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Србија на вези

Ученице одсека класичан балет са помоћником директора, Росом
Милић гостовале су 12.09. у емисији РТС-а Србија на вези. Повод за
гостовање је успех које су наше ученице оствариле на
међународном балетском такмичењу International Dance
Competition Hellas, одржаном у Атини од 01. до 06. јула 2018. За ово
такмичење ученице је припремала наставница Јелена Милановић
Ћирица. Освојиле су једну прву и три треће награде. У емисији
Србија на вези представиле су се нумером Варијација на музику
В.А. Моцарта. https://www.youtube.com/watch?v=eR8pDsy3vWc

https://www.youtube.com/watch?v=eR8pDsy3vWc


Студио знања

Ученици четвртог разреда одсека народна игра учествовали су 20.09. у
снимању емисије Студио знања, образовно – научног програма РТС-а .
Емисија чија је тема била народи и традиције, приказана је на другом
програму РТС-а 12.10. Ученике је припремала и водила наставница Софија
Ђоловић.

https://www.youtube.com/watch?v=A_HWeZQA8qY

https://www.youtube.com/watch?v=A_HWeZQA8qY


Да се Марта врати у 
школу

Ученице другог, трећег и четвртог разреда одсека класичан
балет учествовале 26. 09. на хуманитарном концерту у
Академији 28. Програм је организовала ОШ Радојка Лакић са
циљем да се прикупе новчана средства за њихову ученицу
Марту, којој је неопходно лечење у иностранству. Ученице је
припремила и водила наставница Јелена Милановић Ћирица.



Јесењи фестивал здравља -
Мисли раније, бирај здравије

Ученици сва три одсека средње школе 
учествовали су 04.10. на XVIII Јесењем 
фестивалу здравља који се одржао у 
Дому војске.

Овогодишњи Фестивал одржао се 
под слоганом Мисли раније, бирај 
здравије.



Награда Димитрије Парлић

Исидора Станишић, наставница 
савремене игре у нашој школи, 
овогодишња је добитница награде 
Димитрије Парлић за најбољу 
кореографију у сезони 2017/18. за 
представу Простор за револуцију, 
у продукцији Битеф театра. 

Награда Димитрије Парлић је 
најпрестижнија награда у области 
балетске уметности коју додељује 
УБУС уз подршку Министарства 
културе и информисања. 

У представи Простор за 
револуцији играју наставници и 
ученици наше школе: Ана 
Игњатовић Загорац, Тамара Пјевић, 
Јакша Филиповац.



Стручно усавршавање 

Наставници су искористили
прилику да обиђу Лепенски вир.

У организацији ЗМБШ од 20. до 24.10. десет наставника похађало је четири 
програма стручног усавршавања у Доњем Милановцу:
„Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата 
код ученика у музичкој (балетској) школи“;
„Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?“;
"Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања";
"Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења".



Друштво пчелара 

Свечана академија поводом прославе 120 година постојања
Друштва пчелара Београд одржана је 30.11. у Дому војске.
Свечаној академији присуствовали су представници наше
школе, а наступале су ученице трећег разреда одсека класичан
балет , које су извеле Пасторалу и Шпанску игру.



Угледни час – Жизела I чин
Наставница репертоара класичног балета, Косовка Драслар, припремила

је и реализовала угледни час у коме су учествовали ученици сва четири

разреда средње школе одсека класичан балет. Час је обухватио играчке и

глумачке деонице из првог чина балета Жизела.



Бал код кнеза Михаила

У организацији Музеја града Београда и удружења Едуарт 07.12. у
Конаку књегиње Љубице одржана је едукативна радионица за ученике
основних школа Београд – Михаилов град са циљем упознавања
ученика са друштвеним и културним животом у Београду у 19. веку.
Ученици трећег и четвртог разреда наше школе представили су
основцима игре које су се у то време играле на баловима. Извели су
Коло кнеза Михаила и Бечки валцер. Ученике су спремали и водили
наставници Дејан Бараћ и Стефан Милић.



Мали дневник РТС-а
Екипа емисије Мали дневник РТС-а снимала је прилоге 11.12. у одељењу

II3 oсновне школе на часу наставнице Иване Лалић. Поред снимања

прилога, водитељка Малог дневника је разговарала са ученицима.



Јубилеј Руског дома
Ученице четвртог разреда основне школе наступале су 14.12. у Руском
дому. Гала концерт под именом Једном у децембру посвећен је 85-
годишњици Руског дома. Концерт је пети пут по реду организовала
Београдска подружница професора руског језика при Славистичком
друштву Србије у сарадњи са Центром за науку и културу Руски дом.
Ученице су извеле истоимену нумеру у кореографији наставнице Иване
Лалић , која је припремала и водила ученице.



Зимски спавачи

Ученици одсека савремене игре учествовали су 25.12. у музичко
– плесном перформансу Зимски спавачи у Музеју Паје
Јовановића.

Перформанс је организовао Музеј града Београда и Културни
елемент.

Ученици су изводили плесне импровизације уз музику ансамбла
предвођеним виолинисткињом Ларисом Терешченко.



Крцко Орашчић
Ове године наша школа прославила је мали јубилеј – 20 година
извођења балетске представе Крцко Орашчић у кореографији
Владимира Логунова. Представа је одржана 26.12. у два термина на
сцени Камерне опере Мадленијанум . Учествовали су готово сви
ученици основне и велики број ученика средње школе сва три одсека.
Овогодишње извођење балетске представе Крцко Орашчић је, по
општем мишљењу, било једно од најуспешнијих до сада. Успех је
последица вишемесчних припрема и огромоног залагања наставника
и ученика, али и изузетне атмосфере која је владала међу децом и
иза сцене чији вам делић преносимо на фотографијама.





Нова година
Ученици и наставници одсека народна игра су се потрудили да нам свима

улепшају новогодишње празнике. Украсили су школу, направили прославу,

спремили и однели пакетиће за децу из Свратишта.



Светосавска академија

Ученице и ученици основне школе одсека народна игра средње
школе учествовали су на Светосавској академији одржаној на
великој сцени Народног позоришта у Београду. Светосавска
академија је ове године посвећена јубилеју 800 година
аутекефалности Српске православне црвке.



Светосавска приредба
У просторијама школе одржана је светосавска приредба. Програм,

осмишљен као разговор Светог Саве са својим потомцима, припремила је

наставница српског језика и књижевности Диана Кнежевић Петровић.

Састојао се из бројних рецитација, драмских сцен,а нараторских целина и

беседа, допуњених хором и играчким тачкама сва три одсека. Као и сваке

године наши ученици су учествовали и на светосавској приредби у

Трговачкој школи.



Изложба слика 
Милене Павловић Барили
Ученици првог разреда средње школе посетили су изложбу слика Милене
Павловић Барили у Кући Јеврема Грујића. Кроз изложбу је ученике
провела кустоскиња музеја која их је упознала са животом и радом наше
сликарке. Ученици су имали и прилику да се упознају са животом
грађанске породице у Београду између два светска рата.



Француски институт

Распуст
Док су ученици на распусту у нашој школи је радно. Поред седница,
састанака стручних већа, актива и тимова наши наставници су
похађали три семинара.

У Француском институту одржана је промоција књиге Одет Жоаје

Срећно доба – Делфинин дневник, у преводу Ангелине Мелеш. У

роману за децу описан је живот француске балерине током

школовања у Париској опери. Посебан печат промоцији дао је

наступ наших ученица четвртог разреда основне и првог и другог

разреда средње школе, које су публици покретом дочарале љубав

према класичном балету. Припремале су их и водиле наставнице

Косовка Драслар и Нина Чолановић.



Сајам средњих школа
У организацији Канцеларије за младе Градске општине Стари град у
свечаном холу одржан је 07.03. Сајам средњих школа. Нашу школу
представили су ученици сва четирир разреда средње школе.
Посетиоцима су поделили флајере и упознали их са могућностима и
предностима наставка школовања у Балетској школи Лујо Давичо.
Промоцију је, заједно са ученицима, организовала наставница Лидија
Палчић.



Мастер клас
Славни балетски играч Сергеј Полуњин гостовао је у Београду 7-9.03.
са представом Посвећење. У оквиру гостовања одржао је мастер клас
у великој сали Народног позоришта ученицима средње балетске
школе. Мастер класу присуствовали су ученици трећег и четвртог
разреда одсека класичан балет.



Пролећни фестивал здравља

Студио знања

Пролећни фестивал здравља, под слоганом Мисли здравије, бирај раније,

одржан је 27 – 28.03. У промоцији здравих стилова живота већ

традиционално учествује и наша школа. На Фестивалу су наступили

ученици и ученице сва три одсека.

Ученици сва три одсека , 

са наставницом Нином

Чолановић, гостовали су

на РТС-у у емисији Студио

знања. У емисији, 

посвећеној елементима у 

науци, уметности и 

различитим облицима

друштвеног живота, 

ученици наше школе су

представили гледаоцима

елементе класичног

балета, савремене и 

народне игре и упознали

их са пореклом елемената

различитих игара у 

народном игрању. 



Наступ на концерту
Балетске школе у Новом Саду

У новосадској Гимназији „Лаза Костић“ одржан је 07.05. концерт поводом

15 година од оснивања одсека народне игре Балетске школе Нови Сад. На 

концерту су , поред аснамбал Коло, наступали и ученици трећег и четвртог

разреда одсека народне игре наше школе. 



Годишњи концерт
одсека савремена игра

У суботу 11.05. пред пуном салом Битеф театра одржан је Годишњи
концерт одсека савремена игра. Ученице и ученици су на концерту
представили не само своја играчка већ и кореографска умећа. Концерт су
припремиле наставнице савремене игре : Исидора Станишић, Јелена
Кајго, Ана Игњатовић Загорац, Ивана Љујић Радивојевић и Тамара
Пјевић.



Фестивал балетских школе

И ове године наша школа била је домаћин Фестивала балетских
школа. Фестивал је одржан у Дечјем културном центру Београд
13.05. Ученици и ученице основних балетских школа: Лујо
Давичо, Димитрије Парлић из Панчева и Балетске школе из Новог
Сада представили су се као солисти, групе и ансамбли у
дисциплинама класичан балет и слободна форма. Балетска
школа Лујо Давичо освојила је 7 првих, две друге и 9 трећих
награда.



Годишњи концерт одсека
народна игра

Годишњи концерт одсека народна игра одржан је 13.05. у Дечјем
културном центру. Овогодишњи концерт посвећен је колеги и наставнику
народне игре Бори Талевском, који одлази у пензију. Ученици сва четири
разреда извели су одабране кореографије Боре Талевског. Концерт су
припремили и реализовали наставници: Бора Талевски, Стефан Милић,
Тамара Вукотић, Марко Кекини – народна игра, Смиљка Ђорђевић –
традиционално певање и Никола Дуцић, Александар Гавриловић и Милан
Качаревић, корепетитори.



Музеји за 10

Ученици другог разреда одсека народна игра посетили су 17.05. сталну
поставку Етнографског музеја у Београду. Посета је организована у оквиру
манифестације Музеји за 10. Ученике су водиле наставница Лидија Палчић
и Смиљка Ђорђевић.



Мастер клас

У сарадњи са Институтом за уметничку игру у нашој школи
19.05. одржао је мастер клас професор Бахрам Јудашев.



Манифестација
„Дани Патријарха Павла“ –
Светлост, Љубав, Живот
На основу архивских података утврђено је да је блаженопочивши
патријарх Павле под световним именом Гојко Стојчевић у статусу
ванредног ученика завршио више разреде VI гимназије у периоду 1938-
1942. Ова чињеница послужила је као основ о покретању манифестације
„Дани Патријарха Павла“ има шири друштвени значај због неговања
вредности дела и лика омиљеног у народу блаженопочившег патријарха
Павла. У оквиру манифестације Дани патријарха Павла 24.05. ученици
Балетске школе „Лујо Давичо“ одржали су концерт у Шестој гимназији.
Ученике је припремио и водио наставник Стефан Милић.



Одржани су годишњи испити
матурских одељења. 



Концерт за београдске 
средњошколце

У Дечјем културном центру Београда 01.06. одржан је концерт Балетске
школе Лујо Давичо. Концерт, намењен ученицима београдских средњих
школа, већ годинама уназад реализује се у сарадњи са Музичком
омладином. Наступали су ученици сва три одсека средње школе


