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Септембар 

30. септембар 

Наставници школе су одслушали онлајн семинар „Дигитална учионица, дигитално 

компетентан наставник, увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала“. Циљ пилот пројекта је да допринесе развоју дигиталних компетенција 

наставника и посредно, дигиталних компетенција ученика. У фокусу је стицање знања и 

вештина потребних за интегрисање дигиталних образовних материјала и дигиталних 

уџбеника у процес наставе и учења.  

Октобар 

21. октобар 

Педагог школе, Ана Мандић, са ученицима петог разреда солфеђа одржао радионицу 

Превевенција психоактивних супстанци. Циљ часа био је информисање ученика о 

психоактивним супстанцама, предрасудама и фазама у процесу ставарања болести 

зависности. По завршетку активности, ученик су били у стању да процењују објективне 

и тачне информације о ПАС, анализирају  предрасуде које постоје о ПАС, упоређују 

фазе у развоју болести зависности. 

29. октобар 

У преиоду од 29.10. до 31.10. 2021. године у Бања Луци одржани су Дани флауте. Наши 

ученици, у класи Данијеле Аврамовић, Нађа Савић, Лена Перишић, Лазар Ђукановић, и 

Емилија Шекуларац су похађали мастер клас код еминентних флаутисткиња, проф. 

Лауре Леваи Аксин и проф. Марине Ненадовић. 

   

Новембар 

8. новембар  

Дан школе смо обележили у сали школе уз пригодан ручак због поштовања 

епидемиолошких мера и спречавања ширења вируса а ученицима је то био и почетак 



јесењег распуста. На фејсбук старници школе честитали смо Дан школе ученицима, 

професорима, запосленима и драгим пријатељима из школа које носе име "Вук Караџић" 

и поделили фотографије прославе претходних година. 

9. новембар 

На Међународном онлајн такмичењу Битола пиано фест у Македонији,  Софија 

Јаковљевић, ученица другог разреда клавира у класи професорке Бојане Никић, освојила 

је прву награду. 

 

24. новембар 

Наставници школе су одслушали онлајн семинар „Обука наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка исхдима учења“. Програм обуке наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима учења је програм од јавног интереса који има за циљ 

оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора основних школа, гимназија 

и средњих стручних школа за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим 

програмима наставе и учења и праћења сопственог рада. Обука је реализована путем 

интернета у трајању од три недеље. 

30. новембар 

На 37. Џез фестивалу у Ваљеву наступили су Калиопи, регионална и светска музичка 

звезда, Един Карамазов, један од најбољих светских лаутиста и гитариста и професор 

наше школе, Дамјан Станишић, успешни гитариста и педагог. 

 

 

Децембар 

3. децембар 

Од 1. до 6. децембра Основна музичка школа „Божидар Трудић“ из Смедеревске 

Паланке је организовала Међународно онлајн такмичење трећи Меморијал „Коста 

Манојловић“ на којем је Софија Јаковљевић у класи професорке Бојане Никић освојила 

прву награду.  



4. децембар 

На 29. Републичком такмичењу из солфеђа и теорије музике, које је и ове године због 

епидемиолошке мере спречавања ширења вируса организовано онлајн,   учествовало је 

11 ученика из клкаса професора солфеђа и теорије музике Ивана Јовановића, Бранка 

Мијаиловића, Драгана Ђедовића и Јелене Тривковић. Ученици су постигли одличне 

резултате освојивши девет првих и две друге награде.  

1. Петар Грбић, трећи разред, 1. награда 

Професор: Бранко Мијаиловић 

2. Милица Алексић, трећи разред, 1. награда 

Професор: Драган Ђедовић 

3. Тања Секулић, четврти разред, 1. награда 

Професор: Драган Ђедовић 

4. Нина Ракић, четврти разред, 2. награда 

Професор: Драган Ђедовић 

5. Хелена Никић, пети разред, 1. награда 

Професор: Иван Јовановић 

6. Николина Мићић, пети разред, 1. награда 

Професор: Иван Јовановић 

7. Мартина Радуловић, пети разред, 1. награда 

Професор: Иван Јовановић 

8. Олга Лазаревић, пети разред, 1. награда 

Професор: Иван Јовановић 

9. Ива Митровић, пети разред, 1. награда 

Професор: Бранко Мијаиловић 



10. Лана Ђорђић, шести разред, 1. награда 

Професор: Драган Ђедовић 

10. Андријана Јокић, шести разред, 2. награда 

Професор: Јелена Тривковић 

6. децембар 

На 18. Међународном такмичењу Даворин Јенко у Београду, ученици у класи Данијеле 

Аврамовић и клавирску сарадњу Ђорђа Тошића остварили су одличне резултате. Лазар 

Ђукановић, ученик четвртог разреда освојио је  прву награда а Емилија Шекуларац, 

ученица трећег разреда освојила је другу награду. 

 

Јануар 

16. јануар 

 На Интернационалном "Зимском музичком такмичењу" у Македонији, ученице наше 

школе у класи професорице Марије Петровић, Ена Јаковљевић, први разред и Нина 

Живановић, други разред, освојиле су прве награде. 

27. јануар 

Школска  слава Свети Сава обележена је у сали школе, без хора и програма, ломљењем 

славског колача уз пригодан доручак због поштовања епидемиолошких мера и 

спречавања ширења вируса. 

Фебруар 

20. фебруар 

На 14. клавирском такмичењу "Славенски" у Београду, Софија Јаковљевић, ученица 

другог разреда у класи професорке Бојане Никић, освојила је прву награду, лауреат у  

својој категорији. На пролеће, свираће на концерту победника у Београду. 

 

 



24. фебруар 

У Библиотеци Вуковог завичаја у 19 часова је одржан концерт флаутиста Музичке школе 

на којем смо чули ученике флауте у класи професорке Данијеле Аврамовић и клавирску 

подршку професора Ђорђа Тошића. 

26. и 27. фебруар 

На 24. Међународним сусретима флаутиста Тахир Куленовић у Ваљеву ученици наше 

школе у класи Данијеле Аврамовић и клавирску пратњу Ђорђа Тошића су постигли 

одличне резултате и донели три прве и једану другу награду. Антонина Самарџић, 

ученица првог разреда је освојивши прву награду била и  победник у својој категорији, 

Лена Перишић, 2. разред, и Емилија Шекуларац, 3. разред су освојиле прве награде а 

Лазар Ђукановић, ученик 4. разреда, другу награду. 

Март 

15. март 

На 10. отвореном такмичењу ученика музичких школа Србије Бинички, прву награду је 

освојио Андрија Поповић, ученик првог разреда виолончела у класи професорице 

Кристине Иванковић и клавирску сарадњу професора Александра Дражевића.  

19. март 

На 19. Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ у Београду, ученици првог разреда 

клавира Ена Јаковљевић и Гаврило Петровић у класи професорице Марије Петровић су 

освојили другу награду. 

27. март 

Данас је на 26. Међународном такмичењу младих пијаниста у Шапцу ученица другог 

разреда клавира у класи професорице Марије Петровић, Нина Живановић  освојила 

другу награду. 

 

 

 



 

29. март 

Вечерас је у концертној сали школе, у 18 часова одржан први концерт Сусрети школа – 

Ваљево, Шабац и Лозница. Публика је имала прилику да ужива у наступу 

инструменталних солиста ученика наше школе као и средњих школа  али и да чује трио 

„Ентика“ и квартет гитара „Антика Модерна“ ученика средње школе у Шапцу. Заједно 

са ученицима школу су посетили директори школа Сузана Перић и  Соња Живковић са 

професорима тих школа.  

Април 

2. април 

Данас су на 14. Међународном такмичењу хармоникаша Угљевик-Бијељина ученици 

другог разреда хармонике, Вељко Мијић и Марко Мићић у класи професорице Зорице 

Дражевић освојили прве награде.  

3. април 

На 8. Међународном такмичењу солфеђа и теорије музике ученици наше школе, Данило 

Николић, други разред у класи Ивана Јовановић, Давид Јевтић, четврти разрерд и 

Андрија Јокић, шести разред у класи Јелене Тривковић,  су освојили прве награде. 

4. април 

Данас су на 8. Међународном такмичењу словенске музике одржаном у „Руском дому“ 

у Београду учениц другог разреда хармонике и клавира у класи професорице Зорице 

Дражевић и Бојане Никић освојили две прве и једну другу награду. 

 1. Софија Јаковљевић, други разред клавира, прва награда 

Класа: Бојана Никић 

2. Вељко Мијић, други разред хармонике, прва награда 

3. Марко Мићић, други разред хармонике, друга награда 

Класа: Зорица Дражевић 



 

9. и 10. април 

На Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије ученици флауте у 

калси професприце Данијеле Аврамовић и клавирску сарадњу професора Ђорђа 

Тошића, Антонина Самарџић, први разред, Лена Перишић, други разред, Емилија 

Шекуларац, трећи разред и Лазар Ђукановић, четврти расред  су освојили друге награде. 

29. април 

Данас су на Међународном фестивалу „Sirmium Music fest“ у Сремској Митровици 

Софија Јаковљевић, ученица другог разреда клавира у класи професорице Бојане Никић, 

освојила прву награду а Михаило Илић, ученик шестог разреда у класи професорице 

Ане Јовановић, другу награду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЈ 

11. мај 

На 65. Фестивалу музичких и балетских школа Србије, које се одржава од 7. маја до 12. 

маја у Нишу, екипа Мизичке школе „Вук Караџић“ освојила је 86,89 бода. Тим школе 

чинили су ученици Ахмет Алимановић, пети разред виолине, у класи професорице 

Јоване Тасић Антић, Емилија Шекуларац, трећи разред флауте, у класи професорице 

Данијеле Аврамовић, Михаил Никифоров,четврти разред саксофона, у класи прогесора 

Небојше Ђурића и Михаило Илић, шести разред клавира, у класи професорице Ане 

Јовановић. Заједно са њима у виду резерве у  Ниш су отпутовали и Анђела Петровић, 

трећи разред виолончела у класи професорице Кристине Иванковић. Екипу је предводио 

помоћник директора Иван Јовановић. Корепетитор на клавиру био им је професор Божо 

Бановић. Појединачни резултати ученика на такмичењу су следећи: Емилија Шекуларац, 

прва награда (92,00), Михаило Илић, прва награда (90,14), Михаил Никифоров (85,43) и 

Ахмет Алимановић, друга награда (80,00). 

 

  

 

 



 

15. мај 

Данас су ученици флауте у класи Данијеле Аврамовић и клавирску подршку Ђорђа 

Тошића на 2. Међународном такмичењу младих флаутиста у Шапцу освојили прве 

награде. Првонаграђени ученици су: Антонина Самарџић, први разред, Даница 

Бошковић, други разред, Нађа Савић, други разред, Лена Перишић, други разред, 

Емилија Шекуларац, трећи разред, Лазар Ђукановић, четврти разред. 

 

16. мај  

У прекрасном амбијенту Курс салона у Бањи Ковиљачи одржан је први по реду „Guernini 

fest“, Међународни фестивал гудача Балкана на којем је Ања Антић, ученица другог 

разреда виолине у класи професорице Иване Арнолд Зечевић и клавирску сарадњу 

професорице Наташе Турнић Ђорђић освојила прву награду. 

17. мај 

Други дан такмичења у Курс салону у Бањи Ковиљачи на Међународном фестивалу 

гудача Балкана „Guernini fest“, Гала Тадић ученица шестог разреда виолине у класи 

професорице Иване Арнолд Зечевић и клавирску сарадњу професорице Наташе Турнић 

Ђорђић освојила је трећу награду. 

26. мај 

Данас су нашу школу посетили ученици првог, другог и тећег разреда 

ОШ „Јован Цвијић“, ОШ „Анта Богићевић“, ОШ „Вук Караџић“. 

Ученици су упознати са радом школе као и инструментима који се уче 

у школи и наставницима који раде у шкои. Имали су прилику да 

присуствују на промотивном концерту са илустративним примерима 

прилагођеним њиховом узрасту.  

 

 

 



28. мај 

На Фестивалу "Исидор Бајић" у Новом Саду, ученици клавира у класи професорице 

Марије Петровић, Гаврило Петровић, први разред, Ена Јаковљевић, први разред и Нина 

живановић, други разред су освојили прве награде.  

 

29. мај 

Данас је на Међународном такмичењу гудача "Златне степенице" Анђела Глигорић, 

ученица четвртог разреда виолине у класи професорице Маријане Цогољевић и 

клавирску сарадњу професорице Наташе Турнић Ђорђић, освојила је другу награду. 

На свечаном концерту лауреата, пијанистичког такмичења "Славенски" у Београду, 

наступила је Софија Јаковљевић, ученица другог разреда клавира у класи професорице 

Бојане Никић као победник у својој категорији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЈУН 

14. јун 

У свечаној сали школе, ученицима завршних разреда уручене су дипломе, сведочанства 

и пригодан поклон Ученику генерације, Михаилу Илић, ученику клавира у класи 

професорице Ане Јовановић. 

 

15. јун 

Вечерас је, са почетком у 18 часова, у сали школе одржан завршни годишњи концерт 

наших ученика, на ком су наступили најуспешнији солисти, који су ове године на 

такмичењима освојили највећи број награда. 

19. јун 

Данса су на World Open Online Music Competition, ученице другог разреда клавира, Дора 

Драгићевић, Нина Живановић и Ксенија Грујић у класи професорице Марије Петровић 

освојиле прве награде.  

 


