Летопис
Основне музичке школе „Вук Караџић“
из Лознице
за школску 2018/2019. годину

Лозница, 2019.

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 петог разреда хармонике у класи професорице
Зорице Дражевић и дуо гитаре Вања Васић и Бојана Васиљевић, ученице петог разреда
гитаре у класи професорице Милице Ивановић.
03. октобар
Поводом дечије недеље у оквиру музичког дана ученици наше школе су приредили
концерт у просторијама предшколске установе „Бамби“. На концерту су наступали:
Милица Тодоровић, ученица другог разреда хармонике у класи професора Обрада
Каитовића, Мартина Радуловић, ученица другог разреда виолине у класи Маријане
Цогољевић, Саша Суљић, ученик другог разреда гитаре у класи професора Дамјана
Станишића, Милица Стефановски, ученица петог разреда виолончела у класи
професорице Кристине Иванковић, Јован Живковић, ученик другог разреда кларинета
у класи професора Ненада Митровића, Вукашин Боровчанин, ученик трећег разреда
саксофона у класи професора Ненада Митровића, и ученице другог разреда флауте
Јована Тадић и Ирина Бајић у класи професорице Данијеле Аврамовић.
28. октобар
На 16. финалној смотри музичких и балетских талената које је одржано у Карловачкој
гимназији у Сремским Карловцима ученици наше школе су постигли одличне
резултате:
1. Предраг Симић, 6. разред хармонике, прво место
2. Филип Самарџић, 5. разред хармонике, друго место
Класа: Обрад Каитовић

29. октобар
Поводом међународног научног скупа „Балканско полуострво Јована Цвијићаисторијски извори и савремени трендови у друштвеној географији“ у образовнокултурном центру „Вук Караџић“ Тршић, ученици Лазар Раднић, трећи разред гитаре у
класи професорице Марије Пантелић и Дејан Кузмановић, ученик петог разреда
хармонике у класи професорице Зорице Дражевић дали су скроман допринос у виду
музичког предаха. Извођење Рднићеве Хабанере изазвало је емотивни занос код
слушалаца док је Кузмановићева техника визуелно шармирала све присутне.
Вечерас је поводом
31. октобат
У сали школе у 18 часова одржан је прив концерт ученика наше школе у текућој
школској години. На концерту се представило 19 ученика са свих одсека.

НОВЕМБАР
07. новембар
Данас је, са почетком у 12 часова, одржан
свечани концерт поводом Дана школе, на
коме су изведене одабране тачке са свих
инструменталних

одсека.

Наступили

су,

такође, и школски хор и оркестар, који су под
управом професора Ивана Јовановића, уз
сарадњу

професорице

Иване

Арнолд

Зечевић,

отворили

концерт

вокално-

инструменталном нумером Химна Вуку Караџићу, хорском композицијом Стевана
Стојановића Мокрањца из давне 1897. године, коју је за хор и оркестар прерадио
професор наше школе, композитор Божо Бановић.
16. новембар
Данас је, на часовима солфеђа обележен Међународни дан толеранције. Ученици су
имали прилику да поразговарају о значају толеранције, лепих речи и лепог понашања.
Бити толерантан значи бити слободан, чврсто се држати својих уверења и прихватати
да се и други држе својих. То значи прихватање чињенице да су људска бића природно

различита у ситуацијама, говору, понашању и вредностима и да имају право да живе у
миру и онакви какви јесу. Свако има право на различитост. Наша права су једнака
правима других.

24. новембар
На међународном такмичењу, Акордеон фест, у Грацу у Аустрији, Филип Самарџић,
ученик петог разреда хармонике у класи професора Обрада Каитовића је освојио другу
награду.
28. новембар
Данас је у сали школе у 14 часова одржано предавање
професорице ФМУ у Београду, Вере Огризовић на тему:
„Физички, музички и ментални предуслов свирања јавног
наступа на гитари“. Предавању су присуствовали ученици
гитаре и професори наше школе.

Вечерас је у 18 часова одржан концерт ученика наше школе. На концерту је наступило
19 ученика са свих одсека у шкопли.

ДЕЦЕМБАР
09. децембар
На 26. Републичком такмичењу из солфеђа и теорије музике у МШ „Петар Коњовић“ у
Београду, ученици наше школе су освојили одличне резултате. Од девет освојених
награда пет ученика је освојило прву награду и четири ученика другу награду. Бојана
Васиљевић, Јован Николић и Анђела Митрић имали су максималан број бодова.
1. Бојана Васиљевић, 5. разред гитаре, прва награда
Професор: Јелена Тривковић
2. Јован Николић, 5. разред клавира, прва награда
Класа: Иван Јовановић
3. Николина Глигорић, 5. разред клавира, друга награда
Професор: Весна Мксимовић
4. Јелена Максимовић, 5. разред флауте, друга награда
Класа: Иван Јовановић
5. Андреа Драгићевић, 5. разред клавира, друга награда
Класа: Весна Максимовић

6. Анђела Митрић, 6. рзаред клавира, прва награда
Професор: Иван Јовановић
7. Мартина Митровић, 6. разред флауте, прва награда
Професор: Наташа Катанић
8. Катарина Томић, 6. разред клавира, прва награда
Професор: Јелене Тривковић
9. Бојана Вујиновић, 6. рзаред клавира, друга награда
Професор: Иван Јовановић
На десетом такмичењу гитаре у Ваљеву, VArt 2018. Лазар Раднић, ученик 3. разреда
гитаре у класи професорице Марије Пантелић је освојио другу награду.
21. децембар
У библиотеци Вуковог завичаја у Лозници ученици наше школе одржали су
Новогодишњи концерт са почетком у 18 часова.
26. децембар
Вечерас је у 18 часова, у концертној сали наше школе одржан Новогодишњи концерт
ученика. На концерту су наступиле 22 инструменталне тачке као и оркестар и хор
школе који су извели Новогодишњу песму у аранжману Боже Бановића. Хором и
оркестром дириговао је Иван Јовановић. Хор припремио Иван Јовановић а оркестар
Ивана Арнолд Зечевић.
28. децембар
Вечераса, у 19 часова, одржан је Новогодишњи концерт у библиотеци „Вуков завичај“.
Публика је имала прилику да чује и ужива у тринаест инструменталних тачака ученика
наше школе.
31. децембар
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
припремног разреда у класи професорице Весне Максимовић. По завршетку концерта,
деци запослених у нашој школи подељени су новогодишњи пакетићи.

ЈАНУАР
27. јануар
Данас је, у концертној сали наше школе, у 12 часова одржан Светосавски концерт
посвећен обележавању школске славе, на коме су наступили хор са Химном Светом
Сави и најуспешнији ученици, представници свих инструменталних одсека.
МАРТ
06. март
Вечерас, у концертној сали наше школе, концерт је
одржао „Беогрдски трио“, у коме свира и бивши
ученик наше школе, Игор Дражевић. Београдски трио
је настао 2015. године. Ансамбл чине професионални
музичари, а уједно и студенти докторских
академских извођачких студија на Факултету музичке
уметности, Универзитета уметности у Београду,
Душан Панајотовић (виолина), Иван Јарић
(виолончело) и Игор Дражевић (клавир).
Наступ Београдског триа је изазвао овације публике извођењем музике композитора
XXI века, међу којима је композиција нашег професора Боже Бановића.
08. март
Вечерас је поводом 8. марта, у 18 чаасова, одржан концерт у нашој школи. На
концерту је изведено тринаест инструменталних тачака.
14. март
У свечаној сали Митровачке гимназије у Сремској Митровици отворен је III Sirmium
Music Fest на којем је учествовала Наталија Васиљевић, ученица четвртог разреда
клавира коју је припремила професорица Ана Јовановић и освојила прву награду. Реч је
о интернационалном фестивалу пијанизма у организацији Удружења

“Gradus ad

Parnasum” под покровитељством Града Сремска Митровица.
23. март
У организацији наше школе одржано је 21. Међународно такмичење младих
хармоникаша, уз учешће великог броја извођача из Србије и земаља региона, који су се
такмичили у седам категорија. Наши ученици су на овом такмичењу постигли следеће
резултате:

1. Милица Тодоровић, II разред, прва награда
Класа: Обрад Каитовић
2. Лазар Тодоровић, III разред, лауреат
Класа: Обрад Каитовић
3. Дамјан Вучетић, III разред, прва награда
Класа: Горан Андрић
4. Дејан Кузмановић, V разред, прва награда
Класа: Зорица Дражевић
5. Филип Самарџић, V разред, прва награда
Класа: Обрад Каитовић
6. Предраг Симић, VI разред, прва награда
Класа: Обрад Каитовић
24. март
Данас је у Етно селу „Станишићи“ поред Бијељине, одржан Четврти интернационални
фестивал музике „Примавера“, који су организовали Удружење грађана „Музички
умјетници Семберије“ и Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац“ из Бијељине.
На фестивалу су нашу школу успешно представљали Ана Манојловић, ученица другог
разреда гитаре у класи Немање Срдановић освојивши прву награду и Сара Стефановић,
ученица првог разреда гитаре освојивши другу награду у клси Милице Ивановић.
27. март
Вечерас је у 18 часова одржан месечни коцнетр ученика школе. На концерту је
изведено шеснаест инструменталних тачака и једна тачка дуо флауте.
31. март
На четвртом „Београдском фестивалу хармонике“ ученици наше шкле су освојили
запажене резултате. Ученици петог разреда хармонике, Дејан Кузмановић у класи
професорице Зорице Дражевић и Филип Самарџић, из класе професора Обрада
Каитовића, освојили су прву награду а ученик шестог разреда, Предраг Симић, из
класе професора Обрада Каитовића освојио је другу награду.
На 24. Републичком такмичењу камерне музике и гудачких инструмената које је
одржано у Музичкој школи „др Војислав Вучковић“ у Београду у организацији
Удружења музичких и балетских педагога Србије ученици наше школе су освојили две прве и
две треће награде:

1. Ахмет Алимановић, II разред виолине, прва награда
Класа: Јована Тасић Антић
2. Игор Мигић, IV разред виолине, прва награда
Класа: Смиљана Кривокапић
3. Леонтина Властелица,V разред виолине,трећа награда
Класа: Ивана Арнолд Зечевић
4. Кристина Уриегас, VI разред виолине, трећа награда
Класа: Снежана Зарић
АПРИЛ
3.април
Данас је, у организацији теоретског одсека, у нашој школи
одржано 5. Школско такмичење из солфеђа и теорије музике,
уз учешће великог броја ученика, из класа професорица Јелене
Тривковић, Наташе Катанић и Весне Максимовић, као и
професора Ивана Јовановића и Драгана Ђедовића.
7. април
На петом по реду Фестивалу Словенске музике који се, у организацији Удружења
музичких и балетских педагога Србије, по угледу на истоимени московски фестивал,
одржава у Београду, ове године су нашу школу представљали следећи ученици и
остварили одличне резултате:
1. Дејан Кузмановић, 5. разред хармонике, прва награда
Класа: Зорица Дражевић
2.

Милица Тодоровић, 2. Разред хармонике, прва награда

3. Лазар Тодоровић, 3.разред хармонике, прва награда
4. Филип Самарџић, 5. разред хармонике, прва награда
5. Предраг Симић, 6.разред хармонике, друга наград
Класа: Обрад Каитовић
6. Андреја Маринковић, шести разред виолине, похвала
Класа: Маријана Цогољевић

6. април
У свечаној сали Карловачке гимназије организован је Интернационални сусрет
виолиниста на којем се представио Ахмет Алимановић, ученик другог разреда виолине
у класи професорице Јоване Тасић Антић и освојио прву награду уз клавирску сарадњу
професора Николе Грујичића.
6. април
На Међународном такмичењу из солфеђа и теорије музике одржаном у МШ „Петар
Коњовић“ у Београду ученици наше школе су постигли одличне резултате:
1. Николина Глигорић, 5. разред, прва награда
Професор: Весна Мксимовић
2. Јелена Максимовић, 5. разред, прва награда
Класа: Иван Јовановић
3. Анђела Митрић, 6. рзаред клавира, прва награда
Професор: Иван Јовановић
4. Мартина Митровић,6. разред флауте, прва награда
Професор: Наташа Катанић
6. април
У периоду од 2. до 6. априла одржано је Републичко такмичење ученика музичких и
балетских школа Србије. На такмичењу је учествовало 5 ученика са одсека клавира
освоивши једну прву, три друге и једну трећу награду:
1. Наталија Васљевић, 4. разред клавира, прва награда
Класа: Ана Јовановић
2. Александра Симић, 4. разред клавира, друга награда
Класа: Ана Јовановић
3. Николина Глигорић, 5. разред клавира, друга награда
Класа: Ђорђе Тошић
4. Јован Николић, 5. разред клавира, друга награда
Класа: Ана Јовановић
5. Катарина Томић, 6. разред клавира, трећа награда
Класа: Божо Бановић
14. април
На осмом по реду Фестивалу гудача, који се одржава у организацији Музичке школе
„Михаило Вукдраговић“ из Шапца, успешно су наступиле ученице гудачког одсека
наше школе. У класи професорице Снежане Зарић и корепетитора Наташе Турнић
Ђорђић, Ирина Ристић, ученица другог разреда виолине, Андреа Деспотовић, четврти
разред виолине и Кристина Уриегас, ученица шестог разреда виолине освојиле су прву

награду као и Марија Глигорић, ученица првог разреда виолине у класи Ане Крстић и
корепетитора Лазара Аврамовића. Андреја Маринковић, ученица шестог разреда
виолине у класи Маријане Цогољевић и корепетитора Наташе Турнић Ђорђић, освојила
је другу награду.
15. април
На XI Међународном фестивалу „Дани хармонике“ Угљевик-Бијељина-Београд, као
једном од ретких фестивала који се одржава у две Републике, Дејан Кузмановић,
ученик петог разреда хармонике у класи професорице Зорице Дражевић освојио је
прву награду.
14. април
На такмичењу солфеђа и теорије музике „Viva la Musica“ у Сремској Митровици ученице
шестог разреда у класи професорице Наташе Катанић су постигле одличне резултате. Мартина
Митровић освојила је прву награду а Мина Павловић другу награду.
22. април

Данас је одржано преслушавање за Фестивал музичких и балетских школа Србије који
ће ове године бити одржан у Параћину у ОМШ „Миленко Живковић“. Одабрана је
екипа школе сачињена од шест чланова.
24. април
Вечерас је у 18 часова одржан месечни коцнетр ученика школе. На концерту је
изведена двадесетједна инструментална тачка са свих одсека.

МАЈ
10. мај
Данас су ученици наше наступили на 63. Фестивалу
музичких и балетских школа Србије, чији је домаћин
ове године била Музичка школа „Миленко Живковић“
у Параћину. На нивоу школе освојили смо прву
награду (95,68) а у коначном пласману свих музичких
школа девето место.

Са великим успехом на овогодишњем Фестивалу представили су нас:
1. Дејан Кузмановић,V разред хармонике, прва награда
Класа: Зорица Дражевић
2. Јован Живковић, II разред кларинета, прва награда
Класа: Небојша Ђурић
Корепетитор: Божо Бановић
3. Лазар Раднић, III разред гитаре, прва награда
Класа: Марија Пантелић
4. Ива Велетић, V разред флауте, прва награда
Класа: Данијела Аврамовић
Корепетитор: Божо Бановић
16. мај
На Међународном такмичењу „Акордеон арт-плус“ Сарајево ученик шестог разреда
хармонике, Предраг Симић, у класи професора Обрада Каитовића, освојио је прву
награду.
17. мај
На Фестивалу гитаре Панониа у Панчеву ученици Матеја Павловић, први разред и Ања
Рајевић, четврти разред у класи професорице Марије Пантелић су освојили другу
награду.
19. мај
На Интернационалном такмичењу „Фантаст“ у Бечеју Кристина Уриегас, ученица
шестог разреда виолине у класи професорице Снежане Зарић, освојила је трећу
награду.
Данас је на Међународном пијанистичком такмичењу „Славенски“ у Новом Саду,
Михаило Илић, ученик трећег разреда клавира у класи професорице Ане Јовановић,
освојио прву награду а Јована Јањић, ученица петог разреда клавира у класи
професорице Наташе Турнић Ђорђић освојила другу награду.
22. мај
Данас су на такмичењу „Млади виртуоз“ који се одржава у организацији Основне
музичке школе „Петар Коњовић“ у Београду ученици виолине и гитаре постигли
одличне резултате:
1. Ахмет Алимановић, други разред виолине, 100 бодова, ЛАУРЕАТ ТАКМИЧЕЊА
2. Нина Ракић, први разред виолине, прва награда
Класа: Јована Тасић Антић
Корепетитор: Никола Грујичић
3. Елена Јаковљевић, први разред виолине, друга награда
4. Гала Тадић, трећи разред виолине, трећа награда
Класа: Ивана Арнолд

Корепетитор: Никола Грујичић
5. Игор Лазаревић, први разред, прва наград
6. Лазар Раднић, трећи разред, прва награда
7. Марија Кулезић, трећи разред, друга награда
Класа: Марија Пантелић
26. мај
Данас су на Међународном такмичењу гудача "Златне степенице" у Ваљеву, ученици
виолине у класи професорице Маријане Цогољевић, Анђела Глигорић, први разред,
Ања Петровић, четврти разред и Андреја Маринковић, шести разред, освојиле треће
награде. Ученице су наступиле уз клавирску сарадњу професора Боже Бановића.
29. мај
Вечерас је ученик наше школе, Ахмет Алимановић, у класи професорице Јоване Тасић
Антић и клавирску сарадњу професора Николе Грујичића, наступио на завршном
концерту награђених ученика такмичења "Млади виртуоз" у Београду као апсолутни
победник такмичења у категорији виолина.

ЈУН
03-06. јун
Одржани су пријемни испити у матичној школи у Лозници и ИО у Крупњу.

12. јун
Вечерас је са почетком у 18 часова у сали школе одржан
завршни Годишњи концерт наших учееника, на ком су
наступили најуспешнији солисти, који су ове године на
такмичењима освојили највећи број награда. Поред
солистичких тачака чули смо и ученика четвртог разреда
виолине, Игора Мигића уз клавирску сарадњу ученика петог
разреда клавира Јована Николића.
На крају концертне вечери уследила је додела дипломе
Ученику генерације Катарини Томић, ученици клавира у класи
професора Боже Бановића.

