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УВОД
Школски развојни план ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд донесен је 15.09.2015.
године, са периодом важења од пет година. У плану је садржано четири основна развојна
циља ка којима тежимо као школа:
1. Унапређење професионализације наставника
2. Подизање нивоа функционалности школског простора и опреме
3. Побољшања стандарда у оквиру кључне области Настава и учење
4. Побољшање информисаности ученика и родитеља
У наставку текста прикзане су активности наше школе у току протекле школске 2017/2018
године, којима смо унапређивали различите аспекте у оквиру наших развојних циљева.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИКА
1. ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ СЕМИНАРА ЗА НАСТАВНИКЕ
Са циљем повећања професионалних компетенција наставника, током ове школске године
смо као школа организовали следећих 5 семинара за групу наших наставника:
 “Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања” – кб. 347,
К1П4, 8 бодова (21.10.2017. – у МШ „Даворин Јенко“ и 13.12. 2017. – у нашој
школи – укупно 35 учесника)
 “Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи” – кб. 309, К3П1, 16
бодова. (23-24.11.2017. на Ртњу – укупно 13 учесника)
 “Курс прве помоћи- теорија кроз праксу” – кб.162, К1П5, 16 бодова (25-26.11.2017.
на Ртњу – укупно 13 учесника)
 “Ренесанса и Барок” – предавач Ендре Варга из Мађарске, руководилац ансамбла
„Musica Antiqua“ - неакредитовани семинар, 8 бодова (24.02.2018. у нашој школи –
укупно 26 учесника)
 “Од самовредновања до екстерног вредновања” – кб. 499, К4П2, 8 бодова
(29.06.2018. – у МШ „Даворин Јенко“ – укупно 14 учесника)
Осим наведених семинара, подстицали смо наставнике да посећују и друге семинаре,
самостално или у мањим групама. У складу са тиме, на нивоу школе смо, у школској
2017/2018 години остварили укупно 1187 часова стручног усавршавања ван установе
(852 часа акредитованих и 335 часова неакредитованих облика ССУ).
2. КОРЕЛАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ СОЛФЕЂА
На основу посете часовима, утврђено је да наставници генерално и даље у недовољној
мери инсистирају на повезаности градива између часова иструмента/соло певања и
солфеђа. Као позитиван пример претходне школске године истакли смо наставника
кларинета Драгана Гњатовића, који је у својој учионици направио паное са
систематизованим шемама градива из солфеђа, са намером да подстакне ученике да их
употребљавају и на часовима кларинета. Оваква пракса тада је јавно похваљена и
препоручена свим другим наставницима индивидуалне наставе, у оквиру разматрања
резултата самовредновања на седници наставничког већа, међутим, током школске
2017/18 године није било већих помака на том пољу, па рад на реализацији овог циља
остаје као један од кључних за следећу школску годину.
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 2. – ПОДИЋИ НИВО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ
ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
1. АДАПТАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Током школске 2017/2018 године није било већих радова у погледу повећања
функционалности школског простора. У плану је пројекат замене целокупних
електричних инсталација у матичној згради школе, за који очекујемо да ће се реализовати
у наредном периоду.
2. НАБАВКА ОДРЖАВАЊЕ И РЕПАРАЦИЈА ИНСТРУМЕНАТА
Организацијом Отвореног школског такмичења гудача „Владимир Ђорђевић“ 2017.
године, школа је током 2017/18 године од прикупљених средстава набавила 1 виолончело,
2 виоле, 3 виолине, футролу за контрабас, 2 кутије за виолине, 4 гудала за виолончело и
гудало за виолину, у укупној вредности од 118.750 динара, накнадно је купљено и 15
пултева у вредности од 42.000 динара. Од преосталих средстава Ученичког фонда
набављена је клавирска хармоника марке „Хонер“ у вредности од 149.000 динара,
примарно за потребе наставе у матичној школи. Реализованим куповинама додатно је
обогаћен школски инструментариј.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 3. ПОБОЉШАЊА СТАНДАРДА У ОКВИРУ КЉУЧНЕ
ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА НАСТУПА УЧЕНИКА
Учестали наступи ученика су значајан показатељ квалитета рада наше школе. Имајући у
виду да родитељи стално истичу значај и жељу своје деце за већим бројем јавних наступа,
трудимо се да као школа изађемо тим потребама у сусрет организацијом великог броја
интерних и јавних часова, пројеката и наступа у оквиру сарадње са локалном заједницом и
различитим институцијама.
Током школске 2017/2018 године организовање ове врсте активности додатно је
интензивирана кроз увођење новог пројекта „У сусрет полетарцима“, затим кроз још
учесталију сарадњу са локалном заједницом, удружењима и установама културе и знатно
учесталије учествовање ученика на различитим такмичењима (подаци о датумима
реализације и учешћу ученика и наставника могу се пронаћи у извештајима Стручних
већа, у оквиру Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 2017/2018
годину). Идеја за следећу годину је да се тежи већем броју заједничких концерата у
оквиру пројеката „Музички времеплов“ и „Заједно смо бољи“, у односу на класична
гостовања ученика других школа у нашој Свечаној сали.
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ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ПРОЈЕКАТА
ПОНЕДЕЉКОМ У ЂОРЂЕВИЋУ
Концертна делатност школе обједињена је серијалом «ПОНЕДЕЉКОМ У
ЂОРЂЕВИЋУ» на коме наступају наши еминентни музичари, предавачи и најуспешнији
студенти и ученици.
У току школске 2017/18. године у оквиру серијала одржана су четири концерта:
•
•
•
•

09.10.2017. – Концерт виолончелисте Немање Станковића, уз клавирску
сарадњу Маје Михић
20.11.2017. – Концерт пијанисте Стефана Шаркоћевића
30.04.2018. – Концерт гитаристе Огњена Грчка
21.05.2018. – Концерт нашег колеге, пијанисте Борка Милојковића

ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ
Пројекат «ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ» реализујемо у сарадњи са основним
школама са општине Звездара, са циљем буђења интересовања за музику код ученика
млађих разреда и подстицања њиховог уписа у музичку школу.
У току школске 2017/18. године у оквиру пројекта одржано је пет концерата:
•
•
•
•
•

18.10.2017. – ОШ „Вељко Дугошевић“ – Наступили ученици из класа: Н.
Трбојевић, Л. Симић, С. Врањеш, Б. Марјановић, Ј. Вујновић, Д. Ђујића, Б.
Ивановског, Р. Кнежевић, У. Пекмезовића и М. Босанца.
22.11.2017. – ОШ „Иван Горан Ковачић“ – Наступили ученици из класа: Л.
Симић, А. Рашковић, Е. Миодраг, Н. Трбојевић, М. Босанца, Ј. Вујновић, Ј. Рајић, Ј.
Гацин и У. Пекмезовића.
21.12.2017. – ОШ „Јелена Ћетковић“ – Наступили ученици из класа: Ј. Рајић, М.
Босанца, Ј. Вујновић, Л. Симић, Б. Марјановић, Н. Трбојевић, И. Љубе и Д. Ђујића.
14.03.2018. – ОШ „Десанка Максимовић“ – Наступили ученици из класа: Б,
Марјановић, И. Љубе, Ј. Илић, М. Босанца и Ј. Вујновић.
18.04.2018. – ОШ „Ћирило и Методије“ – Наступили ученици из класа: М.
Босанца, Ј. Рајић, С. Јовановић, Н. Трбојевић и И. Љубе.

У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА
Нови пројекат «У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА» обједињује нашу сарадњу са
предшколским установама са општине Звездара. Попут пројекта за основце, и овај
пројекат има за циљ упознавање малишана са класичном музиком и уопштено буђење
њиховог интересовања за музику, те подстицање њиховог евентуалног каснијег уписа у
музичку школу (припремни разред). Програм се реализује кроз концерте/радионице
наших ученика у вртићима и упоредо кроз отворена врата за малишане и њихове
васпитаче у нашој школи, где деца присуствују настави и имају прилику да се ближе
упознају са инструментима. О успешности овог пројекта најбоље говоре поклон цртежи
малишана (илустрације музицирања) које смо са поносом изложили у ходнику наше
школе и на нашој Фејсбук страници.
У току школске 2017/18. године у оквиру пројекта реализовано је 4 концерата/радионице
и 3 отворених врата:
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•
•
•
•
•
•
•

03.10.2017. – Отворена врата за ПУ „Маштарије“
24.10.2017. – Концерт и радионица у ПУ „Маштарије“
15.11.2017. – Концерт и радионица у ПУ „Драгуљче“
12.12.2017. – Концерт и радионица у ПУ „Дуга“
22.01.2018. – Отворена врата за ПУ „Киндергарден“
13.03.2018. – Отворена врата за ПУ „Драгуљче“
28.03.2018. – Концерт и радионица у ПУ „Наша бајка“

МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ
И ове године одржана је традиционална радионица за малишане из предшколских
установа у оквиру „Дечје недеље“ – 04.10.2017. године. Дугогодишњи координатор ове
манифестације је колегиница Радмила Кнежевић, а овогодишња тема радионице, у складу
са темом Дечје недеље била је „Музика за све генерације“.
ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ
«ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ» је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу
наше школе са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд.
У току школске 2017/18. године у оквиру пројекта одржано је пет концерта (2 заједничка
концерта гудача и 3 гостовања њихових ученика у нашој школи):
 07.12.2017. – Традиционални концерт поводом Дана школе МШ „Маринковић“ у
Свечаној сали наше школе
 15.01.2018. – Заједнички концерт гудача у МШ „Маринковић“
 14.03.2018. – Заједнички концерт гудача пред РТ
 18.04.2018. – Концерт ученика флауте МШ „Маринковић“
 31.05.2018. – Концерт матуранткиња СМШ „Маринковић“
МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ
«МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ» је пројекат сарадње наше школе са разним другим
музичким школама. У склопу пројекта организовани су многобројни концерти домаћих и
гостујућих ученика и професора. Неке од школа са којима смо протеклих година
сарађивали у оквиру овог пројекта су: МШ „Коста Манојловић“ Земун, МШ „Вучковић”,
МШ “Филип Вишњић“ Шид, МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, МШ „Михаило
Вукдраговић“ Шабац, МШ „Јован Бандур“ Панчево, МШ „Мокрањац“, ШЗМТ Ћуприја...
У току школске 2017/18. године у оквиру пројекта реализовано је седам концерата (3
заједничка и 4 гостовања ученика других школа):
•
•
•
•
•

16.10.2017. – Концерт ученица МШ „Мокрањац“ (Марија Тунић – виолина и Јелена
Капор – клавир)
11.12.2017. – Заједнички концерт флаутиста са МШ „Живорад Грбић“, Ваљево
29.01.2018. – Концерт ученика виолине из ШЗМТ Ћуприја
13.03.2018. – Заједнички концерт гитариста са МШ „Станковић“
17.04.2018. – Заједнички концерт обоиста 5 музичких школа (МШ „Станковић“
МШ „Мокрањац“, МШ „Коста Манојловић“ Земун, МШ „Ватрослав Лисински“ и
наша школа)
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•
•

11.05.2018. – Концерт ученика флауте из МШ „Коста Манојловић“ Земун
26.05.2018. – Концерт матуранткиња СМШ „Мокрањац“ (Ивана Павловић – обоа и
Наташа Ђорђевић – виола)

У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ
Највреднији и најуспешнији ученици и ове године су добили прилику да покажу резултате
свог уложеног труда у оквиру пет традиционалних новогодишњих концерата, а овог пута
одржан је и додатни концерт бивших ученица:
• 22.12.2017. – Концерт ученика дувачког одсека и ТО
• 25.12.2017. – Концерт бивших ученица – Марије Спасић Комленовић (флаута),
Дијане Опачић (виолина) и Тамаре Хаџи Ђорђевић (клавир)
• 26.12.2017. – Концерт ученика клавирског одсека
• 27.12.2017. – Концерт ученика соло певања, гитаре и хармонике
• 28.12.2017. – Концерт издвојеног одељења у Миријеву
• 28.12.2017. – Концерт ученика стручног већа гудача
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
Школска слава је традиционално обележена свечаном академијом у сали школе:
•

26.01.2018. – Свечани концерт уз обред резања славског колача. Домаћица славе
Јелена Рајић доделила је Сребрњак најуспешнијем ученику гитаре Сергеју Мисићу
из класе Бојана Ивановског.

У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ
Традиционални циклус концерата ученика ове године је обухватио три концерта, а
наступили су ученици свих стручних већа. На четвртом, завршном концерту обележен је
јубилеј – 70 година рада школе. Сви концерти и гостовања у мају и јуну месецу
означени су као део прославе јубилеја:
•
•
•
•

•

22.05.2018. – Концерт ученика хармонике, гитаре и соло певања
24.05.2018. – Концерт ученика клавира, дувачких инструмената и ТО
25.05.2018. – Концерт ученика гудачког одсека
01.06.2018. – Завршни концерт поводом Дана школе обележили су наступи
првонаграђених ученика са РТ и ФМБШС, а атмосферу су употпунили Хор и
Гудачки оркестар школе. У оквиру Завршног концерта, најуспешнијим ученицима
и њиховим наставницима традиционално су додељене захвалнице и пригодни
поклони (књиге за ученике и слике Душка Мишића, родитеља наше школе, за
наставнике). У оквиру прославе приређене су и видео и штампана монографија,
које обухватају живот школе од њеног оснивања (доступне на сајту школе).
11.06.2017. – Солистички концерт ученика виолончела Душана Законовића из
класе Радмиле Кнежевић, уз гостовање Ангелине и Софије Рајић (виола и клавир)

ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА
Пројекат «ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА» настао је као потреба да се код ученика пробуди и
развија креативност кроз разне уметничке делатности. Реализација пројекта започета је
08.02.2014. концертом „Дани Венеције - музика и маска”, а током протекле четири године
одржано је више концерата са разоврсном тематиком - „Филмска музика“, „Музика у
народном стваралаштву“, „Српска соло песма“, „Вече домаћих аутора“.
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Током школске 2017/18 године реализован је један концерт:
 23.05.2018. – Концерт са темом „У ритму музике за плес“ – Циљ концерта било је
повезивање покрета игре и музике, кроз различите временске периоде.
Координатор пројекта Јелена Рајић, упознала је публику са историјским развојем
плеса кроз епохе, путем сажете презентације, а музичку подлогу њеног предавања
пружили су ученици и наставници школе са гостима. Концерт је додатно
употпунио и гостујући плесни пар.
РАДОСТ ДАРИВАЊА
Као школа увек тежимо да истичемо значај хуманитарног рада, па смо се тако у
протеклим годинама укључивали у низ пројеката хуманитарног карактера, а неке од њих
смо и самостално организовали (нпр. концерт за жртве земљотреса у Краљеву 2010.
године, концерт „За Тамару“ 2012. године, концерт за жртве поплава у хотелу „Славија“
2014, итд.).
Током школске 2017/18 године објединили смо наше хуманитарне активности у оквиру
пројекта «РАДОСТ ДАРИВАЊА»:
•

•

•

09.12.2017. – Ове године смо по други пут организовали хуманитарну
манифестацију «САБОРОВАЊЕ У ЂОРЂЕВИЋУ», која је обухватила низ
разноврсних активности забавног, али истовремено и едукативног карактера
(концерти ученика, филмска пројекција, радионице, сликарски атеље, карикатуре,
психолошки кутак, рукотворине, слаткиши, итд.). Манифестација је реализована са
циљем сакупљања средстава за стварање што квалитетнијих услова за рад и
напредовање ученика у нашој школи (репарација инструмената, сређивање
школског простора, финансирање путовања ученика на такмичења, итд.). Под
слоганом «Другима на корист, себи на радост», кроз наше «Саборовање» указујемо
ученицима колико је важно да бринемо једни о другима, па тако и да водимо
рачуна о нашој школи, у којој сви проводимо значајан део свог времена.
Оснажујемо свакога од учесника да се искаже у активностима које му најбоље
леже, да кроз игру и дружење заједнички учимо и напредујемо.
29.12.2017. – Хуманитарни концерт за помоћ Прихватилишту за децу Београд –
учествовали су ученици и наставници наше школе и гостујући уметници, а у
публици су се нашла и деца из Прихватилишта са ваститачицом. Прикупљена су
хигијенска средства и конзервирана храна које су прослеђене Прихватилишту.
03.01.2018. – Координатор пројекта „Радост даривања“ Борко Милојковић и
колегиница Јелена Илић, која је била кључна карика за остварење сарадње са
Прихавтилиштем посетили су Прихватилиште и уручили сакупљена средства.
Колегиница Јелена лично је направила и домаћу торту, којој су се деца нарочито
обрадовала. Почетак сарадње са Прихватилиштем је једна од активности на које
смо најпоноснији у току ове школске године, те ћемо је свакако наставити и
убудуће.

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Наша школа се увек радо одазива позивима различитих институција са територије
општине Звездара. Тако је успешна сарадња са локалном заједницом обележила и ову
школску годину:
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 16.10.2017. – Традиционални наступ наших ученика и наставника на прослави Дана
општине Звездара у УК Вук;
 28.10.2017. – Наступ наших ученика на Београдском дечјем балу у организацији
плесног студија „Наталија и Ивица“;
 22.12.2017. – Традиционално учешће наших ученика у реализацији манифестације
„Розенбал“ у вртићу „Сунчица“ (координатор сарадње је колегиница Радмила
Кнежевић, уз помоћ колегинице Марије Родић, а у оквиру ове манифестације
успешно сарађујемо преко 10 година);
 14.02.2018. – Наступ ученице флауте из класе С. Јовановић на хуманитарном
концерту у Геронтолошком центру Београд;
 16.05.2018. – Наши ученици (солисти, хор и оркестар) увеличали су Међународну
трку мира „Peace run“ својим наступом на отвореном, на Тргу испред ГО Звездара;
 05.06.2018. – Наш оркестар и солисти наступили су на отварању Међународног
симпозијума здравствених радника у организацији ДЗ Звездара, у свечаној сали
Пан Театра.
САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ
И током школске 2017/18 године интензивно смо сарађивали са различитим удружењима
и установама културе („Пријатељи деце Звездаре“, УК „Вук“, Волонтерски сервис
Звездаре, Библиотека „Мома Димић“ Миријево, Књижевни клуб „Мала птица“,
Библиотека „Бранко Миљковић“, Удружење гудачких педагога Србије ESTA).
Реализоване су бројне активности у којима су наши ученици и наставници узели учешће:
 25.09.2017. – „Дани сениора“ у организацији Волонтерског сервиса Звездаре наступ гудачког ансамбла;
 16-20.10.2017. – Књижевна манифестација „Момини дани“ у организацији
књижевног клуба „Мала птица“ и библиотеке „Мома Димић“ у Миријеву –
координатор ове сарадње је колега Мирослав Босанац, а наступи наших ученика и
ове године су били заступљени свих 5 дана трајања манифестације;
 06.12.2017. – Празнична манифестација „Трг бајки“ у организацији „Пријатеља деце
Звездаре“ на тргу испред УК „Вук“ – концерт наших солиста, Хора и Хорића
школе;
 13.12.2017. – Помоћ у реализацији манифестације ДЕМУС у организацији
„Пријатеља деце Звездаре“ – Општинско такмичење за најраспеваније одељење
(учешће наших запослених у раду стручног жирија: К. Врачар, Д. Томић, Р.
Кнежевић);
 16-17.12.2017. – Мајсторски курс у организацији ESTA удружења гудачких педагога
Србије реализован је у нашој школи – предавачи: Мадлен Стокић Васиљевић
(виолина), Немања Станковић (виолончело) и Саша Мирковић (виола). (Завршни
концерт 18.12.2017. у Свечаној сали наше школе). На курсу су учествовали наши
ученици и наставници;
 21.12.2017. – Празнична манифестација „Трг бајки“ у организацији „Пријатеља деце
Звездаре“ на тргу испред УК „Вук“– наступ наших ученика на „Инклузивној
приредби“;
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 25.02.2018. – Мајсторски курс у организацији ESTA удружења гудачких педагога
Србије реализован је у нашој школи – предавачи: Сандра Белић (виолончело),
Саша Мирковић (виола) и Љубинко Лазић (контрабас). (Завршни концерт
26.02.2018. у Галерији АРТГЕТ). На курсу су учествовали наши ученици и
наставници;
 05.03.2018. – Помоћ у реализацији манифестације ДЕМУС у организацији
„Пријатеља деце Звездаре“ – Општинско такмичење соло певача и малих
вокалних састава (учешће наших запослених у раду стручног жирија: К. Врачар, С.
Шипић, Б. Милојковић);
 28.03.2018. – Помоћ у реализацији манифестације ДЕМУС у организацији
„Пријатеља деце Звездаре“ – Општинско такмичење група певача, малих
инструменталних састава и оркестара (учешће наше директорке у раду стручног
жирија: К. Врачар);
 25.05.2018. - У оквиру сарадње са библиотеком „Бранко Миљковић“, наши ученици
гитаре наступили су на изложби познатог руског акварелисте Сергеја Алушкина;
 06.06.2018. – Помоћ у реализацији манифестације ДЕМУС у организацији
„Пријатеља деце Звездаре“ – Свечани концерт и ревија поведника
САРАДЊА СА ЗМБШС
Сарадња за Заједницом музичких и балетских школа Србије током школске 2017/18
редовно је реализована кроз учешће наших ученика на концертима Секција београдских
музичких школа:
Клавир:
 04.12.2017. – Концерт секције у МШ „Станковић“ – наступио Огњен Милојковић,
класа: Љубинка Плазинић
 12.12.2017. – Концерт секције у МШ „Јосип Славенски“ – наступили Неда Маријан,
класа: Марина Поповић и Ђорђе Илић, класа: Сара Врањеш
 21.02.2018. – Концерт секције у МШ „Ватрослав Лисински“ – наступила Драгица
Лалицки, класа: Сара Врањеш
 22.05.2018. – Концерт секције у МШ „Коста Манојловић“ Земун – наступио Огњен
Милојковић, класа: Љубинка Плазинић
Виолина:
 24.10.2017. – Концерт секције у ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – наступиле Ана
Сокач, класа: Јелена Рајић и Даница Вукелић, класа: Јована Гацин
Хармоника:
 15.12.2017. – Концерт секције у МШ „Станковић“ – наступили Александар
Пејовић, класа: Александар Поповић и Сава Илић, класа: Раде Соро
САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
У оквиру сарадње са ФМУ Београд у току школске 2017/18 године у Свечаној сали наше
школе 12.12.2017. одржаан је Реситал проф. Марије Мисите (виолина).
САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ
Током школске 2017/18 године остварили смо значајан број акивности у оквиру сарадње
са иностраним институцијама и појединцима:
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 24.02.2018. – Имали смо задовољство да угостимо ренесансни ансамбл „Musica
Antiqua“ из Хевиза (Мађарска), а поред концерта, руководилац ансамбла Ендре
Варга је за наше запослене одржао и семинар на тему „Ренесанса и Барок“
 27-30.2018. – Наша школа је помогла организацију Првог међународног Обоа
Феста, који је реализован у Свечаној сали наше школе. У оквиру фестивала
одржан је и мајсторски курс мађарског обоисте Лајоша Ленчеша, првог обоисте
Радио оркестра Штутгарта (Немачка).
 30.06.-06.07.2018. – Реализовали смо мајсторски курс флауте професора Матеја
Зупана, редовног професора Музичке академије у Љубљани (Словенија)
ЗИМСКЕ ШКОЛЕ:
Током школске 2017/18 године наши наставници реализовали су три зимске школе:
 05-09.02.2018. – Зимска школа оркестра у сали школе у склопу припрема за
ФМБШС, у реализацији су поред диригента Јелене Вукотић активно учествовале и
колегинице Јелена Рајић (руководилац стручног већа гудача) и Радмила Кнежевић
(наставник виолончела);
 05-12.02.2018. – Зимска школа флауте Александра Буркерта у Липцима (Црна Гора)
– намењена ученицима флауте из МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, а придружиле су
се и Маша и Ленка Оршолић, ученице првог разреда у класи А. Буркерта у
издвојеном одељењу наше школе на Миријеву. Као клавирски сарадник
учествовала је и наша колегиница Ивана Шабарић;
 12-18.02.2018. – Зимска школа виолине Николе Бурсаћа под називом „Учимо да
вежбамо“ реализована је ове године је по други пут на Гучеву, за ученике његове
класе.
ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТАКМИЧЕЊА ВАН ШКОЛЕ
Ученици наше школе су и ове школске године на разним такмичењима освајали бројне
награде, чији је број значајно повећан у односу на претходну школску годину. Рачунајући
сва такмичења која су одржана ван наше школе (такмичења републичког и међународног
ранга, такмичења у иностранству, отворена школска такмичења других школа и различити
фестивали), сакупили смо укупно 89 признањa (4 звања Лауреата, 58 I награда, 16 II
награда, 9 III награда, и 2 признања друге врсте).
ПРЕГЛЕД ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ВАН ШКОЛЕ
ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ, ПО ИНСТРУМЕНТИМА И КЛАСАМА
Лауреат
УКУПНО ЗА
ШКОЛУ
КЛАВИР
Врањеш
Миодраг
Љ. Плазинић
М. Поповић

I

II

III

Похвала

друго
признање

УКУПНО

4

58

16

9

/

2

89

2
1

15
18
1
3
2

1

3

/

/

31

1

1

11

19
2
4
2
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Рашковић
Шабарић

1

ГУДАЧИ
Босанац
Гацин
Лазаревић
Рајић
Залар
Кнежевић
Ранчић

4

ДУВАЧИ
Вујновић
Буркерт
Гњатовић Д.
Гњатовић Е.

9
1
4
3
1

1

10
6
4
2

1
1

ХАРМОНИКА
Поповић
Соро
ГИТАРА
Ђујић
Илић
Ивановски
СОЛО
ПЕВАЊЕ
Шипић
СОЛФЕЂО
Лазаревић
КАМЕРНА
МУЗИКА
Буркерт
Залар
ОРКЕСТАР
Вукотић

1

2

4
1

3

1
3
1

2
1
1
1

1
2

1
2

2
1
1

12
1
2
1
2
1
3
2
10
1
4
4
1

1

1

1
1

5
2
2
1

1

13
8
5
9
2
4
3

1

3

1

5

1

3

1

5

1
1

6
6

1

5
5
1
1

1

1
1
1

2
2
1
1
1

1
1

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2018.
На РТ 2018. наша школа заузела је високо III место међу ОМШ у Србији, по рангу
квалитета награда ученика.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

САВА ИЛИЋ
ДАНИЦА ВУКЕЛИЋ
ИРЕНА МИЈАТОВИЋ
КРИСТИНА ЂОРЂЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР ПЕЈОВИЋ

ИНСТРУМЕНТ

Хармоника
Виолина
Гитара
Виолина
Хармоника

КЛАСА

НАГРАДА

Раде Соро
Јована Гацин
Јелена Илић
Мирослав Босанац
Александар Поповић

Лауреат
I-2
I-9
II-3
II-3
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98.33
97.67
95.00
92.33
89.00
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ДУШАН ЗАКОНОВИЋ
ДУШАН СТАНКОВИЋ
ПЕТАР БОН
НАТАЛИЈА ШУМАРЕВИЋ
СЕРГЕЈ МИСИЋ
АНА СОКАЧ
МИЛИЦА КОЦИЋ
НИКОЛА ДАКИЋ
ДУШАН КРСТИЋ
АРАНЂЕЛ ЈОВИЧИЋ

Виолончело
Виолончело
Гитара
Гитара
Гитара
Виолина
Контрабас
Контрабас
Виолина
Гитара

Радмила Кнежевић
Радмила Кнежевић
Далибор Ђујић
Јелена Илић
Бојан Ивановски
Јелена Рајић
Магдалена Ранчић
Магдалена Ранчић
Саша Лазаревић
Бојан Ивановски

II-3
II-3
II-4
II-12
II-14
II-20
III-1
III-1
III-2
III-6

88.33
87.67
92.33
87.67
88.33
86.67
84.00
83.33
82.67
82.33

62. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ У КЊАЖЕВЦУ
На 62. ФМБШС у Књажевцу, наша екипа солиста освојила је све четири прве награде као
и гудачки оркестар наше школе. Школа је укупно у просеку имала 93.51 поена, што
нам је донело I награду.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

ИНСТРУМЕНТ

КЛАСА

НАГРАДА

БОДОВИ

АНА СОКАЧ
ИВА СОКАЧ

Виолина
Хармоника

Јелена Рајић
Александар Поповић

I
I

95.28
95.00

МАША ВУКОВИЋ

Обоа

Емоке Гњатовић

I

95.00

ДРАГИЦА ЛАЛИЦКИ

Клавир

Сара Врањеш
диригент
Јелена Вукотић

I

92.28

I

90.00

ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛИ
Организацијом школских такмичења трудимо се да мотивишемо ученике да се више
посвете вежбању, као и да их научимо да вреднују квалитет свог извођења у поређењу са
вршњацима, кроз међусобно слушање и касније заједничко коментарисање наступа.
 30.02.2018. – Школско такмичење гудача – Наступило је укупно 38 ученика. Били
су заступљени ученици из свих класа, а такмичење се показало као добра припрема
ученика за наступе на Отвореном школском такмичењу гудача „Владимир
Ђорђевић“
 08.05.2018. – Клавирско школско такмичење – Наступио је укупно 21 ученик, из
класа С. Врањеш, И. Љубе, Е. Миодраг, Д. Плазинић, М. Поповић, А. Рашковић, Л.
Симић, Н. Трбојевић и И. Шабарић. Одзив ученика за ово такмичење је већи у
односу на претходну школску годину, али потребно је радити на даљој афирмацији
овог такмичења и инсистирати на учешћу ученика из свих класа.
Осим школских такмичења, већ трећу годину заредом наше стручно веће гудача реализује
Отворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“, са циљем подстицања
сарадње и размене искустава са другим музичким школама и омогућавања ученицима да
вреднују свој рад у ширем контексту, у поређењу са вршњацима из других музичких
школа, додатни циљ је и чување успомене на стваралаштво овог великог музичара чије
име носи наша школа. Поред тога, ове године смо по први пут организовали и два нова
међународна такмичења – за камерну музику и флауту, са циљем промовисања младих
музичких талената и афирмације камерне музике, а уједно у знак сећања на врсне
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уметнике и педагоге – проф. Оливеру Ђурђевић и проф. Миодрага Азањца, чија имена
носе ова такмичења. Такмичења су привукла велику пажњу и много учесника, па
очекујемо да постану део наше традиције:
 16.03.2018. – I Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“ –
Наступило је укупно 27 ансамбала, а Лауреати су добили новчане награде од
породице проф. Оливере Ђурђевић у укупном износу од 120.000 динара. Нашу
школу представљао је само један дуо флаута, ученице првог разреда из класе А.
Буркерта, које су освојиле I награду. У том смислу, поставили смо заједнички циљ
да наредне године одзив учесника из наше школе буде већи.
 17-18.03.2018. – I Међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ –
Наступило је укупно 72 такмичара из 27 разичитих школа и 4 државе, а о
такмичењу је емитован и прилог у оквиру емисије „Мера за музику“. Нашу школу
представљале су 3 ученице из класа Ј. Вујновић и А. Буркерта, а освојиле су једну I
и две II награде. И за ово такмичење наредне године ћемо тежити већем одзиву
наших ученика, а очекујемо и већи укупан одзив ученика, с обзиром на планирани
термин такмичења који директно претходи Републичком такмичењу у дисциплини
флауте 2019. године, које се традиционално реализује у Свечаној сали наше школе.
 29.04.2018. – III Oтворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“ –
Наступило је укупно 44 такмичара из 9 школа. Нашу школу је представљало 18
ученика, који су освојили 11 I награда, 7 II награда и 1 III награду. У поређењу са
претходном годином, одзив ученика из других школа је виши, што видимо као
успех. У будућности планирамо наставак рада на популаризацији овог такмичења.
2. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Квалитет припремне наставе најбоље се може испратити кроз учешће Хорића, под
вођством наставнице Јелене Ристић Јоцић, у различитим манифестацијама. Хорић
углавном наступа заједно са ученицима првог и другог разреда из класа проф. Јелене
Ристић Јоцић и проф. Милице Радојевић, уз пратњу гудачког ансамбла проф. Мирослава
Босанца, а понекад имају наступе и заједно са Хором школе.
У току школске 2017/18 године остварен је већи број наступа у односу на претходну
школску годину:
 16.10.2017. – „Дан општине Звездара“ у УК „Вук“;
 16.10.2017. – „Момини дани“ у библиотеци „Мома Динић“ у Миријеву;
 24.10.2017. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Маштарије“;
 15.11.2017. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Драгуљче“;
 06.12.2017. – Манифестација „Трг бајки“, у организацији УК „Вук“;
 09.12.2017. – Манифестација „Саборовање у Ђорђевићу“;
 22.12.2017. – „У сусрет Новој години“ – Концерт стручног већа дувача и ТО;
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 28.12.2017. – „У сусрет Новој години“ – Концерт стручног већа гудача;
 22.01.2018. – „У сусрет полетарцима“ – Отворена врата за вртић „Киндергарден“;
 26.01.2018. – „Светосавска академија“;
 28.03.2018. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Наша бајка“;
 24.05.2018. – „У сусрет Дану школе“ – Концерт стручног већа клавира, дувача и ТО;
 25.05.2018. – „У сусрет Дану школе“ – Концерт стручног већа гудача.
Коначни исход на који смо посебно поносни је велики број уписаних кандидата из
припремног разреда у први разред наше музичке школе.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 4. ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ УЧЕНИКА И
РОДИТЕЉА
Поред континуиране комуникације са родитељима кроз организацију родитељских
састанака и истицање важних информација на огласним таблама, радимо и на редовном
ажурирању података на школском сајту. Током децембра 2017. и јануара 2018. извршено
је потпуно преуређење школског сајта, тако да су информације сада сортиране не много
прегледнији начин, а дизајн самог сајта је и визуелно лепши. Администрирање сајта
поверено је фирми „Плетисанак“, а помоћник у администрацији је психолог школе,
Теодора Ђокић, која припрема и прослеђује вести, фото и видео материјале.
Осим школског сајта, током школске 2017/18 године наставили смо да интензивирамо и
комуникацију путем друштвених мрежа – Фејсбук страницу наше школе у овом моменту
прати 376 особа, а страница је изузетно ажурна и покрива све информације из школског
живота, укључујући вести о освојеним наградама наших ученика, фотографије и видео
материјале са најзначајнијих наступа итд. Снимци и фотографије са наступа ученика
наилазе на изузетно лепе реакције међу ученицима и родитељима. Поред тога, ажурно се
одговара и на питања која пристижу у оквиру порука на Фејсбук страници.
Администрацијом Фејсбук странице и Јутјуб канала школе такође се бави психолог
школе.
Кроз манифестацију „Саборовање у Ђорђевићу“, која је ове школске године реализована
по други пут, настављамо да поспешујемо комуникацију и интензивирамо сарадњу са
родитељима наших ученика, како би сви актери школског живота добили прилику да дају
свој допринос квалитету рада школе. Пројекат је веома лепо прихваћен од стране свих
учесника и посетилаца и полако постаје један од заштитних знакова наше школе.
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