Летопис Балетске школе ''Лујо Давичо''
за школску 2021/22.

Септембар

Дан традиције
Ученици одсека народне игре учествовали су 15. 09. на манифестацији Дан традиције
одржаној поводом државног празника Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у
организацији Дечјег културног центра и Удружења кореографа народних игара Србије. На
концерту традиционалне игре и песме одржаном на Тргу Републике извели су кореографије
Шумадија и Крајиште, а учествовали су и у свечаном дефилеу учесника у Кнез Михајловој. Била је
то лепа прилика да се Балетска школа Лујо Давичо представи широј публици и учествује у првом
обележавању новог државног празника.

Европски дан језика

Ученици I-4 и I-5 су са наставницом српског језика и књижевност Александром Глигић
направили међународну рођенданску честитку поводом Европског дана језика 26. 09. Честитали су
рођендан на српском, немачком, шпанском , македонском, енглеском и турском језику

Иван Крстић, Анастасија Стојановић, Ива Јаковљевић, Ина Илиевска, Милан Будимир и Анђела
Денић

Огледни часови
У одељењима првог разреда реализован је огледни час из биологије и психологије на тему
Пол и род . Кроз дискусију о карактеристикама мушкараца и жена, ученици су уведени у обраду
теме о разликама између термина пол и род и упознавање различитости у оквиру полног и родног
инденитета. Час су одржале наставница Јелена Милосављевић и психолог Злата Лазаревић.

Са одељењима првог разреда реализован је огледни час из српског језика и књижевности
и психологије на коме је обрађена новела Антона Павловича Чехова Туга. Кроз пример из
књижевности обрађене су теме : усамљеност, отуђеност, безнадежност, доживљај губитка и
процес туговања. Осим тога наглашен је значај социјалне подршке особи која је преживела
трауму. Час су одржале наставница Александра Глигић и психолог Злата Лазаревић.

Сајам пчеларства
Ученици одсека народна игра и класичан балет наступали су 29. 09. на отварању
Међународног сајма пчеларства на Ташмајдану .

Мајсторска радионица Хулиа Боке
Наставница класичног балета Валентина Трајковић и ученица трећег разреда одсека
класичан балет Милана Вујовић похађале су 28. - 30. 09. мајсторску радионицу аргентинског
првака балета и балетског педагога Хулиа Боке. У склопу радионице одржана су два мастер класа и
предавање на којима је истакнута важност улоге педагога у формирању будућих балетских играча.
Наставница Валентина Трајковић ће стечено знање поделити са колегама у оквиру стручног
усавршавања у установи.

Милана Вујовић

ОКТОБАР

Огледни час основна школа
У првом разреду основне реализован је огледни час на тему хигијене. Ученици су
током часа направили плакат, одиграли кореографију коју су сами осмислили и
дискутовали са наставницом и психологом о општепознатим и мање познатим
информацијама на тему личне хигијене и хигијене простора. Направљен је и видео снимак
кореографије . Час су одржале наставница Ивана Лалић и психолог Злата Лазаревић.

Дечја недеља

Балетска школа Лујо Давичо сваке године посвећује посебну пажњу обележавању
Дечје недеље. Ове школске године Дечја недеља је обележена 4. – 10. октобра
разноврсним активностима у циљу промоције, заштите и унапређења дечјих права.
Ученици I-1 и III-3 основне школе су имали час са педагогом школе Драганом
Стевановић и одељењским старешином Драганом Величковић на коме су разговарали о
правима детета, ситуацијама у којима су њима или њиховим другарима била угрожена,
начинима решавања сукоба и важности међусобног поштовања. Ученици су добили
задатак да илуструју једно дечје право по избору.

I-1

III-1

Ученици III-3 средње школе на часу одељењског старешине разговарали су са
педагогом о положају деце у различитим деловима света и истакли међународне
документе о заштити дечјих права. Направили су пано Дечја права.

III-3
Поводом обележавања Дечје недеље, ученици одељења I-1 средње школе , Ирина
Дојнов и Марко Башић, направили су пано на тему вршњачког насиља. Пано је рађен у
оквиру часа одељењског старешине професорке енглеског језика Владане Иванов.

Марко Башић и Ирина Дојнов

Желим да разумеш

Ученици II-1 и III-1 средње школе победили су на конкурсу Желим да разумеш који је у
оквиру онлајн националне кампање поводом обележавања
Дечје недеље организовало
удружење Пријатељи деце Србије. Циљ кампање је био да прикаже шта је деци важно, да
приближи дечју перпективу одраслима. Кратким видео клиповима које су осмислили на тему
дечјих права учествовали су у промоцији значаја међусобног разумевања, дијалога, повезивања и
сталне бриге о остваривању права детета. Садржај је постављен на друштвене мреже са хештегом
#zelimdarazumes. На конкурс је пристигло преко сто радова деце и одраслих из вртића, основних и
средњих школа, едукативних центара. У креирању порука учествовало је преко седамсто деце, а
само преко друштвених мрежа ове радове је директно прегледало двадесет хиљада грађана.
Образложење жирија је гласило: ''Основа детињства је игра. Срећа детињства је уживање
у игри. Уметност јесте средство којим се описује живот. Као и у уметности балета, веома
координисане, чисте, природне, изражајне сцене из живота чији су носиоци или солисти или
група. Игра, музика и говорни текст синхронизовано, прецизно, лирски, измештајући се из
монолога у дијалог, покрет, животни и професионални простор дају јединствену, свеобухватну
причу која се са лакоћом разуме, уважава и са дивљењем гледа. Предочено је на који начин деца
могу да користе досадашње функционално знање и вештине да би изразиле свој став , пренели
своје опсервације и емоције у синестетичку слику. Снажна порука о појединцу, подршци других,
уметности да се живи кроз разумевање уметности живљења и снова сваког од нас.'' Радове наших
ученика можете погледати на сајту удружења Пријатељи деце Србије
https://prijateljidece.org/резултати-конкурса-желим-да-разумеш/

III-1

II-1

Међународно такмичење Ballet Grand Prix Vienna
Међународно балетско такмичење Ballet Grand Prix Vienna одржано је од 27. - 30. 10. 2021.
онлајн. Балетску школу представиле су три ученице са одсека класичан балет : Софија
Радовановић II-1, Анастасија Вујновић III-1 и Оља Алексић VI-1 . Софија и Оља ушле су у финале
такмичења. Софија Радовановић освојила је две награде: Outstanding Appearance Award и
Scholarship Piran Festival. Ученице су припремале наставнице Александра Коларов, Нина
Чолановић и Роса Милић.
Учешће ученица на међународном такмичењу финансирала је школа захваљујући
донацији, а Народно позориште нам је омогућило да балетске варијације за такмичење снимимо
у сали Народног позоришта. Захваљујемо свима који су допринели да наше ученице на најбољи
могући начин представе нашу школу и нашу земљу.

Софија Радовановић

Анастасија Вујновић

Оља Алексић

Новембар

Фестивал Слободна зона
Ученици трећег и четвртог разреда
одсека класичан балет присуствовали су
пројекцији филма Плесач са Кубе у оквиру
пројекције за средњошколце Фестивала
Слободна зона. Након пројекције гледаоци су
имали прилику и да разговарају са аутором
филма.

Софиа
У Битеф театру одржана је
премијера представе Софиа у кореографији и
режији Феликса Ландерера, уметничког
директора и кореографа Landerer&Company.
У представи играју наставници и бивши и
садашњи ученици наше школе : Тамара
Пјевић,
Јакша
Филиповац,
Никола
Здравковић и Сташа Ивановић, а у раду на
представи учествовалису и ученици трећег
разреда Душан Бајчетић и Неа Јанковић.

100 година аматеризма
На сцени Опере и театра Мадленијанум одржан је 13. 11. донаторски концерт у
организацији КУД-а Бранко Радичевић из Земуна и под покровитељством Општине Земун.
Донаторски концерт организован је за помоћ породици Грбић из Земуна.
На концерту под називом 100 година аматеризма наступала су културно уметничка
друштва и ученици одсека народне игре Балетске школе Лујо Давичо. Наши ученици извели су
корегорафије Игре из Србије и Дубочке краљице. Ученике су спремали наставници Стефан
Милић, Маја Краговић, Тамара Вукотић и Смиљка Ђорђевић.

Хуманитарна акција
Током октобра и новембра реализована је хуманитарна акција Ученичког парламента
током које је прикупљана половна гардероба за децу. Прикупљену гардеробу чланице Ученичког
парламента однели су 24. 11. деци из Свратишта.

Силвија Вучковић, Теодора Мирић и Ања Стојанкић

Манакова кућа
Ученици II-5 одсека народна игра са наставницама Лидијом Палчић и Тамаром Вукотић и
педагогом Драганом Стевановић били су у посети Манаковој кући 25. 11. и упознали се са
етнографском збирком Христифора Црниловића. Кустоскиња музеја Милена Ђурица упознала је
ученике са историјатом, архитектонским и стилским одликама Манакове куће, спровела кроз
сталну поставку музеја и представила експонате – ношњу и накит централно-балканске зоне.
Ученици су имали могућност и да погледају изложбу фотографија из заоставштине Христифора
Црниловића. Милена Ђурица је упознала ученике и са различитим програмима и манифестацијама
које се одржавају у Манаковој кући као и са радионицама веза, ткања и филиграна. Нашој школи је
понуђена сарадња у виду учествовања и презентовања рада наших ученика и школе у оквиру
програма и манифестација које се организују у Манаковој кући. Изузетно смо задовољни пријемом
и знањем које су наши ученици понели са ових часова у музејском амбијенту.

Децембар

International Dance Talent Competition Italy
Ученице и ученици средње школе сва тро одсека учествовали су захваљујући донацији на
International Dance Talent Competition Italy. Такмичење је одржано у периоду 4. – 7. децембра.
Софија Радовановић и Оља Алексић са одсека класичан балет ушле су у двадесет пет
најбољих такмичара. Ученице су припремале наставнице Роса Милић и Александра Коларов.

Са одсека савремена игра такмичило се три ученика/ца: Дуња Ранковић са кореографијом
Today, Милице Бајчетић и Сташе Ивановић; Сташа Ивановић са кореографијом Three Minutes
Without, Јакше Филиповца и Душан Бајчетић са кореографијом Don Juan, Маше Колар. Душан
Бајчетић, ученик трећег разреда, освојио је трећу награду и стипендију за Ateneo della danza,
Intesive Summer School Siena, Italy. Сташа Ивановић, ученица четвртог разреда, ушла је у десет
најбољих такмичара. Ученике су припремале наставнице Исидора Станишић и Тамара Пјевић.

Ученици четвртог разреда одсека народна игра освојили су прву награду са кореографијом
Игре из Крајиштанске котлине. Наступали су : Анђела Весић, Катарина Гајић, Ангелина Драгић,
Лазар Дрљан, Милан Ђурашиновић, Ања Илић, Јана Јаблановић, Марија Кантар, Милица
Кнежевић, Милица Лакетић, Софија Кривокућа, Вељко Матић, Анђела Оташевић, Ања
Стаменковић и Ања Стојанкић. Ученике је припремала наставница Маја Краговић.

Фестивал младих кореографа Искорак
Дечји културни центар Београд уз подршку УБУС-а организовао је 07. 12. Фестивал
младих кореографа Искорак са идејом развоја кореографског стваралаштва у оквиру уметничке
игре. На Фестивалу су учествовали млади кореографи (14-19 година) из Балетске школе Лујо
Давичо, Балетске школе из Новог Сада и плесних студија. Тема овогодишњег Фестивала била је
Проширена ствартност – однос дигиталног и стварног света. Прву награду млади жири доделио
је Неи Јанковић , ученици III-3, за кореографију Подивљавање, а другу награду Емилији Станић,
ученици II-3 за кореографију Error. Стручни жири доделио је следећа признања: диплома за
највећи кореографски искорак – Сташи Ивановић и Тамари Јакуш, ученицама IV-3, за
кореографију ID; диплома за најоригиналнију кореографску идеју – ученицима III-3, Иви
Илиевској, Душану Бајчетићу, Неи Јанковић, Сари Петровић, Јани Јовановић, Маши Анић, Емилији
Томић и Дуњи Ранковић за кореографију Слушај шта ми се данас десило; диплома за сценску
експресију Неи Јанковић за кореографију Подивљавање и диплома за уметничко-техничко
извођење ученицима I-3, Елени Јовановић, Јоани Ђоровић, Теодори Недељковић, Иви Павловић,
Лоли Милошевић и Василиси Јовановић за кореографију Буђење

Традиција игре
У сарадњи са Домом културе Студентски град 07. 12. одржан је концерт одсека
народна игра под називом Традиција игре. Пред пуном салом ученици сва четири разреда
извели су осам кореографија. Ученике су припремали наставници: Стефан Милић, Маја
Краговић, Тамара Вукотић, Смиљка Ђорђевић и корепетитори Милан Качаревић, Никола
Дуцић и Марко Лукић.

Мастер клас – Огњен Вучинић
Ученицима другог и четвртог разреда савремене игре 16. 12. мастер клас је одржао Огњен
Вучинић, плесач и кореограф из Загреба.

Шездесет година од доделе
Нобелове награде Иви Андрићу
Поводом
јубилеја
у
школској
библиотеци одржан је час српског језика и
књижевности. Ученици и ученице трећег
разреда са наставницом Дианом Кнежевић
Петровић су на часу читали делове из
Андрићеве беседе О причи и причању којом
се захвалио на додели Нобелове награде.
Разговарали су о значају и месту приче у
људском животу, о потреби за причањем као
једној од основних потреба човека, о томе
како нам приче помажу да се у животу
''нађемо снађемо'' јер, како Андрић каже:
''Приповедач и његово дело не служе ничему
ако на један или други начин не служе
човеку''

Представа Голи
Представа Голи ауторке Исидоре
Станишић, наставнице савремене игре у
нашој школи, одржана је 18. 12. у Народном
позоришту у Ужицу. У представи су
учествовали и наши ученици Сташа Ивановић
и Душан Бајчетић

Крцко Орашчић
Балетска представа Крцко Орашчић у кореографији Владимира Логунова ове године је
одржана у Крагујевцу и Чачку. У представама су учествовали ученици издвојених одељења
Основне балетске школе Лујо Давичо из Крагујевца и Чачка и ученици Средње балетске школе Лујо
Давичо из Београда. На сцени Књажевско – српског театра у Крагујевцу одржане су три
представе 22. и 23.12., а 25.12. једна представа на великој сцени Дома културе у Чачку. Целу
представу можете погледати на youtube каналу Дома културе, Чачак
https://www.youtube.com/watch?v=la2LWlHTOHg

Софија Радовановић и Игњат Ђорђевић

Свет је игра
Ученици трећег разреда одсека
савремена игра, Ива Илиевска, Маша Анић,
Неа Јанковић и Душан Бајчетић, учествовали
су 26. 12. у снимању серијала Свет је игра
ауторке Јелене Кајго, наставнице савремене
игре у нашој школи. Емисија је снимана у
Народном позоришту, а наши ученици су
имали прилике да раде са кореографом
Милошем Исаиловићем и првацима балета
Народног позоришта, Милицом Јевић и Хосе
Иглесиасом.

Радионица - Милица Бајчетић
Наша ученици Милица Бајчетић, сада
студент академије Codarts у Ротердаму,
одржала је 30. 12. радионицу савремене игре
за ученике првог и другог разреда овог
одсека.

Наступи најмлађих
Наше најмлађе ученице, које похађају припремни разред, биле су веома вредне и
наступале на различитим телевизијама у различитим емисија. У емисији 150 минута на телевизији
Прва гостовале су код водитељке и балерине Народног позоришта Дрине Дурић и представиле се
Кинеском игром из балета Крцко Орашчић. Са Кинеском игром представиле су се и и на Вечери
балета и моде у Комбанк дворани и на телевизији К1 у емисији Викенд на К1. У истој емисији
наступале су и са Новогодишњом кореографијом. Ученице припремног разреда снимиле су
Новогодишњу кореографију за емисију Суботом у 18 за телевизију Студио Б, а наступале су и у ТЦ
Галерија у оквиру Новогодишњег дечјег сајма – Dexyco. Ученице је припремала и водила
наставница Ивана Лалић. Честитамо нашим најмлађима и њиховој наставници на раду и
ангажовању у првој години поновног отварања припремног разреда.

Јануар
Свети Сава
Због епидемиолошке ситуације ни ове године прослава школске славе Свети Сава није
одржана у школи. Уместо приредбе ученици и наставници су припремили видео материјал који
можете погледати на нашем youtube каналу https://youtu.be/4rJswzFEoyo На тај начин је упркос
епидемији настављена важна традиција прослављања Светог Саве и његовог значаја за српску
цркву, културу, уметност и просвету.

Фебруар
Огледни часови
У одељењу III-1 наставница Марија Цветковић Костић одржала је огледни час из сценско
народних игара. Овога пута ученици су се нашли у улози наставника. Ученици су се поделили у
две групе. Свака група је имала задатак да изабере карактер, кораке, музику и да направи
комбинацију. Након тога би ученике друге групе научили осмишљеној комбинацији који би је
потом представили присутним наставницима. Присутни наставници су уживали на часу, а ученици
у својим новим улогама.

У одељењима првих разреда наставница српског језика и књижевности Александра Глигић
одржала је огледни час поводом Међународног дана матерњег језика. Тема часа је била
употреба страних речи у српском језику и значај који матерњи језик има у очувању традиције,
културног наслеђа, националног и личног идентитета.

Поводом обележавања Националног дана књиге одржан је огледни час који су ,
заједно са ученицима II-1,2,3, осмислили наставница српског језика и књижевности ,
Диана Кнежевић Петровић, и наставник историје са историјом културе и цивилизације,
Душан Илијин. Повод за обележавање овог важног датума је акција Читајмо гласно, која
се сваке године организује на позив Друштва библиотекара Србије.
У наставку ове акције ученици су , заједно са наставницом српског језика и
књижевности, осмислили пројекат под назиовм Лексикон читања. Ученици су по
сопственом избору, по азбучном реду, записивали објашњења појмова који их асоцирају
на књигу, читање, књижевност, било да су у питању имена омиљених писаца, називи
омиљених књижевних дела, књижевно теоријски појмови, одломци из књига, занимљиви
цитати, препоруке за читање. Ученица Софија Грбић је урадила ликовно решење насловне
стране Лексикона. Лексикон читања ће наћи своје место у школској библиотеци, тако да
сви ученици могу да погледају ову занимљиву књигу и добију инспирацију за читање или
осмисле свој будући лексикон.

МАРТ
Дан розе мајица
Широм света се последње среде у фебруару обележава Дан борбе против
вршњачког насиља под називом Дан розе мајица као успомена на розе мајице које су
активисти, а затим и ученици почели да носе у школи у знак подршке Чарсл МекНилу ,
канадском дечаку, који је у школу дошао са розе мајицом и због тога претрпео ругање и
вербално насиље вршњака. У нашој школи се током целе недеље организују превентивне
активности у циљу развијања свести о постојању вршњачког насиља, неговању
толеранције и емпатије, поштовању различитости, развијања сарадње и тимског рада.
Ученици II-1 са својим одељенским старешином Дианом Кнежевић Петровић
исписивали су поруке вршњацима са позивом да они који су претрпели насиље проговоре
о томе и пријаве проблем.

. У одељењима II-4 и II-5 наставница француског језика Јелена Глумац одржала је
угледни час посвећен Дану розе мајица. Ученици су научили кључне речи и појмове
везане за вршњачко насиље, анализирал су статистичке податке из француских школа и на
крају су писали поруке на француском језику. Ученици II-3 основне школе са наставницом
Романом Суботић снимили су кратак видео са симболичном поруком о значају међусобног
уважавања.

Дани праксе

У организацији Савеза студената ФОН-а у хотелу Метропол 07. 03. одржан је
десети јубиларни пројекат Дани праксе. Ове године и ученици наше школе добили су
прилику да покажу своје умеће. Ученице првог и другог разреда средње школе одсек
класичан балет наступиле су са нумером Валцер цвећа из балета Крцко Орашчић.

Године врана
На Великој сцени Народног позоришта 12. и 13. марта одржана је прва и друга
премијера дуго очекиване представе Године врана по тексту и у режији драмског писца
Синише Ковачевића. Уз велики ансамбл глумаца на сцени су наступали и ученици наше
школе одсека савремене игре : Маша Анић, Душан Бајчетић, Неа Јаниковић, Ива Илиевска,
Сташа Ивановић и Катарина Анић. Кореографију за представу радила је Исидора
Станишић, наставница савремене игре.
Представа је оцењена као ''најаутентичније виђење Београда пре једног века''.
Пробе за наступ почеле су још средином јануара, а осим на кореографским, наши ученици
су вредно радили и на режијским пробама са Синишом Ковачевићем и глумцима
Ансамбла драме Народног позоришта. После скоро четири сата игре на сцени
националног театра публика је овацијама наградила ансамбл који је бројао преко 60
извођача, међу којима су били и ученици наше школе.
Велика сцена, велики играчки подухват за наше будуће велике играче!

Општинско такмичење рецитатора

У организацији Пријатеља деце Србије и Савеза културно-уметничких друштава
Београда одржана је 62. Смотра рецитатора. Такмичење је реализовано 23. 03. у
просторијама ОШ Михаило Петровић Алас. Мила Протић, ученица другог разреда наше
школе, освојила је друго место на Општинском такмичењу и пласирала се на Градско
такмичење. Ученицу је припремала наставница српског језика и књижевности Диана
Кнежевић Петровић.

Мила Протић

Вождовачки сајам образовања Путоказ 22
Општина Вождовац је успешно организовала Сајам образовања за вождовачке
основце, који је ове године окупио четрдесет средњих школа са територије Београда.
Сајам је посетило више од 1500 будућих средњошколаца који су имали прилику да се
упознају са различитим школама и образовним профилима. Балетска школа Лујо Давичо
се успешно представила, а ученици сва три одсека су на отварању извели пет игара.
Реализацију Сајма помогло је Друштво директора Србије, директор Друге
економске школе, Хидрометеоролошке школе Милутин Миланковић и координатор
средњих школа са општине Вождовац.

Типови повреда и пружање прве помоћи
У оквиру огледног часа из биологије у одељењима I-4,5 ученица Санела
Марјановић, активни члан Црвеног крста , одржала је предавање о типовима повреда и
пружању прве помоћи у случају различитих повреда. Ученица је помоћу унапред
припремљеног материјала направила реалистичне приказе повреда. Користећи као
моделе своје другове из одељења, Санела је приказала различите врсте повреда и затим
демонстрирала пружање прве помоћи.

АПРИЛ

Писа тестирање
Ове године је наша школа изабрана да учествује у ПИСА истраживању,
Међународном програму за процену ученичких постигнућа који спроводи Организација за
економску сарадњу и развој од 1997. године. ПИСА истраживање је највеће истраживање
на свету у области образовања које обухвата ученике узраста од 15 година. Овим
тестирањем процењује се припремљеност ученика за живот, мере постигнућа ученика у
разумевању прочитаног, научној и математичкој писмености и креативном мишљењу и
прикупљају подаци о образовној пракси у земљама учесницама.
ПИСА истраживање укључује 85 земаља и врши се сваке треће године. У нашој
школи ПИСА истраживање обављено је 31.03. и 01.04. Учествовало је 42 ученика 2006.
годиште које су организатори истраживања одабрали методом случајног узорка.

Плакат направиле ученице III разреда Љубица Милорадовић и Софија Димић

Народна скупштина Србије
У Народној скупштини 01. 04. отворена је изложба дечјих радова Желим да
разумеш – Права детета кроз призму дечјег стваралаштва. На изложби су
представљени цртежи, видео материјали, колажи и литерарни радови деце из целе
Србије са различитих конкурса Пријатеља деце Србије на тему остваривања и заштите
дечјих права. Ове године су ученици II1 и III1 средње школе освојили прво место на
конкурсу Желим да разумеш са видео клиповима.
На отварању изложбе у холу Скупштине наступиле су ученице другог разреда
одсека класичан балет са Валцером цвећа из балета Крцко Орашчић.

Плесна радионица Рите Гоби
Гостујући професор Института за уметничку игру, Рита Гоби, одржала је плесну
радионицу у нашој школи на којој су учествовали ученици првог и другог разреда одсека
савремене игре уз подршку наставнице Иване Љујић.
Рита Гоби, мађарска кореографкиња и педагошкиња савремене игре, рођена је у
Новом Саду, а дипломирала на Мађарској плесној академији у Будимпешти. Била је
учесник разних међународних плесних радионица и резиденцијалних програма, а 2006.
основала је плесну компанију Гоби. Креирала је неколико савремених плесних продукција,
интерактивних представа за децу и учествовала у разним интердисциплинарним
пројектима.

Градско такмичење из енглеског језика
На Градском такмичењу из енглеског језика, одржаном 27. 03. у Седмој београдској
гимназији, ученица Теодора Мирић IV-2 освојила је треће место са 33 поена. Ученицу је
припремала Владана Иванов, наставница енглеског језика.

Теодора Мирић

Мали геније
Ученице III-1, Николина Савковић, Тијана Дрндаревић и Анастасија Вујновић,
учествовале су на ликовном конкурсу Мали геније, који је организовала Студентска
секција Друштва неуронауке Србије у оквиру међународне манифестације Недеља
свести о мозгу. Радови , које су ученице радиле у оквиру додатне наставе из психологије
наставнице Дубравка Носовић, били су изложени у Галерији науке и технике САНУ 14. 19.03. У оквиру категорије ученика средњих школа награду је освојила Николина
Савковић.

Николина Савковић

Државна матура
Ученици четвртог разреда средње школе учествовали су од 5. до 8. априла у другом
пилотирању државне матуре. Тестирање је било организовано у више од 500 образовних
установа – гимназија, средњих стручних и уметничких школа. Ученици Балетске школе
Лујо Давичо полагали су испите из општеобразовних предмета: српског језика и
књижевности, као обавезног дела испита, и изборног дела – енглеског језика или историје.
Прва генерација четвртог разреда полагаће државну матуру 2024. године.

Ана Игњатовић Загорац – добитница награде Терпсихора
Награда Терпсихора, престижно признање Удружења професионалних балетских
играча, кореографа и педагога Србије (ПУБС), која се сваке године додељује уметницима
или институцијама културе у области савремене игре, ове године је припала Ани
Игњатовић Загорац, наставници савремене игре у нашој школи.

Мастер клас Јорам Карми
Јорам Карми, израелски кореограф и оснивач плесне компаније Fresco, одржао је
мастер клас ученицима првог и другог разреда одсека савремена игра. Јорам Карми ради
кореографије за Израелски фестивал, Израелски симфонијски оркестар, Јерусалимски
балет, био је директор фестивала Shades of Dance 2012. и 2013. на коме је освојио другу
награду за свој опус Spectrum, а добитник је Розенблумове награде за истакнутог уметника
у области игре 2012.

Школско такмичење

Школско такмичење основне школе и средње школе одсека класичан балет
одржано је 16. и 17. 04. на сцени Народног позоришта. На такмичењу је учествовало 36
ученика и ученица из основне школе који су освојили четири прве, три друге , пет трећих
награда и пет похвала. Из средње школе учествовало је 22 ученика и ученица и освојили су
пет првих, пет других , пет трећих награда и пет похвала.

Основци на такмичењу у Народном позоришту

Школско такмичење ученика народне и савремене игре одржано 18. 04. на сцени
Битеф театра. Са одсека савремене игре такмичило се 19 ученика и ученица који су
освојили дванаест првих, пет других и једну трећу награду. Ученици и ученице одсека
народне игре освојили су два прве , једну другу награду и једну похвалу у групном наступу
и две похвале за индивидуалан наступ .

Школско такмичење омогућава и ученицима и наставницима да имају увид у
резултате свога рада и представља велики подстицај за развој индивидуалних играчких
способности, креативног изражавања и тимског рада.

Савремена игра на такмичењу на сцени Битеф театра

Огледни часови
У одељењу IV 2 , основна школа, Теа Миловановић , наставница историјско балских
игара и Душан Илијин, наставник историје , одржали су огледни час Игре XVII и XIX века.
Наставник историје нас је упознао са историјским и друштвеним периодима у којима су
ове игре настале. Ученице су припремиле презентације и упознале нас
са
карактеристикама игара овог периода, а затим и одиграле менует и валс мињон.

Радионица веза
У одељењу II-5, одсек народне игре, одржан је огледни час из етнологије и основа
кореографије. Поред теоријског предавања о традиционалном везу, ученици су имали и
практичну радионицу током које су научили основне технике веза. Радионицу веза је
одржала наша некадашња ученица са одсека народне игре, Дуња Мркоњић. Дуња се бави
ручним везом на платну и у оквиру пројекта Дуња Арт држи радионице веза за девојчице
и дечака.
Извођењем традиционалних народних песама уз израду веза, ученици су
представили и стари народни обичај прела, вечерњих женских састанака на којима су се
обављали сеоски послови, али се и дружило, певало и веселило. На нашем прелу са
једнаким ентузијазмом су везли и дечаци и девојчице, а своје прве радове су понели као
успомену на једно лепо старовременско дружење.
Часове су припремиле и радионицу организовале наставнице Лидија Палчић и
Тамара Вукотић.

Дан планете земље
Дан планете Земље обележава се 22. 04. са циљем да се повећа свест о
угрожености животне средине и да се што већи број људи мотивише на понашање у
складу са очувањем и обновом животне средине. Дан планете Земље у нашој школи
обележен је на часовима одељенског старешине и са школским психологом. Ученици
другог разреда правили су налепнице са порукама на тему екологије и животне средине, а
ученици трећег разреда су истражили различите изворе информације на тему фактора
који утичу на уништавање животне средине. Материјал који су ученици направили и
прикупили обједињен је на плакатима који су изложени у школским просторијама.

Хуманитарни наступ
Ученици свих одсека наше школе играли су на хуманитарном наступу Случај
породице Јовановић у Центру за културу Влада Дивљан 30. 04. 2022. Хуманитарна
представа и журка организоване су за помоћ дечацима Богдану и Павлу. Осим куповином
улазница, посетиоци су дечацима могли да помогну и донирањем прилога у постављену
хуманитарну кутију.

МАЈ

Дуњалук – годишња представа одсека савремене игре
Наставници и ученици одсека савремена игра припремили су годишњу представу
одсека. За годишњу представу изабрана је обнова представе Дуњалук , кореографија
Милош Исаиловић, драматургија Стела Мишковић и Лука Михаиловић и продукција
Битеф театра. Дуњалук, по речима аутора, говори о положају младе групе људи на
улицама Београда, о улози сваког од нас у свакидашњем свету, о сопственој борби у
систему који намеће своја правила и пут, о глобалној манипулацији и нашем одупирању.

Са представом Дуњалук одсек савремене игре гостовао је на Балкан фесту у
Минхену 27. 04. - 02. 05. 2022. Млади плесачи наше школе, Сташа Ивановић, Ина
Илиевска, Катарина Анић, Дуња Лазаревић, Калина Зељковић, Душан Бајчетић, Маша
Анић, Неа Јанковић, Ива Илиевска и Дуња Ранковић, представили су своју земљу, нашу
школу и одсек савремене игре на 16. данима Балкана у Минхену.

Ученице савремене игре у Минхену

Представу Дуњалук, у извођењу ученика наше школе, имала је прилике да 22. 05.
види и крагујевачка публика. Ученици одсека савремена игра, Сташа Ивановић, Ина
Илиевска , Катарина Анић, Душан Бајчетић, Маша Анић, Неа Јанковић, Ива Илиевска, Дуња
Ранковић и Калина Зељковић, наступили су са представом Дуњалук на сцени Књажевслкосрпског театра.

EUROPE DAY CONTEST 2022
Ученица Неа Јанковић са наставницом Владаном Ивановић освојила је трећу
награду на међународном такмичењу Europe Day Contest 2022, чији је циљ промоција
енглеског и немачког језика. Неа Јанковић освојила је трећу награду у конкуренцији 148
радова из 14 земаља са 3 континента. У прирпеми видео материјала за такмичење
учествовали су и наставници Јакша Филиповац и Ивана Љујић, подршка за плес и снимање
и наставник Душко Михаиловић , монтажа. Видео клип можете погледати на
https://youtu.be/-NLsuHOAcks

Неа Јанковић

Светлост – конкурс за средњошколце креативце
Теодора Стојковић, ученица трећег разреда, освојила је треће место на Великом
конкурсу за средњошколце креативце који организује Факултет савремених
уметности. Тема овогодишњег конкурса била је Светлост (SVETlost). Теодора је награду
освојила у категорији креативни текст. Сви пристигли радови изложени су на изложби у
Галерији Факултета савремене уметности 16. јуна у оквиру манифестацији Дани
савремених уметности. Теодорин ментор је наставница српског језика и књижевности
Диана Кнежевић Петровић.

Теодора Стојковић на додели награде

Одсек народнa игрa у Свилајнцу
На позив нашег бившег ученика Бојана Аћимова, ученици трећег и четвртог разреда
одсека народне игре наступали су у Свилајнцу на годишњем концерту КУД-а Димитрије
Катић – Црквенац 21. 05. 2022. Тиме је настављена већ традиционална сарадња наше
школе са КУД-ом Димитрије Катић и пракса свих одсека да сарађују са некадашњим
ученицима.

Фестивал балетских школа
Фестивал балетских школа ове године одржан је 28. 05. на сцени Балетске школе у
Новом саду. На фестивалу су се такмичили ученици основних балетских школа у соло и
групним категоријама. Наша школа освојила је три прве и три друге награде у категорији
соло игра и две прве и две друге награде у категорији групна игра. У категорији соло игре
прве награде освојили су Тара Ћирица, Филип Станић и Јована Стефановић, а друге Јана
Коларевић, Милица Радовановић и Лана Продановић. Ученике су припремале наставнице
Александра Ула Ускоковић, Драгана Величковић, Марија Вученовић и Каролина
Марјановић.

ЈУН
Посета Етнографском музеју
У оквиру часова етнологије и основа кореографије ученици другог разреда одсека
народна игра били су у посети Етнографском музеју. Током обиласка сталне поставке
имали су прилику да се упознају са народним градитељством и привредом и да утврде
своје знање о ношњама панонске, динарске и централно-балканске зоне. Ученици су
посетили и изложбу посвећену Вилеровим гобленима. Ученике су водили Лидија Палчић
и Марко Лукић.

Наши ученици – свестрано талентовани
Поред талента и љубави према игри наши ученици имају и многобројне различите
таленте и интересовања. Представљамо вам радове Љубице Милорадовић III-2, која се
бави цртањем уз помоћ дигиталних алата и која је својим радовима улепшала и наш сајт;
Тамару Бороту II-5, љубитеља ручних радова, која је на Радионици веза у нашој школи
усавршила и технике ручног веза; Петру Блешић I-3 основна школа , која свој таленат не
показује само у игри већ и у самосталној изради балетских костима.

Љубица Милорадовић

Тамара Борота

Петра Блешић

Сарадња са ансамблом Коло
Одсек народна игра одржава редовну сарадњу са Националним ансамблом Коло.
Захваљујући тој сарадњи наши ученици су имали прилику да у децембру присуствују
генералној проби ансамбла. С друге стране представници кола повремено присуствују
часовима народне игре и прате рад наших наставника и ученика, а ученици добијају
прилику да разговарају са професионалним играчима. Ова сарадња је веома важна за
професионални развој наших ђака и њихову будућу уметничку каријеру. У децембру су
часовима трећег и четвртог разреда присуствовали играчи Кола: Вукан Шебез, Владимир
Миладиновић, Милош Лазаревић, некадашњи ученици наше школе, Спаса Врањеш и Ива
Станковић, а у јуну су часу другог разреда присуствовали директор Кола Владимир Декић
са асистентима и сарадницима.

Промоција ђака генерације 2022.
У МТС дворани одржана је свечаност поводом промоција ђака генерација основних
и средњих школа. На свечаности су додељене награде малим и великим матурантима које
су њихове школе изабрале за ђаке генерације. Награду је примила и Оља Алексић,
ученица генерације Балетске школе Лујо Давичо 2021/22. Присутнима су се обратили и
Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић и Градски секретар за
образовање и дечју заштиту Славко Гак. Свечани програм који су припремили ученици
београдских школа затворен је Валцером цвећа из балета Крцко Орашчић које су извеле
наше ученице другог разреда средње школе.

Јавни часови
Јун у нашој школи обележавају годишњи испити као завршна провера стечених
знања и вештина, али и јавни часови на којима родитељи могу видети колико су њихова
деца напредовала током године. Јавни часови одржавају се из играчких предмета у свим
одељењима основне и средње школе.

Матуратни одсека народна игра су јавни час одржали на сцени Дома културе
Студентски град и тако се на најлепши могући начин опростили од средње школе. На
овом малом концерту први пут смо имали прилику да видимо кореографију Пудари наших
ученика Лазара Дрљана и Вељка Матића. Истраживачки рад, који је претходио
осмишљавању кореографије, финансијски је подржала наша школа.

Аудиције
У Народном позоришту је 19. 06. 2022. одржана аудиција за нове играче Балетског
ансамбла Народног позоришта. Аудицију су прошли и наши садашњи и бивши ученици :
Сења Станић, Милена Јанковић, Валентина Ђурашин, Наталија Тапић, Поликсени
Куртановић и Марко Ивановић. Честитамо и желимо им успешну играчку каријеру!

Обрадовала нас је и вест да је Оља Алексић, ученица генерације Балетске школе
Лујо Давичо 2021/22. , положила аудицију и примљена на Балетску академију у Минхену
као и вест да је Душан Бајчетић, трећи разред одсека савремена игра, положио аудицију и
примљен на престижну академију Codart у Ротердаму, коју већ годину дана похађа његова
сестра, а наша ученица Милица Бајчетић. Свима им желимо пуно успеха и унапред се
радујемо нашој будућој сардњи.

Oља Алексић

Душан Бајчетић

