
 

 

Летопис Балетске школе Лујо Давичо 

школска 2015/16. 

 

 
(фото Борис Тапић I-5) 

 



Септембар: 

 Тристан Алхинави , ученик другог разреда, Даница Голић, ученица другог разреда, 

и Рајна Ремовић , ученица трећег  разреда, учествовали су на књижевним 

сусретима Преко реке 10.-13.09.2015. у Стоцу , Босна и Херцеговина. Књижевни 

сусрети одржани су у оквиру пројекта ЛИНЕ и окупили су средњошколску 

омладину из региона. У оквиру књижевних сусрета  представљена је поезија наших 

савремених песника. Тристан, Даница и Рајна представили су поезију песникиње 

Радмиле Лазић.  Ученике је припремала и водила наставница српског језика и 

књижевности Јелена Стефановић. 

 

 
Рајна, Тристан и Даница на књижевним сусретима у Стоцу 

 

 

 

               Средњошколци из региона – учесници пројекта Преко реке у Стоцу 



 

 

 Други, трећи и четврти разред одсека  народнe игрe наступао је 20.09.2015.  у Дому 

културе у Лазаревцу на фолклорном фестивалу.  

 

 И ове године Балетска школа Лујо Давичо узела  је учешће на Фестивалу здравља 

одржаном 24.09.2015. Учествовала је основна школа и сва три одсека средње 

школе.  

 

 
                          Ана Недовић и Никола Тимотијевић 

 

 

 Сарадња са Друштвом пчелара настављена је на обострано задовољство наступом   

трећег и четвртог разреда одсека  народне игре  на њиховој манифестацији на 

Ташмајдану 29.09.2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октобар: 

  Балетска школа Лујо Давичо укључила се у обележавање Дечје недеље. На позив 

мајке наше ученице Основна балетска школа наступала је 05.10.2015. у ОШ Бранко 

Радичевић у Батајници са кореографијама Заиграјмо уз Шопена, Шарени врт , 

Еуфорија...  Ученице су припремале и водиле наставнице Ивана Лалић, Љиљана 

Крстић, Мирјана Радивојевић и Каролина Марјановић.  

 

 Милица Јелић и Андријана Цветинчанин , представнице Ученичког парламента 

наше школе, учествовале су 06.10.2015. на седници представника ученичких 

парламента Ученички парламент као креатор климе подршки породици- изазови 

и могућности. Седницу је организовала Влада Републике Србије, Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања и организација Пријатељи деце 

Србије. Седница је одржана у малој сали Дома Народне републике Србије, а 

представнике парламената је поздравила и дала уводну реч председница 

Скупштине Србије , Маја Гојковић. 

 

Андријана и Милица 

у 

Дому народне скупштине 



 

 Психолог школе Злата Лазаревић водила је ученице четвртог разреда на  Сајам 

универзитетских стипендија у Ректорату Београдског  Универзитета 08.10.2015. 

 

 

 

 

 Ученице четвртог разреда одсека 

класичан балет биле су гости на 

наступу уметничке трупе 

Универзитета за науку и 

технологију  Чанг Ша из Кине у 

оквиру програма Очаравајућа 

Кина – чудесни Хунан на Факултету 

драмских уметности  17.10.2015. 

Ученице су извеле Лабудиће и Pas 

de trois. Припремала их је и 

водила наставница класичног 

балета Ива Бојовић Петковић. 

 

 

 У школској библиотеци је 23.10. одржан је састанак представника балетских школа 

Србије (Лујо Давичо- Београд, Димитрије Парлић – Панчево, и Балетска школа 

Нови Сад). На днeвном реду састанка били су правилник и пропозиције 

Републичког такмичења. 

 

 Андријана Цветинчанини и Лана Лујић , ученице четвртог разреда одсека  

савремена игра, присуствовали су радионици Конфликти са родитељима – 

изазови и проблеми комуникације коју су , у оквиру пројекта Проблем није гоблен, 

организовали и реализовали  Клуб студената педагогије Филозофског факултетa и 

СКЦ 26.10.2015. На часовима грађанског васпитања првог и другог разреда 

23.11.2015.   држале су радионицу млађим другарицама и друговима.  

 

 Наставница српског језика и књижевности Љиљана Тадић и ове школске године 

организовала је посете позориштима . У октобру су ученици гледали Госпођу 

министарку у позоришту Душко Радовић 

 



 

 У оквиру пројекта  Чаробно путовање кроз игру, који финансира Министарство за 

културу, ученице и ученици сва три одсека средње школе  ове године су гостовали 

у Вишеграду 18. и 19.10.2015. Извели су целовечерњи концерт у сали СШ Иво 

Андрић у Вишеграду. Догађај су испратили државни и локални медији, а Балетска 

школа Лујо Давичо је успоставила сарадњу са школом Иво Андрић. Током боравка 

у Вишеграду  ђаци су били у прилици и да допуне своја знања о животу и раду 

нашег нобеловца.  

 

 

 

 
 

Балетска школа Лујо Давичо у Андрићграду 

 

 

 

 

 



Новембар: 

 Ученици и ученице сва три одсека су 14.11.2015. увеличали Сабор пчелара у 

просторијама Општине Нови Београд. 

 

 Ученице и ученици трећег и четвртог разреда присуствовали предавању 

Превенција патолошког коцкања коју су , у организацији Општине Стари град , у 

просторијама општине одржали др Жарко Требјешанин и др Вера Трбић 

16.11.2015. 

 

 У новембру ђаци су  гледали две позоришне представе Паук – Театар лево и Зона 

Замфирова – Позориште на Теразијама 

 

 Ученице и ученици сва четири разреда одсека  народна игра гостовали су у 

Бистрици – Румунија 29.11.-03.12.2015. Имали су више наступа  поводом 

Националног дана Румуније. Током боравка у Бистрици снимили су и емисију у 

трајању од 30 минута за Новогодишњи програм. Школа је за учествовање у 

прослави добила захвалницу и позив да се сарадња настави у наредним годинама. 

Ђаке су припремали и водили наставници народне игре Бора Талевски и Софија 

Ђоловић. 

 
Ученици одсека народне игре на снимању Новогодишње емисије у Румунији 



Децембар: 

  У циљу приближавања класичне музике младима Музичка омладинa  организовала је 

12.12. концерт познатог комозитора Александра Симића за ученике основних школа. Овај 

догађај улепшале су и ученице првог и трећег разреда средње балестске школе одсека  

класичан балет које су наступиле са једном нумером пред пуним аудиторијумом велике 

сале Дома синдиката. 

 

 
Музичка екскурзија 

 

 

 Ученице првог и другог разреда одсека  класичан балет ове године улепшале су 

дан деци из вртића Мрвица  15. 12.  

 
 

 



 У просторијама школе 22.12.2015. снимана је емисија РТС-а Свет здравља. У 

снимању су учествовале ученице првог разреда одсека класичан балет.  

 

 
Ученице првог разреда одсека класичан балет са  екипом РТС-a 

 

 

 

 

 Током децембра и јануара  екипа  Школског прогрма РТС-а  снимала је емисију  о 

Балетској школи Лујо Давичо  која ће се приказати у оквиру серијала Изабери ме . 

Овим серијалом Школски програм жели да будућим средњошколцима представи 

средње школе и помогне им у избору даљег школовања. Поводом снимања екипа 

је боравила у нашој школи 24.25.12. и 11.01.13., снимала часове и интервјуисала 

ђаке. 

https://www.youtube.com/watch?v=n05HtZxVJxc 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n05HtZxVJxc


 Годишњи концерт школе  , представа Крцко Орашчић , одржана је на сцени 

камерне  опере Мадленијанум у два термина 29.12.2015. Иако се већ 

традиционално изводи, ова представа сваке године изискује пожртвован рад свих 

ученика, наставника и запослених који учествују у њеној реализацији. У 

кореографији нашег познатог кореографа Владимира Логунова на музику 

П.И.Чајковског сигурним корацима наступиле су ученице и ученици свих разреда 

основне и средње балетске школе. Након вишемесечних припрема, са великом 

енергијом и полетом, покретом су испричали ову бајку и измамили осмех на лицима 

присутних.  

 

 

 

Алекса Цолић и Галица Пивач 

 

 

 



 

 

Анђелка Дамјановић и Милош Живановић 



 

 

 



 

Анисја Гавриловић и  Алекса Цолић 

 

Милица Јелић, Хелена Јовановић и Јелена Ћулафић 



 
 

 
Теодора Божовић и Милош Живановић 



Јануар: 

 Сајам средњих школа одржан је 17.01.2016. у ОШ Исидора Секулић . Ученице 

трећег разреда одсека  класичан балет наступали су на отварању са нумерама 

сценско народних игара. Ученице и ученици трећег разреда одсека  савременe 

игрe и првог разреда одсека  народнe игрe су на штанду Балетске школе Лујо 

Давичо упознавали будуће средњошколце са могућностима да код нас наставе 

своје даље школовање.  У припреми промотвиног материјала учествовао је велики 

број ђака. Изузетно смо задовољни како њиховом жељом и ангажовањем у 

промоцији тако и одзивом и интересовањем основаца.  

 

 
 

              Промотивни плакат радиле ученице Анђелка Станковић, Милица Лазић, 

                       Анђела Петковић, Mина Ненадовић, Марија Колак, Ана Недовић



 

 И ове године ученице другог, трећег и четвртог разреда одсека народна игра 

похађале су радионицу Распевани Београд . Радионица је одржана у МШ 

Мокрањац под покровитељством Секретаријата за културу града Београда и CIOTIS, 

а под руководством Сање Ранковић. Предмет радионице су биле једногласне 

песме старе и нове сеоске традиције. 

 

 Светосавска приредба одржана је у просторијама школе 27.01.2016. Ђаци су 

плесним  и певачким нумерама улепшали прославу школске  славе. Приредбу је 

припремила наставница српског језика и књижевности Љиљана Тадић. Након 

приредбе настављено је дружење наставника и ученика у просторијама школе. 

Ученице трећег разреда одсека  народнe игрe учествовале су на приредби у 

Трговачкој школи.  

 

 
Рајна Ремовић и Анђелка Дамјановић 

 

 
Јована Михић 

 
Анђелија Јовановић 



Фебруар: 

  

 Кинески центар Универзитета Џон Незбит организовао је 01.02.16.  у сарадњи са 

амбасадом Кине свечани програм У сусрет кинеској Новој години. Ученице првог 

разреда одсека класичан балет том приликом извеле су Кинеску игру из балета 

Крцко Орашчић , а припремала их је и водила наставница класичног балета Нина 

Чолановић. Учеснике и званице је поздравио амбасадор Кине у Србији Ли Манчанг.  

Догађај је испратио дневни лист Политика 02.02.2016.  

 

http://www.politika.co.rs/sr/clanak/348351/U-susret-kineskoj-Novoj-godini 

 

 

 

 
У сусрет кинеској Новој години 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.politika.co.rs/sr/clanak/348351/U-susret-kineskoj-Novoj-godini


 У просторијама школе 05.02.2016. одржан је семинар стручног усавршавања за 

наставнике и стручне сараднике  наше школе  - Адолесцент и специфични стилови 

контакта у породици- обука за рад са ученицима и родитељима  из компетенције 

подршка развоју личности детета и ученика – подршка ученицима. Семинар је 

похађало 30 наставника.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Јелена Стефановић , наставница српског језика и књижевности и члан Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, одржала је 19.02. 

ученицама и  ученицима трећег разреда сва три одсека  радионицу  Насиље у 

партнерским везама . Ова радионица је једна од планираних превентивних 

активности Тима. Након одржане радионице ученице Јована Михић, Милица 

Дражић, Анђелија Јовановић и Татјана Димић , које су прошле обуку за вршњачку 

медијацију,  урадиле су плакат Кругови насиља. 

 

 

 
 

 

 Ученице трећег разреда одсека за 

народну игру отвориле су Сајам 

пчеларства на позив Удружења 

пчелара на Београдском сајму  

27. 02. 

 

 

 



 

Март 

 Одсек народне игре учествовао је  

04.-07.03.2016. на Фестивалу 

фолклора у Бергаму, Италија. 

Публици су представили наше 

народне игре, песме и ношњу, а 

њихов наступ испратили су и 

локалне новине. Ученице и 

ученике су припремали и водили 

наставници народне игре Бора 

Талевски и Софија Ђоловић.  

 

 
 

 

 Ученици  и наставници Школе присуствовали су 11.03.   балетској представи Крцко 

Орашчић у Сава центру 

 

 

 

 Ученица трећег разреда одсека 

класичан балет Јована Михић 

освојила је друго место на 

општинском такмичењу 

рецитатора одржаном у Кући Ђуре 

Јакшића у Скадарлији 15.03.2016. 

Јовану је за такмичење 

припремала наставница српског 

језика и књижевности Љиљана 

Тадић. 

 
Јована Михић 



  

 Ученице и ученици сва три одсека учествовали су на Пролећном фестивалу 

здравља у Дому омладине 17.03.2016. 

 

 У оквиру часа грађанског васпитања и наставне теме Планирање школске акције 

20.03.2016. у другом разреду средње школе одржан угледни час Ja са обе стране. 

Час су одржале наставнице класичног балета Биљана и Љиљана Крстић. Тема часа 

су била искуства и проблеми са којима су се наставнице сусретале током свог 

балетског школовања и како су их превазилазиле, као и сагледавање тадашњих 

проблема са осмогодишње дистанце и улоге наставница класичног балета. Након 

одржаног часа присутни  су добили прилику да постављају питања наставницама 

као и могућност да оцене час.  

 

 

 Ученице и ученици четвртог разреда одсека  народна игра снимили су песме из 

циклуса Божићних песама у студију Jimmy 

 

 Одржан угледни час Израда музичких подлога за вежбе мимике и геста из глуме и 

вокала и рачунарства и информатике 28.03. у трећем и четвртом разреду . Током 

часа ђаци су  на интернету проналазили звукове из природе и живота који могу да 

се користе за вежбе мимике и геста. Час су припремиле и реализовале наставнице 

Нада Војиновић и Јасмина Ранковић Станојковић. 

 

 Наставница Теа Шахинагић водила је ученике I-4 да гледају балетску представу Они 

у Народном позоришту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учествовали смо на Сајму средњих стручних и уметничких школа у Дому омладине 

29.03. и 30.03. који је организовао Градски секретаријат за образовање и 

Национална служба за запошљавање. У организацији и реализацији наше 

промоције учествовале су ученице и ученици сва три одсека и сва четири разреда 

средње школе. На свечаном отварању представили смо се нумерама из класичног 

балета, савремене и народне игре. Током два дана трајања сајма упознавали смо 

будуће средњошколце и њихове родитеље са могућностима и предностима 

школовања у Балетској школи Лујо Давичо. Посетиоци су били у могућности да 

погледају наш промотивни филм, упознају се са радом школе и поразговарају са 

нашим ђацима. Захвљајући њиховом великом ентузијазму и ангажовању, 

представили смо се на најлепши могући начин. Промоцију организовале и 

реализовале наставнице Лидија Палчић и Нина Чолановић. 

 

 

 



Април 

 
 Сва четири разреда одсека народне игре учествовала су 03.04. на манифестацији 

Златни опанак у Ваљеву. 

 

 У просторијама ОШ Стари град 07.04. 2016. одржано школско такмичење основне 

школе на коме је додељено  укупно 17 награда и 12 похвала. 

 

 

 Ученице и наставнице Прве балетске школе из Бања Луке биле су наши гости 

08.04.2016. Током боравка пристуствовале су часовима класичног балета у 

основној и средњој школи. Сарадња између наших школа наставиће се и у 

наредном периоду.   

  
 

 

 

 



 Школско такмичење средње школе одсека класичан балет одржано је 09.04.2016. у 

просторијама ОШ Стари град . На такмичењу је учествовало 27 ученика  и ученица 

средње школе. Чланови жирија анализирали су сваки наступ и дали повратне 

информације у виду сугестија за унапређивање рада сваког такмичара.  

 

 

 

 Одсек савремене игре школско 

такмичење  одржао је 15.04.2016. 

у Битеф театру. На такмичењу је 

учествовало је тридесет ученика и 

ученица овог одсека и сви су 

освојили неку од награда.  

 
 

   Ученице  IV разреда 

 

 Одсек народне игре одржао  је школско такмичење 18.04.2016. у просторијама  

ОШ Стари град. На такмичењу су учествовали готово сви ђаци овог одсека. 

 

 

 

 
Матурско одељење на школском такмичењу 

 



 Годишњи концерт одсека народне игре одржан је 19.04.2016. у Дечјем културном 

центру пред пуном салом. Ове године концерт је конципиран тако да су ђаци 

приказали не само своја играчка и певачка већ и глумачка умећа, а утисак је 

употпунила и ношња из фундуса школе. Годишњи концерт је такође прилика да се 

матуранти свечано опросте од школе. Ученике и ученице су припремили наставници: 

Бора Талевски, Софија Ђоловић, Ана Бабић и  Смиљка Ђорђевић.  

Невена Хајдуковић

Маја Илиевски и Војин Грбовић

Милош Плазинић 

 



 

 

 
Вељко Ранђић 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 Републичко такмичење балетских школа одржава се сваке друге године  . Ове 

године одржано је у Панчеву 21.-23.04. Током три дана такмичења наши ђаци су се 

такмичили у свим категоријама и освојили бројне награде. 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

I A категорија : лауреат, три прве, четири друге, девет трећих награда и пет 

похвала- класа Каролина Марјановић, Јелена Милановић Ћирица, Ивана Лалић и 

Љиљана Крстић 

 

I B категорија : лауреат, две прве, две друге, три треће награде и две похвале- 

ученике -  класа Кристина Дамњановић Опсеница, Мирјана Радивојевић и 

Александра Ула Ускоковић. 

 

 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

 

Одсек класичан балет 

II категорија : четири треће награде и једна похвала – класа Нина Чолановић и 

Душко Михаиловић 

 

III категорија: две друге и четири треће награде – класа Роса Милић и Паша 

Поповић Мусић 

 

IV A категорија : лауреат, две друге награде и две треће награде – класа Нина 

Чолановић и Ива Бојовић Петковић 

 

IV B категорија: три треће награде – класа Ива Бојовић Петковић  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Одсек савремена игра 

II категорија: лауреат, једна прва , четири треће награде и четири похвале – класа 

Ивана Љујић Радивојевић и Сања Цвркотић 

 

III категорија: осам трећих награда и две похвале – класа Исидора Станишић 

 

IV A категорија: лауерат, две друге, једна трећа награда и једна похвала – класа 

Ана Игњатовић Загорац 

 

IV B категорија: две друге и две треће награде и две похвале – класа Јелена Кајго 

 

 

 

Одсек народна игра 

II категорија:  Ансамбли : две прве награде и једна друга; Група – друга награда – 

класа Софија Ђоловић 

 

III категорија: Ансамбли – две прве награде; Група – друга награда – класа Софија 

Ђоловић 

 

IV A категорија: Ансамбли – две прве награде; Група – прва награда – класа Бора 

Талевски 

 

IV B категорија: Ансамбли – једна прва и две друге награде; Група – прва награда – 

класа Бора Талевски  

 

 

 

 

 

 



 Годишњи концерт одсека савремена игра одржан је другу годину за редом у Битеф 

театру  25.04.2016. Годишњи концерт је кулминација рада савременог одсека 

током школске године и  прилика  да се ученице и ученици представе широј 

публици.  Успешном концерту допринели су и нови костими које је школа 

обезбедила за овај одсек. Ученике и ученице су спремале наставнице: Исидора 

Станишић, Јелена Кајго, Ана Игњатовић Загорац, Ивана Љујић и Сања Цвркотић. 

 

 
Даница Голић 

 

 

 
 

Андријана Цветинчанин 



 

Ана Поповић 

 

 

Нина Пантовић и Андреа Добрић 



 

 

Ученице IV разреда 



 Угледни часови из историје са историјом културе и цивилизације одржани су 24.04. 

у првом разреду Антички свет и трећем разреду Европа између два светска 

рата . Часове осмислио и реализовао наставник Душан Илијин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М а ј 

 У сарадњи са Музичком омладином наша школа одржала је 08.05. 2016. у Дому 

синдиката  наступ  сва три одсека средње балетске школе у циљу промоције 

балетске и музичке уметности ученицима основних школа. Публика је са 

задовољством пратила нумере које су се низале и награђивала ученике гласним 

аплаузом.  

 

 Радионица Дигитални трагови одржана је 09.05. са ученицима првог и другог 

разреда средње школе у оквиру програма Развој капацитета система за борбу 

против насиља, злостављања и занемаривања деце путем интернета. 

Радионицу припремиле и реализовале психолог школе Злата Лазаревић и 

наставница грађанског васпитања Лидија Палчић. 

 

 Ученице и ученици првог, другог и трећег разреда одсека народне игре наступали 

су 09.05.  у Панчеву поводом Дана победе над фашизмом 

 

 Угледни час из психологије и глуме одржан 12.05. у трећем разреду. Тема часа 

била је Стилови комуникације и ненасилна комуникација. Час су одржале 

вршњачке медијаторке Јована Михић, Милица Дражић, Анђелија Јовановић и 

Татјана Димић. Наставнице Злата Лазаревић и Нада Војиновић су имале улогу 

модератора.  

 

 

 



 

 Фестивал балетских школа Србије, на коме учествују основне балетске школе,  

одржан је 12.05. у Панчеву. Ученици и ученици наше школе освојили су четири 

прве, три треће награде и две похвале у соло категорији и две прве награде и једну 

похвалу у групној категорији. Ученике и ученице припремале наставнице: Јелена 

Милановић Ћирица, Каролина Марјановић, Мирјана Радивојевић, Ивана Лалић и 

Љиљана Крстић. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Наставница Теа Шахинагић водила је 15.05. ученике првог и четвртог разреда на 

Фестивал документарног филма на коме су гледали филм Бољшој Вавилон у коме 

се приказују међуљудски односи у позоришту и њихов утицај на рад ансамбла. 

 

 Ученици основне балетске школе гледали су балетску представу Копелија у 

Народном позоришту 17.05. Водиле су их наставнице Ула Александра Ускоковић и 

Мирјана Радивојевић. 

 

 Наставник Душан Илијин је 19.05. организовао је посету  ученика другог разреда 

средње школе у Музеју позоришне уметности. 

 

 

  Угледни час из класичног балета у првом разреду одсека савремена игра одржан 

је 20.05. Час осмислила, припремила и организовала наставница Теа Шахиганић, а 

реализовале ученице четвртог разреда , које су млађим друговима и другарицама 

показивале елементе , кориговали их , покушали да их мотивишу. На крају часа су 

им изнели своје искуство везано за учење предмета класичан балет и значај 

стицања знања и умећа из класичног балета за савремену игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сва четири разреда одсека народна игра учествовала су на трећој међународној 

смотри фолклора Вече фолклора поред Требишњице одржаној у Требињу 20. и 

21.05.2016. У категорији сениора Балетска школа Лујо Давичо освојила је прву 

награду, а у категорији мушке певачке групе другу награду. Ученике и ученице су 

припремали наставници народне игре Бора Талевски и Софија Ђоловић. Поред 

учешћа на фестивалу ученици су посетили манастир Тврдош и херцеговачку 

Грачаницу у коју су пренети мошти песника Јована Дучића.  

 
 

 
 

 



 Ученице трећег разреда средње балетске школе одсека  класичан балет имале су 

прилику да гостују  на концерту Прве балетске школе у Бања Луци.  Сва седишта 

дворане Народног позоришта Републике Српске била су попуњена , а ученице 

наше  школе задивиле су присутне извођењем различитих нумера и мотивисале 

младе балерине из Бања Луке да наставе да раде на свом усавршавању. Тиме је 

настављена сарадња између наше две школе започета у априлу. Ученице су имале 

прилику да обиђу град и његове знаменитости и чују појединости о историји града 

од стране домаћина.  

 

 

 

 



Jун 

 На седници Наставничког веча 01.06.2016. за ученицу генерације изабрана Марија 

Колак ученица IV-3. Марија је ово признање добила захваљујући постигнутом 

успеху у школи, успеху на школским, републичким и међународним такмичењима , 

ангажовању у раду и промоцији школе.  

 

 
Марија Колак 

 

 

 

 

 Јун је у нашој школи месец посвећен испитима. Успешно су реализовани годишњи 

испити основне и средње школе као и матурски испит из српског језика и 

књижевности. Пријемни испити за средњу школу одржани су 02.-04.06. док су 

пријемни испити за основну школу трајали током целог јуна. Јун је и месец у коме 

се опраштамо са матурантима, али и радујемо новим ђацима.  

 

 



 

 

 Матурско вече одржано је 05.06. у хотелу Хајат. Матуранти су свечано прославили 

улазак у свет одраслих, а ми смо испратили још једну генерацију. 

 

 

 

 Крај наставне године је прилика да ученици покажу и својим родитељима шта су 

све научили током године. У мају и јуну одржава се највећи број јавних часова. 

Јавне часове имају сва одељења основне и средње школе. Ове школске године 

одржано је тридесет и четири  јавна часа из класичног балет, савремене игре, 

народне игре, сценско народних игара, глуме и вокала и игара двадесетог века.   

 

 

 

 



 

 

 На 20. Фестивалу кореографских минијатура учествовали су и ученици наше школе 

одсека савремена игра.  Данијела Губерина, ученица трећег разреда, представила 

се кореографијом Voodoo doll која, кроз спој савременог плеса и монолога, говори 

о слободи, разумевању и осуђивању других, прихватању себе и супротстављању 

нормама. У Данијелиној кореографији играле су ученице другог и трећег разреда 

овог одсека: Меланија Дамјановић, Наталија Николић, Анђелија Јовановић, Нина 

Пантовић, Андреа Добрић и Ана Гликсман. 

 

 
 

Voodoo doll 

 



 

 

 

 Угледни час из савремене игре одржан је 15.6. у првом разреду овог одсека. Час 

Импровизације на задату тему припремила је и реализовала наставница Сања 

Цвркотић. Ученици су добили задатак да се крећу кроз простор на различите 

начине: да простор гурају, притискају, секу, да клизе... Задатак су обављали најпре 

индивидуално, затим у пару, преузимали покрет свог партнера и комбиновали га 

са сопственим. Креативним приступом задатку , ученици су добијали занимљива 

решења и могли да прате сам процес стварања.  

 

 

 

 Одржан семинар Не можеш све сам 29. и 30.06. у просторијама Школе. Семинару 

присуствовало 30 наставника и стручних сарадник.  Током летњег распуста наши 

наставници су имали прилике да похађају и семинар Ауторитет – та тешка 

страна реч. Семинар је одржан 25. и 26.08. и присуствовало му је  30 наставника. 

 

 

 

 


