
Летопис Балетске школе ''Лујо Давичо'' 

за школску 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 



С Е П Т Е М Б А Р 

Саставни део школовања у Балетској школу Лујо Давичо чине многобројни наступи  који 

омогућавају ученицима да стекну сценско искуство и прикажу своја знања и умећа. Током 

године готови сви ученици добију прилику да наступају на сцени. Учешће школе на 

појединим манифестацијама постало је  традиционално.  

 

Јесењи фестивал здравља 

Балетска школа Лујо Давичо сваке године наступа на Фестивалу здравља и тако се 

прикључује промоцији здравог начина живота. 14. Јесењи фестивал здравља одржан је 

22.09. у Дому омладине. На Фестивалу су наступале ученице  сва три одсека средње 

школе.  

 

 



 

О К Т О Б А Р 

Сабор пчелара 

На позив Удружења пчелара ученици и ученице одсека народнa игрa наступали су 01.10., 

као и сваке године, на Ташмајдану. Извели су Игре из Косовског Поморавља , Циганску 

љубавну игру и Чуваре српске традиције 

 

 

 

Конденз фестивал 

У оквиру ваннаставних активности ученицима је омогућено да  организовано посећују 

играчке представе и фестивале и на тај начин прате нове тенденције у области игре код 

нас и у свету.  Ученици и наставнице одсека  савременa игрa присуствовали су Конденз 

фестивалу. Конденз је фестивал савременог плеса и перформанса  који организује 

Станица – Сервис за савремену игру. Фестивал је одржан у Битеф театру 

 



 

Превенција наркоманије 

 

Васпитну улогу школа остварује и организацијом предавања са циљем превенције 

болести зависности. Прошле године ученици су присуствали предавању Превенција 

патолошког коцкања, а ове године у великој сали ОШ Стари град одржано је предавање 

на тему превенције наркоманије 25.10.2016.  Предавање су држали припадници 

Министарства унутрашњих послова – одсек за превенцију и сузбијање наркоманије  и  

волонтери Рето центра - центра за рехабилитацију зависника. Предавању су 

присуствовали сви ученици средње школе 

 

 

 

 

 

 

 



Н О В Е М Б А Р 

 

Рођендан  Удружења пчелара Београда 

Ученице четвртог разреда - одсек народна игра наступале су на прослави рођендана 

Удружења пчелара Београда у амфитеатру Општине Нови Београда 12.11. Извеле су сплет 

народних песама.  

 

 

Фестивал Слободна зона 

Ученици  сва четири разреда средње школе  посетили  су 14.11 фестивал ангажованог 

филма Слободна зона. У оквиру пројекција предвиђених за средњошколце гледали су 

филма Sing street који се бави проблемима одрастања једног четрнаестогодишњака у  

Даблину. Од почетка одржавања Фестивала ученици наше школе су редовни посетиоци. 

 

 

 

 

 

 



 

Вршњачка едукација 

 

Веома нам је важно да наши ђаци буду активни у својој друштвеној средини и да кроз 

разне едукације стекну додатна знања и вештине. У оквиру едукативне кампање 

Безбедност младих у школама Лука Здравковић, ученик четвртог разреда и Стефан 

Ћалдовић , ученик трећег разреда, присуствовали су 14.11.  тренингу на тему Или возиш, 

или пијеш,  а Теодора Игњић, Невена Хајдуковић и Милица Дражић, ученице четвртог 

разреда, присуствовале су 15.11. тренингу  Не говору мржње   у организацији Канцеларије 

за младе у сарадњи са удружењима Градске управе града Београда.  Након обуке 

ученици ће у нашој школи одржати радионицу на исту тему нашим ученицима. 

 

 

 

 

 

Општина Нови Београд 

Ученици одсека класичан балет наступали су у 12.11. у општини Нови Београд 

 

 



 

Пријатељи деце града Београда 

Ученице другог разреда основне школе учествовале су 18.11. на манифестацији 

Пријатељи деце града Београда у организацији Скупштине града. Ученице су наступале 

са кореографијом наставнице Мирјане Радивојевић  Мали играчки сан  на музику В.А. 

Моцарта. Наступ ученица остварен у сарадњи и на позив мајке ученице Милице Симић   

 

 

 

 

 

 



Д Е Ц Е М Б А Р 

 

Распевани Београд 

Исидора Чебзанов, Вања Љубинковић и Милош Милетић , други разред - одсек народна 

игра, у пратњи наставнице Софије Ђоловић, присуствовали су радионицама 

традиционалног певања у оквиру пројекта Распевани Београд у организацији ЦИОТИС и 

под покровитељством Градског секретаријата за културу. Радионице, које је водила др 

Сања Ранковић, одржане су 02.-04.12.  Презентација радионице одржана је у 

просторијама МШ Мокрањац. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Међународни дан особа са инвалидитетом 

Балетска школа Лујо Давичо придружила се обележавању Међународног дана особа са 

инвалидитетом 03.12. Том приликом ученице одсека савремена  игра учествовале су у 

програму у Хенди центру Колосеум , а ученице одсека класичан балет у Сава центру.  

 

 

 

Конференција Безбедност младих у школама  

Завршна конференција у оквиру едукативне кампање под називом Безбедност младих у 

школаma  одржана је 06.12. у Скупштини града. У оквиру ове кампање у току новембра 

одржана су три тренинга за вршњачке едукаторе. Међу 311 ученика у Београду , који су 

добили сертификат за вршњачке едукаторе, налазе се и наши ученици : Теодора Игњић, 

Невена Хајдуковић, Милица Дражић, Лука Здравковић и Стефан Ћалдовић.  

 

 



Сајам факултета 

 У оквиру наставе грађанског васпитања 12.12. одржан је у  ОШ Стари град Сајам 

факултета. Сајам је организовала наставница Лидија Палчић уз помоћ наших бивших 

ученика , а садашњих студената, наставника и Тима за каријерно вођење. Студенти су 

својим млађим друговима представили своје факултете и пренели им  искуства како би 

им помогли у избору даљег образовања. Сајму су присуствовали студенти Факултета 

политичких наука, Факултета организационих наука, Правног факултета, Факултета за 

спорт и физичко васпитање, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

Филозофског факултета, Филолошког факултета, Теолошког факултета и Института за 

уметничку игру.  

 

 

 

 

 



У посети кући Ђуре Јакшића 

Ученици и ученице другог разреда су 13.12. са наставницом српског језика и књижевности 

Љиљаном Тадић посетили су кућу Ђуре Јакшића 

 

 

 

Циотис 

У Етнографском музеју 16.-17.12. одржане су целодневне играчке радионице посвећене 

традиционалним играма коло у три и Руменка. Радионице су одржане у оквиру пројекта 

ЦИОТИС-а Коло и руменка: подизање свести о значају заштите елемената 

нематеријалног културног наслеђа. Поред практичне наставе радионице су пратила и 

теоријска предавања. Присуствовали су им ученици и ученице одсека народна игра у 

пратњи наставнице Софије Ђоловић. 

 

 



Руски дом 

У сарадњи са мајком ученице Магдалене Танасијевић, ученице другог и трећег разреда 

основне школе наступале су у Руском дому у оквиру концерта основних школа у којима се 

учи руски језик. Концерту су присуствовали представници руске амбасаде у Београду.  

Ученице су припремале и водиле наставнице Мирјана Радивојевић и Александра Ула 

Ускоковић.  

 

 

 

Јутарњи програм РТС 

У јутарњем програму РТС-а 21.12. учествовали су ученици и наставници издвојеног 

одељења у Чачку. 

 

 

 



 

Крцко Орашчић  

На сцени Камерне опере Мадленијанум 27.12. одржан је Годишњи концерт школе 

балетска представа Крцко Орашчић у кореографији Владимира Логунова и и извођењу 

ученика Основне и сва три одсека средње школе. Представа је и ове године одржана у 

два термина пред пуним аудиторијумом. Представа је резултат вишемесечног рада 

наставника и ученика. У улози Виле шећера бриљирала је ученица Анђелка Дамјановић. 

Изузетно смо задовољни високим нивоом знања и професионалности који су ученици 

показали како на сцени тако и иза кулиса.  

 

 

 

 



  

 

  



 

Балет и модерна игра 

У Битеф театру 29.12. одржана је промоција књиге Балет и модерна игра, коју је са 

енглеског превела Катарина Стојков Слијепчевић, наставница савремене игре у пензији. 

На промоцији су наступали ученице одсека савремене игре наше школе – класа Јелена 

Кајго и Ана Игњатиовић Загорац : Ана Милосављевић, Уна Ђуричић, Хелена Ћелап и Лука 

Стојковић. 

 

 

 

Мастер клас 

Јована Зеленовић, студенткиња СЕАД академије у Аустрији и некадашња ученициа одсека 

савремена игра наше школе, одржала је три мастер класа 28. и 29.12. у просторијама 

школе. Часови су обухватили технику савремене игре и технику импровизације. 

Присуствовали су им ученици другог, трећег и четвртог разреда и све наставнице одсека 

савремена игра. Мастер клас је изванредна прилика да се , кроз сарадњу са бившим 

ученицима, садашњи ученици и наставници упознају са модерним тенденцијама у 

области савремене игре.  

 

 

 



 

 

 Ј А Н У А Р 

Свети Сава 

Ученице другог , трећег и четвртог разреда основне школе наступале су са нумером 

Пахуљице из балета Крцко Орашчић на пријему у Старом двору. Пријему , који 

традиционално организује градоначелник уочи школске славе Светог Саве, присустовали 

су директори београдских школа и предшколских установа и представници републичке и 

градске власти. Ученице је припремала и водила наставница Јелена Милановић Ћирица. 

 

 

 

 

 



 

У просторијама школе одржана је приредба 27.01. поводом прославе Светог Саве. На 

приредби, коју је осмисилила наставница српског језика и књижевности Љиљана Тадић , 

наступали су ученици и ученице сва три одсека средње школе са играчким, певачким и 

глумачким нумерама. Након припредбе настављено је дружење наставника и ученика.  

 

 

 

 

 

 

 



 

На светосавској приредби у Трговачкој школи сваке године наступају и наши ученици. Ове 

године наступале су ученице и ученици четвртог разреда одсека народна игра са сплетом 

народних песама и кореографијом Циганска љубавна игра.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф Е Б Р У А Р 

Сајам средњих школа 

Трећу годину за редом учествујемо на Сајму средњих школа  у ОШ Исидора Секулић, који 

је ове године одржан 25.02. Сајам је отворио председник општине Савски венац, а 

наступале су ученице четвортог разреда одсека народна игра са сплетом народних 

песама. У припреми и реализацији сајма учествовале су ученице другог разреда одсека 

класичан балет и савремена игра које су на најлепши начин презентовале нашу школу. Са 

педагогом школе  договорили смо се да наставимо сарадњу у мају у оквиру Сабора 

народне традиције. 

 

 

 



Хуманитарни концерт  

Ученице савремене игре извеле перформанс Ле ноте де виља на хуманитарном концерту 

у  Миксер хаусу у  организацији Ротари клуба Београд . Перформанс на тему Комедије 

дел арте припремила је наставница Исидора Станишић, а извеле су ученице трећег 

разреда одсека саврмена игра у пратњи пијанисткиње.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М А Р Т 

Руски дом 

Ученици одсека класичан балет наступали су 03.03. у Руском дому.  

Мастер клас 

Ученице одсека класичан балет у пратњи наставнице Росе Милић  присуствовале су 18. и 

19.03. мастер класу у Народном позоришту у Београду, који је држала је педагог Бољшој 

академије из Москве. Ово је била изванредна прилика да наше младе балерине раде са 

педагогом реномиране руске академије.  

 

Музичка омладина 

У организацији Музичке омладине одржан је 21.03. концерт Балетске школе Лујо Давичо у 

Дому синдиката са циљем популаризације уметничке игре међу омладином . Концерту су 

присуствовали ученици основних и средњих београдских школа. На концерту су наступали 

ученици и ученице сва три одсека средње школе.  

 

 



 

Франкофонија 

 У оквиру манифестације Франкофонија ученице другог и трећег разреда одсека 

класичног балета наступале су 23.03. у Установи културе Вук Караџић и на Универзитету 

Џон Незбит Факултету за културу и медије. Ученице су извеле кореографију Лабуд из 

Карневала животиња и Индила последњи плес у кореографији Нине Чолановић. Ученице 

су припремале и водиле наставнице Роса Милић и Нина Чолановић. 

  

 

 

Србија на вези 

Ученице другог разреда одсека класичан балет са наставницом Росом Милић гостовале су 

у емисији РТС-а Србија на вези 25.03. Извеле су кореографију Кинеска игра из балета 

Крцко Орашчић.  

 

 

 



 

Такмичење рецитатора  

Ученица четвртог разреда одсека класичан балет, Јована Михић,  освојила треће место на 

општинском такмичењу рецитатора које је одржано у Кући Ђуре Јакшића. Јовану је 

спремала наставница српског језика и књижевности Љиљана Тадић. 

 

 

 

 

Коло 

24.03. четврти разред одсека народне игре био у посети ансамблу Коло где су имали 

мастер клас 

 

 

 

 



 

Први међународни хуманитарни бал руско балканског пријатељства 

Први међународни хуманитарни бал руско балканског пријатељства у организацији 

Балкаснске алијансе одржан је у 25.03. у Дому гарде на Топчидеру. У свечаном 

концертном делу наступале су ученице и ученици одсека народне игре сплетом народних 

песама и игара. Ученице одсека народне и савремене игре учествовале су и у 

представљању костима и парфема руских дизајнерки и креаторки. На позив организатора 

наши ђаци су били гости и на коктелу и балу заједно са осталим званицама.  Ученике и 

ученице припремио и водио наставник Владимир Жутковић.  

 

 



 

Поводом представљања Бала ученице одсека народна игра гостовале су и у емисијама 

РТС-а Јутарњи програм и Жикина шареница  17. и 18.03. 

 

 

 



 

Огледни час Основи класичног балета са елементима савремене игре 

Наставнице Марија Цветковић Костић и Теа Миловановић осмислиле су и одржале 

огледни час 28.03.  у одељењима I-3 и II-4, одсека савремена. Циљ часа је био да 

омогући ученицима да кроз практичне вежбе издвоје додирне тачке између класичног 

балета и савремене игре .  Ученици су имали задатак да задате вежбе из класичног 

балета преведу на језик савремене игре .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 А П Р И Л 

 

Каријерно вођење 

Теодора Босанац, студенткиња одсека 

Менаџмент и продукција позоришта, 

радија и културе ФДУ-а и некадашња 

ученица одсека савремене игре, заједно 

са својом колегиницом представила је 

ученицима трећег и четвртог разреда овај 

одсек 04.04. Позвала је ученике да 

пошаљу идеје за радионицу Како 

успешно организовати догађаје у 

култури   која ће се 08.05. одржати на 

ФДУ 

 

 

 

 

Пролећни фестивал здравља 

Наша школа учествовала је и на 

Пролећном фестивалу здравља 05.04. у 

Дому омладине. У получасовном 

програму учествовали су ученици свих 

одсека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школско такмичење  

Током априла одржана су школска такмичења основне и сва три одсека средње школе. На 

такмичењу је учествовао велики број ученица и ученика  који су остварили следеће 

резултате:  

Основна: учествовало  39 ученика – седам првих , осам других и 12 трећих 

награда 

Одсек класичан балет : 18 награда – 6 првих, 4 друге, 7 трећих и једна 

похвала 

Одсек савремене : игре одржан у Битеф театру – учествовало  25 ученика 

који су освојили 24 награде (један лауреат, 15 првих, 8 других награда и 

једна похвала) 

Одсек народна игра : учествовало 54 ученика и освојили 4 прве групне и 3 

прве и једну другу у категорији дуета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер клас 

Мастер клас из народне игре Игре и песме из Мачве одржао 11.04.  је Милош Симић 

ученицима другог, трећег и четвртог разреда. Мастер  клас обухватио је теоријски део уз 

демонстрацију оригиналне ношње из Мачве и практични део где су ученици научиле 

одабране игре и песме из овог краја.  

 

 

 

 

Београдски фестивал игре 

Сваке године у априлу ученици и наставници школе присуствују представама Београдског 

фестивала игре што им омогућава да прате трендове у области уметничке игре.  

 

 



Сајам средњих стручних и уметничких школа 

Учествовали смо на Сајму средњих стручних и уметничких школа у организацији 

Градског секретаријата за образовање и Националне службе за запошљавање. Сајам се 

одржавао у хали 5 Београдског сајма 11. и 12.04. У вишедневним припремама 

промотивног материјала, уређењу штанда  и презентацији учествовао је велики број 

ученика и ученица средње школе сва три одсека. Промоцију су организовали и 

реализовали наставници Лидија Палчић, Душко Михаиловић и Милица Бојовић. 

 

 

 

 

 

 



Годишњи концерт одсека савремена игра 

У Битеф театру одржан је 12.04. годишњи концерт Савремене игре. Ове године био је  

посвећен успомени на нашу колегиницу, наставницу енглеског језика,  Марину Ристовић . 

На почетку концерта ученици су извели драмску обраду Шекспировог сонета, омиљеног 

писца наше колегинице, коју је осмислила наставница глуме и вокала Гордана Шувак. 

Концерт је настављен кореографијама , које су изводили ученици сва четири разреда, а 

које су осмислиле или им пренеле наставнице савремене игре: Исидора Станишић, Јелена 

Кајго, Ана Игњатовић Загорац, Ивана Љујић Радивојевић и Сања Цвркотић. Одсек 

савремена игра се успешно представио пред пуном салом Битеф театра.  

 

 

 

 



   



 

Активација младих 

Невена Хајдуковић , ученица четвртог 

разреда одсека народна игра, 

учествовала је у пројекту  под називом 

Активација младих одржаном у Миксер 

хаусу у петак 28.04. у организацији Уније 

средњошколаца Србије, са циљем 

подстицања омладинског активизма. 

Овим пројектом млади се подстичу и 

охрабрују на пормене, које могу 

направити само истрајношћу и 

упорношћу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фестивал балетских школа 

Фестивал балетских школа одржан је 29.04. у Панчеву. На Фестивалу, такмичарског типа, 

учествују све државне основне балетске школе и такмиче се у соло варијацијама и 

групним кореографијама ( класичан балет и слободна форма) у којима су наши ученици 

освојили 39 награда у соло и групним играма.  

 

 

 

 



НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ НА ФЕСТИВАЛУ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА 

I А категорија – соло игра                                                           класа  

Наталија Тапић  Прва награда Александра Ула Ускоковић 

Никита Гаћиновић Прва награда Јелена Милановић Ћирица 

Јана Зимоњић  Прва награда Јелена Милановић Ћирица 

Оља Алексић Друга награда Александра Ула Ускоковић 

Ката Грујић Друга награда Александра Ула Ускоковић 

Марко Ивановић Друга награда Александра Ула Ускоковић 

Ирис Чана Трећа награда Александра Ула Ускоковић 

Јана Грујић Трећа награда Александра Ула Ускоковић 

Поликсени Куртановић  Трећа награда Јелена Милановић Ћирица 

Теодора Мирић  Трећа награда Јелена Миалновић Ћирица 

Ања Јовановски Трећа награда Љиљана Стојић 

Милица Боснић Трећа награда Љиљана Стојић 

Тара Гргуров Трећа награда Љиљана Стојић 

Мина Вујовић Трећа награда Љиљана Стојић 

Сара Петијевић Похвала  Александра Ула Ускоковић 

Мелина Миа Филиповић Похвала  Александра Ула Ускоковић 

 

I Б категорија – соло игра                                                           класа  

Ана Срећковић Прва награда Ивана Лалић  

Милена Јановић Прва награда Каролина Марјановић 

Уна Степановић Друга награда Љиљана Стојић 

Катарина Нешковић Друга награда Јелена Милановић Ћирица 

Тамара Љубеновић Друга награда Ивана Лалић  

Теодора Нешковић Друга награда Јелена Милановић Ћирица 

Лара Родригез Ристић Трећа награда Љиљана Стојић 

Ирфан Ризвић Трећа награда Љиљана Стојић 

Анастасија Античевић Трећа награда Каролина Марјановић 

Лана Мигрић Трећа награда Љиљана Стојић 

Ива Пешић Трећа награда Ивана Лалић  

Тијана Поњарац Трећа награда Каролина Марјановић 

Дуња Сенић Похвала  Ивана Лалић  

Нађа Мрашић Похвала  Љиљана Стојић 

Гала Поседи Похвала  Ивана Лалић  

Исидора Зечевић Похвала  Ивана Лалић  

Ања Миленковић Похвала  Каролина Марјановић 

 

 



Дисциплина класичан балет – I А категорија - групна игра 

Италијанска полка  Прва награда Јелена Милановић Ћирица 

Балетска етида Друга награда Александра Ула Ускоковић 

 

Дисциплина класичан балет – I Б категорија - групна игра 

Кишне капи Прва награда Каролина Марјановић 

End The Waltz Goes On Трећа награда Ивана Лалић и Љиљана Стојић 

 

Дисциплина класичан балет – балетски ансамбли – I А  и I Б 

Месечев бал Прва награда Ивана Лалић и Љиљана Стојић 

 

 

Дисциплина слободна форма – I Б категорија - групна игра 

Пирати Друга награда Каролина Марјановић 

Silent Трећа награда Љиљана Стојић 

War for the Stage Похвала  Ивана Лалић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М А Ј 

Годишњи концерт одсека народна игра 

Годишњи концерт одсека народне игре, одржан је 07.05. у Установи културе Палилула, 

ове године  је био посвећен нашем ученику и другу Борису Тапићу. На концерту су 

наступали сви ученици одсека и приказали своје играчко и певачко умеће. Ученике су 

припремили наставници Бора Талевски, Софија Ђоловић, Владимир Жутковић и Смиљка 

Ђорђевић.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Матурски плес 

Заједно са ученицима других 

београдских школа и наши матуранти су 

заплесали кадрил на савској променади 

19.05.  у оквиру манифестације Плес са 

Европом 

 

 

 

 

Ноћ музеја 

Ученици другог разреда одсека народна игра , који у оквиру предмета етнологија 

изучавају народну ношњу, су  са наставницом Лидијом Палчић посетили  19.05. 

Етнографски музеј и обишли изложбу Ткање као и сталну поставку. Етнографски музеј је 

омогућио свим посетиоцима да бесплатно обиђу изложбе у оквиру манифестације Ноћ 

музеја.  

 

 



Сабор народне традиције 

У суботу 27.05. у ОШ Исидора Секулић одржан је 12. Сабор народне традиције на коме су 

учествовале основне школе из Србије, гости из Словеније и Бугарске. Ученице и ученици 

одсека народна игра наступале су на свечаном отварању сплетом градских игара и 

песама. Припремао их је и водио наставник Владимир Жутковић.  

 

 

 

 

 



Мастер клас 

На позив наставнице Исидоре Станишић, Сара Сгуоти , италијанска педагошкиња, 

одржала је 24.05.  мастер клас ученицима трећег разреда одсека савремена. Сара Сгуоти 

је , кроз сарадњу са највећим кореографима из Европе , осмислила оригиналну плесну 

технику савремене игре коју је пренела нашим ученицима и наставници Исидори 

Станишић.  

  

 

Ученица генерације 

На седници Наставничког већа 31.05. за ученицу генерације изабрана је Теодора Игњић 

IV-5 одсек народне игре . Теодора Игњић се током школовања истицала не само великим 

играчким талентом и раскошним гласом, одговорним односом према школи, освојеним 

наградама на такмичењима већ и учествовањем у хуманитарним акцијама  које је 

организовала са ученицима свог одељења. 

0 

 



Ј У Н 

Фестивал кореографских минијатура 

На Фестивалу кореографских минијатура ученици одсека савремена игра Вања Халупа и 

Лука Стојковић ушли су у финале Фестивала кореографских минијатура и освојили 

похвалу. Ученици су наступили са кореографијом Луке Стојковића Самоубиство с 

предумишљајем. Огроман је успех да ученици средње школе уђу међу осам финалиста 

као једна од две домаће кореографије. Ученици и наставници испратили су Фестивал и 

подржали своје другове и ученике .  

 

 

 

 

 

Угледни час Примена хип хопа у савременој игри 

Исидора Станишић , наставница савремене игре, одржала је угледни час Примена Хип 

Хопа у савременој игри 19.06. Час је осмишљен у сарадњи са ученицом трећег разреда 

Катарином Илијашевић, која се ван школе бави хип – хопом. Идеја за час настала је након 

разговора са Катарином о могућности примене хип хопа у савременој игри. Исидора 

Станишић и Катарина Илијашевић су заједно осмислиле и реализовале час. На овај начин 

створена је могућност да ученици своје секундарне вештине, које се тичу плеса, примене 

на савремену игру и да науче како се води час  

 



 

Јавни часови 

Поред годишњих испита у јуну се одржавају и јавни часови . Они су прилика да 

ученици својим родитељима прикажу оно што су током године научили. Ове године 

одржана су 32 јавна часа у  одељењима основне и средње школе.  

  

 

 

 

 



 

 

Промоција Београда у Солуну 

У сарадњи са Туристичком организацијом Београда ученици одсека народне игре 

гостовали су у Солуну 14-18.06. у оквиру пројекта Go Belgrade чији је циљ туристичка 

промоција наше престонице. Ученици су се представили градским играма. Припремао 

их је и водио наставник Владимир Жутковић.  

 

 

 

 

 

 

 


