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УВОД 

 

Школски развојни план ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд донесен је 14.09.2020. 

године, са периодом важења од пет година. У плану је садржано пет основних развојних 

циљева којима тежимо као школа: 

 

1. Унапређење професионализације наставника 

2. Подизање нивоа функционалности школског простора и опреме 

3. Побољшање стандарда у оквиру кључне области Настава и учење 

4. Побољшање информисаности ученика и родитеља 

5. Проширење школе 

 

У наставку текста приказане су активности наше школе у току протекле школске 

2021/2022 године, којима смо унапређивали различите аспекте у оквиру развојних циљева. 

 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ 

НАСТАВНИКА 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА НАСТАВНИКЕ 

 

Са циљем повећања професионалних компетенција наставника, током ове школске године 

смо у просторијама наше школе организовали 2 неакредитована облика стручног 

усавршавања у којима су запослени узели учешће: 

 

¶ ʄʘʿʩʪʦʨʩʢʠ ʢʫʨʩ ñʀʥʪʝʨʧʨʝʪʘʪʠʚʥʘ ʩʚʦʿʩʪʚʝʥʦʩʪ ʫ ʩʦʣʠʩʪʠʯʢʦʤ ʠ ʢʘʤʝʨʥʦʤ 

ʤʫʟʠʮʠʨʘˁʫò ï ʧʨʝʜʘʚʘʯ: ʧʨʦʬ. ʇʝʜʨʦ ɸʥʜʨʘʜʝ ï ʚʠʦʣʠʥʘ (ɹʝʣʛʠʿʘ, ʅʝʤʘʯʢʘ) ï 

01.12.2021. ʛʦʜʠʥʝ ï ʥʝʘʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʠ ʩʝʤʠʥʘʨ, 8 ʙʦʜʦʚʘ ï 9 ʫʯʝʩʥʠʢʘ. 

¶ ʉʪʨʫʯʥʠ ʩʢʫʧ ñɼʘʥ ʠʩʪʦʨʠʿʩʢʝ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʿʝ ʙʘʨʦʢʥʝ ʠ ʨʘʥʝ ʤʫʟʠʢʝò ï ʧʨʝʜʘʚʘʯʠ 

ɹʝʦʛʨʘʜʩʢʝ ʙʘʨʦʢʥʝ ʘʢʘʜʝʤʠʿʝ ï 24.03.2022. ʛʦʜʠʥʝ ï ʥʝʘʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʠ ʩʪʨʫʯʥʠ ʩʢʫʧ 

ï 2 ʙʦʜʘ ï 43 ʫʯʝʩʥʠʢʘ. 
 

Осим наведеног, реализована су и додатна три семинара у организацији ЗМБШС, у Книћу 

током октобра 2021. године, за руководиоце стручних већа, актива и тимова и наставнике 

чији су ученици током претходне школске године првонаграђени на РТ и ЗМБШС. Поред 

семинара који смо организовали за већину наших наставника, подстицали смо их да 

посећују и друге семинаре, самостално или у мањим групама. У складу са тим, на нивоу 

школе смо, у школској 2021/2022. години остварили укупно 1662 часа стручног 

усавршавања ван установе (1462 часа акредитованих и 200 часова неакредитованих 

облика ССУ). 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 2. – ПОДИЋИ НИВО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ 

ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 
 

1. АДАПТАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И НАБАВКА ОПРЕМЕ 
 

Током школске 2021/2022. године од средстава добијених од ГО Звездара 

реализована је инсталација видео-надзора у износу од 612.496,80 динара, те замена 

комплетног лима на крову у износу од 1.983.000,00 динара. Од средстава добијених од 

Градског секретаријата за образовање набављено је 5 лаптопова за потребе наставе и 

администрације у матичној школи, у износу од од 494.520,00 динара. Крајем августа од 

МПНТР су добијена 2 десктоп рачунара за потребе школске нототеке и новог ИО у Малом 

Мокром Лугу. 
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2. УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА 

 

Поводом уређења школског дворишта са циљем креирања функционалног простора за 

активности на отвореном, током протекле школске године су предузети следећи кораци: 

¶ Набављено додатно цвеће у висећим саксијама које је оплеменило простор 

¶ Замењена је плоча на столу за седење, чиме је враћена његова пуна функција 

Навадене активности дорпинеле су уређенијем изгледу дворишта, за које се надамо да ће у 

наредном периоду постати значајно место за реализацију различитих ваннаставних 

активности. 

 

3. НАБАВКА ОДРЖАВАЊЕ И РЕПАРАЦИЈА ИНСТРУМЕНАТА 

 

Током школске 2021/2022. године од средстава добијених од ГО Звездара 

реализоване су репарације два полуконцертна клавира (учионице бр. 6 и 8) у износу од 

993.000,00 динара. Од средстава „Ученичког фонда“ и донација родитеља реализована је 

набавка полуконцертног клавира у износу од 1.770.000,00 динара, а од средстава 

добијених од Градског секретаријата за образовање набављен је још један полуконцертни 

клавир у износу 1.975.350,00 динара. Два пута годишње се ради редовно штимовање свих 

клавира, а хармоника једанпут. 

 

 

 

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 2021/2022. године, с обзиром на ограничавајуће околности услед и даље 

нестабилне епидемиолошке ситуације, као школа смо се трудили да наставимо 

организовање ове врсте активности у што већој мери. Сви наши стални пројекти и 

сарадње које смо били у прилици да реализујемо остварени су уз придржавање 

епидемиолошких мера. Осим тога, наши ученици су током протекле школске године узели 

учешће у многобројним такмичењима (подаци о датумима реализације пројеката и 

сарадњи, као и о учешћу ученика и наставника могу се пронаћи у извештајима Стручних 

већа, у оквиру Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 2021/2022. 

годину). Путем електронске евиденције праћења учешћа ученика у пројектима, утврђено 

да је током протекле школске године 31.3% ученика имало најмање један јавни наступ у 

оквиру различитих школских пројеката. Сматрамо да је то задовољавајући податак, 

имајући у виду да део пројеката током протекле школске године није реализован услед и 

даље нестабилне епидемиолошке ситуације. 
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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 2021/22. године у оквиру серијала, с обзиром на и 

даље нестабилну епидемиолошку ситуацију, нажалост није одржан ниједан концерт. 

 

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 2021/22. 

године, с обзиром на и даље нестабилну епидемиолошку ситуацију нисмо били у прилици 

да реализујемо уобичајене концерте/радионице. Надамо се да ће већ наредне школске 

године бити простора за наставак овог пројекта. 

 

У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА 

 

 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 са поносом излажемо у ходнику наше школе и на нашој Фејсбук 

страници. У току школске 2021/22. године, с обзиром на и даље нестабилну 

епидемиолошку ситуацију нисмо били у прилици да реализујемо уобичајене 

концерте/радионице. Надамо се да ће већ наредне школске године бити простора за 

наставак овог пројекта. 

 

МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ 

 

После годину дана паузе, ове године је поново одржана традиционална радионица за 

малишане из млађих разреда ОШ и предшколских установа у оквиру „Дечје недеље“ – 

06.10.2021. године. Дугогодишњи координатор ове манифестације је колегиница Радмила 

Кнежевић, а овогодишња тема радионице било је одрастање Владимира Р. Ђорђевића, у 

складу са темом Дечје недеље „Дете је дете, да га волите и разумете“. 

 

ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ 
 

«ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ» је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу 

наше школе са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд. 
 

У току школске 2021/22. године у оквиру пројекта одржано је 8 концерата: 
 

¶ 15.12.2021. – Заједнички концерт ученика гудачких инструмената у сали матичне 
школе 

¶ 28.12.2021. – Заједнички концерт ученика виолине и клавира у ИО Миријево – 
учествовали су ученици виолине из класе Љ. Анакиев Грујић из МШ „Јосиф 

Маринковић“ и ученици клавира из класе Н. Симоновића из наше школе 
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¶ 08.03.2022. – Заједнички концерт ученика клавира у сали матичне школе – 

учествовали су ученици из класе Ј. Марковић Симоновић из МШ „Јосиф 

Маринковић“ и ученици из класе С. Врањеш из наше школе 

¶ 31.03.2022. – Концерт ученика виолине и клавира из МШ „Јосиф Маринковић“ у ИО 
Миријево 

¶ 15.04.2022. – Заједнички концерт ученика клавира и контрабаса у ИО Миријево – 
нашу школу представљали су ученици контрабаса из класе М. Ранчић и клавира из 

класе Н. Симоновића 

¶ 20.04.2022. – Заједнички концерт ученика гудачких инструмената у сали МШ „Јосиф 

Маринковић“ 

¶ 17.05.2022. – Концерт ученика МШ „Јосиф Маринковић“ у ИО Миријево, поводом 
обележавања Дана школе МШ „Јосиф Маринковић“ 

¶ 01.06.2022. – Концерт ученика виолине из МШ „Јосиф Маринковић“ из класе С. 
Димитријевић у ИО Миријево 

 

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 „Др Војислав 

Вучковић” Београд, МШ “Филип Вишњић“ Шид, МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, МШ 

„Михаило Вукдраговић“ Шабац, МШ „Јован Бандур“ Панчево, МШ „Мокрањац“ Београд, 

ШЗМТ Ћуприја, МШ „Војислав Лале Стефановић“ Ужице, MШ „Ватрослав Лисински“ 

Београд, МШ „Станковић“ Београд, МШ „Јосип Славенски“ Београд, ОМШ „Стеван 

Христић“ Младеновац, МШ „Даворин Јенко“ Београд... 
 

У току школске 2021/22 године у оквиру пројекта реализовано је 11 концерата: 
 

• 30.10.2021. – Заједнички концерт ученика флауте из класе А. Буркерта са МШ 

„Коста Манојловић“ Земун 

• 26.12.2021. – Заједнички концерт ученика дувачких инструмената са МШ 
„Ватрослав Лисински“ и МШ „Јован Бандур“ Панчево 

• 21.02.2022. – Концерт камерних ансамбала из МШ „Јосип Славенски“ Београд 

• 25.02.2022. – Заједнички концерт ученика дувачких инструмената са МШ 
"Мокрањац" и ОМШ "Петар Коњовић" Београд 

• 10.03.2022. – Концерт ученика виолине из ШЗМТ Ћуприја 

• 16.03.2022. – Заједнички концерт ученика обое са МШ „Ватрослав Лисински“ 

• 18.03.2022. – Концерт ученика клавира из МШ „Јосип Славенски“ Београд 

• 05.04.2022. – Заједнички концерт ученика дувачких инструмената са МШ 
„Ватрослав Лисински“ и МШ „Јован Бандур“ Панчево 

• 09.05.2022. – Концерт бившег ученика Душана Законовића (виолончело) који је 

ове школске године завршио IV разред СМШ у МШ „Мокрањац“, гост: 

Александар Пејовић (хармоника), такође бивши ученик 

• 06.06.2022. – Концерт ученика виолончела из МШ „Јосип Славенски“ Београд 

• 23.06.2022. – Концерт бившег ученика Александра Пејовића (хармоника) који је 
ове школске године завршио IV разред СМШ у МШ „Ватрослав Лисински“) 

 

У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ 
 

Највреднији и најуспешнији ученици ове године су поново добили прилику да покажу 

резултате свог уложеног труда у оквиру пет традиционалних новогодишњих концерата: 
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¶ 20.12.2021. – Концерт ученика хармонике, гитаре и соло певања 

¶ 21.12.2021. – Концерт ученика дувачких инструмената 

¶ 23.12.2021. – Концерт ученика клавира 

¶ 27.12.2021. – Концерт ученика ИО Миријево 

¶ 29.12.2021. – Концерт ученика гудачких инструмената 
 

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА 
 

Школска слава је традиционално обележена свечаном академијом у сали школе: 
  

• 26.01.2022. – Резање славског колача уприличено је у најужем кругу с обзиром на и 
даље нестабилну епидемиолошку ситуацију. Обележавање школске славе 

употпунио је камерни гудачки оркестар, који је том приликом извео Химну Светом 

Сави и сплет народних песама. Домаћин славе Јелена Рајић уручила је Сребрњак 

најуспешнијем ученику за претходну школску годину, Кристини Ђорђевић, VI 

разред виолине, класа: М. Босанац.  

 

У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ 
 

Традиционални циклус концерата ученика ове године је обухватио пет концерта, а 

наступили су ученици свих стручних већа. На шестом, завршном концерту наступили су 

првонаграђени ученици на овогодишњем Републичком такмичењу и Фестивалу. 

¶ 23.05.2022. – Концерт ученика гитаре и соло певања 

¶ 24.05.2022. – Концерт ученика дувачких инструмената 

¶ 26.05.2022. – Концерт ученика клавира 

¶ 30.05.2022. – Концерт ученика хармонике и ТО 

¶ 31.05.2022. – Концерт ученика гудачких инструмената 

¶ 01.06.2022. – Завршни концерт обележили су наступи првонаграђених ученика са 
овогодишњег 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 поклони. Похвала 

„Ученик генерације“ ове школске године додељена је Маши Вуковић, ученици 

обое из класе Е. Гњатовић. Маша ће музичко школовање наставити у МШ 

„Мокрањац“ Београд. 

 

ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА 

Пројекат «ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА»  настао је као потреба да се код ученика пробуди и 

развија креативност кроз разне уметничке делатности. Аутор пројекта је Јелена Рајић, 

проф. виолине. У оквиру овог пројекта до сада су одржани концерти „Музика и маска“, 

„Филмска музика“, „Музика у народном стваралаштву“, „Српска соло песма“, „Вече 

домаћих аутора“ и „У ритму музике за плес“. Током школске 2021/2022. године, с обзиром 

на и даље нестабилну епидемиолошку ситуацију, у оквиру овог пројекта нажалост није 

одржан ниједан концерт. 

 

РАДОСТ ДАРИВАЊА 
 

Као школа 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.). 
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Наше хуманитарне активности обједињене су у оквиру пројекта «РАДОСТ 

ДАРИВАЊА», чију централну тачку представља хуманитарна манифестација 

«САБОРОВАЊЕ У ЂОРЂЕВИЋУ», која је настала на иницијативу Савета родитеља 

наше школе. Она обухвата низ разноврсних активности забавног, али истовремено и 

едукативног карактера (концерти ученика, етно радионица, сликарски атеље, карикатуре, 

рукотворине, слаткиши, итд.). Манифестација се реализује 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. Нажалост, с обзиром на и даље 

нестабилну епидемиолошку протекле јесени манифестација није реализована, али надамо 

се што скоријем повратку овог пројекта. 

 

БЕЗ ДЛАКЕ НА УВЕТУ 

Пројекат симболичног шаљивог назива «БЕЗ ДЛАКЕ НА УВЕТУ» усмерен је на 

упознавање ученика са основама музичке критике кроз активно слушање и анализирање 

различитих концерата. Пројекат је настао на иницијативу наставница гитаре – Милане 

Бенедек и Јелене Милојевић. У току протекле школске године у оквиру пројекта је 

реализован један концерт: 

 

¶ 13.12.2021. – Концерт Београдског квартета харфи коме су присуствовали ученици 

гитаре из наше школе уз задатак активног слушања и писања музичке критике. 

 

ПРВИ КОРАЦИ НА КОНЦЕРТНОМ ПОДИЈУМУ 

Упркос и даље нестабилној епидемиолошкој ситуацији, у прилици смо да се и ове 

школске године похвалимо једним новим пројектом. Пројекат «ПРВИ КОРАЦИ НА 

КОНЦЕРТНОМ ПОДИЈУМУ» има за циљ да најмлађе ученике наше школе (припремни 

и први разред) уведе у свет јавних наступа, чинећи да се слободно осећају на сцени у 

друштву својих вршњака.  Пројекат је настао на иницијативу наставника виолине 

Мирослава Босанца. У току протекле школске године у оквиру пројекта је реализован 

први концерт: 

 

¶ 16.12.2021. – Концерт најмлађих ученика и хорића припремног разреда 
 

 

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: 

 

¶ 14.10.2021. – Додела новчаних награда награђеним ученицима на РТ и ФМБШС 

2021. поводом прославе Дана ГО Звездара 

¶ 16.10.2021. – Прослава Дана ГО Звездара – наступ ученика гитаре и хора са 
дригентом Ј. Терзић 
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¶ 29.11.2021. – Отварање изложбе под називом „Када је свет стао, оне нису“ у 

Библиотеци „Бранко Миљковић“, у оквиру кампање ГО Звездара „16 дана 

активизма против насиља над женама“ – наступ 2 ученика 

¶ 29.03.2022. – "Дан здравих навика" у организацији ГО Звездара, наступ гудачког 
оркестра на платоу испред ГО Звездара 

¶ 21.04.2022. – Ускршњи концерт за предшколце у ОШ „Змај Јова Јовановић“ – наступ 
3 ученика 

¶ 03.06.2022. – Београдски туристички фестивал - наступ гудачког оркестра 

¶ 05.07.2022. – Додела новчаних награда ученицима генерације у ГО Звездара – 
награду примила наша ученица генерације за школску 2021/2022. годину – Маша 

Вуковић, обоа, класа: Е. Гњатовић, а у оквиру пријема наступио наставник флауте 

Милош Микетић 

 
 

САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 
 

Током школске 2021/22. године наша сарадња са удружењима и установама културе 

кренула је да враћа свој уобичајени интензитет, који је током претходне две школске 

године био смањен из епидемиолошких разлога: 
 

Сарадња са организацијом „Пријатељи деце Звездаре“: 

¶ 06.10.2022. – Zoom радионица „Музички загрљај“ 

¶ ɼɽʄʋʉ – општинско такмичење за најраспеваније одељење, општинско такмичење 
соло певача и малих вокалних састава (жири: К. Врачар, Р. Кнежевић) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

¶ 27.09.2021. – Отварање манифестације „Дани сениора“ у организацији Волонтерског 

сервиса Звездаре – наступ трија флаута, класа: А. Буркерт на платоу испред ГО 

Звездара 

¶ 30.09.2021. – Читање цитата из књиге „Старење без аутоцензуре“ у оквиру 
манифестације „Дани сениора“ у организацији Волонтерског сервиса Звездаре – 

наступ трија флаута, класа: А. Буркерт на сцени „Култ“ 

¶ 29.01.2022. – „Магија музике“ – Гала концерт Дечје филхармоније у Комбанк 
дворани, као чланови оркестра наступиле Даница Вукелић, VI р. виолине, класа: Ј. 

Гацин и Кристина Ђорђевић, VI р. виолине класа: М. Босанац 

¶ 17.03.2022. – Пројекат „Музика у музеју“ – Концерт МШ „Јосиф Маринковић“ 
Београд у Педгошком музеју, наступио је као гост наш ученик Павле Јанковић, II. р 

контрабаса, класа: М. Ранчић 

¶ 24.03.2022. – Стручни скуп „Дан историјске интерпретације барокне и ране музике“, 

са предавачима Београдске барокне академије, у сарадњи са Асоцијацијом 

флаутиста Србије „Миодраг Азањац“ 

¶ 26.03.2022. – 1. Конференција Балканске асоцијације медицинских сестара у 
Скупштини Града Београда, наступили су Трио „Ђорђевић“ и хор. 

¶ 26.03.2022. – Концерт поводом јубилеја Хора Дечјег културног центра „10 
композитора за 10 свећица“, наша ученица Кристина Ђорђевић, имала је улогу 

концертмајстора оркестра 
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САРАДЊА СА ЗМБШС 

У оквиру сарадње за Заједницом музичких и балетских школа Србије током школске 

2021/2022. године услед и даље нестабилне епидемиолошке ситуације реализован је само 

један наступ наших ученика у оквиру концерата Секција београдских музичких школа: 

¶ 30.11.2021. – ʂʦʥʮʝʨʪ ʩʝʢʮʠʿʝ ʙʝʦʛʨʘʜʩʢʠʭ ʢʦʥʪʨʘʙʘʩʠʩʪʘ у ʄʐ Ăʄʦʢʨʘˁʘʮñ – 

наступили Павле Јанковић и Андреј Лончар, II разред, класа: М. Ранчић 

¶ 25.03.2022. – Директор, Катарина Врачар, у оквиру скупштине ЗМБШС, примила 
Годишњу награду ЗМБШС за вишегодишње свестрано деловање у образовању 

младих талената и за несебичну љубав, пожтрвовање, пријатељство и знање, 

уложено у одрастање уметника. 

 

САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

У оквиру сарадње са високошколским установама, на основу протокола о сарадњи са 

Катедром за гудачке инструменте ФМУ Београд, у току школске 2021/2022. године у сали 

наше школе одржавани су концерти студената, а наш ученик контрабаса наступио је на 

Басоманија фестивалу: 

¶ 12.12.2021. – Јубиларни 30. Басоманија фестивал – Концерт ђака и студената на 
ФМУ Београд, наступио Павле Јанковић, II р. контрабаса, класа: М. Ранчић 

¶ 28.05.2022. и 11.06.2022. – Концерт студената виолончела проф. Сандре Белић 

¶ 25. ʠ 26.06.2022. – Концерт студената виолончела проф. Драгана Ђорђевића и 

квартета „Рубикон“ 

 

САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

Током школске 2021/22. године, упркос и даље нестабилној епидимиолошкој ситуацији, 

успели смо да остваримо планирану сарадњу са иностраним институцијама и 

појединцима: 

 

¶ 26-28.09.2021. ï Наша школа била је један од домаћина манифестације Ăʏʝʣʦ ʬʝʩʪñ, 
где смо угостили ʧʨʦʬ. ɼʝʥʠʩʘ ʉʝʚʝʨʠʥʘ (ʐʚʘʿʮʘʨʩʢʘ) који је одржао мајсторски 

курс у нашој школи – учествовала једна наша ученица 

¶ 01.12.2012. ï ʄʘʿʩʪʦʨʩʢʠ ʢʫʨʩ ʧʨʦʬ. ʇʝʜʨʘ ɸʥʜʨʘʜʝ – виолина (Белгија, Немачка) са 

темом ñʀʥʪʝʨʧʨʝʪʘʪʠʚʥʘ ʩʚʦʿʩʪʚʝʥʦʩʪ ʫ ʩʦʣʠʩʪʠʯʢʦʤ ʠ ʢʘʤʝʨʥʦʤ ʤʫʟʠʮʠʨʘˁʫò 

у сарадњи са ESTA ʫʜʨʫʞʝˁʝʤ ʛʫʜʘʯʢʠʭ ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʉʨʙʠʿʝ 

¶ 26.06.-02.07.2022. ï ʄʘʿʩʪʦʨʩʢʠ ʢʫʨʩ ʬʣʘʫʪʝ ʧʨʦʬ. ʄʘʪʝʿʘ ɿʫʧʘʥʘ, редовног 
професора Музичке академије у Љубљани (Словенија), у сарадњи са ɸʩʦʮʠʿʘʮʠʿʦʤ 

ʬʣʘʫʪʠʩʪʘ ʉʨʙʠʿʝ Ăʄʠʦʜʨʘʛ ɸʟʘˁʘʮñ – учешће двоје наших ученика 
 

ЗИМСКЕ ШКОЛЕ 

Током школске 2021/22. године у просторијама школе реализоване су две зимске школе: 

 

¶ 10-21.01.2022. – Зимска школа камерног гудачког оркстра 

¶ 14-22.01.2022. – Зимска школа флауте А. Буркерта 

¶ 18-29.08.2022. – Летња школа флауте А. Буркерта у Рачи 
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ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТАКМИЧЕЊА ВАН ШКОЛЕ 

Ученици наше школе су и ове школске године на различитим такмичењима освојили 

бројне награде – сакупили смо укупно 91 признање – 4 Лауреата, 60 I награда, 24 II 

награде, 2 III награде и 1 похвалу. 

 

ʇʈɽɻʃɽɼ ʆʉɺʆɱɽʅʀʍ ʅɸɻʈɸɼɸ ʋʏɽʅʀʂɸ ʅɸ ʊɸʂʄʀʏɽɳʀʄɸ 

ʊʆʂʆʄ ʐʂʆʃʉʂɽ 2021/2022. ɻʆɼʀʅɽ, ʇʆ ʀʅʉʊʈʋʄɽʅʊʀʄɸ ʀ ʂʃɸʉɸʄɸ 

 

Лауреат I  II  III  Похвала УКУПНО 

УКУПНО ЗА ШКОЛУ 4 60 24 2 1 91 

КЛАВИР 1 17 10 2 1 31 

Врањеш  3 1   4 

Љуба  3 3 1  7 

Марјановић 1 2 1   4 

Милојковић  3    3 

Миодраг  1 2   3 

Плазинић Љ.  3    3 

Поповић П.    1 1 2 

Трбојевић  1 1   2 

Хоџић  1 2   3 

ГУДАЧИ 1 1    2 

Вукотић  1    1 

Ранчић 1     1 

ДУВАЧИ 2 26 10   38 

Вујновић  1 1   2 

Буркерт 2 22 8   32 

Гњатовић Е.  2    2 

Дајић  1 1   2 

ХАРМОНИКА  8 1   9 

Павловић  8 1   9 

ГИТАРА  3 2   5 

Бенедек  1    1 

Милојевић   2   2 

Ивановски  2    2 

СОЛФЕЂО  2    2 

Лазаревић А.  2    2 

КАМЕРНА МУЗИКА  3 1   4 

Милојевић  3    3 

Босанац   1   1 

Гацин   1   1 

Миодраг   1   1 
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ʈɽʇʋɹʃʀʏʂʆ ʊɸʂʄʀʏɽɳɽ ʋʏɽʅʀʂɸ 
ʄʋɿʀʏʂʀʍ ʀ ɹɸʃɽʊʉʂʀʍ ʐʂʆʃɸ ʉʈɹʀɱɽ 2022. 

 
На РТ 2022. наступило је 18 ученика, а школа је заузела  високо 3. место међу ОМШ 

у Србији, по рангу квалитета награда. 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

/ НАЗИВ АНСАМБЛА 
ИНСТРУМЕНТ КЛАСА НАГРАДА БОДОВИ 

МИХАЈЛО ЈОВИЋ флаута Александар Буркерт Лауреат 99.40 

  ЂОРЂЕ ТАДИЋ клавир Биљана Марјановић I-2 100.00 

МИХАЈЛО СОЛДАТ обоа Емоке Гњатовић I-3 95.00 

МАША ВУКОВИЋ обоа Емоке Гњатовић I-4 95.00 

ЛЕНКА ОРШОЛИЋ флаута Александар Буркерт I-5 97.20 

УНА ЦИЦВАРИЋ флаута Александар Буркерт I-6 95.40 

МИХАИЛО МАРКОВИЋ труба Вук Дајић I-6 95.00 

ИЛИЈА ПАУНОВИЋ клавир Иван Љуба I-9 95.00 

МАША ОРШОЛИЋ флаута Александар Буркерт I-10 95.20 

ЛЕНА ЏОДИЋ флаута Александар Буркерт I-12 95.00 

ИРИНА ЦВЕТКОВ клавир Борко Милојковић I-17 95.00 

АЛЕКСАНДАР МАТЕЈ СИМИЋ клавир Љубинка Плазинић I-19 95.00 

  ДУШАН ЂУРАЂ ЋУШИЋ клавир Биљана Марјановић II-2 94.00 

ПАВЛЕ ТАДИЋ клавир Наталија Трбојевић II-3 94.00 

ТОДОР АНИЧИЋ клавир Сара Врањеш II-6 93.00 

ИВАНА ЋИРИЋ флаута Јелена Вујновић II-8 93.00 

АНЂЕЛКА ГОБЕЉИЋ флаута Александар Буркерт II-17 89.40 

МИЛА СТАРОВИЋ клавир Персида Поповић Похвала 73.00 

 
65. ʌɽʉʊʀɺɸʃ ʄʋɿʀʏʂʀʍ ʀ ɹɸʃɽʊʉʂʀʍ ʐʂʆʃɸ ʉʈɹʀɱɽ ʋ ʅʀʐʋ 

 
На 65. ФМБШС у Нишу, наша екипа солиста освојила је три прве и једну другу 

награду, док је камерни ансамбл освојио прву награду. Екипа солиста је укупно у 

просеку имала 94.08 поена, што нам је донело I награду, док је школа у целини у 

просеку имала 92.13 поена, што нам је такође донело I награду и 22. место у 

рангу свих музичких школа учесница. 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

/ НАЗИВ АНСАМБЛА 
ИНСТРУМЕНТ КЛАСА НАГРАДА БОДОВИ 

УНА ЦИЦВАРИЋ флаута Александар Буркерт I 97.83 

ЕМИЛИЈА ВИДИЦКИ виола Јелена Вукотић I 95.50 

ТОДОР АНИЧИЋ клавир Сара Врањеш I 94.17 

МИХАИЛО МАРКОВИЋ труба Вук Дајић II 88.83 

ДУО „NO HERMANOS“ 

Александар Николић 

Петар Николић 

 

гитара 

гитара 

Јелена Милојевић I 90.17 
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛИ 

Са великим задовољством ове школске године смо наставили са организацијом наших 

такмичења: 

• 22. ʠ 23.03.2022. – III Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“ 

– На овогодишњем такмичењу наступило је укупно 35 камерних ансамбала, из 12 

музичких школа и 2 факултета. Нашу школу је представљало 2 ансамбала: Дуо „No 

Hermanos“ – I награда и Трио „Ђорђевић“ – II награда  

• 24-27.03.2022. – III Међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ – На 

такмичењу је наступило укупно 103 кандидата из 27 музичких школа и 2 факултета, а 

заступљени су били такмичари из 6 земаља (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска, Словенија и Северна Македонија). Нашу школу представљало је 7 

такмичара, који су остварили одличне резултате, освојивши 6 првих и 1 другу награду. 
 

2. КОРЕЛАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ СОЛФЕЂА 
 

Плакати са шематским приказима градива из солфеђа који су истакнути у свим 

учионицама за индивидуалну и групну наставу током претходне школске године, по 

мишљењу наставника, показали су се корисним у настави, у смислу да имају позитиван 

утицај на разумевање значаја градива из солфеђа међу ученицима и подстичу употребу 

знања из солфеђа у оквиру наставе главног предмета.  
 

 

3. КАМЕРНА МУЗИКА – РАД НА ПОВЕЋАЊУ УКЉУЧЕНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Током школске 2021/22. године у оквиру 12 камерних састава наступе на концертима и 

такмичењима је остварило 32 ученика, односно 6.4% од укупног броја наших ученика, 

што представља повећање у односу на претходну школску годину. Камерни састави су на 

различитим такмичењима освојили укупно 4 награде – 3 I награде и 1 II награду, од чега 

се као најзначајнија истиче I награда дуа гитара „No Hermanos“ на 65. Фестивалу 

музичких и балетских школа Србије у Нишу. 

Оно што остаје као задатак јесте што уједначеније укључивање свих одсека у групно 

музицирање. Током школске 2021/22. године, поред наставка проба оркестра гитара, који 

је формиран претходне школске године, ваља истаћи да су врло интензивне биле и пробе 

гудачког оркестра. Гудачки оркестар је током зимског распуста реализовао зимску школу, 

а број њихових наступа, како у оквиру школских пројеката, тако и у оквиру сарадње са 

локалном заједницом значајно је повећан. Надамо се да ће са таквом праксом бити 

настављено и убудуће. 
 

4. ПОСЕЋИВАЊЕ КОНЦЕРАТА ВАН ШКОЛЕ 
 

Протекла школска година, услед и даље нестабилне епидемиолошке ситуације, нажалост 

није била прави моменат за реализацију овог задатка, али чим се створе услови свакако 

ћемо омогућити неку посету такве врсте. 
 
 

5. ОНЛАЈН НАСТАВА КАО ДОДАТНИ ВИД МОТИВАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 
 

Током школске 2021/22. године настава у нашој школи већинским делом вратила у 

учионице, али онлајн материјали које смо креирали током периода ванредног стања 

показују се као одлично средство за додатну подршку ученицима у усвајању градива из 

солфеђа. Ученици који показују тешкоће у усвајању градива их посебно радо користе, а и 

и родитељи таквих ученика сматрају да су материјали те врсте од велике користи 

приликом вежбања код куће. У том смислу, ваљало би подстаћи наставнике да и убудуће 

креирају корисне онлајн материјале које бисмо пласирали на нашем сајту и YouTube 

каналу Школе. 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 4. ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ УЧЕНИКА И 

РОДИТЕЉА 

 

Током протекле школске године, захваљујући нешто повољнијим епидемиолошким 

условима, поновно је успостављена редовна комуникација са родитељима, кроз 

организацију родитељских састанака, истицање важних информација на огласним таблама 

и редовно ажурирање података на школском сајту. 

Осим школског сајта, током школске 2021/22. године наставили смо да интензивирамо и 

комуникацију путем друштвених мрежа – Фејсбук страницу наше школе у овом моменту 

прати 718 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 YouTube канала школе бави се психолог школе. 

Праћеност YouTube канала наставља да расте, па нас сада тамо прати 670 корисника, што 

нам пружа прилику да у будућности још лакше пласирамо различите садржаје. Instagram 

страницу школе већ неколико година води Наталија Трбојевић, руководилац стручног 

већа наставника клавира. Страница тренутно има 569 пратилаца, а сматрамо да на најбољи 

начин приказује дух наше школе, јер поред званичних информација садржи и објаве 

различитих слободних активности нашег колектива и ученика. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 5. ПРОШИРЕЊЕ ШКОЛЕ 

 

Проширење Школе представља наш дугорочни циљ, како бисмо што већем броју деце 

омогућили да остваре своје право на музичко образовање. Ове школске године на том 

пољу смо постигли огроман напредак, отварањем новог издвојеног одељења у оквиру ОШ 

„Драгојло Дудић“ у Малом Мокром Лугу, које ће започети са радом од септембра 2022. 

године у оквиру 4 нове класе – клавир, виолина, гитара и флаута. 

На територији Миријева и даље постоји велико интересовање за упис у нашу школу, али 

капацитети које поседујемо су нажалост ограничени. Надамо се да ће у што скоријој 

будућности бити прилике за проширење овог издвојеног одељења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




