
 

 

Летопис Балетске школе ''Лујо Давичо'' 

за школску 2017/18 

 

 



Септембар  

Поред редовне наставе, ученици наше школе укључени су у велики број ваннаставних 

активности. Многобројни концерти, наступи, такмичења, гостовања, али и мастер класови, 

радионице, посете музејима , промотивне и хуманитарне активности, огледни/угледни и 

јавни часови саставни су део образовно васпитних активности наше школе.  

 

Промоцији Србије у Љубљани 

Туристичка организација Србије организовала је 18. и 19. септембра традиционално 

представљање Србије у Љубљани. У хотелу Слон у Љубљани у вечерњем програму 

наступали су ученици Балетске школе Лујо Давичо одсек народна игра 

 

Октобар  

Друштво  пчелара 

Ученици одсека народна игра и ове године су на позив Друштва пчелара Београд 

наступали на Ташмајдану 04.10. у оквиру Сајма пчеларства. 

 



Тропикаријум 

Ученици III-5  су 07.10.  са својом разредном  Софијом Ђоловић посетили Јавни акваријум и 

тропикаријум у Београду где су се дружили са егзотичним животињама.  

 

 

 
   

 

 

 

 

 



Дани Мине Вукомановић 

Ученице четвртог разреда одсека класичан балет наступале су 11.10.  у Библиотеци града 

Београда у оквиру манифестације Дани Мине Вукомановић Караџић. Ученице су извеле 

Менует , В.А. Моцарта у кореографији М. Петипа.  Припремала их је и водила наставница 

Роса Милић. 

 

Дани европске баштине 

 Ученици првог и четвртог разреда одсека класичан балет наступали су 14.10. у Позоришту 

лутака Пинокио у оквиру манифестације Дани европске баштине 2017 - наслеђе и 

природа.  Ученице су извеле кореографије Кадрил, Шакота и Менует. Припремале су их 

наставнице Роса Милић и Нина Чолановић.  

 



Дан ослобођења Београда 

Дан ослобођења Београда у другом светском рату обележен је у нашој школи на посебан 

начин. Ученици трећег и првог разреда средње школе присуствовале су огледном часу 

Београд, вечити град који су припремили и реализовали ученици другог разреда одсека 

народна игра: Дејан Милошев, Ивана Ненадић, Јована Поповић, Марија Шуменковић и 

Јована Кујунџић уз помоћ наставнице етнологије Лидије Палчић и глуме и вокала Наде 

Војиновић. Ученици су своје другове упознали са друштвеним животом у Београду у 

различитим историјским, друштвеним и културним периодима.  

 

 

 



Семинар 

У просторијама школе 28.10. одржан је 

семинар Школско законодавство основа 

развоја образовања и васпитања. 

Семинару је присуствовало 30 

наставника.  

 

 

Дечији бал 

  Ученици првог, другог и четвртог 

разреда одсека класичан балет 

учествовали су 28.10. на дечијем балу 

плесне школе Наталија и Ивица. Водила 

их је наставница Нина Чолановић 

 

 



Новембар 

 

Јесењи фестивал здравља 

Јесењи Фестивал здравља одржан је у Дому војске 02.11.  Као и сваке године и наша 

школа се прикључила промоцији здравог живота. Наступали су ученици сва три одсека 

средње школе. 

 



Вршњачка едукација

 На часу грађанског васпитања 13.11. у првом разреду одржана је радионица Не говору 

мржње. Радионицу су одржали вршњачки едукатори, представници организације Цепора 

у сарадњи са Канцеларијом за младе.  

 На часу грађанског васпитања 20.11. вршњачки едукатори из организације Цепора 

одржали су радионицу ученицима другог разреда. Тема радионице је овог пута била 

Родна равноправност.  



Посета делегације Пекиншке академије 

 

Делегација Пекиншке балетске академије посетила је 22.11. нашу школу. Присутсвовали 

су часовима народна игре, класичног балета и сценско народних игара. Посета делегације 

организована је у сарадњи Националним ансамблом Коло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Огледни час – сценско народне игре 

У одељењу 3-3 основне школе Марија Цветковић Костић, наставница сценско народних 

игара и Ивана Лалић, наставница класичног балета, одржале  су огледни час 24.11. Циљ 

часа је био представљање сценско народних игара ученицима основне школе . Ученице су, 

подељењене у две групе, припремиле презентације: једна група историју руског 

традиционалног плеса , а друга група руску народну ношњу и фризуре. На првом часу су 

ученице презентовале своје радове, а на другом их је наставница Марија Цветковић 

Костић научила основнe кораке Руске игре и кореографију засновану на овим корацима.  

 

 

 

 

 



Мастер клас 

 

Ученицима одсека народна игра 25.11. одржала је мастер клас Дајана Костић. Тема мастер 

класа биле су игре из Горњег Пореча и обухватиле су и теоријско предавање и практично 

извођење.  

 

 

 

Семинар  

Крајем новембра осам наставника наше школе похађало је семинаре на Ртњу у 

организацији ЗМБШ . Између осталог наши наставници су се обучили у пружању прве 

помоћи. 

 



 

Децембар 

Руски дом 

Ученице трећег разреда основне школе  наступале су у Руском дому 07.12. у организацији 

заједнице школа у којима се учи руски језик, а на позив мајке наше ученице. Ученице су 

наступале са кореографијом Руске игре , коју су научиле на огледном часу одржаном у 

новембру. Ученице је припремала и водила наставница Ивана Лалић.  

 

 

Угледни час 

 

Угледни час из репертоара класичног балета у одељењу 3/1 одржала је наставница 

Косовка Драслер. Током часа су ученице извеле четири индивидуалне  и једну групну 

варијацију.   

 

 



 

Мастер клас 

На Институту за уметничку игру 17.12. мастер клас ученицима балетских школа одржао 

је професор Hantiu Calin Eugen. Присуствовали ученици  основне школе  

 

Новогодишњи концерт 

 Ученици другог трећег и четвртог разреда учествовали су 22.12. , заједно са ученицима 

музичке школе Даворин Јенко , на Новогодишњем концерту у Центру за културу 

Раковица. Ученици су извели део из балета Крцко Орашчић. 

 

 



Пепељуга  

У Битеф театру оджана је 25.12. премијера представе Пепељуга. Драмски текст и режију за 

представу  урадила је   Јелена Кајго, наставница савремене игре,  музику наша колегиница 

Александра Ђокић, корепетитор,  а кореографију ученице другог разреда одсека 

савремене игре Уна Ђуричић, Хелена Ћелап и Ана Милосављевић. Пепељуга представља 

покушај формирања Младе битеф денс компаније у којој би наступали ученици одсека 

савремене игре Балетске школе Лујо Давичо. У представи Пепељуга наступало је дванаест 

ученика и ученица другог и трећег разреда одсека савремена игра и класичан балет : Уна 

Вујошевић, Наталија Ђечевић, Никола Живковић, Ања Милосављевић, Уна Ђуричић, 

Хелена Ћелап, Сара Тошић, Тамара Мирковић, Нађа Новаковић, Тијана Остојић, Олга 

Црносељански и Милица Љубић.  

 

 

 

 



Један пакетић много љубави 

У организацији Ученичког парламента  учествовали смо у хуманитарној акцији Црвеног 

крста  - Један пакетић много љубави. Прикупили смо играчке, књиге , школски прибор, 

слаткише и направили новогодишње пакетиће за децу без родитељског старања. Ученици 

првог разреда су се потрудили да направе плакате којима су позвали ученике и наставнике 

да се придруже овој акцији.  

 

  

 

 

  



 

Крцко Орашчић 

Годишњи концерт школе , представа Крцко Орашчић  у кореографији Владимира 

Логунова, одржана је 26.12. на сцени Камерне опере Мадленијанум. Годинама уназад 

представа се одржава у два термина. У представи учествују ученици  основне школе и сва 

три одсека средње школе. У вишемесечним припремама учествују готово сви наставници 

класичног балета основне и средње школе.  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Јануар 

Мастер клас 

Ученици другог разреда одсека класичан балет присуствовали су мастер класу на 

Институту за уметничку игру 26.01.  који  је одржао професор класичног балета Cedric 

Lambrette, предавач на престижним балетским институцијама широм Европе. Мастер 

класу је присуствовала и наставница Ива Бојовић.  

 

 

 

 

 

 



Ученици одсека савремена игра присуствовали су мастер класу из савремене игре на 

Институт за уметничку игру. Предавања из савремене игре водила је  Sade Alleyne – 

Alleyne Dance. 

 

 

 

 



 

Свети Сава 

Школска слава Свети Сава свечано је обележена  27.01.2018. На приредби, коју је по први 

пут организовала нова наставница српског језика и књижевности Диана Кнежевић, 

наступали су ученици основне и средње школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученици одсека народне игре и класичног балета наступали су на светосавској приредби 

Трговачке школе. 

 

 

 

 

 



Фебруар 

Хуманитарни наступ 

Ученици другог разреда одсека савремене игре наступали су на хуманитарном концерту у 

ОШ Бранко Радичевић у Батајници, организованом за помоћ наставници ове школе. 

Ученице су извеле део из представе Пепељуга. Ученике је водила наставница Јелена Кајго.  

 

 

 

 

 

 



Март 

Сајам средњих школа у општини Стари град 

У организацији Канцеларије за младе општине Стари град 09.03. у свеченом холу 

одржан је Сајам средњих школа са територије општине. Наша школа учествовала је на 

овом Сајму у оквиру својих промотивних активности. Промоцију су припремили и 

реализовали: Галица Пивач 3/1, Ивана Ненадић и Дејан Милошевић 2/5 и наставница 

Лидија Палчић.  

 



 

Школско такмичење 

 

Од 15-20.03. одржано је школско такмичење основне и свих одсека средње школе. 

Такмичења су одржана у просторијама школе и на сцени Битеф театра. У години када се 

одржава Републичко такмичење, школско такмичење је и прилика да ученици провере 

своју спремност , разбију  трему и превладају несигурност.  

 

Републичко такмичење 

У Новом Саду , 24-26.03, одржано је Републичко такмичење балетских школа Србије. На 

такмичењу је из наше школе учествовало 87 ученика и ученица основне и средње школе и 

освојило  61 награду и 22 похвале. Са просечном оценом 83,28 наша школа је најбоље 

рангирана од свих балетских школа на овогодишњем такмичењу.   

 



 

 

Тржница идеја 

Ученици првог и другог разреда средње школе посетили су 30.03. манифестацију Тржница 

идеја , коју већ пету годину за редом организује Музеј града Београда са циљем 

повезивања музеја и школа, препознавања баштине као ресурса, а установа културе као 

места за учење.  Ученици су имали прилике да присуствују радионицама  које су 

организовале београдски музеји и да обиђу сталну поставку музеја уз стручно вођење.  

 

 

 

 



 

Април 

Годишњи концерт одсека народна игра 

Годишњи концерт одсека народна игра одржан је 17.04. у Установи културе Владе 

Дивљан. Ученице и ученици сва четири разреда овог одсека  приказали су  пред пуном 

салом  публици игре и песме из разних крајева наше земље. Годишњи концерт је и 

прилика да се сусретнемо са нашим бившим ученицима, који и након завршетка школе 

прате рад одсека. Ученике су припремали наставници: Бора Талевски, Софија Ђоловић, 

Стефан Милић и Смиљка Ђорђевић. 

 

 

Стилизоване игре из Врања 



 

Чувари српске традиције 

 

Влашко надигравање 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Буњевачка свадба 



 

Игре из околине Темске 

 

Српске игре из Бања Луке 



 

 



 

 

Веслај за своју школу 

РТС у сарадњи са Веслачким клубом Црвена звезда сваке године организује 

минифестацију Веслај за своју школу у којој се такмиче матуранти београдских 

гимназија.На овогодишњем такмичењу, одржаном у Савском рукавцу, учествовали су и 

ученици и ученице четвртог разреда наше школе којима је ово био први сусрет са 

веслачким спортом. Први и једини тренинг одржали су им професори Факултета за 

спорт и физичко васпитање у просторијама Веслачког клуба Црвена звезда. Јединствени 

у оцени да им је ово било незаборавно искуство и жељи да наставе да се баве веслачким 

спортом, наши матуранти су са великим ентузијазмом представили своју школу. 

Припремала их је и водила наставница Милица Бојовић.  

 

 

 



 

 



Фолклорни фестивал у Серезу, Грчка 

 

 

 

 

 

Ученици одсека народна игра , у пратњи 

наставника и директорке, боравили су у 

Серезу, Грчка 21.-24.04. Ученици су , као 

представници Србије, учествовали на 

фолклорном фестивалу.  

 

 

 

 

 

Угледни час 

Наставница биологије, Јелена Милосављевић, одржала је 27.04. угледни час у првом 

разреду на тему Последице неправилне исхране – обољења везана за поремећаје у 

исхрани. У радионице, намењене ученицима, укључили су се и присутни наставници.  

 

 

 



 

Годишњи концерт одсека савремена игра 

Пред пуном салом Битеф театра 29.04.  четврту годину за редом одржан је годишњи 

концерт одсека савремене игре. Ученике су припремале наставнице: Исидора Станишић, 

Јелена Кајго, Ана Игњатовић Загорац, Дејана Воларев, Ивана Љујић Радивојевић, Сања 

Цвркотић, Тамара Пјевић и Андреа Симић.  

  

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 



Концерт са Националним ансамблом Коло 

У  Установи културе Влада Дивљан 30.04. одржан је заједнички концерт Националног 

ансамбла Коло и одсека народне игре Балетска школе Лујо Давичо. Идеја за заједнички 

концерт  последица је сарадње између наше две установе. Ученике и ученице наше школе 

припремали су наставници Бора Талевски, Софија Ђоловић , Стефан Милић и Смиљка 

Ђорђевић. 

 



Maj 

Дан победе  

 Ученици одсека савремена игра и класичан балет наступали на концерту на платоу испред 

Скупштине града поводом Дана Победе 09.05. Концерт је организован у оквиру акције 

Бесмртни пук која се одржава већ трећу годину. На концерту су учествовали : Уметнички 

ансамбл Министарства одбране Станислав Бинички, студенти Факултета драмских 

уметности, студенти Факултета музичке уметности , матуранти средње школе при 

амбасади Русије у Србији. Наши ученици су валцером оживели време школских балова. 

Припремао их је и водио наставник Дејан Бараћ. 

 
 

 

 

 

 



Концерт Балетске школе Лујо Давичо 

У сали Дечјег културног центра Београда 13.05. одржан је концерт наше школе на коме 

су наступали ученици сва три одсека. Концерт је одржан у сарадњи са Музичком 

омладином са циљем да се средњошколцима приближи уметност игре. Пред ученицима 

средњих школа одржана су три концерта у 11, 12 30 и 14. 

 

Фестивал балетских школа Србије 

Фестивал балетских школа Србије одржан је 15.05. у Центру за културу Влада Дивљан. 

Ове године организација Фестивала припала је Балетској школи Лујо Давичо. На 

Фестивалу такмичарског типа учествују ученици основних балетских школа. Наше ученице 

и ученици освојили су : четири прве, пет других, четири треће награде и једну похвалу у 

соло игри и једну прву , две друге и четири треће награде у групној игри.  



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Наступ у Свилајнцу 

Ученице и ученици сва четири разреда одсека народна игра гостовали су 19.05. у 

Свилајнцу. На позив нашег бившег ученика,  Бојана Аћимова, ученици су наступали на 

годишњем концерту КУД-а из Црвенке. Током боравка у Свилајнцу имали су прилике да се 

упознају са природним и историјским знаменитостима овог краја. Припремали су их и 

водили наставници Бора Талевски, Софија Ђоловић и Стефан Милић. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Јун 

Јавни часови 

Поред одржавања годишњих испита и припрема за крај наставне године, јуни месец је у 

нашој школи увек посвећен и јавним часовима. Јавни часови су прилика ученици покажу 

родитељима, пријатељима и свим заинтересованим шта су научили током године. Сва 

одељења основне и средње школе имају јавне часове из једног или више предмета.  

 

 

 

Семинар 

Када се заврши наставна година,  почиње усавршавање наставника. Семинар Развој 

самопоуздања и вештина комуникације одржан је у два термина. Обуку је прошло 60 

наставника , корепетиторе и стручних сарадника.  



Јул 

Међународно такмичење Hellas IDCH 

Шест ученица и ученика основне балетске школе учествовали су на међународном 

такмичењу  Hellas IDCH 2018, одржаном у Атини , чији је оснивач Катерина Павлаки , 

некада прва солисткиња Националне опере Грчке. Прву награду освојила је Наталија 

Тапић, треће награде Поликсени Куртановић, Јана Зимоњић и Оља Алексић, а четврто 

место Теодора Мирић. У мушкој категорији наступио је Никита Гаћиновић. Ученике је за 

такмичење припремала наставница Јелена Милановић Ћирица. 

https://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2018&mm=07&dd=18&nav

_id=1420444 
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