Септембар:
Поред редовне наставе, сваку школску годину у Балетској школи Лујо Давичо обележавају
разноврсне ваннаставне активности, чији је циљ унапређивање квалитета образовања и
васпитања, као и промоцијa школе и уметничке игре. Активности почињу већ у
септембру.

 Ове године одржан је десети јесењи Фестивал здравља у Дому омладине. Ученице
и ученици Основне балетске школе и сва три одсека Средње балетске школе
годинама уназад обогаћују ову манифестацију својим наступима, промовишући
здрав и активан начина живота.

Ученице и ученици Основне балетске школе на Фестивалу здравља
(фото Мики Величковић)

 Ученице одсека за класичан балет учествовале су у емисији РТС-а ТВ Забавник.

 Ученице другог разреда одсека за народну игру химном су отвориле хуманитарни
концерт Музика за Обреновац, у Музичкој школи Мокрањац, 25.9. 2015.године.
Сва средства сакупљена на овом концерту намењена су Пољопривредно-хемијској
и Техничкој школи у Обреновцу, које су оштећене у поплавама.

Октобар:
 Захваљујући средствима добијеним од Министарства културе за пројекат
Чаробно путовање кроз игру ученице и ученици Средње балетске школе
приказали су публици у Пироту и Књажевцу, 2. и 3. 10. 2014. године бројне
нумере припремљене за ову прилику. Овим наступом колажног типа, састављеног
од нумера класичног балета, савремене игре, народне игре и песме, сценсконародних игара и глуме, Балетска школа Лујо Давичо већ другу годину промовише
уметничку игру по градовима Србије. Публика је са одушевљењем пратили наступ,
који је нашао места и у локалним медијима.

 Ученице и ученици другог разреда одсека за народну игру наступали су на
Ташмајдану на позив Удружења пчелара са којима школа годинама сарађује.
 Концерт Александра Симића са окрестром Серафима, хором Mузичке школе
Станковић и ученицама другог разреда Средње балетске школе Лујо Давичо (одсек
класичан балет) одржан је 11.10.2014. године, пред пуном салом Дома синдиката.
Концерт Музичка екскурзија организован је под покровитељством Музичке
омладине, са којом наша школа успешно сарађује. Ово је била јединствена
прилика за наше ученице да наступају уз оркестарску пратњу. Извођена су дела
Александра Симића, нашег реномираног модерног композитора.

Музичка екскурузија

 Ученице и ученици Основне балетске школе учествовали су 15.10.2014. године на
Дечијем филмском фестивалу Кидсфест. Поред тога што су показали део свог
играчког умећа, дружили су се са другом децом, упознајући их са балетском
школом и лепотом игре. Министарство културе Републике Србије и Град Београд
прогласили су овај фестивал пројектом од интереса у области културе.

 Ученице и ученици одсека за народну и савремену игру наступали су у музичко
сценском спектаклу Приче о чвргама и небу, у Сава центру, 19.10.2014. године.
Тиме је завршено обележавање 70 година од ослобођења Београда. Ученице и
ученици, који су свакодневно од 14. до 19.10. били на припремама, показали су
висок ниво професионализма.

(фото Весна Лалић)

 Мада је игра наше примарно интересовање, трудимо се да укључимо ученице и
ученике и у различите ваннаставне активности, које доприносе развијању
културних навика. Само у октобру гледали су више представа у београдским
позориштима: Госпођа министарка (Позориште Бошко Буха); Српска триологија,
Кир Јања (Народно позориште); Госпођица (Југословенско драмско позориште).

 Угледни час Врсте учења одржан је у трећем разреду, 8.10. 2015. године. Час су
припремиле професорке психологије, француског језика, енглеског језика и
рачунарства и информатике. Циљ часа био је да се применом интердисциплинарног
приступа ученице и ученици упознају са врстама учења.Овај циљ реализован је
кроз разноврсне активности, као што су: превођење текстова о врстама учења са
енглеског и француског језика, претрага на интернету у вези са експериментима
који се односе на механизме одређене врсте учења и презентације о врстама учења.

Новембар:

 Ученице другог разреда одсека за народну игру отпевале су сплет традицоналних
песама на јубиларној прослави Савеза глувих и наглувих Србије, одржаној у
Задужбини Илије Коларца, 4. 11. 2014. године, а 22.11.2014. године у Дечјем
културном центру. Ова институција постоји 70 година и бави се свим проблемима
на које наилазе особе са оштећеним слухом у модерном друштву.

 Од оснивања фестивала Слободна зона наше ученице и ученици сваке године
присуствују пројекцијама филмова. Слободна зона је фестивал ангажованог филма,
а организатори фестивала труде се да омогуће средњошколској омладини да
бесплатно погледа изабране филмове. Ове године гледали су филм Абецеда, који се
бави критиком савременог образовања.
 И овог месеца ученице и ученици гледали су две позоришне представе: Женски
оркестар (Народно позориште) и Окамењени принц (Позориште Душко Радовић).

 У Основној школи Исидора Секулић у Београду одржан је Сајам средњих
школа, 22.11.2014.године. Балетска школа Лујо Давичо први пут је учествовала на
оваквој манифестацији и представила се будућим средњошколкама и
средњошколцима. Сајам је организовала Градска општина Савски венац. На
молбу домаћина, ученице другог разреда одсека за народну игру отвориле су сајам
извођењем традиционалних песама. Ученице другог разреда одсека за савремену
игру уредиле су штанд, делиле посетитељкама и посетиоцима разноврстан
промотивни материјал, упознавале их са радом школе и врстом образовања коју
могу да добију ако се определе за неку од играчких професија. Нашу промоцију
пратио је кратак филм којим смо представили сценска умећа наших ученица и
ученика.

Децембар:
У децембру су наше активности увек најбројније, а најзначајнија међу њима је Годишњи
концерт школе – балетска представа Крцко Орашчић, која се традиционално одржава
на крају године. Ученице/и и наставнице/и улажу огроман труд, припремајући се за
Годишњи концерта, али током децембра никада не изостаје ни учешће у другим
активностима.
 После четири деценије Ансамбл Мојсејев поново је наступио пред београдском
публиком у Сава центру, 4.12.2014. године. Један део ученица наше школе имао је
част да буде позван на конференцију ансамбла и присуствује наступу.
 Ученице и ученици гледали су две представе Београдског драмског позоришта:
Живот је пред тобом и Драга Јелена.
 У организацији Музичке омладине ученице и ученици сва три одсека Средње
балетске школе извели су други чин представе Крцко Орашчић, у Дому синдиката,
6.12.2014. године. Концерту су присуствовали ђаци гимназија и средњих стручних
школа. Циљ концерта био је популаризација балетске и музичке уметности међу
средњошколском омладином.
 На позив Лиле Барток, председнице Српско-македонског друштва Шар
планина, ученице и ученици одсека за класичан балет и народну игру наступали су
на годишњој прослави овог друштва, 6.12.2014. године. Програм је конципиран у
складу са догађајем. Публика је била презадовољна ученичким наступом.

 Ватрогасци из Ватрогасне станице Звездара одржали су 17.12.2014. године обуку о
противпожарној заштити ученицама и ученицима трећег и четвртог разреда
Средње балетске школе, у просторијама школе. Присутни су једногласно оценили
обуку као изузетно корисну и успешну и изразили жељу да посете ватрогасну
станицу.

 Са великим задовољством ученице одсека за класичан балет одржале су
новогодишњу представу за децу из Свратишта, у Кулутрном центру Рекс,
29.12.2014. године.
 Ученице и наставнице Балетске школе из Солуна биле су нам у гостима. Током
боравка присуствовале су мастер класу класичног балета, настави сценско народне
игре и дуетне игре. Такође, присуствовале су пробама за Годишњи концерт и
представи Крцко Орашчић. Наставнице и ученице из Солуна изразиле су
задовољство и захвалност на указаном гостопримству, са надом да ће им наша
школа узвратити посету.

 Годишњи концерт школе – балетска представа Крцко Орашчић у кореографији
Владимира Логунова одржан је 26.12.2014. године у Опери Мадленианум у два
термина и две поставке. Представа Крцко Орашчић представља дугогодишњу
традицију Балетске школе Лујо Давичо и за њено извођење увек се тражи карта
више. У њој учествујe Основнa и сва три одсека Средње балетске школе.
Захваљујући чињеници да се представа одржава у два термина и две поставке, већи
број ученица и ученика добија могућност да се огледа у соло нумерама. У
вишемесечним припремама учествују готово сви ђаци , наставнице и наставници
играчких предмета. Захваљујући њиховом огромном ангажовању, Балетска школа
Лујо Давичо једна је од ретких балетских школа која има своју целовечерњу
балетску представу. Ове године изведене су две представе пропраћене
одушевљењем присутних гледалаца.

Јануар:

 Ученице и ученици првог разреда Средње школе 23.1.2015. године посетили су
изложбу Сви месеци су добри и благословениу у Хеленском фонду за
културу,чији је циљ развијање односа двеју земаља у области образовања. Овом
приликом присуствовали су предавању о обичајима и веровањима код Грка у вези
са појединим месецима у години.

 Ученице и ученици гледали су представу Ћеиф у Београдском драмском
позоришту.

 У просторијама школе одржана је Светосавска академија. Приредба је отворена
химном Светом Сави у извођењу ученица и ученика одсека за народну игру. Након
тога једна за другом низале су се плесне, драмске и певачке нумере инспирисане
животом и делом највећег српског просветитеља. После светосавске академије
настављено је дружење у просторијама школе.

 Део наших ученика гостовао је у Трговачкој школи и својим наступом улепшао
њихову свечану академију.

Фебруар:
 Медијска промоција Балетске школе Лујо Давичо, један од задатака Школског
развојног плана, одвија се и кроз гостовања ученица/ка и наставница/ка у разним
емисијама наших ТВ станица. Само у фебруару гостовали смо у емисијама ТВ
Забавник на РТС-у и Србија на вези на Радио Београду.

Снимање за емисију ТВ Забавник РТС-а

 Ученице одсека за народну игру учествовале су у певачкој радионици ЦИОТИС-а
у оквиру пројекта Традиција за младе, од 3.2. до 8. 2. 2015. године. Пројекат је
реализован под покровитељством Секретаријата за културу града Београда.
Презентација рада радионице одржана је у Установи културе Палилула, 8.
2.2015.године.

 Инсититут Конфучије у Београду и Амбасада НР Кине организовали су свечану
прославу кинеске Нове године на Факултету драмских уметности у Београду,
14.2.2015. године. Том приликом ученице Средње балетске школе, одсека за
класичан балет, извеле су Кинеску игру из представе Крцко Орашчић.

 Ученице и ученици другог,трећег и четвртог разреда Средње школе, који похађају
верску наставу, посетили су цркве: Александар Невски, Света Петка и Ружица.

 Ученице и ученици одсека за савремену игру присуствовали су премијери
представе Але и бауци у Битеф театру. У представи су учествовале ученице
четвртог разреда са одсека за савремену игру.

 Фебруар је овенчан и сјајним успехом Јоване Зеленовић и Раде Ковачевић,
ученица четвртог разреда одсека за савремену игру, које су на међународном
такмичењу балетских школа Танцолимп (Tanzolymp) у Берлину освојиле
трећу награду. Сваке године у фебруару одржава се ово престижно такмичење.
Ове године на такмичењу је учествовало седам ученица одсека за савремену игру.
Јована Зеленовић и Рада Ковачевић извеле су кореографије Gone with the Wish и
TheRoar Исидоре Станишић. Овим успехом наша школе употпунила је колекцију
медаља освојених на Танцолимпу претходних година, а Јована и Рада добиле су,
поред бројних награда са школских, републичких такмичења и Фестивала
кореографских минијатура, и међународно признање за своје играчко умеће.

Рада Ковачевић и Јована Зеленовић на фестивалу Танцолимп у Берлину

Март:

 Балетска школа радо се одазвала позиву организатора Пролећног фестивала
здравља и наставила рад на промоцији активног и здравог начина живота. На овој
манифестацији, одржаној 19.3.2015. године учествовале су ученице и ученици
Основне и Средње балетске школе са сва три одсека. Теме фестивала биле су
превенција гојазности и важност бављења физичким активностима .

(фото Мики Величковић)

 Да наши ученице и ученици нису успешни само на сцени, показују и награде
освојене на такмичењима из српског језика. Током марта одржано је Општинско
такмичење Књижевна олимпијада на коме је Милица Јелић, ученица трећег
разреда Средње балетске школе, освојила друго место, док су Јелена Ћулафић,
такође ученица трећег разреда, и Јована Михић, ученица другог разреда, освојиле
треће место.
 На Општинском такмичењу из српског језика Милица Јелић и Јована Михић
освојиле су треће место.

 По први пут одржан је годишњи концерт одсека за савремену игру, у Битеф
театру, 31.3.2015. године. Тиме је остварена жеља ученица и ученика овог одсека и
успешно окончана акција Ученичког парламента да и савремени одсек реализује
свој годишњи концерт. Уз пажљиво одабране нумере, ученице и ученици овог
одсека имали су прилику да покажу стечено знање и напредак у области игре и
приреде гледаоцима незаборавно вече.

 Поред посете Балетске школе из Солуна, у овој школској години имали смо
задовољство да угостимо још једну инострану балетску школу. Наши гости овог
пута биле/и су ученице/и и наставнице/и одсека за класичан балет ВенлоАрхем из Холандије. Гостима смо организовали смо мастер клас класичног балет.
Такође, присуствовали су настави народне игре, настави одсека за класичан балет и
извели своју представу за ђаке основне школе. Овакве посете пружају могућност
нашим ученицама и ученицима да се упознају са својим вршњакињама и
вршњацима из других земаља, да размене искуства и знања и представљају за њих
додатну мотивацију за рад и развијање сопствених знања и вештина.
 У марту су ђаци посетили две позоришне представе Југословенског драмског
поозоришта, Тако је морало бити и Шине.

Април:
 Ученице и ученици Основне балетске школе учествовали су на Дечијем
фестивалу здравља који је одржан у Миксер хаусу,3.4.2015. годинр. Фестивал је
обухватио изложбени део, радионице за децу, као и културно-едукативни програм
на бини.

(фото Мики Величковић)

 И у априлу су организоване посете позоришним представама: Мој син мало
спорије хода и Мрешћење шарана (Београдско драмско позориште) и Није смрт
бицикло (Југословенско драмско позориште).

 Почетком априла одржано је Школско такмичење, на које је изашао велики број
ученица и ученика, а резултати такмичења говоре о завидном нивоу њихових
играчких способности.
Резултати такмичења
Основна школа: 2 прве награде, 8 других , 7 трећих и 5 похвала
Одсек класичан балет : 4 прве награде, 6 других, 9 трећих и две похвале.
Одсек савремена игра : 3 лауреата, 11 првих, 9 других и 9 трећих награда.
Одсек народна игра : групна категорија 2 прве и 2 друге; дуетна категорија 2 прве и 2
друге награде.

 Једанаеста по реду манифестација Златни опанак одржана је у Ваљеву од 4. 4. до
6.4.2015. године. Специјални гости фестивала биле/и су ученице и ученици
Балетске школе Лујо Давичо са одсека за народну игру, које/и су извеле/и
кореографију Боре Талевског Игре из косовског Поморавља.

 Годишњи концерт одсека за народну игру одржан је у просторијама Установе
културе Палилула, 7.4. 2015. године. На концерту су учествовале/и све/и ученице и
ученици овог одсека. Приказане су нумере играчког, драмског и певачког
карактера. Поред бројних нових кореографија, које је публика прихватила са
великим одушевљењем, школа је могла да се похвали и великим бројем нових
костима.

 Ученице Средње балетске школе са одсека за класичан балет улепшале су дан
малишанима из вртића Сунце, 23.4.2015. године. Ученице су имали три наступа
током дана да би им се на крају у игри придружила и деца из вртића.

 Широм планете 29.4. обележава се Светски дан игре. Тим поводом ученице и
ученици другог и трећег разреда Средње балетске школе са одсека за класичан
балет гостовали су у Јутарњем програму РТС-а и говорили о балетској
уметности.
 На Градском такмичењу Књижевна олимпијада поново нас је обрадовала
Милица Јелић, освојивши друго место.

Мај:
 Ученице другог разреда Средње балетске школе са одсека за класичан балет
учествовале су у хуманитарној аукцији торти у хотелу Краун плаза (CrownPlaza),
5. 5. 2015. године. Ову манифестацију организовао је Међународни клуб жена, а,
између осталих, присуствовала јој је принцеза Катарина Карађорђевић.

 Током маја месеца наше/и ученице и ученици гледали су две позоришне представе
Велика драма (Народно позориште) и Трпеле (Југословенск драмско позориште).
 Упознавање са делом и радом нашег нобеловаца, ученице су употпуниле посетом
Музеју Иве Андрића.

У посети Музеју Иве Андрића

 Ученице и ученици првог, другог и трећег разреда одсека за народну игру освојили
су гран при на Међународном фолклорном фестивалу Обојени свет у
Панађуришту, у Бугарској. На фестивалу, који је трајао од 14. 5. до 19. 5. 2015.
године, учествовали су фолкорни ансамбли многих земаља, углавном из источне и
југоисточне Европе. Ученице и ученици су на професионалан начин презентовали
стечена знања и вештине и, упркос великој конкуренцији, освојили престижну
награду. Посебно смо поносни на чињеницу да је први пут ове године направљен
изузетак и додељен гран при. Тиме је школа употпунила колекцију међународних
награда са разних такмичења и фестивала.

 Први пут ове године у Панчеву је одржан Фестивал основних балетских школа,
на којем су ученице и ученици наше школе освојили највише награда и тиме
потврдили углед који Балетска школа Лујо Давичо има у окружењу.

Награде
Ia категорија
Миливоје Андрејевић – прва награда
Тијана Поњарац – прва награда
Миона Миоков – друга награда

Iб категорија
Кристина Ковачевић – прва награда
Милица Танчић – прва награда
Наталија Аксентијевић – друга награда
Галица Пивач – трећа награда
Исидора Вујновић – похвала

Групна игра Iб категорија
Ученице Балетске школе Лујо Давичо – прва награда

 Крајем маја имали смо част да нашу школу поново посети Искра Ринг, лекторка
класичног балета из Шведске и велика поклоница и пријатељица Балетске школе
Лујо Давичо. Искра Ринг присуствовала је наставни класичног балета у Основној и
Средњој школи. Након посете детаљно је анализиран рад, са освртом на начин
извођења одређених корака и алтернативне могућности јачања физичке
спремности. Посебна пажња била је посвећена педагошком приступу ученицама и
ученицима, посебно млађег узраста.
 Завршни концерт школе одржан је у Установи културе Палилула, 30.5.2015.
године. Учествовале/и су ученице и ученици сва три одсека Средње школе са
нумерама класичног балета, савремене, народне и сценско-народне игре. Концерт
је представио ретроспективу рада ученица/ка и наставница/ка током целе године.
Након концерта организовано је дружење наставница/ка.

Јун:
 Ученице и ученици посетили су Фестивал кореографских минијатура на Сцени
Раша Плаовић Народног позоришта, 5. 6. 2015. године. У оквиру фестивала
ученице и ученици са одсека за савремену игру похађали су радионицу педагога
Мачеја Кужминског из Пољске.

 У Гимназији Креативно перо организован је 10.6.2015. године сусрет са
песникињом Радмилом Лазић, којем су присуствовале/и ученице и ученици
првог разреда Средње школе. Овај књижевни сусрет одржан је у оквиру пројекта
LINЕ (Литература за интеркултуралну едукацију), у коме учествују наша школа и
Гимназија Креативно перо. Циљ пројекта је повезивање младих у региону кроз
књижевност и њихово оспособљавање за критичко читање дела савремених
аутора/ки која нису заступљена у наставним програмима. Кроз пројекат се повезује
180 средњошколаца из Сарајева, Стоца, Београда, Ужица, Загреба и Ријеке, а читају
се дела Селведина Авдића, Алмина Каплана, Тање Мравак, Небојше Лујановића,
Раде Лазић и Драгане Младеновић. Наш задатак је да у Стоцу, 10–13. 9.2015.
године, представимо поезију Радмиле Лазић.

Сусрет са песникињом Радмилом Лазић

 Ученице и ученици одсека за народну игру су припремили и снимили двадесет
две певачке нумере у студију Џими (Jimmy),16. 6.2015. године. На овај начин
трајно је забележен и архивиран музички материјал одсекa за народну
 За ученицу генерације изабрана је Јована Зеленовић са одсека за савремену
игру. Ласкаво признање Јована је добила захваљујући успеху постигнутом током
школовања, наградама освојеним на школским и републичким такмичењима,
трећој награди на међународном фестивалу балетских школа у Берлину и
изузетном доприносу промоцији Балетске школе Лујо Давичо.
 Ученице и ученици четвртог разреда Средње школе свечано су обележили крај свог
средњошколског живота матурским балом у хотелу Хајат.

