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СЕПТЕМБАР
18. и 25. септембар
У просторијама наше школе одржан је диван дводневни семинар на тему Даровитост у
предшколској установи и школи, препознавање и додатна подршка. Реализатори
семинара су др Мирјана Николић, професор психологије и Мирко Марковић, професор
филозофије. Поред професора наше школе семинару су присуствовали стручни
сарадници и наставници основних школа из Лознице.

ОКТОБАР
01. октобар
У Основној школи „Свети Сава“ у Липничком Шору, у сарадњи са Општом болницом
из Лознице, обележен је Међународни дан старијих особа који се, одлуком Уједињених
нација, обележава од 1991. године, са циљем наглашавања важности осигуравања
животне средине прилагођене потребама и способностима становника треће доби.
Пригодној свечаности која је уприличена овим поводом допринели су ученици наше
школе: Дејан Кузмановић, ученик шестог разреда хармонике у класи професорице
Зорице Дражевић, дуо флауте Јелена Максимовић и Ива Велетић, ученице шестог
разреда флауте у класи професорице Данијеле Аврамовић и Игор Лазаревић, ученик
другог разреда гитаре у класи професорице Марије Пантелић.
10. октобар
У оквиру Октобарских дана у Јадру, данас је отворена изложба Драгице Савичић „180
година основне школе у Драгинцу“ . Изложбу су отворили ученици наше школе. Лазар
Раднић, други разред гитаре у класи професорице

Марије Пантелић одсвирао је

„Малагењу“ Хозеа Аспиацуа, Дејан Кузмановић, ученик шестог разреда хармонике у
класи професорице Зорице Дражевић, одсврао је Репњиков „Капричо“ а као дуо флауте,
Јелена Максимовић и Ива Велетић, ученице шестог разреда флауе, у класи професорице
Данијеле Аврамовић свирале су „Late Vacation“ Џејмса Рее. Ученике је предводио
помоћник директора Иван Јовановић.

12. октобар
На обележавању 34. манифестације „Дани дечије поезије и прозе“ у Основној школи „14.
октобар“ у Драгинцу учествовали су и ученици наше школе представивши се са две
тачке. Сара Стефановић, ученица другог разреда гитаре у класи професорице Милице
Ивановић одсвирала је Каркасијев „Андантинои“ и Лазар Тодоровић, ученик четвртог
разреда хармонике у класи Обрада Каитовића одсвирао је „Пут Козака“ А. Смирнова.
26. октобар
На 17. финалној смотри музичких и балетских талената које је одржано у Карловачкој
гимназији у Сремским Карловцима ученици наше школе су постигли одличне резултате:
1. Лазар Тодоровић, 4. разред хармонике, друго место
2. Филип Самарџић, 6. разред хармонике, треће место
Класа: Обрад Каитовић
30. октобар
Вечерас је у свечаној сали школе одржан први редован месечни концерт ученика наше
школе. На концерту је публика уживала уз двадесет једну инструменталну тачаке.
НОВЕМБАР
08. новембар
Дан школе, ове године смо прославили заједно са Основном
школом „Вук Караџић“, свечаном приредбом у Дому културе
„Вук Караџић“. Програм смо почели Химном Вуку коју су извели
хор и оркестар у аранжману Боже Бановића. Диригент је Иван
Јовановић. Оркестар припремила Ивана Арнолд Зечевић. Након Химне уследиле су
поздравне речи ВД директора Основне школе, Анете Ракић, директора Основне музичке
школе, мр Горана Пантића и заменика градоначелника Љубинка Ђокића. Затим је
уследио заједнички организована приредба у којој смо имали прилику да чујемо
рецитацију, погледамо музичко сценски приказ „Серенада Мике Аласа и Милорада
Митровића“ из романа Шешир професора Косте Вујића, аутора Милована Витезовића.
У улози директора, професора и славних ђака појавили су се ученици петог и седмог
разреда Основне школе „Вук Караџић“. Серенаду је отпевао Алексеј Арнолд, на виолини
га је пратитио Игор Мигић и клавиру Јован Николић. Ученици музичке школе су се
представили са по једном тачком са сваког одсека. Имали смо прилику и да погледамо
наступ најмлађих чланова фолклорне секције Основне школе.

Препуна сала Вуковог дома, најбоље је дочарала заинтересованост и расположење
за праћење ове манифестације.Чланови колектива наше две лозничке школе, заједно са
бившим радницима који су у пензији и свечаним гостима, своје дружење су наставили у
оближњем ресторану, у веселој атмосфери.

Данас је у Бањалуци, у оквиру Дана флауте, Лазар Ђукановић,
ученик другог разреда флауте у класи професорице Данијеле
Аврамовић, приступио

мастер класу мр Маријане Јосиповић

Мирковић. Имао је част, да наступи на завршном концерту, као
један од најуспешнијих солиста мастеркласа.

15. новембар
Данс је у 10 часова одржан Промотивни концерт деци Предшколске установе „Бамби“.
На концерту су била деца припремне предшколске групе са васпитачима. Имали су
прилику да чују по једну тачку са сваког инструмента, упознају се са инструментима и
поразговарају са ученицима наше школе.
30. новембар
Вечерас је у 18 часова одржан месечни концерт у свечаној сали школе. На концерту су
се пред пуном салом, предатавила 23 ученика наше школе.

ДЕЦЕМБАР
08. децембар
Данас је у Београду у Основној школи „Младост“ одржано 27. Републичко такмичење
из солфеђа и теорије музике. Ученике за такмичење су припремали професори солфеђа
и теорије музике Весна Максимовић, Јелена Тривковић и Иван Јовановић. Ученици
наше школе су се такмичили из теорије музике и постигли одличне резултате. Од
дванаест пријављених ученика освојено је једанаест првих и једна друга награда.
Награђени ученици су:

III разред
1. Лазаревић Олга, класа Иван Јовановић, I награда
2. Мићић Николина, класа Иван Јовановић, I награда
3. Никић Хелена, класа Иван Јовановић, I награда
4. Радуловић Мартина, класа Иван Јовановић, I награда
V разред
1. Деспотовић Андреа, класа Јелена Тривковић, I награда
2. Јовановић Лана, класа Весна Максимовић, I награда
3. Стефановић Јана, класа Јелена Тривковић, I награда
VI разред
1. Васиљевић Бојана, класа Јелена Тривковић, I награда
2. Глигорић Николина, класа Весна Максимовић, I награда
3. Драгићевић Андреа, класа Весна Максимовић, I награда
4. Максимовић Јелена, класа Иван Јовановић, II награда
5. Николић Јован, класа Иван Јовановић, I награда
16. децембар
Данас је у Дому културе „Вук Караџић“ на манифестацији „Туристичка патрола“, у
оквиру сарадње са туристичком организацијом Лознице, наступио Јован Николић,
ученик шестог разреда клавиа у класи професорице Ане Јовановић.
26. новембар
Вечерас је, у 18 часова, одржан четврти по реду Новогодишњи концерт у
Библиотеци Вуковог завичаја у Лозници. На концерту публика је уживала
у двадесет инструменталних тачака уиченика наше школе.

27. новембар
Данас је, са почетком у 12 часова, одржан Концерт за Деда Мраза, за
најмлађу публику. Концерт је био сачињен од инструменталних тачака са
различитих одсека и ученика првог разреда солфеђа у класи професора
Ивана Јовановића, Драгана Ђедовића, Јелене Тривковић, Наташе Катанић
и Весне Максимовић. По завршетку концерта, деци запослених у нашој
школи подељени су новогодишњи пакетићи.

ЈАНУАР
23. јануар
Вечерас су у 18 часова у програму на свечаној Светосавској академији учествовали
ученици и наставници наше школе.
27. јануар
Данас је, у концертној сали наше школе, у 10 часова одржан Светосавски концерт
посвећен обележавању школске славе, на коме су наступили хор са Химном Светом
Сави и ученици, представници свих инструменталних одсека.
29. јануар
Вечерас је, у концертној сали школе, у 18 часова одржан јануарски концерт. На концерту
смо чули дванаест инструменталних тачака ученика наше школе.
ФЕБРУАР
01. фебруар
Данас је на Такмичењу младих музичара у нашој земљи „Даворин Јенко“ нашу школу
представљао ученкик шестог разреда клавира, Јован Николић, у класи професорице
Ане Јовановановић и освојио другу награду.

МАРТ

01. март
Данас је на 21. међународном такмичењу флаутиста Србије „Тахир Куленовић“ ученик
другог разреда флауте, Лазар Ђукановић, у класи професорице Данијеле Аврамовић и
клавирску сарадњу професора Ђорђа Тошића освојио прву награду.
04. март
Данас је на Такмичењу младих музичара у нашој земљи „Даворин Јенко“ ученик другог
разреда флауте, Лазар Ђукановић, у класи професорице Данијеле Аврамовић и
клавирску сарадњу професора Ђорђа Тошића освојио другу награду.
05. март
У Крупњу у Дому културе „Политика“, професор школе, Дамјан Станишић, одржао је
осмомартовски концерт. На концерту је наступио и Предраг Димитрић, који је казивао
поезију Мике Антића.
07. март
Данас је у нашој школи одржано 22. Међународно такмичење хармоникаша. До сада је
на такмичењу наступило преко шест стотина кандидата из Србије, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Хрватске и Швајцарске. Ове године, жири такмичења је била Данијела
Газдић, редовни професор Музичке Академије Универзитета у Источном Сарајева,
проф. др ум. Младен Вукмир, доцент на Катедри за хармонику на Слобомир П
Универзитету и Горан Арсић, професор Музичке школе „Стеван Христић“ у Крушевцу.
На такмичењу су учествовали и ученици наше школе и освојили запажене резултате:
1. Дејан Кузмновић, прва награда, Лауреат
Класа: Зорица Дражевић
2. Милица Тодоровић, прва награда
Класа: Обрад Каитовић
3. Ива Алимпић, прва награда
Класа: Милан Јовановић
4. Лука Ђукић, прва награда
Класа: Зорица Дражевић
5. Лазар Тодоровић, прва награда

Класа: Обрад Каитовић
6. Дамњан Вучетић, прва награда
Класа: Горан Андрић
7. Вељко Павловић, прва награда
Класа: Зорица Дражевић
8. Филип Самарџић, прва награда
Класа: Обрад Каитовић
14. март
Данас су на Фестивалу гудча у Шапцу ученици школе освојили четири прве и
четири друге награде.
1. Анђела Петровић, први разред виолончела, прва награда
Класа: Кристина Иванковић
2. Анђела Глигорић, други разред виолине, прва награда
Класа: Маријана Цогољевић
3. Тамара Томић, други разред виолине, друга награда
Класа: Снежана Зарић
4. Ахмет Алимановић, трећи разред виолине, прва награда
Класа: Јована Тасић Антић
5. Гала Тадић, четврти разред виолине, друга награда
Класа: Ивана Арнолд
6. Андера Деспотовић, пети разред виолине, прва награда
Класа: Снежана Зарић
7. Андреја Маринковић, шести разред виолине, друга награда
Класа: Маријана Цогољевић
8. Милица Петковић, шести разред виолине, друга награда
Класа: Снежана Зарић

