учитељице Јелене 
Тешић. 
 

   
 

27.12.2021. - У сусрет Новој години - ученици из ИО Голочело и учитељица Марија 
Павловић Радосављевић. 



   

27.12.2021. - У сусрет празницима- ученици из ИО Ћуковине и учитељица Мира 
Митровић. 

   

   



28.12.2021. - Срећна Нова година! Ученици 1/6 и 3/7 одељења из ИО Каменица и 
учитељица Биљана Мићић. 

     

   

28.12.2021. - Новогодишња сликовница ученика 1/2 одељења из Коцељеве и учитељице 
Весне Ераковић. 

   



   

29.12.2021. - У оквиру ЛЕКТИРЕ МАТЕМАТИСКОПА изашла је из штампе  нова књига 
"СУДОКУ БУКВАР", нашег драгог колеге Верољуба Бабића, са објашњењем више од 
175 судоку врста и бројним примерима за самостално решавање. 

 

29.12.2021. - Марија Ераковић,  ученица 6/2 одељења из Коцељеве је на 7. литерарном 
конкурсу "Смешне приче и песме" посвећеном Бранку Ћопићу, у организацији Дечјег 
културног центра Београд, освојила прво место за литерарни рад. Ментор, професор 
српског језика Татјана Јеремић. 

 

 

 



    

30.12.2021. - Новогодишње чаролије 2/4 одељења из ИО Драгиње и учитељице Марине 
Тодоровић. 

   

   

30.12.2021. - У ИО Драгиње, традиционално  се организује и реализује квиз под називом 
,,Новогодишњи квиз знања", у коме  учествују ученици другог образовног циклуса и 



наставници на челу са професором историје Далиборком Марић и професором 
географије Драганом Павловић. Последњи радни дан у 2021. години, протекао је у 
радости, а победницима квиза је припремљене пакетиће делио професор физичког и 
здравственог васпитања Ненад Ранковић. 

   

31.12.2021. - У сусрет Новој години- Ученици 2/1 одељења и учитељица Душица 
Ђорђић. 

   

   



31.12.2021. - У сусрет Новој години- Ученици ИО Баталаге и учитељица Славица 
Софранић. 

   

    

31.12.2021. - Наша новогодишња бајка- ученици ИО Брдарица и учитељица Драгана 
Ђурић. 

    



31.12.2021. - Ученици 3/5 одељења и учитељица Драгица Андрић, ИО Драгиње, ОШ 
,,Мића Станојловић Коцељева, одржали су тематски дан под називом ,,Срећна Нова 
година!“. 

    

31.12.2021.  -У ИО Баталаге, ОШ ,,Мића Станојловић", Коцељева, ученици и учитељица 
Славица Софранић су припремили и извели представу под називом "Деда Мраз нам 
стиже на весеље". 

    

31.12.2021.  - Велики дародавци основне школе у Зуквама, Зоран и Зорица Максимовић, 
обрадовали су све мале Зукварце новогодишњим пакетићима. Деца су им се одужила 
пригодним уметнићким програмом.  

ЈАНУАР 

2.1.2022. - На 9. међународном конкурсу за децу "Кад ђаци постану вилењаци" у 
организацији Луткољубице Аните, три ученика наше школе су похваљена: 



ЗА ЛИТЕРАРНИ РАД - Марија Ераковић, 6/2 Коцељева 
ЗА ЛИКОВНИ РАД - Сара Петровић, 1/6 ИО Каменица и Никола Зарић 4/6 ИО 
Каменица. 
Ментори Татјани Јеремић, Биљана Мићић и ДрагицаТадић. 
 

 
 

14.1.2022. – На конкрсу Поште Србије „Пиши Божић Бати“ ученица Марија Ераковић 
6/2 одељења из Коцељеве освојила је прво место за песму дугог стиха „Мој најлепши 
Божић“. Ментор професор српског језика Татјана Јеремић. 

 



ФЕБРУАР 

24.2.2022.- На четвртом  конкурсу Центра за професионално усавршавање Филозофског 
факултета Универзитета у Нишу, међу најбољим изабраним и награђеним припремама 
из области филолошких и друштвено-хуманистичких наука, нашла се и припрема 
„Инфинитив“ колегинице Татјане Јеремић, професора српског језика, у категорији 
Национална филологија. 

26.1.2022.- Професор српског језика Татјана Јермић, одржала је угледни час "Нека ваше 
срце чува моје речи", посвећен делу и лику Светог Саве, у 7/2 одељењу у Коцељеви. 

 

26.1.2022.  - Ученици одељења 1/2 из Коцељеве су са учитељицом Весном  Ераковић 
реализовали су тематски дан ,, ХВАЛА ВУКУ ЗА АЗБУКУ". Интеграцијом наставних 
садржаја Света око нас, Српског језика, Математике, Ликовне културе и Ваннаставних 
активности систематизована су знања стечена о Вуку Караџићу током првог 
полугодишта. 



 

 

27.1.2022. - 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, 8 ученика школе награђено је за прво и друго место на 
међународним конкурсима, школски хор "Лира" похваљен је за своје активности, док је 
7 радника школе добило Светосавску похвалницу у области: Рад на подизању угледа и 
афирмацији школе. 

 



Коцељева 

 

Драгиње 

 

 

 



Брдарица 

   

 

Каменица 

   

 

 

 

 



Доње Црниљево 

    

 

Свилеува 

    

 

27.1.2022.- Поводом 27. јануара, Међународног дана сећања на жртве Холокауста током 
Другог светског рата, професор музичке културе Иван Марковић је креирао 
презентацију поткрепљену знањем које је стекао током едукације у Меморијалном 
центру "Јад Вашем" у Јерусалиму, Израел. 



 

28.1.2022. - Ученици 3/5 одељења  и учитељица Драгици Андрић, ИО Драгиње, успели 
су да на угледном часу на слободним активностима насликају ове  дивне портрете Светог 
Саве на дрвету. 

    

 

28.1.2022. - На часу ликовне културе, у 4/4 одељењу у ИО Драгиње, ученици и 
учитељица Слободанка Илић, извајали су бисте Светог Саве. 



    

28.1.2022. - У 4/4 одељењу у ИО Драгиње, учитељица Слободанка Илић је одржала 
угледни час ( час слободних активности) под називом ,,Свети Сава - школска слава". 

 

 

 



ФЕБРУАР 

4.2.2022.- Део емисије " Путовање без граница - Коцељева", снимљен је у нашој школи. 

9.2.2022.- Поводом Националног дана без дуванског дима, Црвени крст Коцељева 
одржао је радионице у првом циклусу у ИО Драгиње и ИО Свилеува. 

 

 

 

 



10.2.2022.- Ученица 3/1 одељења из Коцељеве, Хана Дацић,проглашена је за 
најуспешнију такмичарку Карате клуба „Ипон“ Коцељева. 

 

16.2.2022.- Поводом Дана државности, професор историје Далиборка Марић урадила је 
изузетну презентацију. 

 



20.2.2022.-У Крушевцу на првом такмичењу одржаном у знак сећања на Оливера 
Томића, клуб „Ипон“ Коцељева освојио је 49 медаља: 14 златних, 20 сребрних и 15 
бронзаних. 

 

 21,2,2022.- Поводом обележавања Међународног дана матерњег језика, школски хор 
"Лира" и професор Иван Марковић извели су композицију"Косовски божури". 

22.2.2022.- Ученици 5/1 и 5/2 и професор музичке културе Иван Марковић су на 
креативан начин представити традицију и културу Абориџина, староседелаца 
Аустралије, кроз израду традиционалног музичког инструмента, дуџеридуа. 

 



22.2.2022.- У сали Катрастра и Управе прихода одржана је промоција нове књиге 
путописно-обичајних прича "Без слова О" нашег драгог колеге Верољуба Бабића. 

 

23.2.2022.- Поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља-Дана 
ружичастих мајица, педагошка служба наше школе урадила је презентацију на тему 
"Вршњачко насиље". 

 



23.2.2022.- Дан ружичастих мајица-Међународни дан превенције вршњачког насиља, 
учитељица Биљана Мићић. 

 

3.2.2022.- Коцељевачки основци промовишу Школу и у Врању, и освајају награде: 
Марија Ераковић - 1. место и Милош Поповић - 2. место (на традиционалном 
Литерарном конкурсу ,,Новогодишња чаролија" у организацији Дечјег савеза града 
Врања, на којој је ове године било учесника из Босне и Херцеговине и Црне Горе). 

 



23.2.2022.- Дан ружичастих мајица-ИО Каменица 1-4. разред. 

 

23.2.2022.- Дан ружичастих мајица-ИО Ћуковине. 

   



24.2.2022.- Ученици првог разреда наше школе су у школском дворишту засадили две 
саднице Белог бора у оквиру пројекта " Засади дрво" и активности "Гледај како растемо". 
Трећи циклус пројекта "Засади дрво" под називом "Четири годишња доба", званично је 
почео 3. септембра 2021. године , догађајем у Ботаничкој башти "Јевремовац". У оквиру 
ове сезоне која траје до априла 2022. године, планирана је садња од 200.00 садница 
широм Србије, а у фокусу су  најмлађи, јер је њихово укључивање у ову акцију веома 
важно како бисмо им приближили природу. Акценат је на степену информисаности и 
образовања  најмлађих о очувању животне средине, садњи садница и њиховом 
одржавању, као и начину на који треба да брину о природи. 
 

 
 

 

МАРТ 

4.3.2022. – Нашу школу су посетили представници Министарства заштите животне 
средине и  МПНТР кроз  пилот пројекат "Улога ученика у заштити животне средине" у 
који је школа укључена, као једна од 29 школа Србије. Гости су били одушевљени 
изгледом наше школе и свим активностима које су реализоване кроз пројекат.  



 

 

5.3.2022. - У оквиру предмета Свет око нас и наставног садржаја Материјали, ученици 
I/2 одељења из Коцељеве и учитељица Весна Ераковић су на креативан начин, 
практичним радом , представили тему ,, Дом и породица". 



   

    

5.3.2022. - На 7. Литерарном конкурсу "Лепо је волети", Матеја Бојић, ученик 6/1 
одељења освојио је 3. место. На конкурсу је учествовало преко 1000 радова из Србије, 
Црне Горе, Републике Српске и БиХ. 

   



5.3.2022.- У основној школи „Јеврем Обреновић“ у Шапцу одржано је окружно 
такмичење из физике на ком је учествовало девет ученика наше школе. Ментор, 
професор Марица Лазаревић. 

8.3.2022. – Ученици 7/2 одељења урадили су дивну презентацију „Знамените српкиње“ 
поводом 8. марта уз помоћ наставника наше школе, а по идеји наставника Верољуба 
Бабића. 

 

    

8.3.2022. - Мами на дар - осмомартовске честитке ученика 1/2 одељења и учитељице 
Весне Ераковић. 



    

8.3.2022. - Мами за празник - ученици 2/1 одељења и учитељица Душица Ђорђић. 

    

10.3.2022. - На 13. литерарном конкурсу Медијана фестивала дечјег стваралаштва и 
стваралаштва за децу на тему "Кад се памет са говором дружи", ученици 6/2 одељења, 
Марија Ераковић и Миодраг Тадић и њихов ментор, професор Татјана Јермић, 
похваљени су за учешће. 

10.3.2022. - На 25. Књижевним сусретима "Гордана Брајовић" одржаним у Алексинцу, 
на тему "Има нешто у мени", друго место за поезију у узрасту од 5. до 8. разреда освојила 
је ученица Марија Ераковић 6/2, док је ученик Матеја Бојић 6/1, похваљен за учешће. 
Ментор, професор Татјана Јеремић. 

12.3.2022. - Ученици трећег и четвртог разреда наше школе учествовали су на Окружном 
такмичењу из математике у Шапцу. Ово је највиши ниво такмичења за ученике трећег и 
четвртог разреда, а трећи разред први пут ове године учествује на Окружном такмичењу. 
Следећи  ученици су награђени похвалом за постигнут резултат од стране Друштва 
математичара Србије: 
Кристијан Љеповић – ученик 3/1 Коцељева, 
Филип Ђаковић– ученик 3/2 Коцељева и 
Анђела Ђорђевић – ученица 4/11 Свилеува. 



Све похвале учитељима Драгутину Лукићу, Бранки Лукић, Весни Којић и Драгици 
Андрић за учешће, остварен успех и додатно ангажовање. 
 

16.3.2022.- На 7. Литерарном конкурсу "Лепо је волети", Матеја Бојић, ученик 6/1 
одељења освојио је 3. место. На конкурсу је учествовало преко 1000 радова из Србије, 
Црне Горе, Републике Српске и БиХ.Ментор, професор Татјана Јеремић. 

 

   

19.3.2022.- У основној школи „Мајур“ у Мајуру, одржано је Окружно такмичење 
Књижевна олимпијада на ком су учествовале две ученице 7/2 разреда, Анђела 
Максимовић и Нађа Тодоровић. Ментор, професор Татјана Јеремић. 

19.3.2022.- Председник општине Коцељева Душан Илинчић је у Министарству заштите 
животне средине потписао уговор о додели средстава за реконструкцију котларнице у 
Основној школи у Драгињу. 

22.3.2022.- За хуманост коју смо показали као и много пута до сада учествујући у разним 
акцијама, помажући деци и људима, добили смо још једну захвалницу.Ученици и 
наставници наше школе учествовали су у хуманитарноја акцији организације Српска 
солидарност и прикупили пакетиће за децу са Косова. 



   

22.3.2022.- На Општинском такмичењу у футсалу учествовале су четири мушке и две 
женске екипе. Пласман на Окружно такмичење остварила је мушка екипа из Коцељеве 
и женска из Доњег Црниљева. 

    

30.3.2022.- На 21. Међународном литрарно-ликовном конкурсу "Деца воле чудне 
приче...авантуре и јунаке из књиге", ученица 6/2 одељења, Марија Ераковић, освојила је 
2. место у категорији литерарних радова. Ментор, професор Татјана Јеремић. 

31.3.2022.- Мушка и женска екипа наше школе са професорима Силваном Јовић и 
Миланом Михаиловићем, учествовала је на Окружном такмичењу у футсалу у Шапцу. 



Женска екипа из Доњег Црниљева (професор Милан Михаиловић),  освојила је 1. место 
и пласирала се на Међуокружно такмичење које ће се одржати средином априла у 
Ваљеву. 

 

. 

 

АПРИЛ 

5.4.2022. - Са великим задовољством били смо домаћини деци из ПУ "Полетарац" која 
су у пратњи својих васпитача посетила нашу школу и уживала у чарима музичке 
уметности професора Ивана Марковића. 



 

9.4.2022.- У ОШ „Ната Јеличић“ Шабац, одржано је Окружно такмичење из хемије на 
коме је учествовала Адриана Бајић ученица 8/4 разреда, ментор, професор Ивана 
Павловић. 

9.4.2022.- У ОШ „Јанко Веселиновић у Шапцу одржанo је Окружно такмичење из 
српског језика  на којем су учествовала два ученика 6/1 разреда . То је највиши ниво 
такмичења за 6. разред. Ученик Матеја Бојић  освојио је  1. место, а ученик Милош 
Поповић освојио је 3. место. Ментор, професор Татјана Јеремић. 



 

 

10.4.2022.- У ОШ „Лаза К. Лазаревић одржано  је Окружно такмичења из енглеског 
језика на коме су учествовале две ученице осмог разреда, Вања Грујић 8/2 и Лара 
Пауновић 8/1. Вања Грујић је освојила 1. место, једина са максималним бројем бодова и 
пласирала се на  Републичко такмичење. Ментор, професор Снежана Лазаревић.  

10.4.2022.- У ОШ „Јован Цвијић“ у Лозници одржано је Окружно такмичење из историје 
на коме су учествовала два ученика 6/1 разреда, Тамара Панић  и Лана Гајић. То је 
највиши ниво такмичења за 6. разред. Ученица Тамара Панић освојила је 3. место. 
Ментор, професор Дубравка Пауновић. 

10.4.2022.- На ЈКА купу шампиона, карате клуб „ИПОН“ Коцељева освојио је 15 
златних, 4 сребрне и 3 брозане медаље.  



 

13.4.2022.- На Међуокружном такмичењу из футсала, одржаном у Ваљеву, женска 
екипа из Доњег Црниљева освојила је 4. место. 

 

14.4.2022.- На "ПРВОМ ТАБЛИНОМ ВАСКРШЊЕМ КОНКУРСУ" (међународни 
ниво), ученици шестог разреда наше школе поново су остварили изванредне резултате! 

1. место -  Марија Ераковић 6/2 

3. место - Матеја Бојић 6/1 



14.4.2022.- Под слоганом „Књиге, књиге, браћо моја“, професор Татјана Јеремић 
одржала је са ученицима 7/2 одељења угледни час којим је обележен „Доситејев дан“ – 
сећање на живот и дело нашег просветитеља и првог министра просвете Доситеја 
Обрадовића. 

   

 
 
15.4.2022.- Изузетно смо поносни што је наша школа у оквиру акције РТС-а "Књига 
солидарности" добила донацију од 700 књига. 
Уредник "Књиге солидарности", Михаило Шћепановић, уживао је у литерарном 
стваралаштву наших ученика, чланова литерарне секције и добитницима бројних 
признања на државним и међународним конкурсима, као и у извођењу композиције " 
Божури" солисткиње школског хора "Лира" чије је име прославило нашу школу широм 
Републике Србије и света (Композиција "Ми смо деца неба" изведена је у оквиру 
УНЕСКА прошле године поводом Међународног дана матерњег језика). 
Велику захвалност дугујемо професору српског језика Татјани Јеремић и професору 
музичке културе Ивану Марковићу за уложени рад и ентузијазам. 
 



 

18.4.2022.- На 10. литерарном конкурсу "Ко каже да не читам лектиру?", ученик 
Милош Поповић 6/1 похваљен је за литерарни рад. Ментор, професор Татјана Јеремић. 

20.4.2022.- И ове године ученици 8/6 одељења и професор географије Милена Вулетић 
одржали су традиционалну "Малу пијацу" у ИО Доње Црниљево. 

   

21.4.2022.- Ученици 7/2 одељења из Коцељеве су са наставницама Љиљаном Илинчић 
и Татјаном Јеремић интересантном презентацијом, многобројним паноима и 
литерарним радовима  обележили Дан планете Земље. 

 



 

     

21.4.2022.- Традиција се и ове године наставља када је атлетика у питању. Наши 
ученици остварили су огроман успех на Окружном такмичењу у атлетици и мини 
атлетици у Шапцу! 

- Лазар Перић 5/1 Коцељева-трчање на 60 м - 1. место (професор Силвана Јовић) 

- Урош Павловић 6/1 Коцељева-трчање на 300 м - 1. место ( професор Силвана Јовић) 

- Наташа Саватић 7/6 Доње Црниљево-бацање кугле - 3. место ( професор Милан 
Михаиловић) 



 

 



21.4.2022.- Предиван тематски дан у сунцем обасјаној порти цркве Светог Архиђакона 
Стефана у Свилеуви, реализовали су ученици и њихови професори Милена Вулетић, 
Дубравка Пауновић, Даниела Михаиловић, Љубица Софронић и Ана Ивковић, 
објединивши славну прошлост Првог и Другог српског устанка и знамените личности 
које су оставиле неизбрисив траг у нашем крају. 

 

   



21.4.2022.- Традиционална "Мала пијаца" одржана је у Свилеуви. Реализатори ученици 
8. разреда и професор географије Милена Вулетић. 

 

 

21.4.2022.- У ИО Драгиње успешно је реализован тематски дан и обележен Дан 
планете Земље. 



   

 

 

 

21.4.2022.- Ученици 1/1 одељења и учитељица Јелена Тешић. 



 

21.4.2022.- Срећан Ускрс! Ученици 4/2 одељења и учитељица Нада Савић. 

   

   

21.4.2022.- У сусрет Васкрсу-ученици ИО Ћуковине и учитељица Мира Митровић. 



   

 

21.4.2022.- Из наше веселе учионице-ученици ИО Баталаге и учитељица Славица 
Софранић. 

 



 

21.4.2022.- Срећан Васкрс! Ученици 1/2  и учитељица Весна Ераковић. 

   

 



21.4.2022.- Васкршња чаролија из наше учионице-ученици ИО Каменица и учитељица 
Биљана Мићић. 

   

21.4.2022.- Христос васкресе, радост донесе. 

 

 



МАЈ 

 

7.5.2022.- На Окружном такмичењу из биологије одржаном у суботу 7. маја у Лешници, 
ученица 6/2 одељења из Коцељеве Тамара Панић, освојила је 2. место. То је највиши 
ниво такмичења за ученике шестог разреда. Ментор, професор Љиљана Илинчић. 

10.5.2022.- У матичној школи у Коцељеви обележен је Дан демократске културе кроз 
пројекат "Квалитетно образовање за све".  Унапред  осмишљене активности су успешно 
реализоване кроз оријентиринг у природи. Ученици од 4. до 8. разреда били су подељени 
у три групе и одговарајући на питања из опште културе која се односе на различите 
државе (Србију, Енглеску, Русију, Грчку и Немачку), добијали слова са циљем да на 
крају склопе реч ДЕМОС. Победила је екипа која је за најкраће време склопила реч. Сви 
остали ученици су допринели сјајној атмосфери у којој су реализоване све активности, 
а у којима су уживали и ученици и запослени у нашој школи. 

   



 

 



 

10.5.2022. - На Међуокружном школском првенству у атлетици које је одржано у 
Сремској Митровици, ученици наше школе постигли су поново изузетне резултате. 

- Лазар Перић 5/1 из Коцељеве, у трци на 60 м освојио је 3. место 

- Урош Павловић 6/1 из Коцељеве, у трци на 300 м освојио је 3. место 

   



 

 

11.5.2022.- У организацији Црвеног крста Србије и надлежног националног гранског 
савеза Републике Србије за lifesaving/спасилаштво на води, наша школа остварила је 
изузетне резултате. 

Дисциплина ЗАСТАВИЦА: 

Пионири старији 

- Наташа Мандић – 5. разред Доње Црниљево - 2. место 
- Лидија Пантелић – 7. разред Доње Црниљево -  5. место 
- Наташа Саватић – 7. разред Доње Црниљево -  6. место 

Мастер 

- Александар Пајић – стручни сарадник, дефектолог – 1. место 

12.5.2022.- У циљу подизања свести на тему безбедног понашања  на води и 
купалиштима  и смањењу ризика  одржане су два предавања за ученике Основне школе 
у издвојеним одељењима у Доњем Црниљеву и Каменици. Предавањима је  обухваћено 
112 ученика и 8 просветних радника. Предавања је рализовао професор физичког и 
здравственог васпитања Милан Михаиловић, спасилац на води и члан Јединице 
Црвеног крста за деловање у несрећама. 



 

 

13.5.2022.- У матичној школи и свим издвојеним одељењима одржан је Крос РТС-а. 



 

 



 

 



 

 



 

 

16.5.2022.- Кућице - Пројектна настава. Одељење 4/2 из Коцељеве и учитељица Нада 
Савић. 



   

   

 

20.5.2022.- Наша школа постала је богатија за нову дигиталну опрему, 30 лаптопова и 
11 пројектора. 



   

31.5.2022.- Испраћај у пензију нашег драгог професора, колеге и књижевника Миленка 
Марковића. 

 

 

ЈУН 

 

10.6.2022.- Предшколска група из ПУ "Полетарац" посетила је са својим васпитачима 
будуће учитеље првог разреда Радмилу Пимић и Наду Савић.  



   

11.6.2022.- На Шестом литерарном конкурсу ,,Мој љубимац" у организацији Дечјег 
културног центра из Београда ученици 6. разреда наше школе: Матеја Бојић, Милош 
Поповић и Марија Ераковић похваљени су за литерарно стваралаштво.  

На конкурс је стигло 400 литерарних радова из Србије, Босне, Црне Горе и Републике 
Српске. 

Матеја и Милош су уживали у програму, читали своје песме, фотографисали се са 
песником Слободаном Станишићем који им је уручио награду и написао посвету. 

   

17.6.2022.- На Међународном фестивалу хумора за децу, ученик 6/1 разреда Милош 
Поповић освојио је 3. место, а ученице Марија Ераковић 6/2 и Тамара Панић 6/1 
похваљене су за поезију на тему ,,Смеха, смеха деци". 

 

 



 

17.6.2022. – Одржана Четврта коцељевачка кликеријада. Организатори овогодишње 
кликеријаде Основна школа, Црвени крст Коцељева и Коцељевачка ревија  су имали 
велику подршку у спонзорима награда Књижари Интегра, Пекари Боки 5 и Еликсир 
групу. 

 

   

24.6.2022. – На последњем часу енглеског језика у овој школској години, ученица 7/2 
одељења Лидија Белић осмислила је у сарадњи са професором Снежаном Радовановић 
драмски текст у ком су учествовали сви ученици. 



 

 

27.6.2022. – на Међународном литерарном конкурсу „На слово Љ, кажи Љубав“ ученица 
7/6 одељења из Доњег Црниљева, Јелена Цвејић, освојила је 3. место. Ментор, професор 
Јована Атанацковић. 

    

 

 



ЈУЛ 

 

5.7.2022. -  Уручење диплома и награда у школи носиоцима  Вукових диплома и 
традиционални свечани пријем код председника општине Душана Илинчића. 

Носиоци Вукове дипломе: 
1. Адриана Бајић 8/4 – Ђак генерације 
2. Марко Ђурић 8/2 
3. Доротеја Павловић 8/3 
4. Кристина Михајловић 8/4 
5. Елена Вукмировић 8/6 
6. Емилија Васић 8/6 
Осим Вуковаца награђени су и ученици (у присуству својих ментора) који су у овој 
школској години освојили бројне награде на такмичењима и конкурсима. 
Награђени ученици: 
1. Милош Поповић 6/1 
2. Матеја Бојић 6/1  
3. Јанко Николић 8/1 
4. Огњен Гавриловић 8/6 
5. Марија Илић 7/6 
6. Тамара Панић 6/2 
7. Вања Грујић 8/2 
8. Душан Васић 8/6 
9. Лидија Пантелић 7/6 
10. Наташа Саватић 7/6 
11. Мила Вучинић 6/6 
12. Наташа Мандић 6/6 
13. Милица Васић 8/6 
14. Елена Вукмировић 8/6 
15. Лазар Перић 5/1 
16. Урош Павловић 6/1 
17. Миодраг Тадић 6/2 
18. Марија Ераковић 6/2 
Ментори: 
1. Татјана Јеремић 
2. Силвана Јовић 
3. Милан Михаиловић 
4. Љиљана Илинчић 
5. Снежана Лазаревић 



 
 

 
 

 

 



АВГУСТ 

15.8.2022. - Традиционално обележавање Церске битке у Драгињу 

 

 

24-25. 8 2022. – Ову  школску годину привели смо крају дивним дружењем на  
дводневној екскурзији за запослене. Том приликом  посетили смо Сарајево, Мостар, 
Требиње и Вишеград.. 

Велико хвала туристичкој агенцији "Балканик“ која нам је омогућила безбедно, удобно 
и пријатно путовање. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 У Коцељеви, 26.8.2022. године ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 Дел. број:1013/22  _________________ 
      Соња Поповић 

 

 


