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РЕТРОСПЕКТИВА НАСТАНКА И  

РАЗВОЈА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 
 

Школа за музичке таленте, као уникатна установа у земљи и на Балкану, позната је не 

само љубитељима културе и уметности, већ и многим грађанима широм земље и 

иностранства. 

Од самог настанка, Школа за музичке таленте у Ћуприји ради по јединственом наставном 

плану и програму. По њему ученици стичу основно 

музичко образовање, основно опште образовање, 

средње музичко и средње опште образовање. 

Настава се одвија у десет разреда општеобразовне и 

музичке наставе. Од 2017.године уведен је и припремни 

програм за најмлађе ученике, који није обавезан.  

Иако опсежан и строг у својим захтевима, наставни 

план је прилагођен и омогућава праћење и развијање 

индивидуалних склоности и способности даровите 

деце. Пријему ученика претходи детаљна процедура 

процене музикалности, након чега се кандидату може 

предложити упис. 

Наставу у школи изводе наставници са посебном 

препоруком Факултета музичке уметности у Београду, 

изврсни педагози и стручњаци у својој области. Деца 

одрастају у условима домског смештаја и своје 

комплетно музичко и опште образовање стичу на 

једном месту, у атмосфери прожетој музиком. 

Школа је гудачког смера (виолина, виола, виолончело и контрабас) и могу је уписати 

деца узраста од шест до осам година, која немају претходно музичко образовање, као и 

деца старијег узраста, уколико већ уче неки од гудачких инструмената. 

За обављање делатности Школа је верификована од стране Министарства просвете 

Републике Србије решењем Министра просвете бр. 022-05-406/94-03 од 

25.5.1994.године. 

Школа је своју делатност уписала у судски 

регистар који води Трговински суд у 

Крагујевцу под бројем 1-420-00, а задња 

регистрација је извршена 7.12.1998.године, 

Решењем 2178798. 

Школска зграда је саграђена и усељена 

јануара 1989.године. Зграда је урађена по 

пројекту, те на тај начин пружа оптималне, 

односно, услове прилагођене свим 

специфичностима које одликују ову школу и 

чине је јединственом на овим просторима. 
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Школа за музичке таленте има мисију да себи и другим музичким школама обезбеђује 

кадрове за рад и одговарајући кадар за оркестре. Школа за музичке таленте има статус 

Школе од посебног националног значаја. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Програмирање рада школе 
 

Годишњи програм рада је документ и најважнији инструмент управљања педагошким и 

другим процесима у школи. Он у себи 

садржи планирање  кључних задатака, 

носећих тема који се затим распоређују на 

месеце путем оперативног програмирања 

рада.  

Програмирањем се јасно дефинишу циљеви 

најважнијих подручја рада школе: циљеви 

организације наставе, слободног времена, 

унапређивање васпитно-образовног рада, 

модернизација дидактичко-техничке основе 

рада, вођење кадровске политике,  

награђивање и стимулисање како ученика 

тако и запослених. 

Циљеви се, дакле, могу схватити као 

идеална слика жељене будућности који 

одређује правац рада и развоја школе. 

Годишњи програм рада школе је општи 

програм чији су саставни делови посебни 

планови и програми. 

Основни захтеви при разради наведених области били би следећи: 
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 комплексност програмирања - 

програмом се разрађују и уређују сви 

видови васпитно-образовног рада; 

 конкретност програмирања - 

програми рада морају бити 

конкретни тако што ћемо одговорити 

на питања: шта, када, ко и како; 

 реалност програмирања - 

програми рада морају бити реални. 

Три су елемента за процену 

реалности програмирања: кадрови, 

материјални услови и потребно време 

за реализацију. Наиме, приликом 

поделе послова на носиоце активности треба се имати у виду стручна 

оспособљеност кадрова за предвиђене послове, затим треба водити рачуна о 

потребним дидактичко – техничким условима за реализацију послова, потребним 

материјалним средствима и сл.  

 

Материјално – технички услови 

 

р.б.  

  

Назив објекта  

  
Број 

 Ниво опремљености 

објеката  

А  Б  В  Г  Д  Ђ  

1.  Учионица за општеобразовну наставу  5 2   7             

2.  Учионица за музичку теоријску наставу  2    2            

3.  Учионица за учење и вежбање 2 2      

4.  Кабинет за индивидуалну наставу и вежбање  31  16  15            

5.  Кабинет за наставу клавира 2  2     

6.  Камерна сала  1     1            

7.  

Просторија за клавирске пробе, камерну музику и 

читање с листа  1    1        
  

8.  Библиотека/медијатека/нототека   1     1            

9.  Просторија опремљена и прилагођена за одржавање 

физичког авспитања и корективне гимнастике 
1     1            

10.  

Дигитална учионица са 10 компјутерских места  

1     1        

  

  

11.  Собе за ученике   32      32       

12.  Апартмани за наставнике   9        9      

13.  Купатила за ученике             4    

14.  Кабинет за обезбеђење               1  

15.  Инструментаријум 1       
 

А=учионице са класичном опремом (клупе, табле, географске карте...)   

Б = учионице и кабинети класично опремљени који имају могућност за коришћење АВ технике (музички 

уређаји, ТВ, пројектор, платно) и / или  клавир  
В= собе опремљене основним намештајем (кревет, ормар, радни сто, столица и сл.)  
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Г= собе опремљене основним намештајем (кревет, ормар, радни сто, столица и сл.) са купатилом, клима 

уређајем и тв-ом.  

Д= купатила са основном опремом (туш кабина, умиваоник, огледало, вц шоља, писоар, фен за косу)  

Ђ= просторија са уређајем за видео надзор школских просторија и дворишта, ормар са кључевима                              

Просторни услови за реализацију социјалне функције школе 
 
 

КУХИЊА: А = постоје савремени уређаји за припрему хране, Б = претежно опремљена савременом опремом, В = 

претежно опремљена застарелом опремом, Г = опрема је застарела и у лошем стању  

  
ТРПЕЗАРИЈА: А = опремљена савременом и функционалном опремом (столови су прекривени платненим 

стољњацима) уз коришћење салвета, Б = опремљена савременом и функционалном опремом, а столови прекривени 

мушемом, ултрапасом.., В = опремљена недовољно функционалном опремом али се користе стољњаци, салвете и др. 

прибор, Г = има застарелу и нефункционалну опрему  

  
ПРОСТОРИЈА ЗА УЧЕЊЕ, РАЗОНОДУ И РАДИОНИЦЕ: А = функционално опремљена адекватним намештајем и 

електронским уређајима ( ТВ, компјутер), Б = функционално опремљена намештајем, а делимично електронским 

уређајима, В=  опремљена најосновнијим намештајем и електронским уређајима.; Г-опремљена најосновнијим 

намештајем (столови, столице, клупе, ормани)  
 
 

КЛУБ УЧЕНИКА: А=налази се у интернатском делу зграде и намењен је ученицима  Школе за музичке таленте; 

функционално је опремљен намештајем и ел.уређајима (ТВ, музички стуб и звучници, индукциона плоча, фрижидер, 

кувало за воду).  
 

Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особље 
 

р.б.  Назив објекта  број 

просторија  

1.  Наставничка зборница  1  

2.  Канцеларија за психолога  1  

3.  Соба за васпитаче   2  

4.  Канцеларије за рад административног особља  7  

5.  Канцеларија референта за обезбеђење   1  
 

 

 

р.б.  Назив објекта  
бр. 

просторија  

Ниво опремљености 

објеката  

А  Б  В  Г  Д  

1.  Кухиња  1  1          

2.  Трпезарија  1  1          

3.  Просторија за учење, разоноду и радионице  2  1  1    1    

4.  Клуб ученика   1  1          
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Опрема, намештај и наставна средства 
 

 

Школски намештај за ученике испуњава хигијенске, педагошке и техничке захтеве и 

одговара потребама наставе и осталим васпитно- образовним активностима. Постојећи 

намештај омогућава ученицима правилно и удобно седење и  лако је покретљив. 

 

Све учионице општеобразовне наставе опремљене су следећим намештајем: сто, 

столице, АБ катедра, столица за наставника, табла, зидне слике, постери. Две учионице 

за ђаке првог и трећег, односно, другог и четвртог разреда су веће површине и осим 

основног намештаја садрже и по два велика ормара за одлагање књига и дидактичког 

материјала, ТВ, ДВД, компјутер, пројектор, платно.  Већа површина наведене две 

учионице омогућава промену начина седеља у учионици (у квадрату, полукругу, у 

редовима). У циљу осавремењивања образовног процеса ове учионице су од школске 

2018/19.године добиле на коришљење пројектор и беле табле за ученике.  

 

Поред ових, пројекторима и белим таблама су опремњене још три учионице за 

општеобразовну наставу које су већих површина (за ученике од петог до десетог 

разреда), као и  учионица у којој се одвија настава предмета Солфеђо и Српски језик и 

књижевност. 

У  простору библиотеке и нототеке, Камерној сали школе и 

у просторији за физичко васпитање и корективну 

гимнастику, поред пројектора постављена су и велика 

платна како би се у овим просторијама могли реализовати и 

семинари, мајсторски курсеви... 

 

Дигитална учионица опремљена је компјутерима и 

основном, пратећом опремом. Капацитет ове учионице је 10 

места и до сада се највише користио у реализацији наставе 

из следећих предмета: информатика и рачунарство, 

билогија, географија, физика.... 

 

 

 

 

 

Објекти за васпитно-образовни рад ван школске зграде 
 

За реалиазацију програма васпитно-образовног рада школа ће користити одговарајуће 

објекте у окружењу ради ефикаснијег и квалитетнијег одвијања васпитно - образовног 

процеса. План рада даје само, у овом тренутку, оквире и смернице рада док ће сваки 

наставник појединачно у своје планове уносити време и начин коришћења постојећих 

објеката. 

 

1. За одржавање концерата и  матурских испита из главног предмета  и 

камерне музике користимо градску салу која је у згради школе за 

основно музичко образовање „Душан Сковран“ у  Ћуприји.  

2. За рекреацију ученика користимо се градски базен у Ћуприји и 

Параћину и   
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3. Градски стадион „Морава“. 

 

  

Школска библиотека  

 
Библиотека располаже са преко 1 500 наслова књига и великим бројем нотног 

материјала. Књиге и нотни материјал су доступни наставницима и ученицима на 

коришћење током целе године.  

Школа од 2017/18.године има библиотекара, односно особу која је задужена за вођење 

евиденције о позајмљеним књигама. 

 

 

Редни 

број 

Активност Носилац 

активности 

Време реализација 

1. Упознавање ученика са распоредом рада 
библиотеке са нототеком  и правилником 

рада. 

 

Библиотекар Септембар 2018. 
године 

2. Свакодневно издавање књига корисницима 

и упознавање ученика  са књижним фондом 

библиотеке и нототеке. 

 

Библиотекар са 

групом ученика 

Током школске 

године 

3. Вођење евиденције узимања и враћања 

књига са бележењем датума и потписом 

(иницијалима) корисника. 

Библиотекар са 

групом ученика 

У току школске 

године 

4. Преношење картотеке у компјутер уз помоћ 
ученика старијег узраста (едукација 

ученика и контрола од стране 

библиотекара). 

Библиотекар са 
групом најстаријих 

ученика 

Од октобра до маја 
2018.године 

5. Уписивање нових чланова у компјутер, 

уписивање професора и наставника, као и 

кориснике школске библиотеке са 

нототеком. 
 

Ужа група најстаријих 

ученика 

Током целе школске 

године 

4. Богаћење књижевног фонда акцијом којом 

ћемо спровести у току целе школске године 
под називом: “Једна књига, за моју 

библиотеку“ (доношење, поклон књига и 

уџбеника у циљу обогаћивања књижног 

фонда.) 
 

Библиотекар и 

професор српског 
језика и сви ученици 

школе 

Током предстојеће 

школске године 
2018/19. године 

5. Истицање најчитанијих књига, али и 

похвала на крају године ученика који су 
прочитали највећи број књига. 

Библиотекар са 

групом ученика 

Јуни, 2019. године 
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Школска нототека  

 
Од другог полугодишта школске 2017/18.године, школа је добила и свог нотетекара. 

Нотни и други музички материјал (ЦД, ДВД) доступан је наставницима на коришћење у 

наставним и ваннаставним активностима.  

 

Основна функција школске нототеке у Школи за музичке таленте је одржавање, 

категоризација и издавање нотног и едукативног материјала за потребе школе. 

У остале функције спадају фотокопирање материјала, издавање књига наставницима за 

предавања, као и набавка потребног материјала у циљу обнављања нотног фонда. 

 

Програм и нотни фонд нототеке је класификован на следећи начин: 

 

1. Нотни материјал који је у вези са за планом и програмом рада, подељен је по 

предметима (виолина, виола, виолончело, контрабас, камерна музика, оркестар и 

теоријски предмети) 

2. Материјал који се повремено користи, а није у оквиру наставног плана и програма 

у складу са потребама и плановима школе (специфични наступи, гостовања, 

фестивали и такмичења) 

3. Нотни материјал из донација који није у вези са планом и програмом, пописан и 

заведен, може се по потреби транскрибовати (нпр. прерадити са негудачког на 

гудачке инструменте, итд.) 

 

Задаци особља нототеке у школској нототеци: 

 

„Школски нототекар је припадник стручног, квалификованог особља, одговоран за 

планирање рада и управљање школском нототеком и медијатеком.“ 

1. Школска нототека нуди помоћ при учењу, књиге и изворе који свим учесницима 

образовног процеса у школи омогућавају да развију критичко мишљење и да 

делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима. 

2. Школске нототеке се повезују у ширу библиотекарско – информациону мрежу, а 

школски нототекар поступа у складу са принципима Унесковог Манифеста за јавне 

библиотеке. 

3. Нототекар омогућава коришћење књига и других извора информација, у распону од 

уметничких до документарних, од штампаних до електронских, на лицу места и на 

даљину.  Ти извори допуњују и обогаћују садржај уџбеника,  наставних материјала и 

методику наставе. 

4. Сам амбијент међу нотним материјалом подстиче на стваралаштво и задатак особља 

нототеке и медијатеке је да код корисника услуга развија културу рада, реда и 

понашања у модерном духу. 

5. Школска нототека пружа информације и сазнања која су неопходна за успешно 

учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању, а задатак 

особља јесте да континуирано прате промене у друштву и да перманентним стручним 

усавршавањем буду у току информационих, комуникационих и техничких промена 

ради стицања нових знања и вештина. 

6. Задатак нототекара и реализатора наставног процеса је да међусобно сарађују и да се 

допуњују, јер на овакав начин комуникације ученици достижу виши ниво 

писмености, боље овладавају у вештинама читања, савладавања нотног записа, 

решавања проблема, као и информационим и комуникационим вештинама. 
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7. Задатак особља нототеке је да онима који не могу да користе уобичајене 

библиотекарске услуге и грађу треба обезбедити посебне услуге и материјале у 

сарадњи са психолошко–педагошком службом и управом школе који ће им 

обезбедити адекватан и квалитетан рад према својим могућностима. Могућност 

коришћења услуга и колекција треба да се заснива на општој декларацији УН о 

људским правима и слободама и не сме да подлеже било каквој идеолошкој, 

политичкој или верској цензури, као ни комерцијалним притисцима. 

8. Школски нототекар има задатак да поседује општа знања која прате реализацију  

наставног просеса ради квалитетног пружања услуга корисницима нотног и 

медијског фонда, али и употребе компјутера. 

 

Главни оперативни циљеви медијатеке су одржавање технике, као и одговарајућих 

носача звука, у циљу доступности за коришћење по потреби. Овде спадају повремене 

потребе наставника школе за преслушавањем материјала који ученик треба да савлада, 

као и организовано слушање музике на унапред утврђену тему. Слушање музике спада у 

ненаставне активности које треба да помогну свеукупни развитак ученика.  
 

 

Програмски 

садржај 
Носиоци активности IX X XI XII I II III IV V VI 

Слушање 

концерата 

класичне музике са 

интерних и 

екстерних извора 

Нототекар, наставник 

главног или теоријског 

предмета 

          

Групно гледање 

снимљених 

мајсторских часова 

уз анализу и 

коментаре ученика 

Нототекар, наставник 

главног или теоријског 

предмета 

     

     

Упоређивање 

носача звука 

Нототекар, наставник 

главног или теоријског 

предмета 

          

Групно слушање 

симфонијског 

материјала уз 

праћење партитуре 

Нототекар, наставник 

главног или теоријског 

предмета 

     

     

Предавање на 

изабране теме 

Нототекар, наставник 

школе, васпитач, 

психолог или гостујући 

предавач 

          

Табела 5 - Годишњи план рада школске нототеке 
 

Опис програмског садржаја 
 

1. Слушање концерата класичне музике са интерних и екстерних садржаја подразумева 

коришћење школских извора, као и материјала доступног на интернету. Материјал 

није у директној вези са планом и програмом, већ са узрастом и степеном разумевања 

материјала. Материјал се слуша заједнички, уз повремене паузе између ставова, 

намењене објашњењу предавача или дискусији на задату тему.  
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2. Групно гледање снимљених мајсторских часова уз анализу и коментаре ученика се 

односи на јавно доступне снимке признатих извођача и педагогога, уз обавезна 

појашњења професора, као и коментаре присутних ученика.  

3. Упоређивање носача звука је у вези са широм музичком писмености, при чему се 

одређени материјал пушта на разним доступним носачима (студијски монитор, 

мобилни телефон, бежични звучник, слушалице, итд.) и упоређују разлике у 

квалитету звука. Циљ теме је подизање стандарда и потреба у вези са квалитетом 

слушања.  

4. Групно слушање симфонијског материјала уз праћење партитуре је у вези са ширим 

описмењавањем, као и разумевање композиција на другачије начине (фактурално, 

метрички, тонално, итд.)  

5. Предавања на изабране теме се организују у складу са потребама ученика и идејама 

наставног особља. У вези су са разним областима и укључују проблем треме, 

разумевање диригента и начин функционисања симфонијског оркестра, организацију 

времена за рад и препреке у раду као и разне специфичнисти музичког и личног 

напретка.  
 

 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ / КУЋНИ РЕД 

У Школи за музичке таленте општеобразовна и музичка настава се одвија у 

преподневним и послеподневним часовима према следећем дневном ритму:  
 

 

ПРВИ ЧАС 08:00 – 08:45 

ОДМОР 08:45 – 08:50 

ДРУГИ ЧАС 08:50 – 09:35 

ВЕЛИКИ ОДМОР 09:35 – 10:00 

ТРЕЋИ ЧАС 10:00 – 10:45  
ОДМОР 10:45 – 10:50 

ЧЕТВРТИ ЧАС 10:50 – 11:35 

ОДМОР  11:35 – 11:40 

ПЕТИ ЧАС 11:40 – 12:25 

ОДМОР (РУЧАК) 12:25 – 13:00 

ШЕСТИ ЧАС/ 
ПРВИ ЧАС 13:00 – 13:45 

ОДМОР 13:45 – 13:50 

ДРУГИ ЧАС 13:50 – 14:35 

ОДМОР 14:35 – 14:45 

ТРЕЋИ ЧАС 14:45 – 15:30 

ОДМОР (УЖИНА) 15:30 – 16:00 

ЧЕТВРТИ ЧАС 16:00 – 16:45  
ОДМОР 16:45 – 16:50 

ПЕТИ ЧАС 16:50 – 17:35 

ОДМОР 17:35 – 17:45 
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ШЕСТИ ЧАС 17:45 – 18:30  
ОДМОР (ВЕЧЕРА) 18:30 – 19:00 

СЕДМИ ЧАС 19:00 – 19:45 

ОДМОР 19:45 – 20:00 

ОСМИ ЧАС 20:00 – 20:45 

 
 

У циљу нормалног одвијања колективног живота и рада у Дому, утврђује се ритам радног 

дана Дома: 

 за време боравка у Дому ученици су дужни да се придржавају дневног режима у Дому 

и норми које су утврђене Правилником о животу и раду у дому Школе за музичке 

таленте и Правилником о правима, обавезама, дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика и корисника услуга дома ученика. Слободно време ученици 

могу користити по личном нахођењу у договору са дежурним васпитачем. 

Напомена: 

 1)  Када је радна (наставна) субота, устајање је по распореду од понедељка до петка; 

 2) Због динамике активности ученика везаних за музичку и општеобразовну наставу, распоред је подложан 

променама о којима су  ученици благовремено обавештени. 

ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК 

   време 

 

                                         активности ученика 

 

0700 Устајање 

0700-0730 Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места  

(ормари за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 

0730-0750 Доручак 

0800-1225 Општеобразовна и музичка настава 

1230-1300 Ручак 

1300-2100 Музичка настава 

Вежбање 

Учење  

Рад у васпитним групама 

Слободне и ваннаставне активности ученика  

1530-1600 Ужина 

1830-1900 Вечера 

 

до 2230 

 

Изласци (у данима предвиђеним за изласке) 

до 2300 Туширање и одлазак на спавање 
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СУБОТА  

0730 Устајање 

0730-0800 Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места 

(ормари за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 

0800-0930 Доручак 

 

0900-1230 
 Настава по утврђеном распореду (верска настава у блоку) 

 Учење 

 Вежбање на инструменту 

 Радионице са васпитачима 

 Базен 

1230-1300 Ручак 

1300-1830  

 Учење 

 Вежбање на инструменту 

 Радионице са васпитачима 

 Слободне активности  

 

1530-1600 Ужина 

1830-1900 Вечера 

Изласци суботом 

1900-2000 за ученике до 4. разреда (уз дозволу васпитача) 

1900-2100 за ученике 5. и 6. разреда (уз дозволу васпитача) 

1900-2200 за ученике 7. и 8. разреда (уз дозволу васпитача) 

1900-2300 за ученике 9. и 10. разреда  и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача) 

до 2330 Туширање 

                                        Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2230 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2330 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“  
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Извор: Правилник о животу и раду у дому  ученика Школе за музичке таленте 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЉА 

 

     0900                 Устајање 

0900-1000 

 

Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места 

(ормари за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 

1000-1200 Шведски сто 

1200-1700  Радионице са васпитачима 

 Шетња 

 Уређење соба, кабинета… 

 Вежбање на инструменту и друге активности везане за Дом и Школу 

 Слободне активности  

1700-1800 Ручак ( вечера) са ужином 

 Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2200 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2230 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“  

до 2300 Туширање 
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МУЗИЧКА НАСТАВА 

 

Концертна делатност 

 

У камерној сали Школе за музичке таленте 14. септембра 2018.године одржан је 

концерт младог пијанисте Мамутовић Андрије.  

Том приликом, поклоници класичне музике могли су чути дела  Ј.С.Баха и  Ј.Брамса. 

 

 

Посета Народној Републици Кини 

На позив Председника општине, као члан делегације, у октобру месецу, директорка 

школе, Данијела Јовић, је отпутовала у НР Кину, са гудачким триом школе (Валентина 

Лучковић, Марија Јанковић и Марко Марић), где су се представили у најбољем светлу, 

а били су дочекани званично на највишем нивоу, изузетно срдачно и пријатељски. 

Осим успешног наступа ученика на два концерта, у Шангају и Нан Ђингу, директорка 

је обавила разговоре са представницима културе и просвете града Нан Ђинг-а и 

склопила Уговор о сарадњи са Експерименталном основном школом која негује 
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традиционално кинеско оперско певање. У наредној години радиће се на развијању и 

конкретизовању те сарадње. 
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Велика турнеја по градовима Србије нашег истакнутог уметника, 

Јована Колунџије 

 

У четвртак, 25. октобра 

2018.године, имали смо 

задовољство да будемо 

домаћини прослављеном 

виолинисти Јовану Колунџији у 

оквиру његове велике турнеје 

по градовима Србије. Концерт 

је одржан у Камерној сали 

школе са почетком у 19 часова.  

Концерту је претходио 

мајсторски курс на коме је 

Јован Колунџија поделио део 

свог знања и умећа са будућим 

матурантом Јованом 

Митровићем, учеником 

10.разреда. Мајсторском курсу 

присутсвовали су 

заинтересовани наставници и 

ученици.  

Биографија: Јован Колунџија је 

рођен у Београду, где је 

магистрирао на Музичкој 

академији у класи професора 

Петра Тошкова, а усавршавао се 

код чувеног виолинисте 

Хенрика Шерингера. Иза себе 

има завидну светску каријеру и 

више од четири хиљаде 

одржаних концерата у земљи и 

свету. Наступао је са највећим светским уметницима. 
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Припреме за концерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мајсторски курс  за ученике Школе 
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Концерт маестра Јована Колунџије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографисање са ученицима након одржаног концерта 
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Концерт ученика Школе у „ Гварнеријусу“ 

 

Ученици Школе за музичке таленте су се 14. новембра 2018.године посетиоцима  

Центра лепих уметности „Гварнеријус“ у Београду,  представили познатим делима 

класичне музике. Овом приликом клавирску сарадњу су пружили клавирски сарадници: 

Зоран Гавриловић, Катарина Хаџи-Антић, Јована Николић и Милица Пап.   

 

Концерт у галерији Културног центра у Параћину 

 

Галерија Културног центра у Параћину је 12. децембра 2018.године била домаћин сада 

већ традиционалном концерту ученика класа наставника наше школе. Овог пута  

публици су се представили ученици двеју класа, класе наставника виолине Божидара 

Радосављевића и наставника виоле Милоша Симића.   
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Концерт у Крушевцу 

Матуранти школе, Јован Митровић (виолина) и Сашка Богдановић (виола) су 13. 

децембра 2018.године, одржали су концерт у Малој сали крушевачког позоришта. 

Клавирску сарадњу пружила је клавирска сарадница, Милица Пап.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт у част јубилеја- 45 година постојања Школе за музичке 

таленте 

Школа за музичке таленте у Ћуприји је 24. децембра 2018.године обележила је Јубилеј 

– 45 година постојања - са два концерта, 22.12.2018. године у концертној сали ”Душан 

Сковран” у Ћуприји и  

24.12.2018. године у Великој сали Задужбине 

Илије М. Коларцa у Београду.  

Приказана је сва лепота уметничко музичког 

развоја деце, од најмлађег до најстаријег ученика 

и то у веома захтевним композицијама 

заједничког свирања и музицирања.  

Програм концерта у Ћуприји се разликовао од 

програма у Београду. На концерту у Ћуприји 

наступали су:    

Гудачки квартет у женском саставу: Николина 

Маричић - виолина, Милана Трујановић - 

виолина, Сашка Богдановић - виола и Катарина 

Буљанчевић - виолончело, из класе професора 

камерне музике Мирчић Драгана, који је одсвирао 

Ф. Менделсон: Квартет оп.12, бр.1, IV став, 

такође је веома успешно представљао Школу и у 

Вашингтону, у јулу 2018. године.   
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Гудачки квинтет је извео дело В.А.Моцарта Kвинтет у ц молу, К 406, I став, а у саставу 

су ученици завршне године школе - “дипломци”: Јован Митровић - виолина, Петар 

Радивојевић -виолина (9. разред), Петра Атанасијевић - виола, Марко Милорадовић - 

виола и Мима Мајсторовић -виолончело, у класи професора камерне музике Мирчић 

Драгана, који су 14.12.2018. године имали и своје солистичке концерте као I део 

матурског испита из главног предмета - инструмента.     

 

Мали оркестар који је припремио наставник виолончела, Жељко Ивовић, извео је 

”Мађарске игре” бр.1 и бр. 5 од Јоханеса Брамса, а Велики оркестар који је припремио 

натавник оркестра, Драган Мирчић, извео је дела Светислава Божића: ”Поглед са 

Калемегдана” и ”Подибарски жал”, Александра Вујића: ”Српско коло”, П. И. 

Чајковског: ”Валцер”, а на крају му се на сцени придружио и Мали оркестар, 

заједнички свирајући чувени ”Валцер бр.2 из Џез свите” Д. Шостаковича. 

Било је незаборавно видети сву нашу децу заједно 

како се гуркају међусобно на испуњеној бини, јер 

су једва имали места на сцени.  

  

Атмосфера у препуној концертној сали ”Душан 

Сковран”, попуњене до последњег места 

родитељима, пријатељима, љубитељима класичне 

музике, не само из Ћуприје, већ и из Јагодине, 

Параћина, Крушевца, Ниша, као и челницима 

општине Ћуприја, одисала је неизмерном љубављу 

и пожртвовањем деце према музици коју свирају, 

као и поштовањем публике према младим 

уметницима. 

 

На концерту у Београду наступио је необично и 

интересантно састављен камерни састав: Јелисавета 

Чачић и Валентина Лучковић на виолончелу и 

ученица виолине Никола Маричић која је овом 

приликом наступила свирајући на клавиру, под 

вођством уметничког руководиоца Школе, познатог 

виолончелисте и професора на Факултету музичке уметности у Београду, Ђорђевић 

Драгана. Заједно су извели Д. Попера ”Реквијем”. 

 

Мали оркестар извео је исте композиције као на концерту у Ћуприји, а  Велики 

оркестар, осим већ наведеног репертоара, наступио је и са солистом на кларинету 

Кленковски Вељком у композицији Светислава Божића: ”На младу недељу”. 

 

И за крај, осим што су се оба оркестра удружила на сцени, њима су се у извођењу 

“Валцера” Д. Шостаковича, придружили и бивши ученици, који су сада студенти, а и 

они старији који су запослени у оркестрима, школама и као њихови професори. 

 

У Београду, у великој сали Коларца је и балкон био испуњен, с обзиром на то да није 

било места у партеру. После оба концерта, био је уприличен коктел. 

 

Изазов који се сваке године неминовно понавља је и ове био успешно савладан: састав 

оркестра се мења, долазе нови чланови који морају да се уклопе; неки ученици прелазе 

из Оркестрића у Мали оркестар, као што из Малог оркестра прелазе у Велики оркестар, 
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а дипломци одлазе на факултетске студије. Нови чланови се морају брзо прилагођавати 

сустижући ниво који старији чланови оркестра држе – зато су наши оркестри Лауреати 

свих такмичења последњих деценија. 

 

Многи солисти, од којих су неки и бивши ученици школе, а сада већ светски 

реномирани музичари, радо наступају са нашим оркестрима, а и композитори са 

великим задовољством помажу у изведби њихових музичких идеја.  

 

С обзиром да наша деца живе заједно у Интернату, друже се и одлично се познају, није 

ни чудо, да су и на овим концертима звучали као један музички организам, са пуно 

експресије, елана и жеље да се сви чланови уклопе и представе у што бољем светлу и 

задацима заједничког групног свирања.  

 

Тренутак када су се оба оркестра удружено појавила на сцени, многима је изазвао сузе 

у очима.  Наши ученици проведу добар део свог детињства, (велики број њих је своје 

цело школовање ту, а то је 10 година), живе, раде, уче, вежбају своје инструменте, 

друже се, иду заједно на такмичења и концерте у земљи и иностранству и то 

заједништво је најбитнији сегмент њиховог одрастања. Професионализму се уче већ од 

своје седме, осме године, што је у данашње време непојмљиво, али у нашој школи, која 

се зато и зове Школа за музичке ТАЛЕНТЕ, је то нормална ствар.  

 

Све се остварује уз велику помоћ свих запослених у школи, сваки део ове велике 

музичке слагалице је на сопствени начин битан у школовању деце – осим професора, 

наставника главног и стручних музичких предмета, наставника општеобразовне 

наставе, васпитача који 24/7 бдију над свом децом, помоћног особља, а све под будним 

организационим оком руководства школе, 45 година ова велика музичка породица 

одржава традицију на невероватно високом нивоу и сваке године помера лествицу 

уметничког перформанса на боље. 

     

Непоновљиво искуство је видети трансформацију деце која једу чоколадице у аутобусу 

док путују на концерт, причају о чизбургеру и кромпирићима са кечапом из 

Мекдоналдса, играју игрице и онда изађу на сцену у концертној одећи као да сви имају 

по 30 година. 

 

Наша деца су и превише скромна, али кад засвирају као на овим концертима, стиче се 

дојам као да су на некој бини у Берлину, Паризу или Бечу и да су им инструменти 

Страдиваријус или  Гварнери. 

 

И на крају могу рећи да је уједно и част свирати са овом одабраном талентованом 

децом из целог региона и пратити њихов музички развој и одрастање из дана у 

дан  свих ових година. 

На  концерту  је  изведен  следећи  програм: 
 

    -  Д. Попер:      Реквијем  оп.66 

            солисти:    Драган  Ђорђевић,  виолончело, проф. ФМУ, 
уметнички  руководилац  Школе  за  музичке  таленте 

                    Валентина  Лучковић,  виолончело 

                    Јелисавета  Чачић,  виолончело 
                    Николина  Маричић,  клавир 
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    -  Ј. Брамс:      Мађарска  игра  бр. 5 

            Мађарска  игра  бр. 1 
                    Мали  оркестар 

 

    -  С. Божић:  На  младу  недељу 
                    Велики  оркестар 

            солиста:  Вељко  Кленковски,  кларинет 

 

    -  А. Вујић:  Српско  коло 
                    Велики  оркестар 

 

    -  С. Божић:  Поглед  са  Калемегдана 
                    Велики  оркестар 

 

    -  П. И. Чајковски:  Серенада  за  гудаче  оп.45  -  Валцер 
                    Велики  оркестар 

 

    -  С. Божић:  Подибарски  жал 

                    Велики  оркестар 
 

Мали оркестар је припремио Жељко  Ивовић, наставник оркестра 

Велики оркестар је припремио Драган  Мирчић, наставник оркестра 

 

 

                                                                                                              мр Милица Пап, 

                                                                             уметнички сарадник-корепетитор 
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КОКТЕЛ након концерта поводом 45 година рада 

школе у Ћуприји 

Након концерта, који је одржан у свечаној сали 

музичке школе „Душан Сковран“, управа школе је 

приредила коктел за вредне ученике, наставнике и све 

љубитеље класичне музике, пријатеље наше 

школе.  Уз пројекцију концерта са прославе 40 година 

рада школе који је одржан на Коларцу 2013. године, присутни су уживали у укусно 

аранжираној и припремљеној храни, музици и међусобном дружењу.  

 

 

 

 

Завршни концерт полазника курса професора Штосијек Тобијаса 

У Камерној сали школе 1. марта 2019.године, са почетком у 17 часова, одржан је 

завршни концерт свих полазника мајсторског курса професора Штосијек Тобијаса.  

Наставници Милица Младеновић и Жељко Ивовић су се у самој најави концерта 

захвалили професору на пет дивних дана курса и на знању које је несебично поделио са 

ђацима и наставницима школе, као и на фантастичном соло концерту. Професор 

Штосијек је узвратио захвалношћу на дивном гостопримству, изузетној енергији и 

организацији и изразио наду да ће нас ускоро поново посетити. 

На концерту се представило једанаесторо ђака школе: Леона Стојадиновић, Петра 

Липановић, Јелисавета Чачић, Драгош Тамбурић, Катарина Буљанчевић, Михајло 

Јовановић, Теона Јовановић, Динка Миљковић, Мина Николић, Мина Станковић и 

Мима Мајсторовић, као и наставник Жељко Ивовић и један ученик из основне музичке 

школе у Јагодини, Искра Тодоровић. 

Клавирски сарадници на концерту су били Зоран Гавриловић и Јована Николић. 

Овим концертом је званично завршен петодневни курс за виолончелисте професора 

Штосијек Тобијаса из Аустрије.  

 

                                                                                                          Наставник виолончела,  

                                                                                                                        Жељко Ивовић 
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Хуманитарни концерт ученика Школе 

Ученици Школе за музичке таленте су 5. 

марта 2019.године у позоришту у Параћину 

одржали хуманитарни концерт за трогодишњу 

Милу Радојловић. 

Директорка школе, Данијела Јовић, обратила 

се присутнима захваливши се  на спремности 

да помогну малој Мили и упознала их са 

програмом концерта.   

Наступила су четири камерна састава, Мали и 

Велики оркестар Школе. Овом приликом 

продата је 71 улазница и сакупљено је 21.120 

динара од продатих карата и додатних 

финансијских средстава које су гости 

концерта могли да приложе у кутији која је 

била одређена за то.   

Спонзори концерта били су: Културни Центар 

Параћин, Позориште Параћин, Еуролине 

Параћин, и овом приликом им се захваљујемо 

на помоћи. 

                                                                                                     

                                                                                     Милица Миленковић, васпитач 
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Концерт у Галерији РТС-а 

Чланови Великог оркестра Школе за музичке таленте су 27. марта 2019.године у 19 

часова одржали концерт у Галерији РТС-а у оквиру циклуса „Гудачи у галерији“. 

Љубитељи класичне музике имали су прилику да на таласима Радио Београда 2 слушају 

дела Менделсона, Чајковског, Корелија, Вујића и Божића. 

https://www.talenti.edu.rs/aktuelno/koncertna-delatnost/948-koncert-u-galeriji-rts-a
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Концерт у галерији Задужбине Илије М. Коларца 

 

У музичкој галерији Задужбине Илије М. Коларца 

одржан је концерт ученика школе. На програму су била 

дела Паганиније, Тартинија, Чајковског, Рахмањинова... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт бившег ученика Школе 

 

Марко Миленковић, бивши ученик наше школе и пијанисткиња Ивана Ружичић 

одржали су концерт у Камерној сали школе 21. априла 2019.године. На програму су 

била дела Ф. Шуберта и П. Хиндемита.  
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Концерт гудачког квартета „ Elebah“ 

У Камерној сали школе је 9. маја 2019.године одржан концерт гудачког квартета 

„Elebah“. Овај квартет чине бивши ученици наше школе, а садашњи студенти 

Факултета музичке уметности у Београду у класи професора Поповић Катарине. 

Посетиоци концерта уживали су у делима Моцарта, Деспића и Шуберта. 
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У периоду од 12.5. до 14.5.2019. године 

одржан је четврти фестивал гудачких 

квартета у Београду под називом 

„Квартетијада“. Чланови два ансамбла 

Школе за музичке таленте имали су прилику 

да се представе другог дана фестивала и то 

квратет „Arcocro“ који чине Бојана Шеровић, 

Нађа Комленић, Елена Богдановић, Жељко 

Тамбурић и квартет „Bellarte“ који чине Сара 

Ристановић, Ања Јанковић, Маша Јовановић 

и Кристина Антић у класи наставника 

Милоша Чорлије. У пуној сали Студентског 

културног центра у Београду ова два 

квартета извела су дела Дворжака и 

Шуберта. Њихов наступ је пропраћен 

великим вишеминутним аплаузом од стране 

публике, а своје одушевљење нису крили ни 

професори Факултета музичке уметности у 

Београду.   

 

Милош Чорлија  

наставник камерне музике 
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Kонцерт поводом Дана Европе 

У периоду од 6 – 9. маја 2019.године Школа за музичке таленте је учествовала у 

пројекту „Музика наде“ који је подразумевао четвородневни камп и концерт поводом 

Дана Европе. Наши ученици Милана Трујановић, Марко Марић, Љубица Бићанин, 

Јована Смиљанић, Надежда Ђорђевић, Марија Кали, Нађа Младеновић и Милица 

Митровић предвођени наставником Симонидом Пешић су имали прилике да током 

четвородневног кампа сарађују са 

диригентом Jhoanna Sierralta и да у  

Симфонијском оркестру прате 

најпознатијег трубача данашњице Pacho 

Flores, као и Момчила Бајагића- Бајагу, 

Васила и Марту Хаџиманов. Концерт је 

одржан 9. маја 2019.године у Дому 

синдиката, у „Комбанк дворани“ у 

присуству председника Александра 

Вучића, амбасадора Европске Уније Сема 

Фабрициа и осталих многобројних 

амбасадора и министара. 

Захваљујемо се УГ Music Art Project и 

госпођи Ђурђи Папазоглу на позиву и одличној организацији.  

 

                                                                                                                 Симонида Пешић, 

                                                                                              наставник практичне наставе  
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М А Т У Р А Н Т И 

Генерација 2018/19. 

јун 2019.године  
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Италија 

Диригент Игор Корети из Италије посетио је нашу школу и одржао аудицију за 

интернационални оркестар који он успешно води већ 16 година (ESYO). Сви ученици 

су положили аудицију за оркестар, а деветоро њих је учествовало у 25-тодневним 

припремама током лета и концертима у Италији. На тај начин, ученицима је пружена 

шанса да узму учешћа у раду симфонијског оркестра и стекну ново, другачије 

професионално искуство. 
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Фестивал музичке изузетности „ Раванелијус“ 

 

 

 

Počeo RAVANELIUS, prvi 
festival muzičke izuzetnosti 
Pokrovitelj je Skupština opštine Ćuprija, a festival je 
otvorio predsednik opštine Ninoslav Erić 

Objavljeno: 05.07.2019. 09:17h 

Nastupom Velikog orkestra Škole za muzičke talente u Ćupriji počeo 
je prvi Festival muzičke izuzetnosti "Ravanelius", koji će trajati tri 
dana. 

Pozdravljajući ljubitelje klasične muzike i goste na sceni "Dušan Skovran", 
umetnički direktor festivala, vanredni profesor na Fakultetu muzičke 
umetnosti u Beogradu Dragan Djorđević, rekao je da će na festivalu 
nastupiti neki od najboljih srpskih muzičara, koji su odavno osvojili mnoge 
svetske scene. 

https://www.espreso.rs/tag/26642/cuprija
https://www.espreso.rs/tag/217745/festival-muzicke-izuzetnosti
https://www.espreso.rs/tag/217747/ravanelius
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"To su moje kolege, prijatelji i entuzijasti koji su u mladosti proveli 
sate i sate vežbanja u nadi da će jednoga dana njihov muzički izraz i 
njihova muzička priča obići svet. I obišla je", rekao je Djorđević. 

On je dodao da su ti muzičari došli u Ćupriju da učenicima škole za 
muzičke talente daju nadu da s verom u muziku i sebe mogu da dotaknu 
zvezde i da ostvare sjajnu karijeru i život ispunjen muzikom. 

"Nama ostalima daće jedinstven događaj koji će nas tokom tri večeri 
odvesti u tri muzičke bajke, kada ćemo se osetiti uzvišeno i ispunjeno 
jer to je ono što donosi vrhunska umetnost", istakao je Djorđević. 

Organizator festivala je Ustanova kulture i škola za muzičke talente u 
Ćuprija, a cilj je promovisanje klasične muzike na savremen način. 

Pokrovitelj je Skupština opštine Ćuprija, a festival je otvorio predsednik 
opštine Ninoslav Erić. 

Извор: https://www.espreso.rs/kultura/muzika/409419/poceo-ravanelius-prvi-festival-muzicke-

izuzetnosti 

 

Počeo "Ravanelius", prvi festival 

muzičke izuzetnosti 

   Podeli 

  
   Tvituj 

  

 ĆUPRIJA - Nastupom Velikog orkestra Škole za muzičke talente u Ćupriji 
počeo je prvi Festival muzičke izuzetnosti "Ravanelius", koji će trajati tri 
dana. 
 
Pozdravljajući ljubitelje klasične muzike i goste na sceni "Dušan Skovran", umetnički 
direktor festivala, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 
Dragan Đorđević, rekao je da će na festivalu nastupiti neki od najboljih srpskih 
muzičara, koji su odavno osvojili mnoge svetske scene. 

https://www.espreso.rs/kultura/muzika/409419/poceo-ravanelius-prvi-festival-muzicke-izuzetnosti
https://www.espreso.rs/kultura/muzika/409419/poceo-ravanelius-prvi-festival-muzicke-izuzetnosti
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Tanjug (Dušan Aničić) 

"To su moje kolege, prijatelji i entuzijasti koji su u mladosti proveli sate i sate vežbanja 
u nadi da će jednoga dana njihov muzički izraz i njihova muzička priča obići svet. I 

obišla je", rekao je Đorđević. 

On je dodao da su ti muzičari došli u Ćupriju da učenicima Škole za muzičke talente 
daju nadu da s verom u muziku i sebe mogu da dotaknu zvezde i da ostvare sjajnu 

karijeru i život ispunjen muzikom. 

"Nama ostalima daće jedinstven događaj koji će nas tokom tri večeri odvesti u tri 
muzičke bajke, kada ćemo se osetiti uzvišeno i ispunjeno jer to je ono što donosi 
vrhunska umetnost", istakao je Đorđević. 
Organizator festivala je Ustanova kulture i Škola za muzičke talente u Ćupriji, a cilj je 

promovisanje klasične muzike na savremen način. 

Pokrovitelj je Skupština opštine Ćuprija, a festival je otvorio predsednik opštine 

Ninoslav Erić 

Извор:http://www.rtv.rs/sr_lat/kultura/poceo-ravanelius-prvi-festival-muzicke-

izuzetnosti_1030733.html 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/kultura/poceo-ravanelius-prvi-festival-muzicke-izuzetnosti_1030733.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/kultura/poceo-ravanelius-prvi-festival-muzicke-izuzetnosti_1030733.html
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ТАКМИЧЕЊА 

Међународно такмичење младих солфеђиста 
 

У периоду од 8. и 9. марта 2019.године у Пожаревцу је одржано Међународно 

такмичење младих солфеђиста.Ученици наше школе освојили су следеће награде: 

 

р.б. Презиме и име 

 

Разред 
 

Школа Наставник Категорија Награде 

1.  Шеровић Бојана Пети  Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић  

 Солфеђо 

једноглас 

Лауреат  

2.  Миљковић Динка 

 

Пети Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда 

(96.66) 

3.  Шеровић Бојана Пети Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда 

(96.66) 

4.  Николић Мина  

 

Пети Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда  

(99.33) 

5.  Срејић Дарија Пети Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда  

(99.33) 

6.  Николић Мина  
 

Пети Школа за музичке 
таленте 

Ирена 
Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 
Двоглас 

1. 
награда  

(100) 

7.  Јовановић Теона Пети Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда  

(100) 

8.  Станковић Мина  Шести Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

једноглас 

1. 

награда  

(100) 

9.  Јањеш Ања Шести Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

једноглас 

1. 

награда  

(99.66) 

10.  Јањеш Ања  

Станковић Мина 

Шести Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда  

(100) 

11.  Ђорђевић Надежда Први  

СМС 

Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

једноглас 

1. 

награда  

(98.99) 

12.  Ђорђевић Надежда 

 

Први  

СМС 

Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда 

(100) 
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13.  Јовановић Маша Први  

СМС 

Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда 

(100) 

14.  Пешић Стојанка Први  

СМС 

Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 
Милошевић 

Солфеђо 

једноглас 

1. 

награда  
(97.99) 

15.  Пешић Стојанка 

 

Први  

СМС 

Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда  

Лауреат 

 

16.  Липановић Петра Први  

СМС 

Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

Двоглас 

1. 

награда  

Лауреат 

17.  Вучовић Софија  Први  

СМС 

Школа за музичке 

таленте 

Ирена 

Младеновић 

Милошевић 

Солфеђо 

једноглас 

1. 

награда  

(91.00) 

 

Републичко такмичење музичких и балетских школа 

На Републичком такмичењу музичких и балетских школа одржаном од 2. до 17. априла 

у Београду, ученицинаше школе су освојили следеће награде 

Такмичар Чланови Наставник Категорија Оцена Награда 

Велики 

оркестар 

Ученици 7-

10.разреда 

музичке наставе 

Драган 

Мирчић 

Гудачки оркестар, 

друга-А категорија 
99.33 Лауреат 

Мали 

оркестар 

Ученици 3-

6.разреда 

музичке наставе  

Жељко 

Ивовић 

Гудачки оркестар, 

прва-А категорија 
99 I-1 

Arcoro Бојана Шеровић 
(виолина), Нађа 

Комленић 

(виолина), Елена 
Богдановић 

(виола), Жељко 

Тамбурић 

(виолончело) 

Милош 
Чорлија 

Класични камерни 
ансамбли – друга 

категорија 

100 I-1 

Bellarte Сара Ристановић 

(виолина), Маша 

Јовановић 
(виола), 

Кристина Антић 

(виолончело) 

Милош 

Чорлија 

Класични камерни 

ансамбли – трећа 

категорија 

100 I-1 

Talija Стојанка Пешић 
(виолина), Јована 

Смиљанић 

(виолина), 
Марија Божић 

(виола), Петра 

Липановић 

(виолончело) 

Драган 
Мирчић 

Класични камерни 
ансамбли – трећа 

категорија 

97.33 I-2 
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Arcum 

Fortunae 

Николина 

Маричић 
(виолина), 

Милана 

трујановић 

(виолина), Сашка 
Богдановић 

(виола), катарина 

Буљанчевић 
(виолончело) 

Драган 

Мирчић 

Класични камерни 

ансамбли – четврта 
категорија 

99.33 I-1 

Ve3 Марта Медан 

(виолина), Урош 

Адамовић 
(виолина), Мина 

Станковић 

(виолончело) 

Милош 

Чорлија 

Некласични камерни 

ансамбли – друга 

категорија 

99 I-1 

Lumiere Матија 

Спасојевић 

(виолина), 

Милица 
Митровић 

(виолина), Лука 

Радојковић 
(виола), Милан 

Ђокић 

(контрабас) 

Милош 

Чорлија 

Некласични камерни 

ансамбли – трећа 

категорија 

99 Лауреат 

Sonoro Дуња Стојковић 
(виолина), 

Надежда 

Ђорђевић 
(виолина), 

Љубица Бићанин 

(виола), Вељко 
Станковић 

(контрабас) 

Драган 
Мирчић 

Некласични камерни 
ансамбли – трећа 

категорија 

97.33 I-3 

Животињско 

царство 

Јован Митровић 

(виолина), Петар 
Радивојевић 

(виолина), Петра 

Атанасијевић 
(виола), Марко 

Милорадовић 

(виола), Мима 

Мајсторовић 
(виолончело) 

Драган 

Мирчић 

Некласични камерни 

ансамбли – четврта 
категорија 

95.67 I-5 
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Четврто такмичење гудача у Ужицу 

 

Ученици  наше школе су 3. маја 2019.године учествовали на  4.такмичењу гудача које је 

одржано у музичкој школи „Војислав - Лале Стефановић“ у Ужицу. Овом приликом 

освојили су следеће награде: 

Основно музичко образовање  

-виолина-  

р.б. Ученик Средња оцена Награда 

1.  Лазар Ристовић 100 I 

2.  Хана Танасковић 100 I 

 

Средње музичко образовање  

-виолина- 

р.б. Ученик Средња оцена Награда 

1.  Јован Митровић 100 I 

2.  Надежда Ђорђевић 100 I 

3.  Јована Смиљанић 100 I 
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Четврто регионално такмичење из солфеђа, теорије музике и 

хармоније у Нишу 

 

Музичка школа у Нишу је 19. маја 2019.године, четврти пут по реду, 

организовала Такмичење из предмета солфеђо за основне и средње музичке школе, 

хармонија и теорија музике.  

Такмичење је подељено по категоријама и годишту ученика и одвија се у две 

дисциплине: 

•    Солфеђо- соло 

•    Солфеђо – двогласно певање 

 

Број награда које додељује трочлани жири није ограничен, а бодовање је у распону од 

10 поена за освајање награда:  

1.    награда - 90-100 бодова 

2.    награда - 80-89,99 бодова 

3.    награда - 70-79,99 бодова 

4.    награда - 60-70 бодова 

 

Чланови жирија су чинили следећи професори: проф.др Слободан Кодела (ФУ-Ниш), 

проф. Александра Јочић (М.Ш. Стеван Христић - Крушевац), проф. Милена 

Деспотовић (МШ Ниш), Јадранка Лукић (МШ Ниш) и Наташа Јовановић (МШ 

Мокрањац - Зајечар).  

На такмичењу је учествовало седам ученика Школе за музичке таленте и у 

категоријама соло и двогласног певања освојено је 12 првих награда, од којих и два 

лауреата. 

р.б. 

 

Име и презиме ученика 

 

Разред          Категорија Награда 

1.  Јовановић Теона   

 

IV разред једногласно певање I награда  

(97 поена)   

2.  Николић Мина  IV, V разред  једногласно певање I награда - лауреат  

(100 поена) 

3.  Јовановић Теона 

 

 IV разред двогласно певање I награда  

(99 поена) 

4.  Николић Мина 

 

IV, V разред двогласно певање I награда  

(99 поена) 

5.  Миљковић Динка 

 

V разред једногласно певање I награда  

(99 поена) 
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6.  Станковић Мина 

 

VI разред солфеђо – једноглас I награда  

(100 поена) 

7.  Јанеш Ања   VI разред солфеђо – једноглас I награда - лауреат  

(100 поена) 

8.  Станковић Мина  

 

VI разред двогласно певање  I награда  

(100 поена) 

9.  Јанеш Ања 

 

VI разред двогласно певање I награда  

(100 поена) 

10.  Пешић Стојанка 

 

VII разред двогласно певање I награда  

(100 поена)  

11.  Липановић Петра 

 

VII разред двогласно певање I награда  

(100 поена) 

12.  Пешић Стојанка  VII разред једногласно певање I награда  

(100 поена) 

 

Девето Међународно такмичење гудача у Нишу 

 

- У Нишу је од 18. до 25. априла 2019.године одржано Међународно такмичење гудача, 

девето по реду.  Ученици наше школе остварили су завидне резултате које можете 

погледати у приложеној табели.  

р.б. Инструмент 
Прва 

награда 

Специјална 

награда 

Друга 

награда 

Трећа 

награда 
Похвала Укупно 

1.  Виолина 18 1 7 - - 26 

2.  Виола 3 - 4 - - 7 

3.  Виолинчело 5 2 2 1 - 10 

4.  Контрабас 3 - 1 - - 4 

           Укупно 29 3 14 1 - 47 
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Међународно такмичење виолиниста  

''Фрањо Крежма'', Винковци, 

Република Хрватска 
 

На Међународном такмичењу виолиниста 

''Фрањо Крежма'', одржаном у Винковцима у 

периоду 20 - 24. 05. 2019.године, наступила су 

два наша ученика: 

 

Ариф Кобилић, 3. разред, класа наставник Б. 

Радосављевић: 

Николина Маричић, 9. разред, класа наставник 

Б. Радосављевић. 

 

Такмичење се састојало од осам категорија. 

Међународни оцењивачки жири чинили су 

следећи чланови: 

- Горан Кончар, Загреб, Хрватска; 

- Виктор Абрамјан, Москва, Русија; 

- Брајан Финлејсон, Аустралија - Немачка - Аустрија; 

- Лидија Бобић, Вараждин, Хрватска; 

- Милан Чизмић, Нови Сад, Србија. 

 

Ариф Кобилић наступио је у 3. 

категорији и освојио I / 2 награду 

(95,80 бодова). У категорији су 

укупно додељене две прве награде. 

 

Николина Маричић наступила је у 

осмој, најстаријој категорији и 

освојила I / 1 награду (99,20 бодова). 

И у овој категорији додељене су 

укупно две прве награде. 

 

Николина Маричић је међу свим 

првонаграђеним кандидатима у свих 

осам категорија, а и као такмичар са 

највише освојених бодова, 

проглашена Лауреатом такмичења и 

добила лауреату намењене награде: 

кофер за виолину, израђен у 

приватној радионици кофера за 

инструменте, као и новчану награду. 

 

Оба наша ученика су своје 

припремљене програме извели уз 

пратњу службеног корепетитора 

такмичења, што значи да су са 

споменутим, у том тренутку новим уметничким сарадником уочи наступа имали свега 
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једну заједничку пробу. 

 

Такмичење је било одлично 

организовано. 

 

Сматрам да су наши ученици овом 

приликом на најбољи начин представили 

нашу школу ван граница наше земље и 

верујем да после њиховог успеха одјеци, 

и у тамошњој, а и у домаћој 

заинтересованој јавности (на такмичењу 

је наступило и неколико врло 

квалитетних кандидата из Србије) могу 

бити само позитивни. 

 

 

 

 

 

Божидар Радосављевић, наставник виолине 
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XIV међународни фестивал гудача „Стрингфест 

 

XIV међународни фестивал гудача „Стрингфест“ одржан је у периоду од 16. до 19. 

маја 2019.године у школи за основно музичко образовање „Петар Кранчевић“ у 

Сремској Митровици. Ученици наше школе узели су учешћа на овом такмичењу и 

освојили следеће награде: 
 

р.б. Име и презиме Инструмент Категорија Број поена Награда 

1.  Александра Ђокић     Виолина             I   99,00 I-1 

2.  Ника Шуља     Виолина             I   97,00 I-3 

3.  Јелена Трипковић      Виолина             I   96,00 I-4 

4.  Анђела Ђорђевић      Виолина             I   96,00 I-5 

5.  Даница Ковачевић     Виолина             II  95,33 I-5 

6.  Ариф Кобилић      Виолина             II  95,00 I-5 

7.  Лазар Ристовић      Виолина             II   95,00 I-7 

8.  Ивана Шеровић      Виолина             II  94,00 II-1 

9.  Бојана Шеровић      Виолина             III   99,00 I-1 

10.  Марта Медан      Виолина             III   97,00 I-4 

 

11.  Стојанка Пешић      Виолина             III   97,00 I-5 

12.  Нађа Комленић      Виолина             III   95,67 I-7 

13.  Лара Киш     Виолина             III   95,00 I-13 

14.  Матија Спасојевић      Виолина             IV   99,33 I-2 

15.  Урош Адамовић     Виолина            IV   99,33 I-3 

16.  Дуња Стојковић      Виолина             IV   96,67 I-4 

17.  Срђан Вељковић      Виолина             IV   94,67 II-1 

18.  Јована Смиљанић      Виолина             IV   91,00 II-8 

19.  Надежда Ђорђевић      Виолина             IV   86,67 II-11 

20.  Јован Митровић      Виолина             V  76,00 III-2 

21.  Марија Јанковић     Виолина             V  73,67 Похвала  
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22.  Николина Маричић      Виолина             V   72,33 Похвала  

23.  Елена Богдановић       Виола             III   95,67 I-1 

24.  Марија Божић       Виола             IV   98,00 I-1 

25.  Маша Јовановић       Виола             IV   97,67 I-2 

26.  Лука Радојковић       Виола             IV   95,00 I-3 

27.  Јована Ковачевић       Виола             V   90,00 II-3 

28.  Михајло Јовановић       Виолончело              I   98,00 I-1 

29.  Дамир Карић       Виолончело              II   97,00 I-2 

30.  Жељко Тамбурић       Виолончело             IV   95,67 I-2 

31.  Кристина Антић       Виолончело             IV   94,00 II-1 

32.  Петра Липановић       Виолончело             IV   83,00 III-1 

33.  Катарина 

Буљанчевић  

     Виолончело             V   97,33 I-1 

34.  Драгош Тамбурић       Виолончело             V   95,67 I-2 

35.  Валентина 

Лучковић  

     Виолончело             V   95,67 I-3 

36.  Мима Мајсторовић       Виолончело             VI   86,67 II-1 

37.  Милан Ђокић       Контрабас             III   98,33 I-1 

38.  Вељко Станковић       Контрабас             III  92,00 II-2 

39.  Вања Црнобрња      Контрабас             IV   91,33 II-1 

40.  Квартет „Arcoro“  Камерна музика              II   97,33 I-1 

41.  Трио V3  Камерна музика             II 95,00 I-2 

42.  Квартет „Bellarte“  Камерна музика              III  98,00 I-1 
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МАЈСТОРСКИ КУРСЕВИ 

Мајсторски курс професора виолине Дарка Коџаса  

 
У  периоду  од  27.фебруара  до  1.марта  2019.године, наш  истакнути  виолиниста,  

професор  и  дугогодишњи  концертмајстор  у  престижним  оркестрима  земаља   

западне  Европе, Дарко Коџас, одржао  је  мастерклас  у  Школи  за  музичке  таленте. 

На  мастеркласу  је  учествовало  11  наших  ученика.  Часови  су  били  у  трајању  од 

60 минута. 

Мастерклас  је  одржан  у  склопу  припрема  наших  ученика  за  предстојећи,   

мартовски колоквијум,  као  и  за  потоња  такмичења  током  пролећа  2019. године. 

 

Списак  ученика,  који  су  похађали  мастерклас  и  наступили  на  завршном  концерту: 

01.         Нађа  Комленић,  4. раз. 

                    Кабалевски:  Концерт  Це-дур,  1. став          

                            класа:  проф. Оливера  Милић - Хиршер 

02.        Софија  Вучовић,  7. раз. 

                    Х. Вијењавски:  Мазурка  Ге-дур 

                                класа:  проф. Оливера  Милић - Хиршер 

03.          Јована  Смиљанић,  7. раз.                (30 мин.) 

                    В. А. Моцарт:  Соната  е-мол 

                                класа:  проф. Игор  Васиљевић 

04.        Срђан  Вељковић,  7. раз. 

                    П. де Сарасате:  Цапатеадо                                       

                                               класа:  проф. Милица  Младеновић 

05.        Надежда  Ђорђевић,  7. раз.                             

                    В. А. Моцарт:  Соната  Ге-дур 

                                класа:  проф. Игор  Васиљевић 

06.        Матија  Спасојевић,  7. раз. 

                    В. А. Моцарт:  Концерт  Ге-дур,  1. став 
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                                класа:  проф. Драгутин  Младеновић 

07.        Марија  Јанковић,  8. раз. 

                    Х. Вијењавски:  Концерт  де-мол,  3. став 

                                класа:  проф. Божидар  Радосављевић 

08.        Милана  Трујановић,  9. раз. 

                                        Ф. Менделсон:  Концерт  е-мол,   1. став 

                                класа:  проф. Даница  Гавриловић 

09.        Петар  Радивојевић,  9. раз. 

                    Ј. Сибелиус:  Концерт  де-мол,  1. став 

                                класа:  проф. Даница  Гавриловић 

10.        Јован  Митровић,  10. раз. 

                    Ј.С. Бах:  Партита  соло  бр. 1,  Сарабанда  -  Дубл 

                    Н. Паганини:  Тема  са  варијацијаама  ''Боже,  спаси  краља'' 

                                класа:  проф. Игор  Васиљевић 

11.         Николина  Маричић,  9. раз. 

                    Ј. Брамс:  Концерт  Де-дур,   1. став     

                                класа:  проф. Божидар  Радосављевић 

 

Атмосфера,  сарадња  полазника  курса  са  проф.Дарком  Коџасом  и  наступи  ученика  

на  завршном  концерту  мастеркласа  у  ова  три дана  били  су  изванредни. 

Завршни  концерт  мастеркласа  проф.Дарка  Коџаса  пропраћен  је  са  великом   

пажњом,о  чему је  говорила  изузетна  попуњеност  Камерне  сале  у  нашој  школи. 

 

Божидар  Радосављевић,  наставник  виолине 
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Мајсторски курс професора виолончела Штосијек Тобијаса 

 

У Школи за музичке таленте у Ћуприји је у периоду од 25. фебруара до 1. марта 

одржан мајсторски курс проф. Тобијаса 

Штосијека, реномираног челисте из Аустрије. 

Проф. Тобијас Штосијек је редован професор 

на "Universität für Musik und Darstellende Kunst" 

у Грацу, Аустрији. 

 

На курс се пријавило 13 полазника,  11 

ученика, наставник Жељко Ивовић, као и један 

полазник из основне музичке школе “Владимир 

Ђорђевић” у Јагодини. 

Полазници су  свакодневно похађали часове, а 

у петак, последњег дана курса, одржан је и 

завршни концерт свих полазника курса. 

У среду, 27. фебруара Тобијас Штосијек је 

одржао солистички концерт у Камерној сали 

школе. На фантастичном концерту и пред 

препуном салом, проф. Штосијек се представио 

делима Ј. С. Баха, његовим свим Сонатама и 

Партитама компонованим за виолину соло, а у 

аранжману Т. Штосијека за виолончело соло. 

 

                                                                                     

  Жељко Ивовић, наставник виолончела 
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Мајсторски курс професора виолине Павловић Мирослава 

Школа за музичке таленте је у периоду од 18. до 20. марта 2019.године угостила нашег 

реномираног виолинисту Мирослава Павловића, који је већ 21 годину концертмајстор 

Београдске филхармоније, а бави се и педагошким радом на Академији уметности у 

Новом Саду. 

У три дана, колико је трајао мастерклас проф. Павловића, њему се представило шест 

наших камерних састава из класа наставника Драгана Мирчића и Милоша Чорлије, 

Велики и Мали оркестар школе, а трећи дан курса био је резервисан за рад са седморо 

младих виолиниста из 

наше школе. На крају 

курса одржан је за 

завршни концерт 

полазника курса у 

Камерној сали школе. 

Ово је била сјајна 

прилика за наше 

ученике да покажу 

завидни ниво 

спремности и да се 

додатно припреме за 

предстојеће 

Републичко 

такмичење у 

Београду. И управо су 

се на завршном 

концерту и представили наши такмичари; Мали и Велики оркестар (класе Жељко 
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Ивовић и Драган Мирчић), као и пет камерних састава наставика Милоша Чорлије и 

Драгана Мирчића. 

Одушевљење нису крили ни ђаци, а ни сам предавач, који је и сам некада био ђак једне 

од првих генерација Школе за музичке таленте. 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М   

1.  Мали оркестар  

       

                              Л.Соркочевић: Симфонија бр. 7  

Е.Григ: Свита „Пер Гинт“- Из пећине  

планинског краља  
класа: проф. Жељко Ивовић  

  

2.  Бојана Шеровић  

      Нађа Комленић  

      Елена Богдановић       Жељко Тамбурић   

        

                                    К.Штамиц: Гудачки квартет оп.14 бр. 1 Allegro asai, Poco presto  
класа: проф. Милош Чорлија  

  

3. Јована Смиљанић  

     Стојанка Пешић  

     Марија Божић  

     Петра Липановић  

       

                          И.Плејел: Гудачки квартет оп.2 бр. 3  Adagio  
класа: проф. Драган Мирчић  

  

4. Дуња Стојковић  

     Надежда Ђорђевић  

     Љубица Бићанин  

     Вељко Станковић    

                                      И.Плејел: Гудачки квартет оп.12 бр. 2    Moderato    класа: проф. 

Милош Чорлија  
  

  

3. Сара Ристановић       Ања Јанковић  

     Маша Јовановић  

     Кристина Антић  

                                                                                                                       

                                      Ф.Шуберт: Гудачки квартет Д 18 бр.4  

                                      Adagio-Allegro  
   класа: проф. Милош Чорлија  
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4. Николина Маричић  

     Милана Трујановић  

     Сашка Богдановић  

     Катарина Буљанчевић  

    

Ф.Менделсон: Гудачки квартет оп.12 бр.1  Molto allegro e vivace  
класа: проф. Драган Мирчић    

  

5. Јован Митровић  

     Петар Радивојевић   

     Петра Атанасијевић  

     Марко Милорадовић  

     Мима Мајсторовић  

                                            В.А.Моцарт: Гудачки квинтет КВ406   

                                            Allegro                                              

                                            класа: проф. Драган Мирчић    

  

3. Велики оркестар 

  

  А.Корели: Concerto grosso оп.6, бр.2  
                                      класа: проф. Драган Мирчић      

 

 

 

Мајсторски курс професора виолончела Попов Стефана 
 

У периоду од 23.3. до 28.3.2019. године у Школи за музичке таленте, имали смо 

прилику да угостимо проф. Стефана 

Попова, светски признатог 

виолончелисту бугарског порекла, 

који предаје на Гилдхол школи за 

музику и драму, у Лондону. Професор 

Попов је одржао мастерклас у коме је 

учествовало 7 ученика Школе за 

музичке таленте, као и две ученице из 

других музичких школа (у Београду и 

Параћину). Часове су слушали и 

остали ученици Школе, као и 

професори (како виолончела, тако и 

осталих инструмената). Професор је 

конверзацију са ученицима водио на 

енглеском језику и веома добро се 

споразумевао са нашим ученицима, а за најмлађе су помоћ у превођењу пружили 

професори. 

 

Обзиром на то да је мастеркласу претходио други колоквијум из виолончела,  

23.3. 2019.године проф. Попов је присуствовао представљању наших ученика као 

екстерни члан комисије и дао свој коментар и оцену за сваког од њих, па тако стекао 
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увид у висок ниво и квалитет оспособљености наших ученика за будуће врхунске 

музичаре, како је сам истакао.  

Стефан Попов је, као некадашњи 

студент Свјатослава Кнушевицког и 

Мстислава Ростроповича на 

Московском Конзерваторијуму, 

касније концертни виолончелиста и 

педагог, дао изузетан допринос 

виолончелизму друге половине 20. 

века, а активан је и данас. Добитник 

је бројних светских признања и 

награда и блиско је сарађивао са 

водећим именима у свету класичне 

музике. Чест је члан и председник 

реномираних такмичења у Европи, 

као и у Србији. Стога је од велике важности за наше ученике била сарадња са овим 

уметником, који је несебично поделио са нама своје вишедеценијско искуство, технику 

свирања виолончела и тумачења музике уопште. 

 

У четвртак, 28.3.2019.године,  проф. Попов је одржао једноипосатно групно предавање 

за све заинтересоване, у ком је говорио о техници свирања на гудачким инструментима, 

квалитетном вежбању и припреми за 

вежбање инструмента, савладавању 

треме пред јавни наступ, а такође је радо 

одговарао на питања ученика. 

 

На обострано задовољство, проф. Стефан 

Попов је прихватио позив  Школе за 

музичке таленте да понови своје 

гостовање код нас, већ можда у 

новембру ове године. 

 

 

                                                Ели Крстева, 

                                наставник виолончела 

 

Мајсторски курс професорке виолине Мисита Марије 

 

У периоду од 30.марта до 1.априла 2019.године у Школи за музичке таленте одржан је 

мајсторски курс проф. Мисита Марије.  

Одмах по завршетку другог колоквијума, у раним поподневним часовима, професорка 

Марија Мисита је почела са радом. Наши ученици су се на часовима смењивали по 

унапред одређеном распореду. За мајсторки курс било је пријављено по два ђака из 

сваке класе, дакле било је дванаест полазника. Часови су били изузетно подстицајни, за 

сваког ђака посебно. Професрока је, после кратког упознавања ђака са актуелним 

програмом, успевала да на веома шармантан, али сасвим прецизан начин, пронађе пут 

до најважније ствари у музичком образовању виолинисте, а то је пут до музичког 
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мишљења! Веома успешно је, увек различитим приступом, постизала код сваког 

ученика побољшања најпре у музичком смислу, а затим потпуно природно и у 

техничком умећу. У највећем проценту, ученици су тражили и додатне консултације, 

дакле били су видно подстакнути на размишљање и будила се амбиција за још јаснијом 

музичком идејом, која је и предуслов свеколиког напретка. На крају је одлучено да се 

одустане од завршног концерта- идеја је сасвим јасна: боље је наставити са 

консултацијама за оне са комплекснијим програмом, него драгоцено време потрошити 

на још један наступ у низу, на коме је тешко показати нешто значајније о чему се на 

часовима веома исцрпно разговарало.  

Оливера Милић- Хиршер,  

наставник виолине 
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Мајсторски курс виолинисткиње Евгеније Епштајн  

 

Школа за музичке таленте је у периоду од 31.03. до 02.04.2019. године угостила 

реномирану виолинисткињу Евгенију Епштајн из Израела. Иза проф. Епштајн стоји 

вишедеценијски рад у гудачком квартету „Авив“ са великим бројем одсвираних 

концерата у безмало свим најпрестижнијим концертним дворанама широм света. Поред 

концертне делатности, Евгенија Епштајн се бави и педагошким радом на Академији 

уметности у Сплиту. 

У три дана колико је трајао мастерклас, проф. Епштајн се представило осам наших 

камерних састава из класа професора Драгана Мирчића и Милоша Чорлије, као и Мали 

оркестар школе у класи професора Жељка Ивовића, а трећи дан курса био је резервисан 

и за завршни концерт полазника. 

Ово је била сјајна прилика за наше ученике да покажу завидни ниво спремности и да се 

додатно припреме за предстојеће Републичко такмичење у Београду. На завршном 

концерту су се представили сви наши камерни ансамбли који су учествовали као и 

Мали оркестар.  

Одушевљење нису крили ни ђаци, а ни сам предавач, који је приметио и похвалио 

висок ниво извођаштва и велики професионализам код наших камерних ансамбала и 

малог оркестра школе. 
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Мајсторски курс Лихаја Бендајана 

Израелско-швајцарски виолиниста Лихај Бендајан, професор и декан на Јерусалиској 

академији за музику и плес је 11.4.2019. године на ФМУ у Београду одржао мајсторски 

курс. Ученици наше школе, Јована Удовић, Николина Маричић и Јован Митровић су се 

приказали на високом нивоу, часови су били продуктивни и проф. Бендајан је свакоме 

од њих дао изванредне савете.  

Похвалио је ученике и њихове 

професоре, изразио жељу и 

интересовање за будућу 

сарадњу са нашом школом. 

Сматрамо да та сарадња може 

имати вишеструке користи за 

наше ученике, као и за нашу 

институцију и унапред јој се 

радујемо. 

 

 

Игор Васиљевић, 

наставник виолине  
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ОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА 

Рекреативно пливање у Параћину  

 

На почетку нове школске године,  8. септембра 2018.године наставница физичког 

васпитања и корективне гимнастике, Драгослава Костандиновић, уз помоћ наставнице 

српског језика и књижевности, Весне Антић, водила је заинтересоване ученике на 

рекреативно пливање и на тај начин традиционално наставила сарадњу са Спортским 

центром у Параћину 

 

 

Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 

Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања 
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Душан Матић у походу школама 

Песник Русомир Д. Арсић  је 9.септембра 2018.године  говорио своју поезију у оквиру 

Матићевих дана. У уводној речи билиотекар, Снежана Милојковић, упознала је децу са 

манифестацијом Матићеви дани, наградом 

Матићев шал и песником. Песник је у 

непосредном контакту са децом говорио 

своје стихове; потписао своју компоновану 

песму и најавио поновни долазак. Присутни 

су били слободни и заинтересовани ученици 

нижих и старијих разреда, наставница 

разредне наставе, Весна Андрејић, васпитач 

и библиотекар Гордана Радуловић, наставница биологије, Драгана Спасојевић и 

наставница српског језика и њижевности, Весна Антић. 

  

 

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности 
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Излет ученика Школе 

 

За ученике Школе је 15.09.2018.године организован је одлазак на познато излетиште 

„Грза“, недалеко од Параћина.  На путу до излетишта, ученици су са разредним 

старешинама посетили манастир „Света 

Петка“ у селу Извор, надомак Грзе. Том 

приликом су се упознали са историјатом 

и радом манастира и обишли цео конак.  

У природним лепотама Грзе ученици су 

уживали током пешачења до језера, односно извора 

реке Грзе.  

Остатак времена су испунили најразличитијим 

активностима- фудбал, бадминтон, уживање на 

сунцу...  

 

 

 

 

 

У реализацији активности учествовале  

наставнице разредне наставе, Весна Андрејић и Јована Тодоровић и разредне 

старешине, Татјана Петровић, Весна Антић и Драгослава Костандиновић. 
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Дечија недеља 
 

На позив вртића „Лептирић“ у Ћуприји, 4. октобра 2018.године, ученици наше школе 

су се дружили са најмлађима, а програмом којим су се представили промовисали су 

нашу школу. Наступ и дружење пропратила је телевизија „Поморавље“ из Ћуприје.  

ПРОГРАМ 

1. Дуо: Вук пјевовић и Андреј Милеуснић  (Припремила наставница виолончела Ели 

Крстева ) 

2. Виолина-Јелена Трипковић: „Мазурка“,  Наталија Бакланова (Припремио 

наставник виолине Божидар Радисављевић ) 

3. Плесна игра „Сиртаки“/ученици од 1-4. разреда (Припремила наставница физичког 

васпитања, Драгослава Костандиновић) 

и две песмице које су ученици певали на енглеском језику (Припремила наставница 

енглеског језика, Татјана Петровић) 

У реализацији учествовале и наставнице разредне наставе Весна Андрејић и Јована 

Тодоровић.  
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Поводом обележавања Дечје недеље, наставница физичког васпитања, Драгослава 

Костандиновић је 8. октобра 2018. са ученицима од 1. до 5. разреда радила ритмичке 

вежбе.  
 

Општинско такмичење у атлетици и сарадња са 

 Спортским Савезом Србије 

Ученици наше школе су 16.10.2018. године учествовали на Општинском такмичењу у 

атлетици које је одржано на спортским теренима у Ћуприји. 

Ученици су озбиљно схватили овај задатак и постигли одличне резултате те су   

позвани да буду учесници Окружног такмичења. 

Резултати такмичења: 

 Ариф Кобилић-скок у даљ-II место                                             

 Нађа Комленић-скок у даљ-II место                                               

 Вук Пјевовић-бацање вортекса-II место                      

 Јелена Трипковић-бацање вортекса-III место 

 Марта Медан-трчање 300м.-II место 

 Урош Адамовић-трчање на 100м.-II место 

 Марија Станковић-трчање на 60м.-III место 

 штафета 4x100/средња школа/-II - :Љубица Бићанин, 

Ања Јанковић, Маша Јовановић и Јована Удовић 

 штафета 4x100м./средња школа/-II -место: 
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 Лука Радојковић, Драгош Тамбурић, Андреј Мињевић, Милан Ђокић 

                                                           

   

Носилац активности: 

Драгослава Костандиновић и Јована Тодоровић 

 

Општинско такмичење у Стоном тенису / сарадња са Спортским 

Савезом/ 

19.10.2018.године ученици наше школе узели су учешће на општинском такмичењу у 

стоном- тенису. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Носилац активности:  

Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања 
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Представа „ Мистер долар“ у Позоришту на Теразијама 

Приликом посете Београду 28.10.2018. ученици наше школе посетили су том приликом 

и погледали поставку у Народном музеју и представу „Мистер долар“ у Позоришту на 

Теразијама. 

 

 

У реализацији активности  учествовале разредне старешине:  

Весна Антић, Татјана Петровић, Драгослава Костандиновић и Весна Андрејић. 

 

Посета музеју „ Хореум Марги- Равно“ у Ћуприји 

Ученици наше школе посетили су 

16.11.2018.године колективну 

изложбу ћупријских уметника у 

музеју “Хореум Марги-Равно“ у 

Ћуприји.  
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Изложба радова ученика на тему „Јесен“ 

Ученици првог, другог, трећег и 

четвртог разреда су уз помоћ 

наставница разредне наставе, Јоване 

Тодоровић и Весне Андрејић, 27. 

новембра 2019.године  радили на 

изради ликовних и литерарних 

радова на тему - ЈЕСЕН. 

 

Радови ученика били су изложени у 

холу школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставнице разредне наставе: 

Весна Андрејић и Јована Тодоровић  

 

 

 

 

 

 

http://www.talenti.edu.rs/aktuelno/ostala-desavanja/967-izve%C5%A1taj-o-aktivnosti-izlo%C5%BEba-radova-u%C4%8Denika-na-temu-%E2%80%9Ejesen%E2%80%9C
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Представа  „Успавана лепотица“ , 

сарадња са 

ОШ „13.октобар“у Ћуприји 

 

 
За ученике основне школе „13.октобар“ у Ћуприји  и 

родитеље ученика Школе за музичке таленте, 14. децембра 

2018.године, изведена је представа „ Успавана лепотица” по 

тексту Радмиле Живковић, коју су припремали ученици 

трећег, четвртог и петог разреда и ученица осмог разреда. 

По завршетку представе, коју су са одушевљењем пратили 

сви гледаоци, плесну тачку са траком извела је Даница 

Ковачевић, ученица шестог разреда. 

Овим наступом, наши ученици су показали да поред талента 

за свирање и певање, поседују и таленат за глуму и игру.   

 

 
 

 

 

 

Реализатори: 

Наставнице разредне наставе, Весна Андрејић и Јована Тодоровић 
 

 

Пројекција филма “Певајућа улица“ 

 

У недељу, 23.12.2018. године, са почетком у 18 часова, а  у оквиру ваннаставне 

активности, у библиотеци Школе за музичке 

таленте у Ћуприји одржана је пројекција 

филма „Певајућа улица“ за ученике od 7. до 10. 

разреда ( њих 40) и запослене.  

Пројекцији су присуствовали и наставници: 

Весна Тирменштајн, Марија Костић и Жељко 

Ивовић.  

Након филма, разменили смо утиске,  

разговарали смо поруци филма, 

карактеризацији ликова... 

 

 Илија Најдановић, наставник социологије 

 

 

http://www.talenti.edu.rs/aktuelno/ostala-desavanja/971-projekcija-filma-%E2%80%9Cpevaju%C4%87a-ulica%E2%80%9C
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Новогодишња приредба 

 

Новогодишња приредба за ученике, родитеље и запослене у Школи за музичке таленте 

одржана је 28. децембра 2019.године у холу Школе. 

Ученици су кроз разне активности приказали 

своју креативност и умеће-плес, драмски 

текстови, рецитал, хорско певање, свирање... 

Ученици петог и шестог разреда су извели 

плесну кореографију уз новогодишњу песму и 

певање нвогодишњих песама на енглеском 

језику. 
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ПРОГРАМ НОВОГОДИШЊЕ ПРИРЕДБЕ: 

 
1. Оркестрић – свира Руски плес – Чајковски  

2. Хорић и оркестрић – свирају и певају – Звончићи, звончићи  

3. Хор – Mary did you know , Carol of the Bells (Pentatonix    

Version)  

4. Избирачица – Коста Трифковић, изводе ученице 9. разреда 

и Љубиша Поповић  

5. Новогодишња песма на немачком језику Kling – изводе је 

ученици 5. разреда  

6. Драмски текст Европска заврзлама, изводе је ученици 8. 

разреда  

7. Новогодишња песма на немачком језику Die alte ist 

vergangen – изводе је ученици 8.разреда.  

8. Новогодишњи 

драмски текст  С Деда Мразом око 

света – изводе га ученици другог, 

трећег и четвртог разреда.  

9. Новогодишње песме и драмски текст 

на енглеском језику, уз плесну тачку 

– изводе ученици првог, другог, 

трећег и четвртог разреда  

10.  Песмица „Новогодишње жеље“  

11.  Плесна тачка Твист – изводе 

ученици 8.разреда  

 

У реализацији учествовали наставници 

општеобразовне и музичке наставе: 

 

 

 

Весна Антић,Татјана 

Петровић,Драгослава 

Костандиновић,Ана 

Николић,Весна 

Андрејић,Јована 

Тодоровић,Ели 

Кристева,Ирена 

Милошевић,Симонида 

Динић...... 
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Пројекција филма “Друштво мртвих песника“ 

У суботу, 19.1.2019. године у оквиру 

ваннаставних активности у Школи за 

музичке таленте одржана је 

пројекција филма “Друштво мртвих 

песника” за ученике и запослене са 

почетком у 15 часова. Место 

одржавања пројекције била је 

школска библиотека. Пројекцији је 

присуствовало око 15 ученика, 

узраста од 11 до 18 година и 

наставница Весна Тирменштајн. У 

односу на прошлу пројекцију, ова је 

била мање посећена услед верских 

празника и одлазака кући већине ученика током викенда.  

Примећено је да се ученицима допао филм, као и то да су схватили поруку коју филм 

носи. Након филма је одржан разговор индивидуалним утисцима ученика, њиховом 

размишљању, мишљењу о ликовима из филма, као и упечатљивим сценама. 

 

                                                    Илија Најдановић, наставник социологије 

 

Тематски дан  „Свети Сава“ 

 

Дана 24. јануара 2019.године 

реализован је тематски дан у нашој 

школи. 

У припреми и реализацији 

тематског дана учествовали су сви 

заинтересовани наставници и сви 

ученици од 1. до 10. разреда.   

Уводну реч о Светом Сави и 

његовом животу и раду припремила 

је наставница историје,  Весна 

Тирмнештајн. 

На самом почетку, ученици 8.разреда су у хору певали песму посвећену Светом Сави; 

ученик 8. разреда,Урош Адамовић, презентовао  је историјске чињенице о животу и 

делу Растка Немањића. Након тога, уследио је рецитал ученица Ларе Киш,  Дуње 

Ненадовић, Теоне Јовановић. 

 

http://www.talenti.edu.rs/aktuelno/ostala-desavanja/970-projekcija-filma-%E2%80%9Cdru%C5%A1tvo-mrtvih-pesnika%E2%80%9C
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Ученици од 1. до 4. разреда добили су задатке из различитих предмета које су решавали 

по  групама. Први и други разред је имао задатак да слика портрет Светог Саве,  

ученици трећег разреда су имали задатак да након индивидуалног истраживачког рада, 

одговарају на питања из квиза у вези са животом Светог Саве. Ученици четвртог 

разреда су имали задатке из 

математике, помоћу којих 

су обнављали множење у 

скупу природних бројева.  

 

 

Рад је пратила ПП 

презентација коју је 

припремила Анкица 

Ђорђевић, наставница 

хемије.  

Активно   учешће и помоћ 

трећем разреду у реализацији задатака на тему-Свети Сава узела је наставница 

физичког васпитања, Драгослава Костандиновић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пано припремила: Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 
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Реализатори: 

 Весна Андрејић, наставник разредне наставе,Јована Тодоровић, наставник разредне 

наставе, Татјан Петровић,наставник енглеског језика,  

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности  

Весна Тирменштајн, наставник историје,  Анкица Ђорђевић, наставник хемије 

 

Присутна:  

Ана Јовановић, наставница немачког и енглеског језика 

Приредба поводом обележавања школске славе „ Светог Саве“ 

 

Ученици наше школе су на веома пригодан 

начин прославили школску славу и 

представили се програмом који су 

припремили са наставницима 

општеобразовне и музичке 

наставе/рецитал,фолклор,ритмичка 

тачка,хор,оркестар..../.Фолклор -„Оро се 

вије“ и „Коло води Васа“- изводили ученици 

од II-IV разреда; Ритмичка тачка са лоптом-

ученице петог разреда. 
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У припреми и реализацији светосавске приредбе учешће су узели ученици од првог до 

десетог разреда. 

На програму су биле различите песме, рецитали,  које су припремали наставници српског 

језика и књижевности, Весна Антић, наставница енглеског језика, Татјана Петровић, 

наставница разредне наставе, Весна Андрејић, наставница разредне наставе, Јована 

Тодоровић; плесне тачке, коло, ритмика- наставница физичког васпитања, Драгослава 

Костадиновић; наступ хорића и хора старијих ученика – наставница солфеђа, Ирена М. 

Младеновић.  Програм је водила ученица деветог разреда, Маша Јовановић. 

Целокупан  програм трајао је око 60 мин.    
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Припремили наставници: 
Весна Андрејић, наставница разредне наставе 

Јована Тодоровић, наставница разредне наставе 

Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 

 Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања 

Татјана Петровић, наставница енглеског језика 

Ирена М. Милошевић, наставница солфеђа 

Симонида Пешић, наставница практичне наставе 

Координатор приредбе:  

Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 
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ИГРЕ НА СНЕГУ У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ 

 

  

Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпита 
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Тематски дан у Школи за музичке талетне 

Тема: Значајне жене   

Дана 7. марта 2018.године одржан је 

тематски дан посвећен значајним 

женама  у историји. 

Ученици су упознати са основним 

биографским подацима, животом и 

делима  жена које су по својој 

изузености, иновативности и 

храбрости промениле и утицале на ток 

историје. 

Уводну реч узела је Весна 

Тирнештајн, наставница историје, говорећи о историјату и обележавању 8. марта - Дан 

жена. 

 

Након тога,  ученици су  говорили о истакнутим женама, њиховом животу и раду: 

Стојанка Пешић о нашој хероини Милунки Савић; Урош Адамовић о краљици Марији 

Карађорђевић и њеном хуманитарном раду; Мина Станковић и Елена Богдановић о 

песникињи Десанки Максимовић; Жељко Тамбурић и Дуња Стојковић  су говориле о 

Милеви Анштајн а ученица, Марта Медан, о нашој спортискињи Ивани Шпановић. 

Наставница физичког васпитања, Драгослава Костандиновић, говорила је  о значајним 

женама у ритмичкој гимнастици, са посебним освртом на Исидору Данкан, као једној 

од зачетника слободе покрета. 

Жарко Боровина, наставник физике,  говорио је о раду и успесима наше физичарке и 

математичарке Милеве Ајнштајн и о теорији релавилитета. 

 

 

Заједно са 

ученицима, 

Дагослава 

Костандиновић 

и Весна Антић 

су израдиле 

пано на тему 

„Жене у спорту“ 

и „Жене у 

кљижевности““. 

 

 

  

 

http://www.talenti.edu.rs/aktuelno/ostala-desavanja/972-zna%C4%8Dajne-%C5%BEene-tematski-dan
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Панои „ Истакнуте жене у књижевности“ 

 

 

Пано „ Истакнуте жене у спорту“ 
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Припремили наставници: 

Весна Тирменштајн, наставница историје 

Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 

Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања 

Жарко Боровина, наставник физике 

Присутни наставници: Ана Николић, наставница немачког и енглеског језика и 

Снежана Ђорђевић, наставница географије 
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Предавање за ученике, Кориснике услуге дома и запослене 

у Школи за музичке таленте 
 

Насиље, облици и превенција - предавање 

На предавању у вези дигиталног 

насиља, које је је одржано 

13.3.2019.године, присуствовали 

су  ученици школе и корисници дома 

ученика Школе за музичке таленте, 

наставници и васпитачи школе. 

Присутнима је овом 

приликом  презентован  савремен 

програм који се тиче дигиталног 

насиља. 

У презентацији је дигитално насиље 

представљено кроз следеће области: 

-    Општа форма дигиталног насиља 

-    Изложеност дигиталном масиљу 

-    Родитељска укљученост 

-    Превенција дигиталног насиља 

-    Сви остали (службе) у превенцији 

дигиталног насиља 

-    Нивои насиља на интернету 

-    Реаговање детета у ситуацијама 

дигиталног насиља 

-    Реакција сведока дигиталног насиља 

-    Реаговање одраслих особа када је дете изложено дигиталном насиљу 
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-    Конкретни кораци у сусрету са 

дигиталним насиљем 

Предавање су осмисли и 

реализовали Илија Најдановић, 

наставник социологије, Горан 

Николић, васпитач и Жарко 

Боровина, наставник информатике и 

рачунарства и физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарко Боровина, 

наставник  физике и информатике и рачунарства 
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Тематски дан „ Светски дан воде“ 

 

Светски дан вода обележава се широм света како би се подигла свесност о значају и 

очувању вода и подсетила на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.  

Тако је и 22. марта 2019.године реализован тематски дан у Школи за музичке таленте 

поводом обележавања светског дана воде.  

 

Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 

Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања 

 

Припреме за матурски плес 

 

Припреме за предстојећи матурски плес су одржане 25. марта 

2019.године у Хали спортова у Ћуприји.  

Припремама су присуствовали, заједно са ученицима наше 

школе, и ученици завршног разреда других средњих школа у 

Ћуприји. 

То је била, уједно, и прилика за упознавањем вршњака других 

школа на територији града. 

У организацији: 

Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања 

 

Предавање о дијабетесу / сарадња са Заводом за јавно здравље у Ћуприји 

У организацији наставнице физичког васпитања, Драгославе Костандиновић и у 

сарадњи са Заводом за јавно здравље у Ћуприји, 4. априла 2019.године у просторији 

Школе одржано је предавање о дијабетесу  за ученике осмог разеда. 
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КРОС у Ћуприји 

10. маја 2019.године велики број ученика Школе узео је активно учешће у КРОС-у ( у 

организацији града Ћуприја). 

Припрему и одвођење ученика на Крос реализовала је наставница физичког васпитања, 

Драгослава Костандиновић. 

Велику подршку самој организацији и 

подршку ученицима пружили су наставници општеобразовне наставе: Весна Антић, 

Срећко Тимотијевић, Татјана Петровић, Весна Андрејић, Јована Тодоровић и радник 

Немања Терзић. 
 

Носилац активности: 

Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања 
 

 

Дан физичке активности у Школи за музичке таленте 
 

Кроз разне елементарне и такмичарске игре са најмлађим ученицима од првог до 

четвртог разреда, 14. маја 2019.године обележен је Дан физичке активности. 
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Носилац активности: 

Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања 

 

Матурски плес 

 

У сарадњи туристичке организације и Скупштине општине Ћуприја ученици наше 

школе  су 17. маја 2019. године учествовали на матурском  плесу. 
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Носилац активности: 

 Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитња 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Семинар „Умеће одрастања“ 

Семинар под називом „Умеће одрастања“ у реализацији тима „Психокод“ одржан је 

просторијама Школе за музичке таленте у Ћуприји у периоду од 11. до 13. јануара 

2019. године.  

Током три дана трајања семинара, психолошкиње Ирена Лобок Штулић и Милка 

Михаиловић су заједно са запосленим наставницима и васпитачима обрадиле неке од 

важних тема када је у питању рад са адолесцентима, развијање моралног расуђивања и 

емпатије код ученика као и подстицање групног рада и пријатељства. Поред радионица 

на којима су запослени обучавани да уносе креативне иновације у свој рад са децом, 

свака од тема семинара праћена је предавањима и теоријском основом од стране 

реализаторки. Посебан акценат стављен је на специфичност односа и начина рада наше 

инстутиције када је рад са ученицима у питању. У томе су највише помогле дискусије 

на којима су запослени износили индивидуална мишљења, запажања и искуства у раду 

са ученицима наше школе.  

Минули семинар се може сматрати веома успешним од стране запослених у школи, и 

надамо се наставку успешне сарадње са тимом „Психокод“! 

 

 

 

 

http://www.talenti.edu.rs/aktuelno/ostala-desavanja/906-seminar-umece-odrastanja
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Илија Најдановић, наставник социологије 
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Семинар "Међупредметни приступ настави и учењу и развој 

компетенција ученика" 

 

Продужетак распуста због епидемије грипа и веома хладно 

време  нису спречили наставнике, васпитаче и стручне 

сараднике Школе за музичке таленте да присуствују 

семинару “Међупредметни приступ настави и учењу и 

развој компетенција ученика“ који је одржан 

17.2.2019.године у Камерној сали школе. 

 

Реализатори семинара, Валерија Живковић, дипломирани 

психолог мастер и Марина Остојић, дипломирани педагог 

су својим динамичним излагањем и задацима привукле 

нашу пуну пажњу. Заједнички циљ је био унапређење 

наставног процеса и учења кроз јачање професионалних 

компетенција наставника за развијање веза међу 

предметима, међупредметних тема заснованих на 

исходима учења, односно ка изграђивању знања, умења и ставова који ће ученицима 

омогућити интеграцију у реалне, животне контексте, односно припремити их за живот.  

 

Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог 

http://www.talenti.edu.rs/aktuelno/ostala-desavanja/926-seminar-medjupredmetni-pristup-nastavi-i-ucenju-i-razvoj-kompetencija-ucenika
http://www.talenti.edu.rs/aktuelno/ostala-desavanja/926-seminar-medjupredmetni-pristup-nastavi-i-ucenju-i-razvoj-kompetencija-ucenika
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Семинар: „Вршњачко насиље – Боље спречити“ 

Акредитована обука под називом „Вршњачко насиље – Боље спречити“ под 

покровитељством Мреже професионалаца Србије „Споне“одржана је 10. 4. 2019. 

године на Врачару у Београду у просторијама предшколске установе „Бисер“.  

Једнодневни семинар био је посвећен изузетно значајној теми вршњачког насиља у 

Србији из угла оних који раде у предшколским установама, основним и средњим 

школама. Поред запослених у београдским предшколским установама, семинару је 

присуствовало и петоро запослених у Школи за музичке таленте у Ћуприји. 

Координатори обуке, психолог Александар Кузмановић и социјална радница, Миланка 

Петковић, присутнима су кроз серије предавања и практичних задатака представили 

изузетно комплексан појам вршњачког насиља путем емпиријских података до којих су 

истраживачи до сада дошли и психолошко-педагошких теоријских приступа. Поред 

тога, полазници семинара су обучавани за превенцију вршњачког насиља у установама 

у којима раде и представљени су им предлози сузбијања насиља у васпитно-образовним 

установама путем ваннаставних активности.   

Надамо се успешној сарадњи са Мрежом професионалаца „Споне“ и у будућности! 

 

Илија Најдановић, наставник социологије  

http://www.talenti.edu.rs/aktuelno/ostala-desavanja/957-seminar-vr%C5%A1nja%C4%8Dko-nasilje-bolje-spre%C4%8Diti
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АКТИВНОСТИ У ДОМУ  

Радионица „Пријатељство“ 

 

Знајући колико је битно пријатељство 

свима нама, 11. септембра 2019. 

године, одржана је радионица у 

времену од 10:50 до 12:15 часова,   у 

циљу стварања пријатељских односа. 

Учествовало је укупно десет ученика. 

Са ученицима сам најпре певала 

песмицу о другарству (стварање 

пријатне атмосфере), а затим смо 

говорили  о самом појму и важности 

пријатељства (свако је изразио своје 

мишљење што код ученика развија 

вештину усмене комуникације, али и 

подстиче ученике да активно слушају 

друге). На крају су ученици цртали цртеж за свог пријатеља и уручили му га као знак 

пријатељства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приправник-васпитач, Стефана Ракић Јевтић 
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Манифестација „Дан без аутомобила“ 

 

Ученике сам водила 20. септембра 2019. године на манифестацију „Дан без аутомобила“, 

у оквиру европске недеље мобилности, у времену од 11.30 до 13.15 часова, где су 

поједини ученици имали прилику да возе бицикл, а остали да се друже у парку на свежем 

ваздуху.  

Укупно је било 26 ученика, два васпитача, Дејан Ђорђевић и Стефана Ракић Јевтић, 

наставница разредне наставе, Весна Андрејић, наставница енглеског језика, Татјана 

Петровић и наставница физичког васпитања, Драгослава Костандиновић. 

 

      

          

           

Стефана Ракић Јевтић, приправник-васпитач 
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ИЗЛЕТ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 

                                                 Ћуприја – Крагујевац – Ћуприја   

 

 

 

 

Дана 21. октобра 2018. године реализован је излет за све ученике Школе за музичке 

таленте на релацији Ћуприја – Крагујевац – Ћуприја. Превоз је организован аутобусом 

високе класе  Привредног друштва ,,EURO-LIN“ Параћин. Исправност и техничку 

проверу аутобуса су утврдили органи МУП-а,  контролом пре самог поласка.  

На излет је кренуло 54 путника: 48 ученика свих васпитних група; 4 васпитача: Дејан 

Ђорђевић – вођа пута, Александра Вулић, Јелена Белошевић и Горан Николић; 2 

наставника: Ирена Младеновић, Драгана Спасојевић.                          

 Полазак је извршен са паркинга Школе за музичке таленте у Ћурији у 08:30 часова, а  

одредиште нам је био Спомен парк 

,,Крагујевачки октобар“ где смо стигли 

око 9:30 часова. Направљена је кратка 

пауза за доручак и освежење ученика, 

након чега смо кренули пешака пут 

,,Споменика стрељаним ђацима“ где су 
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стрељање.

                                                                     

После кратке паузе, по завршетку манифестације, обишли смо музеј ,,21. октобар“, 

импозантну зграду у чијој је архитектури наглашена симболика крагујевачке трагедије. 

Унутар музеја ученици нису скривали емоције обилазећи збирку докумената везаних за 

масакр, колекцију фотографија, холоскрим (провидна пројекциона плоча) на коме се  

емитују ликови и имена стрељаних. 

Посета ,,Акваријуму“ се завршила у 15:00 сати,  а на инсистирање ученика преостало 

време до повратка у дом употпунили смо посетом шопинг центру Крагујевац ,,Плаза“ где 

су ученици могли да ручају и да се освеже, као и да обиђу радње и забаве се у 

Ученици   присуствовали   молебану ђацима и  

професорима убијеним 21.  о ктобра 1941.  

г одине.  молебана  Након  изведен  је  

традиционални  комеморативно   -   

уметнички  ,, Велики  школски  час “   

поводом 77.  г одишњег стрељања   цивила  

у Другом светском рату. Том приликом   је  

изведен адаптирани текст драме Ђорђа  

Милосављевића ,,Нисам крив што сам  

жив“. Драмским текстом приказан је  

осврт  на  оне   који  су  преживели  
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играоницама Шопинг центра. Наставак 

пута ка Ћуприји у 17 сати и долазак на 

одредиште у 18 сати.  

 

Једнодневни излет је, по оцени васпитача, 

успешно реализован и испуњени су 

васпитно-образовни циљеви и задаци који 

се тичу развоја личности, одмора, забаве и 

разоноде.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васпитна служба 
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Радионица Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривањa 

 

Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања су 19.новембра 2018.године,  са ученицима од 

1. до 4. разреда опште образовне наставе (васпитна група 1), 

реализовали одржали  под називом:  „Немој само стајати 

поред  и посматрати...“ . Радионица је имала за циљ да 

охрабри децу која трпе насиље, али и ону која су 

посматрачи насилних ситуација да не ћуте о томе, већ да се 

обавезно обрате одраслој особи у школи и потраже помоћ.  

Насиље је потребно пријавити како не би остало скривено. 

У школи и ван ње постоје особе од поверења којима се могу 

обратити за помоћ: родитељи, пријатељи, наставници, 

васпитачи, психолози, чувари, школски полицајац... Након разговора о наведеној теми 

приступили смо изради едукативног паноа о ненасилној комуникацији, изградњи 

пријатељске атмосфере у школи и о томе како бити пријатељ другима.  

 

 

Горан Николић, васпитач и коориднатор Тима за заштиту деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања   
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У сусрет новогодишњим празницима  

 

У току децембра месеца организовала сам неколико креативних радионица  на којима су 

најмлађи ученици правили украсе за васпитачку собу и хол школе. Израђивали смо и  

украсе за јелку.  На радионицама је у просеку увек било присутно око десетак ученика 

којима су распореди индивидуалних обавеза то дозвољавали. Били смо веома креативни 

и маштовити. Правили смо јелке од хамера, честитке за другаре, украсе за јелку, украсе 

за зимско дрво. Правили смо пахуље од папира за хол, новогодишње венчиће, китили 

јелку, писали писма и жеље Деда Мразу и осмишљавали литералне радове на тему „Шта 

бих учинио да имам чаробну моћ“. Такође, слушали смо новогодишње песмице и ђускали 

пред спавање. Од материјала смо користили: хамер папир, маказе, лепак, колаж папир, 

селотејп, бојице, срму, украсе, жицу и друго. Уз сарадњу драгих колега, успешно смо 

мотивисали ученике да испоље своју креативност, маштовитост, надареност за цртање и 

писање. Радионице су се одржавале у периоду од 19 до 20 часова и за циљ су имале, као 

што је горе наведено, подстицање креативности код ученика, улепшавање просторија 

интерната,  рад на јачању социо-емоционалне климе, побољшању другарских односа и 

стварању пријатне, породичне атмосфере за рад и и живот у интернату .  
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Васпитачи: 

Милица Миленковић, Горан Николић, Александра Вулић, , Марина Ђорђевић 
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,,Квизотека" 

 

У уторак, 29. јануара 2019. године у оквиру 

радионичарског рада са ученицима од 1. до 4. 

разреда одржана је „Квизотека“  у 

просторијама дома. 

Циљ радионице био је да се развија 

вршњачко учење међу ученицима и тимски 

рад кроз игру. У нашој првој ,,Квизотеци" 

најмлађи ученици Школе за музичке таленте 

су на основу свог знања и искуства , 

формирали питања, на која су тимским радом 

одговарали и сакупљали бодове.  

Неко је нешто ново научио, неко био срећан 

због успеха , а понеко незадовољство смо 

заменили,, Пингвин плесом" до соба. 

Научили су да правила мора да се поштују, 

иначе би имали максималан број бодова. 

 

Маја Марковић, креатор диплома за учеснике 
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Ивана Гавриловић, васпитачица 

 

Радионица ,,Компас" 

  

Радионица ,,Компас " одржана је 5. фебруара 2019. године са 

циљем да се примени знање и практично научи како можемо да 

се орјентишемо у простору. Био је забаван одлазак на спавање 

,,Пингвин плесом". Неко је отишао на запад, а неко на исток! 

   

 

 

 

                                                                    

Ивана Гавриловић, васпитачица 
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Радионица ,,Родитељ - васпитач" 

 

У уторак, 26.фебруара 2019. године реализована је радионица ,,Родитељ - васпитач", са 

циљем да се покаже родитељима спремност васпитача на сарадњу и пружи подршка 

ученицима и родитељима у превазилажењу свих потешкоћа при одвајању детета од 

породице. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сарадњом са родитељима, постижемо заједнички циљ. 

 

 

 

Разменили смо искуства, дали предлоге, и одлучили 

шта да мењамо..... 

 

 

 

 

 

Васпитачица Ивана Гавриловић и мама ученика, 

Душица Пјевовић 
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Уређење школског дворишта 

 

У понедељак, 25.марта.2019. године, у 

периоду од 13:00 до 13:45 часова, ученици 

од 1. до 7. разреда  су са васпитачима 

учествовали у акцији сређивања дворишта. 

Сакупили смо шест пуних врећа смећа. 

Лепо смо се дружили, уредили двориште, 

разговарали и почастили се сокићима. 

Деци смо кроз рад и разговор указали на 

важност одржавања  ентеријера и 

екстеријера школе. 

 

 

 

 

 

 

Васпитачи: 

Милица Миленковић и Горан Николић 

 

Ускршња активност 

Поводом предстојећих ускршњих празника, 23. априла 2019.године организовале смо 

израду јаја и ускршњих зека од хамер папира, којима смо украсили наше ускршње дрво. 

Активност се одвијала у соби за забаву и разоноду у периоду од 19 до 20 часова. Ученици 

су били испирисани  и њиховим шареним креацијама украсили смо собу за васпитаче. 

Изложили смо  и радове бивших ученика које смо добили из школске библиотеке. 
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Милица Миленковић и Ана Николић, васпитачице 
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Радионица са ученицима поводом ускршњег празника 

У среду, 24.4.2019.године од 16:00 до 17:00 часова, васпитачи су окупили децу свих 

узраста како би офарбали 

ускршња јаја. Од 

материјала смо користили 

гел боје, сличице, 

рукавице, маказе, кувана 

јаја, декоративну зелену 

траву и корпице. 

Активности је 

присуствовало 20 ученика. 

Током радионице 

разговарали смо о Ускрсу, 

обичајима и начинима на 

која ученици са својим 

мамама и бакама фарбају 

јаја.  

 

Васпитна служба 
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Радионица „Планирање дневних активности“ 

Радионица на тему важности организације свакодневних обавеза ради ефикаснијег 

коришћења времена реализована је у новембру месецу. Радионици су присуствовали 

ученици свих васпитних група, њих петнаесторо.   

Циљ радионице био је да 

ученици боље разумеју на који 

начин добро планирање штеди 

време и како им  помаже да 

буду продуктивнији, да 

завршавају задатке на време, 

како би им дан био успешнији, 

а они срећнији и позитивнији.  

На крају радионице заједно 

смо израдили плакат са 

афирмативним порукама који 

смо поставили у ходнику на 

првом спрату дома.   
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Милица Миленковић, васпитач/волонтер  

Радионица ,,Здрав залогајчић" 

 

У уторак, 21.05.2019. 

године, након 

наставних обавеза,    

група млађих 

ученика је показала 

своје вештине,  

таленат и 

креативност у 

припремању здравог 

оброка. 

Циљ радионице је 

био да се развијају 

здраве животне 

навике: да се развија свест у одабиру хране коју конзумирамо; да се развија свесност о 

хигијени руку, посуђа, кухињских апарата и читавог простора у коме се припрема и 

конзумира храна; да се развија креативност и уче вештине припемања хране, што развија 
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здрав стил живота. Радионицу смо започели набавком намирница 

са васпитачицом Стефаном. 

 

 

Поделом послова открили смо 

да Вук воли да пере судове 

 

Заправо није било много 

убеђивања. Уместо 

сладоледа и еуро крема, 

купили су јагоде,зелену 

салату и шаргарепу. 

Поделом послова смо 

открили да наш друг не 

воли да кува,али 

обожава да пере суђе! 

Значи , међусобно смо се 

и боље упознавали! 

 

 

 

Научили смо чиме је богата 

 и зашто је поцрнела 

                                                                                                            

Нису били свесни колико умеју да креирају, а различите идеје су чиниле радионицу 

динамичнијом и узбудљивијом. 

Свако је имао прилику да покуша, направи и проба. Наградили смо се здравим 

залогајима и аплаузима. 

На крају, радионицу смо завршили сређивањем кухиње и позитивним утисцима, врло, 

врло уморни! 
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     Свако има прилику да покуша, направи и проба..... 
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                              Уместо сладоледа, купили смо јагоде и зелену салату... 

 

  

 

Уместо крема, направили  

смо надев од јагода... 

Васпитачице: 

Ивана Гавриловић и Стефана Ракић Јефтић, васпитач на стручној пракси 
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Радионица „Здрава исхрана“ 
 

 

Дана 17. јуна 2019. године реализована је радионица 

„Здрава исхрана“, где су ученици имали прилику да 

припремају сами воћну салату. Радионица је трајала у 

периоду од 19.00 до 19.45 часова, а одржала се у 

Клубу ученика. Учествовало је укупно 8 ученика, где 

су се ученици поделили у две групе. 

Циљ радионице био је подстицање и подизање 

свесности о 

важности 

здраве исхране. 

Ученици су имали прилику да стекну одређена 

знања о здравој исхрани; да се друже и забаве; да 

међусобно сарађују у групи као тим, али и да се 

такмиче на неки нови и занимљив начин 

(декорисање воћне салате); да се осете способним 

да сами себи припреме оброк (осамостаљивање 

ученика); да конзумирају воће; и на крају да 

почисте за собом (прање судова). 

 

 Стефана Ракић Јевтић,васпитач на стручној праски                                                                                                                   

 

 

Крај  

 

Летопис припремиле: 

Јасна М. Стојановић, стручни сарадник – психолог  

Ивана Ћирић, стручни сарадник – психолог 

Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора, 

уз сарадњу наставника музичке и општеобразовне наставе и васпитача.  
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