
ЛЕТОПИС 



А ТО ЈЕ.... 

Летопис је историјски жанр свесловенске књижевности који 
представља запис догађаја. Обично почиње речима „лета“, „у 
лето“, што значи „године те и те“, па отуда и назив летопис. 
Летописи школе су записи које су писали учитељи и 
наставници. Често су настали записивањем казивања 
директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени 
записи о настанку, свим важним догађајима у школи, као и о 
успеху у целокупном образовно-васпитном раду. Као писани 
документ, летописи се користе као историјска и културна 
грађа, документујући трагове рада и живота у прошлом 
времену.  



КО СМО ЗАПРАВО? 



РЕЧ ...ДВЕ О КОСТИ 
Коста Манојловић је рођен 4. децембра у селу Крњеву у смедеревском округу. Одрастао је у родитељској кући са још 

шесторо браће и сестара. После завршене основне школе наставио је школовање у Богословији Св. Саве у Београду (1901), где му 

је професор био Стеван Ст. Мокрањац. Учење и рад уз Мокрањца усмерили су читав његов будући професионални рад. Уз њега 

је учио како се тумачи свако ново дело и колико је важно да се пажња поклони тумачењу текста и правилном изговору сваке 

речи приликом певања. Касније Манојловић пише: "То је баштина коју сам од њега примио од самог почетка мог 

интересовања за музику". Певајући у хору и помажући Мокрањцу Манојловић је у Богословији стекао и значајна диригентска 

искуства. У Београду је одлазио и на пробе Првог београдског певачког друштва, а у Српској музичкој школи је код Стевана 

Мокрањца похађао часове науке о хармонији. Већ тада се интересовао за композиторски рад - писао је прве сплетове песама и 

поједине песме из Литургије. У Српској музичкој школи Манојловић је био ученик и Милоја Милојевића, Данице Крстић и 

младог Стевана Христића, који се управо вратио са студија из Лајпцига (1907—8). Код Христића је учио и касније, гледајући 

у њему нову генерацију композитора "која долази да смени старије" и да смелије уђе у "неисцрпно врело музике".  

За музички дар Косте Манојловића много разумевања је имао тадашњи ректор београдске Богословије Стева Веселиновић, 

брат књижевника Јанка Веселиновића. Ректор је Светом архијереском сабору Српске православне цркве предложио да 

Манојловићу одобри стипендију за студије музике у Москви. Тако се Коста Манојловић већ марта 1912. године обрео у 

Русији. Како није одмах могао да положи пријемни испит на Конзерваторијуму у Москви, затражио је сагласност да студије 

музике настави у Минхену.  

Већ после два месеца из Москве одлази у Минхен, где приватно учи хармонију и припрема се за пријемни испит на Музичкој 

академији. Испит је положио у јесен 1912. године и тако започео студије музике у Минхену. Изузетно је брзо напредовао у 

хорском певању, јер је имао значајна искуства у раду са Мокрањцем. Објава првог Балканског рата значила је међутим, 

повратак свих стипендиста у земљу. Ипак, Манојловић се већ почетком 1913. године враћа у Минхен, да би поново, због 

бугарске објаве рата Србији, летњи распуст провео у Србији, а у јесен се вратио у Минхен. Његове композиције за мушки хор 

из тог времена ("Убојни поклич" и "Призрене стари") слика су емотивног реаговања младог човека на драматична збивања у 

животу свог народа. Касније ће ови хорови са још две композиције чинити циклус Из Шумадијских гора.  

 



На Музичкој академији у Минхену Манојловић је похађао наставу хармоније и контрапункта, а предавања из музикологије је 

слушао на Филозофском факултету. У то време је компоновао песме за глас и клавир, као и световне и духовне композиције за 

мушки, женски и мешовити хор.                                         

Вести о атентату у Сарајеву биле су знак за брзи повратак у Србију. Војни распоред је Манојловића одвео у Крагујевац где је 

као ратни болничар одмах основао хор. Компоновао је непрестано и док је радио као болничар и док је боловао од пегавог 

тифуса. Наступило је повлачење преко Призрена, Струге, Елбасана и Валоне, а потом опет рад у болници, и болест, трбушни 

тифус. Са војском је потом стигао до Крфа. По доласку на Крф одмах је основао Српски војнички хор, а у недостатку 

партитура многе композиције је реконструисао по сећању. У пролеће 1917. године Манојловић је разрешен војних обавеза и 

упућен на довршавање студија у Оксфорд. Одатле је понео трајно интересовање за историју музике и проучавање српске 

музичке прошлости. Током студија у Енглеској, Манојловић је интензивно компоновао, а композиције су му штампане у 

Паризу, Лондону и код Едитион Славе у Бечу. 

 Дипломирао је 1919. године са кантатом на текст 136. Псалма — "На рекама вавилонским".  

У Београду се овај школовани музичар чекао са нестрпљењем. Одмах по повратку (1919) постављен је за диригента Првог 

београдског певачког друштва, а предавао је на Музичкој школи и на Богословском факултету. Био је и дугугудишњи секретар 

новоосноване Београдске филхармоније (1923). Свакако један од најзначајнијих Манојловићевих подухвата било је 

основање Музичке академије (1937) у Београду у сарадњи са Стеваном Христићем и Петром Стојановићем. Био је први ректор 

(1937-39) и професор ове високе школе до 1946. године, када је, иако тек у 56. години живота, по вољи, односно мрзовољи нових 

власти, декретом пензионисан. У новооснованом Музиколошком институту САНУ академик Петар Коњовић га је поставио 

за спољног сарадника (1949), али на жалост није било среће да на том месту дуже остане, умро јe већ новембра исте 

године. Коста Манојловић се својим учитељима и предходницима одужио сабирајући и објављујући њихова дела. Будућим 

генерацијама, пре свега историчара музике, музиколога и етномузиколога, отворио је нове видике и упутио их на неопходна 

истраживања српске музичке прошлости и музичке ризнице читавог Балкана. Своје композиције, текстове и многобројне 

драгоцене записе народних песама (око 2000) није стигао да објави, оставио их је бризи и савести млађих колега и потомака. 

 



                                               ОВО СМО МИ 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ:  Музичка школа „Коста Манојловић“ 

АДРЕСА ШКОЛЕ: Милоша Великог 8, 11300 Смедерево 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 026/4622 534      026/641 330 

БРОЈ ФАКСА: 026/641 330 

E-MAIL: office@mskos.edu.rs  

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: Гвозден Ераковић 



НАШ “МАЛИ” КОЛЕКТИВ 

Индивидуална настава 
Клавир: Маја Вујчић, Горјана Бркић- Станковић, Бранислава Ранитовић, 

Јована Ераковић, Весна Јеремић,Марија Терзић, Ана Бојичић, Ивана Крстић, 

Наталија Дојчиновић, Стефан Цветковић, Биљана Миленковић, Маја 

Миловановић, Борис Јевтић, Бранислава Бринић, Емина Крцић, Радмила 

Милошевић, Марина Богдановић,Марина Миленковић-замена, Марија 

Стаменковић, Корепетиција: Мина Ивановић, породиљско боловање, Ана 

Сретеновић, Тамара Будимир, породиљско боловање, Невена Радивојевић, 

Андрија Лалић, Невена Бранковић, Хармоника: Никола Георгијевић, Марија 

Ралић, Миломир Дојчиновић, Немања Чукић,,Милан Ераковић, Горица 

Вујичин, Гудачи: Александар Прокић, Јелена Угринић, Ивона Ваинхал 

Матијашевић, Владимир Уратаревић, Теодора Црногорац Милановић, Дувачи: 

Стојановић Милан, Антић Немања, Марко Ђорђевић, Даниела Милошевић, 

Сандра Васиљев, Традиционални и соло Певачи: Јелена Станојевић, Јелена 

Симић, Драгана Тасић, Гитара: Душан Мирков, Бојана Стојановић, Марина 

Радивојевић, Виктор Илић, Катарина Карић.  

 

 



... 

         Групна настава 
Ивана Емершић Котарац, Тања Петровић,  

Горица Димић, Виолета Столаров, 
Светомир Поповић, Весна Калуђеровић, 
Драгана Радовановић- Антић, Александар 
Митровић, Романа Репустић- Николић, 
Маријана Николић, замена, Милан Илић 



Нина Станковић, Филип Тешић, 

Славица Милић-Милановић, 

Мирјана Глишић, Тања Цветковић, 

Владимир Петровић, Милан 

Марковић, Радомир Бундало Јелена 

Новчић-замена,Дарко Илић, Ненад 

Стевановић, Славена Јевтић. 

Општеобразовна настава 



Ненаставно особље: 
                                                                   1.Ераковић Гвозден, директор школе  

                                                                   2.Маринковић Љиљана, помоћник директора  

                                                                   3.Емершић Котарац Ивана, помоћник директра  

4.Ристић Јасна, секретар  

5. Тодоров Тијана, стручни сарадник, педагог  

6.Рајић Радмила, нототекар  

7.Златановић Негован, домар  

8.Крчмаревић Силвана, помоћни радник  

9.Тирнанић Маја, помоћни радник  

10.Станковић Светлана, помоћни радник  

11.Кеџић Тијана, клавирштимер  

12.Рајковић Милка  – административни референт  



ИНТЕРНИ ЧАСОВИ И ЈАВНИ НАСТУПИ УЧЕНИКА 

 
  

 Сви ученици су у току школске године испунили обавезу што се тиче интерних часова, на 

којима су наступили бар једном, и јавних наступа. Јавни наступи, редовни и ванредни, обухватили су 

различите класе, а реализовани су у виду концерата и других јавних наступа ученика, што у 

самосталној организацији школе, што у сарадњи са културним институцијама у граду. 

 Наставни планови који су реализовани у току школске 2021/2022. године предвиђени су 

планом и програмом основног и средњег образовања у музичким и балетским школама Србије.  

 Настава је реализована успешно и у издвојеном одељењу музичке школе  у Основној школи 

„Бранко Радичевић“ у Лугавчини и просторијама у основној школи „Свети Сава“ у Смедереву.  Поред 

обавезног васпитно-образовног рада, који је обављен током школске 2021/2022. године, ученици и 

наставници узели су значајно учешће у извођењу ваннаставних активности, а све у циљу унапређивања 

наставе, истицања знања, учења и позитивних навика ученика. 

  Због новонасталае ситуације у држави због Корона вируса, нису одржана планирана учешћа на 
свим такмичењима. 

  Музичка школа ове године није била домаћин два, сада већ значајна такмичења. Наиме, није 
организовано је такмичење клавириста – Клавитас, дванаести пут до сада, које је од школског 

такмичења већ прерасло у такмичење више школа са подручја Србије, и интернационална 

манифестација за саксофонисте – Саксофонијада, која није организована тринаести пут до сада, а 

седми пут у Концертној сали Музичке школе, због новонастале ситауције изазване корона вирусом. 

   



ПРИЗНАЊА... 

Музичка школа са својом сада већ, 

осамдесетогодишњом традицијом, носилац је 

бројних признања о којима сведоче награде, 

дипломе и захвалнице које су изложене у 

простору школе. Свакако, најзначајније признање 

које школа има, јесте Сребрњак града Смедерева. 



НАЈВЕЋА СНАГА НАШЕ ШКОЛЕ... 
1.Димитрије Думановић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 

2021. 

2.Милица Вучковић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

3.Миљана Златановић, II OМШ, II награда, кл. Ј. Угринић, Меморијал „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 

2021. 

4.Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, Меморијал „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2021. 

5.Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд, март 2022. 

6.Василије Вујић, IV OМШ, II награда, кл. С. Цветковић, Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд, март 2022. 

7.Дана Аранђеловић, I OМШ, I награда, кл. Ј. Ераковић, 26. Међународно такмичење младих пијаниста, Шабац, март 2022. 

8.Лила Милошевић, I OМШ, III награда, кл. С. Васиљев, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

9.Дуња Миленковић, III OМШ, III награда, кл. С. Васиљев, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

10.Дана Аранђеловић, I OМШ, II награда, кл. Ј. Ераковић, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

11.Ружица Бајић, IV OМШ, III награда, кл. Б. Јевтић, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

12.Лара Протић, III ОМШ, ЛАУРЕАТ, кл. Ј. Симић, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

13.Доротеја Јанићијевић, I СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 

2022. 

 



14.Софија Ђекић, IV СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

15.Вељко Јовановић, I OМШ, I награда, кл.  Ј. Станојевић , Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

16.Хелена Стојић, III ОМШ, I награда, кл. Ј. Симић, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

17.„Прваци“ и „Видик“, ОМШ и СМШ, I награда, кл. Ј. Станојевић и Ј. Симић, Републичко такмичење музичких школа Србије, 

Београд, април 2022. 

18.Марија Ђурђевић, IV OМШ, I награда, кл. М. Ђорђевић, Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд, април 2022. 

19.Анђелка Петковић, V OМШ, II награда, кл. Т. Црногорац Милановић, Међународно такмичење гудача, Ниш, април 2022. 

20.Миљана Златановић, II OМШ, III награда, кл. Ј. Угринић, Међународно такмичење гудача, Ниш, април 2022. 

21.Ђурђина Денић, II OМШ, III награда, кл. Ј. Угринић, Међународно такмичење гудача, Ниш, април 2022. 

22.Василије Вујић, IV OМШ, I награда, кл. С. Цветковић, Меморијал „Матусја Блум“, Сарајево, мај 2022. 

23.Мила Симић, VI OМШ, I награда, кл. А. Бојичић, Меморијал „Матусја Блум“, Сарајево, мај 2022. 

24.Анђелка Петковић, V OМШ, I награда, кл. Т. Црногорац Милановић, 65. Фестивал музичких и балетских школа Србије, Ниш, 

мај 2022. 

25.Василије Вујић, IV OМШ, I награда, кл. С. Цветковић, 65. Фестивал музичких и балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

26.Софија Ђекић,  III OМШ, II награда, кл. Д. Тасић, 65. Фестивал музичких и балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

27.Дуња Миленковић, III OМШ, II награда, кл. С. Васиљев, 65. Фестивал музичких и балетских школа Србије, Ниш, мај 2022. 

28.Вања Жарковић, III OМШ, III награда, кл. Б. Бринић, „Млади виртуоз“, Београд, мај 2022. 

 



СЕПТЕМБАР 

Културна и јавна делатност школе најуже је повезана са њеном образовно-

васпитном улогом. Школа организује школске и ваншколске јавне наступе 

ученика и професора. Они наступају или као солисти или као чланови ансамбла, 

оркестра и хора. 

  Концертом, поводом свечаног пријема првака, који се организује крајем 
августа, школа је започела школску годину. 

  На манифестацијама „Смедеревска јесен” и „Смедеревска песничка јесен“ 
током месеца септембра, школа је раније узимала учешће наступима својих 

ученика, ове године није одржано због КОВИДА19. 

         Редовне седнице Наставничког већа, Педагошког колегијума, Усвајање свих 

докумената школе. 

 



 

У септембру месецу као и сваке године бирају се представници за Ученички парламент. Од 12 

ученика из четири разреда средње школе, изабрани су:  

 Ученици први разред СМШ: Вељко Јовановић, Доротеја Јанњићијевић, Кристијана дел Бјанко 

 Ученици други разред СМШ: Валентина Пешић, Стефан Станишић, Кристијана Дел Бјанко 

 Ученици трећи разред СМШ: Огњен Ђурковић, Ђорђе Ивковић, Лука Ракић 

 Ученици четврти разред СМШ: Атанацковић Катарина, Протић Лара, Ђекић Софија 

Председник парламента је ученица Лара Протић 

Заменик председника је Огњен Ђурковић, 

Секретар УП је Вељко Јовановић,   

Представник за Школски одбор је Станишић Стефан и Катарина Атанацковић,  

Тим за безбедност  Софија Ђекић,  

Тим за самовредновање ученика Валентина Пешић 

и Тим за ШРП Кристијана Дел Бјанко  

Тим за обезбеђивање квалитета рада школе Ђорђе Ивковић 



ОКТОБАР 

06.10.2021. године одржана радионица са 

ученицима средње школе на тему 

“Пушење, алкохолизам и наркоманија” у 

реализације педагога школе Тијане 

Тодоров. 

Циљ часа:  Развити код ученика свест о 

болестима зависности и како оне утичу 

не само на оболелу особу већ и на околину. 

Стећи знања и вештине неопходне да се 

ученици одупру искушењу дроге ( 

болестима зависности) 

Схватити важност правовременог 

откривања симптома и адекватног 

реаговања од стране родитеља. 

 



НОВЕМБАР 

18.11.2021. године одржана је радионица 

са ученицима средње школе на тему 

“Контрацепција и трудноћа у 

адолесценцији” у реализације педагога 

школе Тијане Тодоров. 

Циљ часа:  Развити код ученика свест о 

примени контрацепцие и нежељене 

трудноће и како оне утичу не само на 

особу већ и на околину. Стећи знања и 

вештине неопходне да се ученици одупру 

проблемима и последицама које могу 

настати као узрок непажње и 

неедукованоцти. 

Схватити важност правовременог 

откривања симптома и адекватног 

реаговања од стране родитеља. 



СТИХОВИЗИЈА 
Стиховизија је такмичење ученика средњих школа у рецитовању на страним језицима, које се у Народној библиотеци Смедерево организује од 

2009. године. 

Идеја пројекта је да се младима средњошколског узраста пружи прилика да се учешћем у едукативно-забавном интерактивном програму 

заинтересују за нове начине изражавања, прикажу знање и таленат, остваре неке од својих потенцијала и квалитетно друже у инспиративном 

окружењу књига и библиотеке. 

За учешће на такмичењу пријављује се у просеку 120 такмичара, који су пријављивали наступе на 18 страних језика: на енглеском, француском, 

немачком, руском,  шпанском, италијанском, чешком, словачком, мађарском, румунском, македонском, латинском, албанском, кинеском, 

шведском, турском, јерменском и јапанском. На неким Стиховизијама чуле су се рецитације на српском језику, које су изводили ученици на 

размени. 

Такмичење се одвија у просторијама Библиотеке. У полуфиналном делу, који се одржава без присуства публике, жири бира 20 финалиста. У 

финалу, у којем и публика има могућност да гласа, бирају се три најбоља такмичара и најбољи такмичар према гласовима публике.  

Све финалисте и професоре страних језика који су их припремали за такмичење Библиотека награђује бесплатним уписом за наредну годину, а 

школама учесницама додељују се захвалнице и комплети књига за школске библиотеке. Победници такмичења се награђују дипломама и 

вредним поклонима. 

Овогодишње 13. такмичење одржано је 27. новембра (полуфинале) и 1. децембра (финале) у измењеним околностима, због познате ситуације. 

Наиме, такмичење није одржано у просторијама Библиотеке, већ је реализовсно на даљину, тако што су наставници и ученици достављали 

наступе у видео формату, а стручни жири је на основу пристиглих снимака изабрао финалисте и победнике. 

Ученица друге године СМШ „Коста Манојловић“ Кристијана дел Бјанко, која је рецитовала на италијанском језику и ученица треће године 

Магдалена Сретеновић, која је рецитовала на енглеском језику, пласирале су се у финале, међу неколицину најбољих такмичара. Поред 

Кристијане и Магдалене, у првом делу такмичења учествовало је још три ученика, који похађају први, други и четврти разред наше школе – 

Нађа Павловић, Стефан Станишић и Катарина Атанацковић. Ученици су показали велики труд и интересовање, а на самом такмичењу и 

знање и таленат. Сусрели смо се са изазовима приликом организовања и реализовања наставе, али смо задовољни наступима и успехом. Дали 

су обећање да ће се такмичити и наредних година и тако представити себе и школу на најбољи начин. 

Наставник италијанског и енглеског језика 

Светлана Танасијевић 





ДЕЦЕМБАР 

 У децембру, МШ организује традиционално НОКОС 
(Новогодишње концертне свечаности) које започињу Мојим првим 

концертом (ученика првог разреда основне музичке школе) и 

настављају се низом концерата стручних актива, дечијом опером 

и завршавају свечаним концертом поводом Дана школе.  

  



АМБЕР АЛЕРТ ТУРНЕЈА 

У среду 22.12.2021.године нашу школу посетила је Фондација 

"Тијана Јурић" Центар за злостављану и несталу децу, у 

сарадњи Америчке амбасаде. Успешно реализован дан... кроз 

своје едукативне програме намењене ученицима, човек који 

заслужује најдубље поштовање, јер је своју породичну трагедију 

и превелику родитељску бол, храброшћу и снагом дива 

претворио у целоживотну борбу за безбедност и заштиту све 

деце у Србији. 

Нова иницијатива фондације о којој је Игор данас говорио 

ученицима средње школе, односи се на увођење система " Амбер 

алерт". Потрага за несталом децом, специјалног система 

потраге који подразумева алармирање читавог друштва, 

затварању излаза из насиља, прекидању програма медија са 

релевантним подацима о несталој деци и свим релевантним 

местима као што су бензинске пумпе, билборди.... 

Говорило се и о заштити података, злоупотреби фотографија 

на друштвеним мрежама, онлајн завођењу и лажном 

представљању које предатори често користе... пуштени су 

кратки филмови направљени по истинитим догађајима који 

говоре о жртвама насиља... 

Хвала Игру на времену које нам је посветио и на подизању 

свести о свим проблемима који свакога од нас могу задесити, 

хвала и нашим ученицима који су пажљиво пратили и 

учествовали у данашњем дану. 





ИСПРАЋАЈ У ПЕНЗИЈУ  

Светомир Поповић.... 
Скромност и стрпљивост су темељи  вашег рада на којима су се градиле све хармоније и на којима су порасле 

генерације ученика, које на тим темељима уче и стварају даље. 

Вештина и виспреност, узор ученицима и колегама, да само вештином и развијањем вештина код талентованих 

ученика напредак буде велики и трајан-постојан. 

Етичност без које и све претходно не би било довољно. 

Траг који сте оставили у овој школи , међу колегама и ученицима је немерљив. 

Орден- невидљив, а тај најсјајнији. Сија проткан кроз генерације ученика којима сте тим светлом, просветлили пут, 

да успешно и поносно наставе своје школовање. 

Марљивост и мудрост, у свом споју, нама су били узор, како да се превладају препреке. 

Идеја која прасне као искра да би се изнедрило решење. 

Рад и ред, били су основа ваших часова, на којима и када се излазило из оквира хармоније, непосредно и несхватајући 

сасвим тада, враћали смо се опет хармонији, јер без које, како на папиру, тако и у животу не може да се одржи 

баланс.      

          Често су успомене и сећања тачнији и од саме стварности. Живот можда и није оно што се десило, већ оно чега 

се сећамо и како се тога сећамо. 

       Захваљујемо се на свим лепим тренуцима сарадње...  

   СРЕЋАН ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПРОФЕСОРЕ      

  Колектив музичке школе “Коста Манојловић”, у Смедереву, 23.12.2021.год. 



ЈОШ МАЛО УСПОМЕНА 



ЈАНУАР, ФЕБРУАР, МАРТ.... 

Свечаном академијом 27.јануара обележава се  школска слава Свети Сава. 

  У марту, стручно веће дувачких инструмената организује међународно такмичење 
саксофониста под називом „Саксофонијада“, које ове године због ванредног стања није одржано. 

 Поводом 8. Марта, стручна већа организовала су и ове године концерте под називом „Мами 
на дар“. 

  Клавирски одсек је од прошле школске године започео сарадњу са клавирским одсецима из 
Музичке школе из Пожаревца и музичком школом из Рибнице, Словенија. У оквиру сарадње 

организују се узајамни концерти, стручни семинари и гостовања. 

  Наши ученици током целе школске године узимају учешћа на бројним домаћим и 
међународним такмичењима. Њима се организују јавни наступи, смотре, преслушавања, 

стручни семинари као и медијске промоције разних врста. 

  Школа организује бројне мајсторске курсеве истакнутих музичких педагога и извођача. 

  Такође организује и разна предавања, семинаре, трибине, саветовања и сличне скупове 
везане за музичку педагошко-извођачку проблематику. 



АПРИЛ 
Овај месец у нашој школи доноси много радости како за децу, тако и за родитеље и наставнике 

школе јер се тада организује Традиционални ускршњи концерт!!!   

                                                                                                               21.04.2022. године у 18:30 

                                                                                                                    Свечана сала школе 

 



ИЗЛЕТ... 
РЕЛАЦИЈА: Смедеревo-Сремски Карлпвци-Нoви Сад-Смедеревo 

РЕАЛИЗАЦИЈА: петак, 29.април 2022.гoдине  

ПРЕВОЗНИК: Dunav express Смедеревo  

ВОЗАЧ: Драган Никплић  

БРОЈ ПУТНИКА: 31 ученик и 2 наставника – први разред :13, други разред :4, трећи разред 8 и четврти разред: 6; 

наставници, пратипци групе: Тања Петрпвић и Романа Репустић  Николић  

У предвиђенпм временскпм перпду, од 7.15 дп 7.30, сви смо се окупили и кренули у 7.30 преко Панчева, па старим путем ка 

Сремским Карлпвцима. У 9.30 је направљена пауза  на MВ пумпи надпмак С.Карлпваца у трајаоу од ппла сата. У 10.00 

смо наставили путоваое.  Ученици су изразили жељу да посете најзначајније локалитете у С.Карлпвцима и Новом  Саду уз 

пратњу стручног водича. Наставници, пратиоци групе су телефпнским путем  контактирали ТП С.Карлпваца и 

најавили дплазак групе.  

У 10:30 је група стигла у Сремске Карловце. Лаганом шетњом поред Српске православне богослпвије, преко трга Бранка 

Радичевића, стигли смо до туристичке организације. Наставници су обавештени да за обилазак локалитета у Сремским 

Карловцима, сви водичи су заузети и да једино можемп ући у Саборну цркву без водича и да се не плаћа улаз. За обилазак 

Петроварадинске тврђаве и центра Новог Сада, ангажован је стручни водич, по цени од 240 динара по ученику (рачун у 

прилогу извештаја).  

Наставници су са ученицима прошетали поред (без уласка) значајних локалитета у центру  

(Карлпвачка гимназија, чесма Четири лава, Патријаршки двор, Бпгпслпвијa). Обишли смо  

Саборну цркву. Кроз разговор смо се сви подсетили значајних историјских података, у вези  

ових здања. Прокпментарисали смо и о легенди везану за чесму Четири лава, као и који су  

дпмаћи филмови снимљени на овој лпкацији.  

 



У 12.30 смо наставили пут ка Петрпварадину. На паркингу Петрпварадинске тврђаве  смо били окп 13 часова. Група се попела на тврђаву 

и поред сликарски атељеа стигла до зграде Академије Уметнпсти. Испред Академије, сачекао нас је професор Зоран Крајишник и спрпвео 

нас је до концертне сале. Уследила је презентација коју су спровели професпри Зоран Крајишник и Ира Проданпв. Упознати смо са 

истпријатпм рада ове устанпве, познатим и врсним уметницима из области глуме, сликарстава и музике. Ученици су упознати са свим 

модулима а акценат је дат на музичком модулу, као и о РАЗМУСУ и могућнпстима у изградњи каријере ка музички уметник, педагог, 

музиколог и етномузиколпг. Нарочито се истакао мотивацион говпр прпф.Ире Проданпв, који никог није оставио равнодушним. Читаву 

презентацију су пратили слајдпви на пројектору, као и кратки документарни филмови. Презентација је завршена у 14.45.  

Ангажовани туристички водич Марио, нас је по догпвору, чекао испред Академије, па смо сви заједно кренули у разгледање 

Петроварадинске тврђаве. Водич нас је уппзнао са свим најзначајнијим истприским подацима у вези изградње и одбране Петрпварадинске 

тврђаве. На крају је уследило сликање кпд сата на тврђави.  

Око 15.45 смо се упутили ка Новпм Саду. У току впжње, водич нас је уппзнао са настанком и називом пвог града на обали Дунава. Од 

Дунавског кеја, пешачком турпм са водичем, смо обишли Дунавски парк, Змај Јпвину улицу, Патријаршки дом, Катедралу и Градску кућу. 

Ученици су се захвалили водичу на труду уз коментар да су најбпљи локални водичи, као и да их водич Марио подсећа на наставника 

историје, Филипа Тешића. Након тога је уследило слпбоднп време у трајању од 45 минута. Скуп је бип предвиђен у 17.40 код споменика 

чика Јове Змаја. Сви ученици су били тачни и кренули смо ка паркингу, где нас је чекао аутпбус. Из Новп Сада смо кренули у 18 часпва и 

старим путем смо у Смедеревостигли у 20.50.  

Пвај излет, са посетом Академије Уметнпсти у Новпм Саду, је успешно изведен. Циљ студијског путовања је остварен јер су ученици 

изразили жељу да упознају и остале музичке факултете у Србији. Успешнпст овпг излета красе изнад свега, наши ученици, које овом 

приликом похваљујемо за изузетну дисциплину и заинтереспванпст.  

 





ГОСТ 

О2.04.2021., у сали наше школе, проф. Дејан 

Травица (МШ "Мокрањац"-Бгд)  је одржао 

мастер клас за ученике виолончела.  

Поред челиста наше школе, били су и ученици 

ОМШ. "Невена Поповић" - Гроцка. 

Било је веома радно и успешно. Ђаци су 

свирали, слушали и заједно коментарисали... 



ФЛАУТА 

 Републичко такмичење, Београд, ОШ" 

Владимир Ђорђевић", Трећа награда, 

Дуња Миленковић, класа Сандра 

Васиљев. 

 Фестивал музичких школа Србије, 

Ниш, Дуња Миленковић, друга 

награда, класа Сандра Васиљев, 

корепетитор Невена Бранковић  

Републичко такмичење у Београду, Лила 

Милошевић, класа Сандра Васиљев, 

корепетитор Невена Бранковић,  

Флаута, освојила је трећу награду 

 



ВИОЛОНЧЕЛО 
 Међународно такмичење гудача, Ниш, Анђелка 

Петковић, пети разред виолончела, класа Теодора 

Црногорац Милановић, освојила је другу награду  

 Фестивал музичких школа Србије, Ниш, Анђелка 

Петковић, пети разред виолончела, класа Теодора 

Црногорац Милановић, корепетитор Невена 

Радивојевић, освојила је прву награду  



КЛАВИР 

Дана Аранђеловић, први разред, класа Јована Ераковић. 

1. Међународно такмичење младих пијаниста, Шабац - прва 
награда; 

2. Међународно такмичење Даворин Јенко, Београд - прва 
награда; 

3. Републичко такмичење - друга награда; 

4. Меморијал "Коста Манојловић" Смедеревска Паланка - 
прва награда. 

 

 Фестивал музичких школа Србије, Ниш, Василије Вујић, 
Прва награда, класа  Стефан Цветковић 

 

Такмичење "Млади виртуоз",Београд, 21.мај 
2022.год.,ученица Жарковић Вања, 3.р, класа Бринић 
Бранислава, 3.награда 

 Такмичење "Амадеус", Београд, 29.мај, ученица Жарковић 
Вања, 3.р,класа Бринић Бранислава, 3.награда 

 



ВИОЛА 

Ђурђина Денић- виола, 

ученица 1. разреда СМШ у 

класи Јелене Угринић, 

освојила је 3. награду на 

Међународном такмичењу 

гудача у Нишу. Клавирска 

сарадња Невена Радивојевић 



СОЛО... 

Фестивал музичких школа 

Србије, Ниш, Софија Ђекић, 

Друга награда, класа 

Драгана Тасић, 

корепетитор Андрија 

Лаличић  

 



КЛАРИНЕТ 

Марија Ђурђевић, 4 разред 

кларинета, освојила 1. 

награду на републичком 

такмичењу. Класа Марко 

Ђорђевић, корепетитор 

Невена Бранковић 



НИШ... 

Дивно и надасве успешно дружење 

ученика и наставника Музичке школе 

"Коста Манојловић" Смедерево на 

такмичењу Музичких школа Србије у 

Нишу... 



ВИОЛИНА 

 Миљана Златановић, ученица 2. разреда 
ОМШ виолина, у класи Јелене Угринић, 
освојила 3. награду на Међународном 
такмичењу гудача у Нишу. Клавирска 
сарадња Невена Радивојевић. 

 

Димитрије Думановић ученик 1. разреда 
ОМШ виолине, у класи Јелене Угринић 
освојио је 3. награду, на такмичењу "Млади 
Виртуоз" у Београду. Клавирска сарадња 
Невена Радивојевић. 

 

 Тамара Стојадиновић ученица 1. 
разреда ОМШ виолине, у класи Јелене 
Угринић освојила је 2. награду, на 
такмичењу "Млади Виртуоз" у Београду. 
Клавирска сарадња Невена Радивојевић. 



 

 
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА БАЛКАНА 

"ГУАРНЕРИ ФЕСТ" - БАЊА КОВИЉАЧА 

 Међународни фестивал гудача Балкана "Гуарнери фест" - Бања Ковиљача 

Анђелка Петковић 5 разред виолончела, кл. Теодора Црногорац 

Такмичење је двоетапно. Анђелка је после 1 етапе ушла у финале, јер је Лауреат своје категорије. У 

финалу је свирала 1 став  Вивалдијевог концерта у а-молу, у пратњи камерног оркестра "13 гудача", 

диригент проф Срђан Сретеновић. Анђелка је једини ученик омш-а која је учествовала у двоетапном 

такмичењу. 

Ово је њен први наступ уз пратњу оркестра и надамо се не и последњи. 

Цео Гуарнери тим честита и захваљује се свим учесницима, наставницима, родитељима, драгим 

гостима, градитељима, члановима жирија, оркестрима и спонзорима. Дали сте нам ветар у леђа и 

огромну енергију уз помоћ које ће свака карика организације следеће године бити још боља. Ваше 

мишљење нам је веома важно и због тога, док сабирамо утиске и чекамо детаљне фотографије са 

фестивала, пишите нам и ваше утиске. Надамо се да сте од нас отишли задовољни и да носите лепе 

успомене.  

Велики поздрав од целог Гуарнери тима! 





ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

Музичка школа “ Коста Манојловић” сваке године у априлу, мају и јуну месецу организује 

тестирање ученика за упис у први разред  



И ЗА КРАЈ... 
На основу праћења реализације Годишњег плана рада школе, можемо закључити да је укупни образовно-васпитни 

процес у потпуности реализован,. Извештај о успеху ученика и просечне оцене по одсецима/разредимаи показује 

успешност наставника и ученика који је у раду наше школе традиција дужи низ година. На основу праћења реализације 

Годишњег плана рада школе, можемо закључити да је укупни образовно - васпитни процес успешно реализован. 

Резултати су добри и представљају ваљану основу за остваривање задатака Годишњег плана рада за наредну школску 

годину. 

Календар предвиђених активности није потпуно испуњен. Узимајући у обзир наведене чињенице констатујем да су 

резулати задовољавајући и показатељ су квалитета ученика који зврашавају средњу музичку школу. 

Извештај о избору ученика генерације за школску 2021/22 

Предлог разредног старешине за ученика генерације је била Мрија Симић, инструментални одсек, као ученик са 

одличним успехом и многобројним наградама на такмичењима.  

Сви ученици са одличним успехом су похваљени.  

МАТУРАНТИ - упис на факултете школска 2021/2022. година  

- Правни факултет за привреду и правосуђе, опште право Лара Протић и Софија Ђекић 

 - Факултет савремених уметности (Универзитет привредна академија у Новом Саду), музичке комуникације Иван 

Николић 

 - Филозофски факултет (Универзитет у Београду), археологија Наталија Станојевић  

- Београдска академија пословних и струковних студија, менаџмент Марија Симић 

 - Факултет музичке уметности, Београд- музичка педагогија Таиса Лекић  

- Академија техничких струковних студија (Одсек Београдска политехника), дизајн ентеријера Димитрије Спасиц 

 - Електротехницки факултет у Београду          

  



Добром сарадњом колега, који су вршили реализацију плана и програма, са ученицима и родитељима, 

који су спремали ученике за такмичења, редовном наставом у оквиру додатне и допунске наставе, 

припремном наставом за факултет, одласцима на семинаре за стручна усавршавања наставника и 

ученика, чинило се све да се побољшају  и рад и  резултати у настави, што смо у потпуности учинили! 

 Посебне мере предузећемо у циљу постизања бољих резултата у настави, укључивањем 

нових метода и средстава у реализовању наставних циљева и задатака.  

 Трудићемо се да остваримо комплетан увид у мишљење ученика и њихових породица о 

квалитету наставе и томе колико су њихова очекивања задовољена, како бисмо детектовали проблеме и 

убудуће интензивније радили на њиховом отклањању. Наставницима и родитељима омогућили смо 

доступност свих информација и прихватићемо њихове предлоге у решавању сваке проблематике.  

 Стварајући боље услове рада и коришћењем савремених наставних средстава очекујемо и 

квалитетније резултате у будућем васпитно-образовном процесу, као и лични и професионални развој 

ученика и наставника и бржи напредак, улагање више времена и труда при реализацији свих 

активности, развој школе и њено квалитетније промовисање, што ће омогућити њен већи значај и улогу 

у локалној заједници, а самим тим ће јој донети углед какав заслужује.  

 



Стручни сарадник- педагог 

Тијана Тодоров 


