
Приредба за Дан школе - 28.12.2021. год.   

 

1.  Школска химна “Старина Новак” (хор)       

 ~ 3’ 

 Наташа: Драга децо и родитељи, поштоване колеге, драги гости, добро дошли у нашу школу 

која ове године слави свој 99.рођендан! Озбиљне су то године и сада смо сигурни да смо 

својим постојањем и радом постали достојни имена овог великог човека! Сада смо и ми 

стари као и Старина Новак, а сваког дана се трудимо да наш рад и целокупан школски живот 

буду достојни његове борбе и подвига!  

Овај Дан школе садржајно је, можда, мало другачији него што сте навикли. Још увек живимо 

у пандемијском режиму и многе активности су нам ограничене. Надамо се најбољем и једва 

чекамо да школа поново заживи пуном снагом и да следеће школске године своју стоту 

годинu обележимо онако како доликује и како умемо!  

Сада ћемо уживати у музичким тачкама. Прва ће се представити: 

 

2.  Николина Младеновић 2/2 - “Етида де-мол” (клавир)     ~ 2’ 

Након Николине, чућете : 

 

3.  Бор Рашковић 3/1 - “Јоца игра ламбет-волк” (клавир)     ~ 

0:30 

 Марта Стаменковић 3/2 - “In the pink” (клавир)      ~ 

1’ 

  Лола Степановић 3/2 - “Дивљи јахач” (клавир)      ~ 

1’ 

 Наташа :Сада је прави тренутак да нам се обрати директор школе Влада Вучинић. 

Директор ( обраћање и дели првих 30 награда) 

 Наташа: Поново ћемо мало да одморимо и то уз: 

4.  одељење 2/5, учитељица Сњежана Ћивша - “Дуње ранке”    ~ 2’ 

Наташа: Сада ћете уживати у полонези коју на клавиру изводи: 

 

5. Александар Матеј Симић 3/3 “Шопен: Полонеза” (клавир)   ~ 2’ 

Наташа: Поново позивам нашег директора да уручи следећих 30награда. 

Директор (30 награда) 

Наташа: Нови музички интермецо: 

6. Бранислав Николић 3/2 - “Пољушко поље” (хармоника)    ~ 2’ 



И 

 

7.  Милош Михајловић 3/1 - “Шпанска серенада” (флаута)    ~ 3’ 

Наташа: Сада ће уследити 30 награда добијених на ликовном конкурсу. 

Директор (30 награда) 

Наташа: Поново музика: 

 

8.  Уна Јевић 7/1 - “Хајдн: Соната” (клавир)       

 ~ 2’ 

И последњих 30 награда за данас! 

Директор ( 30 награда) 

Наташа: Пошто су подељене све награде, за крај уживајте у песми: 

 

9.  Марко Марјановић и Емил Грба 5/4 (певају), 

 Милица Митровић 7/1 (гитара)     - “Тамо далеко”  

 ~ 3’ 

Наташа: Хвала свима! Честитам награђенима, браво за све извођаче и видимо се ускоро! Да 

заједно прославимо свој први век! Живели! 

  

 

 


