ЛЕТОПИС БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ШК.2017/2018.
ОБИЛАЗАК НАСТАВЕ ТОКОМ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА
Обилазак наставе обављен је у периоду од 14.10. до 20.12.2017. по предвиђеном плану
посете часовима наставе – укупно 13 часова играчких предмета. Током обиласка вршен је увид
у вођење педагошких евиденција, припреме за час, опрема наставника и ученика, сарадњи са
корепетитором. О свему је вођена евиденција кроз обрасце: 1)Протокол праћења реализације
наставних часова и 2)Форма за опсервацију часу. Забележене су и потребе за опремом и
наставним средствима које је потребно набавити у наредном периоду.
ЗИМСКА ЕКСКУРЗИЈА
30 ДЕЦЕМБРА, 2017 ДО 09. ЈАНУАРА, 2018
На основу годишњег програма и плана рада школе за 2017/2018. реализована је
зимска екскурзија на Гучево од 30. децембра 2017. до 9 јануара 2018.
Задаци екскурзије били су:
1. Проучавање објеката и појава у природи.
2. Уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима.
3. Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
4. Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева.
5. Развијање позитивних односа према национаним,културним и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа.
6. Схватање значаја здравља и здраствених стилова живота.
7. Потстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који
обилазе и упознају.
Остварени планирани садржаји:
1. Пута ка Гучеву са посматрањем околине и географских карактеристика
2. Обилазак Бање Ковиљаче
3. Обилазак Гучева: стазе здравља, изворишта лековите планинске
воде, излети у Тршић, Тронижа и Етно село
4. Стазе здравља води до видиковца одакле се пружа величанствен поглед
5. Велики број зимских "чаролија" - грудвање, санкање, скијање,м клизање и др. (планина Гучево
проглашена је вазушном бањом још давне 1918 године)
6. Испуњено време током боравка у одмаралишту бројним ваннаставним активностима којима су
деца анимирана сходно њиховим интересовањима и знањима
На екскурзију је ишло 12 ученика а носиоци предвиђених садржаја и активности били су
Теодора Ристић и Крајиновић Сакан Мирјана као вођа пута.

Сатница током боравка изгледала је овако:
29. децембар - долазак групе смештај по собама
- ручак
- шетња
- вечера
- одмор
30. децембар - доручак
- шетња до Бање Ковиљаче
- ручак
- зимски спортови на снегу
- вечерa
- игранка
31. децембар -припрема за нову годину (украшавање простора и сл)
- дочек Нове године
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01. јануар

- доручак / ручак/ вечера
- Игре на снегу (после доручка и ручка)
- реприза дочека НГ
02.јануар
- доручак / ручак/ вечера
- Излет до Тршића и Етно села
- „Покажи шта знаш“
03. јануар - Зимски спортови на снегу
- Шетња стазом здравља
04.јануар - Планинска шетња до споменика палим борцима у другом светском рату
- Вече најоригиналнијих фризура
05.јануар - Посета старим домаћинствима ( разговор са мештанима)
- „Модна ревија“
06.јануар - Посета локалном манастиру - паљење Бадњака
- Разговори о Божићу
07.јануар - прослава Божића (праћање литургије преко ТВ-а или одлазак у цркву)
- припреме за повратак кући (паковање ствари, сређивање соба, куповина хране и воде за пут и
слично)

Полазак кући за Панчево био је након ручка, 08.01.2018.
Техничка организација екскурзије поверена је агенцији „ПланаТурс“ Панчево
Аранжман је обухватао:
10 пуних пансиона са ужином
боравишна такса и осигурање
здравствени надзор 24 часа
рекреатора у одмаралишту
асистенција представника агенције
трошкове организације боравка
Цена аранжмана била је 14.000,00 динара
Плаћање аранжмана врши се на 6 рата (прва рата у децембру, до поласка)
- прве две рате по 3.000 динара а трећа, четврта, пета и шеста рата по 2.000 динара
Родитељи су пре поласка попунили пријаву која је између осталог садржала и податке:
евентуалне здрватсвене проблеми ученика или терапију лековима, алергији на лекове, затим друге важне
напомене уз обавезно унесене мобилне бројеве телефона оба родитеља. Родитељима је напоменута да уколико
дође до ранијег повратка ученика кући, трошкове превоза сносе они док се цена боравка у хотелу умањује за број
дана.

ЈАНУАР
ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА
субота 27. ЈАНУАР, 2018
Већина ученика школе била је ангажована у учешћу у прославама матичне редовне
школе. За ђаке средње школе припремљене су переце и предложено им је на настави
грађанског васпитања да посете свечану литургију у једном од православних цркви:
"Преображења Господњег" или "Успења Пресвете Богородице". Школи Свети Сава дали смо
костиме за програм који су извели након литургије у другој поменутој цркви, за шта се
учитељица која је припремила ђаке и јавно захвалили и у цркви и на телевизији Панчево.
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ФЕБРУАР
ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛЕ
уторак 13. ФЕБРУАР, 2018
Након обавештења о екстерном вредновању школе у коме је циљ прегледа сагледавање
квалитета рада школе, школа је доставила тражену документацију и предлог распореда часова
који ће се обићи.
Тим за екстерну евалуацију чинили су просветни саветници из Школске управе Зрењанин:
- мр.Весна Поповић
- проф. Станиша Бањанин
- проф. Ана Божиновић
Поред обиласка наставе, обављени су разговори са директорком, библиотекарком,
ученицима, родитељима ученика, члановима школског одбора и наставничким већем школе.
Посета је протекла у веома лепој атмосфери а трајала је од 10 до 17 часова.
Школа је добила највишу оцену - ЧЕТИРИ. За области код којих је - у детаљном
Извештају екстерне комисије - установљено да се могу побољшати, школа је добила задатак
да уради План активности, које је Тим за самовредновање у наредних 60 дана урадио.
ПОТПИСИВАЊЕ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ СА ГРАДОМ ЗРЕЊАНИНОМ
среда 14. ФЕБРУАР, 2018
На позив градоначелнике Зрењанина, господина Чедомира Јањића ради потписивања
Протокола о сарадњи између Школе и Града, свечано потписивање обављено је у Градској
кући. Потписивању је присуствовала и балетски педагог Сања Фелбапов која предаје класичан
балет у издвојеном одељењу а чијом је сарадњом између локалне самоуправе и школе,
протокол и предложен.
Сарадња има за циљ учешће школе на културно забавним манифестацијама од значаја
за Град, образовно културне активности деце, примену стеченог образовања и професионално
усавршавањае ученика балетске школе. На овај начин учиниће се велика афирмација школе и
надамо се повећати број ученика школе.
Након потписивања протокола (до краја школске године), ученици ИО Зрерњанина су
имали велики број наступа у манифестацијама које је организовао град Зрењанин - Градска
управа. Такође, професорима и наставницима је обезбеђен превоз за све активности које су
имали укључујући доласке за Панчево што је много финансијски и организационо помогло.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
уторак 27. ФЕБРУАР, 2018
Културни центар Панчева – 12 часова
У Културном центру Панчева одржано је Х. школско такмичење на коме је учествовало укупно 45
ученика. Жири је радио у саставу:
 ОСНОВНА ШКОЛА: класичан балет - И. Пезељ, С. Бучевац и Н. Тодовић.
 СРЕДЊА ШКОЛА: класичан балет - Р. Јовановић, В.Марковић, Ђ. Дрљан
савремена игра - Л. Новаковић, И Бојовић, Ј. Миленковић и М. Голубовић
 Секретар жирија - Теодора Ристић
РАНГ ЛИСТА
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рб
1
2
3

Име и презиме
Алекса Петровић – класичан балет
Софија Блажић
Ансамбл од 7 играча – народна игра: Ђурић

Награда
2
2
2

Бодови
93,67
92
92

Класа
Ђорђе Дрљан
Владислава Марковић
Марјана Танасић

Категорија
IA
IA
IA

2
3
3
3
3
3
3
3
3
Похвала
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
3
1
2
2
2
3

85,33
82
82
81,67
79,67
79,67
78
75
75
69,67
93,83
80,67
80.67
80.17
76.17
75.83
88,17
83.50
82,67
81,67
94,83
90
89.78
85.44
85,33
85
84,17
97,67
96,83
96,33
83,25
96,08
93,58
92,44
92,25
79,55

Владислава Марковић
Ђорђе Дрљан
Ђорђе Дрљан
Катарина Милинковић
Катарина Милинковић
Катарина Милинковић
ванредан
Јелена Сабљић
Јелена Сабљић
Владислава Марковић
Катарина Милинковић
С.Ф.Стефановић
Катарина Милинковић
Катарина Милинковић
Сања Ф.Стефановић
Катарина Милинковић
Исидора Бојовић
Светлана Бучевац
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Ивана Пезељ
Ивана Пезељ
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Наташа Тодовић
Наташа Тодовић
Јана Миленковић
Наташа Тодовић
Светлана В.Стојић
Светлана В.Стојић
Јана Миленковић
Светлана В.Стојић
Јана Миленковић

IA
IA
IA
IA
IA
IА
IA
IA
IA
IA
IБ
IБ
IБ
IБ
IБ
IБ
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
IV A
IV A
IV A
IV A
IV Б
IV Б
IV Б
IV Б
IV Б

Сара, Миловановић Ангелина, Спасић Андреа, Станчул
Драгица, Ћук Љубица, Ћук Мирослава, Шиљковић Јована

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Сара Савановић– класичан балет
Аница Петровић– класичан балет
Илија Јованов– класичан балет
Бранка Гавриловић– класичан балет
Јелена Крастић– класичан балет
Тамара Јаковљевић– класичан балет
Дара Космајац– класичан балет
Федора Грујић– класичан балет
Јерина Мијатовић– класичан балет
Сара Миленковић– класичан балет
Јована Казаков– класичан балет
Татјана Вучковић– класичан балет
Иван Ћосић– класичан балет
Анђелија Врачевић– класичан балет
Сташа Роцков– класичан балет
Јована Секељ– класичан балет
Ана Симовић – савремена игра
Анастасија Јоцев– класичан балет
Миона Миоков- савремена игра
Маријета Латковић – савремена игра
Сара Павловски – савремана игра
Лидија Милановић – савремена игра
Страхиња Мићић– класичан балет
Аја Јанковић– класичан балет
Миљана Гарчевић – савремена игра
Ања Станкић – савремена игра
Теодора Перић- савремена игра
Милица Милекић– класичан балет
Јована Радосављев– класичан балет
Уна Балаж- савремена игра
Јелена Ђокић– клаичан балет
Андријана Живанов– класичан балет
Бланка Павела– класичан балет
Нина Попов- савремена игра
Александра Мрдић– класичан балет
Милица Веселиновић- савремена игра

МАРТ
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
НОВИ САДА 24, 25 И 26. МАРТ, 2018.
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ / ДОМ КУЛТУРЕ У ФУТОГУ
Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у
организацији Заједнице музичких и балетских школа Србије, Балетска школа у Новом Саду
била је домаћин овогодишњег републичког такмичења за балетске школе.
Међународни жири овогодишњег такмичења радио је у саставу:
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За класичан балет: Александар Нешков (Грчка), Искра Ринг (Шведска) и Искра Шукарова
(Македонија) а за савремену игру: Мачеј Кузмински (Пољска), Маша Колар (Хрватска) и Славко
Перван (Босна и Херцеговина).
Пријављених учесника било је 400 а наша школа имала је пријављено 42 од којих је
наступило 35 такмичара. Награде су освојили:
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Име и презиме
Алекса Петровић – класичан балет
Софија Блажић
Илија Јованов– класичан балет
Софија Дангубић – класичан балет
Дара Космајац– класичан балет
Аница Петровић– класичан балет
Сара Савановић– класичан балет
Ансамбл од 7 играча – народна игра
Ангелина Крстановић
Јована Казаков– класичан балет
Иван Ћосић– класичан балет
Степановић Уна– класичан балет
Јоцев Анастасија– класичан балет
Страхиња Мићић– класичан балет
Аја Јанковић– класичан балет
Јована Радосављев– класичан балет
Андријана Живанов– класичан балет
Бланка Павела– класичан балет
Александра Мрдић– класичан балет
Уна Балаж- савремена игра
Нина Попов- савремена игра

Награда
2 (прва)
2 (седма)
3 (друга)
3 (трећа)
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
3 (прва)
Похвала
Похвала
2 (прва)
Похвала
3 (друга)
Похвала
2 (прва)
2 (прва)
3 (прва)
Похвала
Похвала
Похвала

Бодови
93,33
86,67
83,33
83,33
74
70
70
70
84,17
71,67
70
87,83
74,83
80
70
90,67
94
84
72
73,67
70

Класа
Ђорђе Дрљан
Владислава Марковић
Ђорђе Дрљан
Катарина Милинковић
ванредан
Ђорђе Дрљан
Владислава Марковић
Марјана Танасић
Катарина Милинковић
Катарина Милинковић
Катарина Милинковић
ван. Милица Безмаревић
Светлана Бучевац
Ивана Пезељ
Ивана Пезељ
Наташа Тодовић
Светлана В.Стојић
Светлана В.Стојић
Светлана В.Стојић
Јана Миленковић
Јана Миленковић

Категорија
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IБ
IБ
IБ
II
II
III
III
IV A
IV Б
IV Б
IV Б
IV A
IV Б

Ученици који су учествовали али су без пласмана:
рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име и презиме
Марта Душ – класичан балет
Јелена Чечовић – класичан балет
Сташа Роцков – класичан балет
Ана Симовић– савремена игра
Сара Павловски– савремена игра
Миљана Гарчевић– савремена игра
Лидија Милановић– савремена игра
Ања Станкић
Теодора Перић – савремена игра

Број бодова
69
69
69
64,67
69,33
67,67
64
62,67
56,67

Класа
Катарина Милинковић
Катарина Милинковић
Сања Фелбапов
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић

Категорија
IV Б
IV Б
IV Б
II
III
III
III
III
III

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА
ДИВЧИБАРЕ 30. МАРТ – 06. АПРИЛА, 2018.
Одмаралиште ЈП „УРБАНИЗАМ“ Панчево
На основу годишњег плана рада Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево за школску
2017/2018 утврђени су образовно-васпитни циљеви рекреативне наставе и то:
- Упознавање ученика са Дивчибарима (одлазак: Црни врх, Kраљев сто, Видиковац, Голубац)
- Постицање позитивних односа ученик – ученик и ученик-наставник и развијање
социјално-емоционалне сфере личности ученика и постицање позитивних односа на релацији ученикученик и ученик-наставник (играње игре Занимљиве географије; балетске вежбе; фолклор - вечерња
анимација (покажи шта знаш, пиџамијада, маскенбал, шиз фриз...).
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Пре одласка на рекреативну наставну одржан је родитељски састанак на коме је присуствовало
већина родитеља, три наставника и аниматор рекреативне наставе. Родитељи су упознати са правилима
и обавезама ученика које су одређене Правилником о понашању ученика, запослених и родитеља
ученика и Правилником о извођењу екскурзије. Такође предочено им је које ће све активности ученици
имати током седам дана. Сви родитељи дали су писмену сагласност за одлазак на рекреативну наставу
а сви ученици обавили су обавезни здравствени преглед у Школском диспанзерзу.
За 27 деце која су боравила у приземљу одмаралишта, бригу су водиле наставнице Теодора
Ристић и Нада Радоњић. За 27 деце која су била смештена на првом спрату, бригу је водила аниматор
Мирјана Крајиновић.
Консултацију лекара затражило је доста деце али због мањих тегоба (бол у грлу, прехлада,
главобоља). Тежих тегоба није било.
Садржај рекреативне наставе остварен у потпуности. Понашање ученика било је примерено и
као и однос ученик - наставник. Између наставника била је добра и складна комуникација и сарадња.
Након реализоване екскурзије, заказан је родитељски састанак са родитељима ученика који су били
на Дивчибарима (17.03.2017. у 15 часова) на коме су родитељи упознати са извештајем о реализацији
рекреативне наставе.
Дневна организација дана у одмаралишту:
Буђење ученика у 7:30.
Прегледање соба и давање оцена за уредност собе
Пратња ученика на доручак
Пратња ученика на докторски преглед (контролу за ученике који су имали терапију)
Одмор и припрема за шетњу
Шетња (игре на снегу када је било могућности)
Пратња ученика на ручак
Пратња ученика на докторски преглед (контролу за ученике који су имали терапију)
Шетња, одлазак до продавнице, на пијацу
Играње „Занимљиве географије“
Слободно време ученика
Пратња ученика на докторски преглед (контролу за ученике који су имали терапију)
Вечерња анимација ученика
Вечерња журка
Спремање ученика за спавање (помоћ прање косе; сушење; савети о одржавању личне
хигијене...)
*током поподнева ораганизована је групна посета ресторану „Пепа“ где су ученици пили топлу
чоколаду и јели палачинке.
Извештај сачинили реализатори рекреативне наставе
Теодора Ристић, Нада Радоњић и Мирјана Крајиновић

МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАН РУСКО СРПСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА“
"КУЛТУРНИ ЦЕНТАР" ЖИТИШТЕ - 02. МАРТ, 2018
Удружење „Омладински центар Житиште“ је организовало манифестацију под називом
„Дани Русије“ 02. марта 2018. године у са почетком у 18 часова у Дому културе у Житишту и тим
поводом позвали ученике ИО у Зрењанину да својим учешћем увеличају догађај.
Ученице четвртог разреда су наступиле са две кореографије „Валцер“-кореографија
класичног балета и „Пут“ - кореографија савременог балета,на музику композитора Димитрија
Шостаковича, у класи Сање Фелбапов Стефановић.
У програму су учествовали и ђаци Музичке школе "Јосиф Маринковић" из Зрењанина те
су до житишта путовали заједно организованим комби превозом. Након концерта, за учеснике
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програма било је организовано заједничко дружење уз освежење и повратак за Зрењанин до
21 час.
Извештај сачинио, Александар Неагић

Вања Тапавички,Сташа Роцков,Ана Михајлов и Татјана Вучковић

ВЕРИФИКАЦИЈА ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ВЛАДИМИРОВЦУ
МАРТ, 2018
На иницијативу председника општине Алибунар и подршку "Центра за културу" општине
Алибунар, школа је од маја 2017 радила на припреми техничких услова ради верификације
новог издвојеног одељења у Владсимировцу. Координатор у сарадњи био је Кристијан Ђуђа,
професор хармонике који свира на одсеку народне игре.
Прпреме су захтевале обезбеђење просторних услова, опреме и наставног кадра за
одсек народне игре у основној школи.
Школа је са "Центром за културу" Општине Алибунар сколопила Споразум о коришћењу
простора - зграде (бивши Дом културе) у Владимировцу а општина Алибунар је започела
адаптацију овог простора маја 2017. године. Замењена је столарија а у току је адаптација
тоалета и постављање ламината у учионици за солфеђо. Планирано је да када се заврши
комплетно сређивање, почне са обезбеђењем опреме (сала за игру: балетски штапови,
струњаче, ученичке клупице за седење, пијанино, музичка линија, чивилук, уметничке
фотографије; ученичка гардероба: велики зидни чивилук, клупице, огледало; учионица за
солфеђо: 8 школских клупа, 16 столица, катедра и столица за наставника, синтисајзер, нотна
табла; зборница за наставнике: зборнички орман са ормарићима за наставничку опрему и
реквизите, сто и столице.....). Грејање овог простора је путем плинских пећи као и у ИО у
Алибунару.
Због законског рока који је био крајем фебруара, школа је уз писани документ
председника општине Алибунар Г-дина Предрага Белића, да ће завршити адаптацију простора
и набавку опреме, урадила Елаборат о испуњености услова за рад уз прибављену сагласност и
одлуку саветодавног, стручног и управног органа школе (Савет родитеља, Наставничко веће и
Школски одбор). Како до изласка просветне инспекторке на терен, општина Алибунар није
успела да заврши планиране активности, констатовани су недостаци да би се извршила
верификација одељења и наложене су мере које се односе на допуну прописаних услова. Дат
је веома кратак рок за отклон мера које у суштини треба да заврши општина Алибунар јер се
ради о финансијском улагању у објекат који је општинско власништво.
Надамо се да ће се у току школске 2018/19 овај објекат коначно адаптирати и опремити
у потпуности те завршити процес верификације успешно, на обострано задовољство.

АПРИЛ
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ФЕСТИВАЛ „БУЂЕЊЕ ПРОЛЕЋА 2018“
21. АПРИЛ, 2018
Као и сваке године у граду Зрењанину се одржава Фестивал „Буђење пролећа“. Oвога
пута наше издвојено одељење добило је позив да на манифестацији коју организује град
Зрењанин 21. априла, буде почасни гост и отвори ово дешавање. Уз пригодан програм,
рецитација, плеса, музике, глуме и балета, деца су се радовала, певала и играла, заједно са
одраслима, пролећу које је стигло.
Балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево, одељење у Зреањанину, представило се са више
кореографија које су извеле ученице од првог до четвртог разреда, у класи Јелене Сабљић и
Сање Фелбапов Стефановић.
Извештај сачинио, Александар Неагић

Ученице I и III разреда, класа Јелена Сабљић.

МАЈ
МАНИФЕСТАЦИЈА „ЕВРОПСКО СЕЛО“
10. МАЈ, 2018. - ПЛАТО НА ГЛАВНОМ ТРГУ ЗРЕЊАНИНА
Сада већ традиционална манифестација у „граду на Бегеју“, која окупља ученике
основних шкјола општине Зрењанин, са циљем представљања европских земаља кроз
пригодне тематске програме о истим.
Балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево, одељење у Зрењанину, на позив локалне
самоуправе имала је част да својим наступом отвори манифестацију. Школа се представила са
кореографијом ученика првог и трећег разреда класе Јелене Сабљић: „Виланела“ , на музику
Оторина Респигија.

Ученице I разреда са
градоначелником Зрењанина, Г-дин
Чедомиром Јањићем

ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
15 МАЈ, 2018 - УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ВЛАДА ДИВЉАН" БЕОГРАД
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Овогодишњи фестивал био је у организацији Балетске школе "Лујо Давичо" Београд
Учествовале су школе из Београда, Новог Сада, Панчева - са својим издвојеним одељењима и
школа из Суботице.
Пропозиције фестивала се нису мењале и ако је на претходном фестивалу било предлога
за измене. Жири је радио у саставу: нина Чолановић (Београд), Александра Кетиг (Нови Сад),
наташа Тодовић (Панчево) и Наталија Раичевић (Суботица).
Наша школа остварила је следећи резултат:
СОЛО ИГРА - ДИСЦИПЛИНА КЛАСИЧАН БАЛЕТ
БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Име и през. ученика
Софиа Дангубић
Алекса Петровић
Софија Блажић
Илија Јованов
Јерина Мијатовић
Сара Савановић
Аница Петровић
Бранка Гавриловић
Феодора Грујић
Ангелина Крстановић
Сташа Роцков
Јелена Чечовић
Татјана Вучковић

класа
Катарина Милинковић
Ђорђе Дрљан
Владислава Марковић
Ђорђе Дрљан
Јелена Сабљић
Владислава Марковић
Ђорђе Дрљан
Катарина Милинковић
Јелена Сабљић
Катарина Милинковић
Мирјана Давидовац
Катарина Милинковић
Мирјана Давидовац

место
Панчево
Алибунар
Панчево
Алибунар
Зрењанин
Панчево
Алибунар
Панчево
Зрењанин
Панчево
Зрењанин
Панчево
Зрењанин

категорија
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IB
IB
IB
IB

оцена
89,33
81,33
77,33
75
69,33
64,33
64
63,33
63,33
74,33
66,33
65
62

награда
ДРУГА
ДРУГА
ТРЕЋА
ТРЕЋА
ПОХВАЛА
ПОХВАЛА
ПОХВАЛА
ПОХВАЛА
ПОХВАЛА
ТРЕЋА
ПОХВАЛА
ПОХВАЛА
ПОХВАЛА

ГРУПНА ИГРА - ДИСЦИПЛИНА КЛАСИЧАН БАЛЕТ
БР.

Нумера / кореографија

класа

1

МУЗИЧКИ ТРЕНУТАК
Наташа Тодовић
ЛУТКЕ
Ивана Пезељ
ГРАЦИЈЕ
Сања Фелбапов Стефановић

Владислава Марковић и
Катарина Милинковић
Ђорђе Дрљан

Панчево

IA

76,67

ТРЕЋА

Алибунар

IA

71,33

ТРЕЋА

Мирјана Давидовац

Панчево

IB

63

ПОХВАЛА

2
3

место

категорија

оцена

награда

ПРОМОЦИЈЕ ШКОЛЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ОШ "СВЕТИ САВА"
17 МАЈ, 2018 - 12 часова
Промоција ради уписа у први разред основне балетске школе одржана је 17. маја са
почетком у 12:30 часова у ОШ "Свети Сава" Панчево, у фискултурној сали школе. Школа је
обезбедила комби превоз за ученике и наставнике. У приказаном програму учествовало је 24
ученице I, III и IV разреда, класа Ружице Јовановић, Катарине Милинковић и Владиславе
Марковић. Наставнице Нада Крстуловић, Нада Радоњић и Владислава Марковић извршиле су
презентацију и водиле бригу о деци.
Изведене су групне игре „Јесењи валцер“, „Лутке“, „Музички тренутак“ и две соло
варијације. Публику су чинили ученици III, IV и V разреда. Како је наступ одмицао,
фискултурна сала се све више пунила али и ученицима старијих разреда који су чули музику
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па су из знатижеље дошли да виде о чему се ради. Оквиран број публике је био око 50 ђака
који су јако аплаудирали нашим балеринама.
Када се промоција завршила, позвали смо младу публику да посети наше Годишње
концерте а оне који се одлуче да упишу први разред, да дођу у балетску школу и приступе
пријемном испиту за упис.
Извештај сачинила, Владислава
Марковић
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У
АЛИБУНАРУ, БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ И ВЛАДИМИРОВЦУ
Током маја и јуна месеца, наставник Ђорђе Дрљан и Марјана Танасић извршили су промоцију
школе са ученицима из својих класа по локалним основним школама: Банатски Карловац и
Владимировац (28. маја) и Алибунар (08. јуна). Поред играчког програма, ученици су на локалној радио
станици "Фар" Алибунар имали два гостовања где су говорили о својим успесима, балетском школовању
и плановима за будућност (12. априла и 07. јуна). Заједно са њима учествовали су и корепетитори
Емануела Здравковић и Кристијан Ђуђа.
Извештај сачинио, Ђорђе Дрљан

ПРОМОЦИЈА НА ПРОМЕТНИМ ПУНКТОВИМА У ПАНЧЕВУ

Током маја и августа дељене су брошуре које су садржале кратке информације
заинтересованих за упис у балетску школу. Дистрибуција рекламних листића вршена је на
прометним местима у Панчеву: Авив парк, Тамишки кеј, Народна башта, центар града и др. На
овим места су деци предшколског и школског узраста (9-10 година) и њиховим родитељима
достављене основне информације за упис у основну балетску школу. Промоцију су извршиле
наставнице Ружица Јовановић и Нада Радоњић.
Извештај сачинила, Нада Радоњић

ПАНЧЕВАЧКИ МАТУРАНСТСКИ ПЛЕС
18. МАЈ - 2018, ПЛАТО ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Поводом матуре ученика средњих школа, у петак, 18 маја у 12 часова, на платоу испред зграде
Градске управе града Панчева, одржан је Панчевачки матурантски плес 2018.
Матурантски плес је финансирао и организовао град Панчево у сарадњи са "Домом омладине" Панчево
и Плесном школом "Беоденс" из Панчева, која је спровела плесну обуку почевши од 19 априла. Главни
инструктор за плес био је Ненад Јефтић.

ЈУН
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТИ
Културни центар Панчева
4 - 5 ЈУН, 2018
На годишњем концерту школе приказана је ретроспектива рада током школске године.
Свој напредак показали су ученици кроз приказ групних и соло кореографија. Учествовали су
ученици балетског забавишта, припремних разреда, основног и средњошколског узраста.
Програм је садржао класичан, савремени и народни репертоар.
Оба концерта била су изузетно посећена а реализација успешна захваљујући свим учесницима
и техничкој подршци (тонска кабина, техничари КЦ-а, обезбеђење "Сфинга", кројачкошнајдерско одељење школе). Концерт је испратила локална телевизија Панчево и новинари
"Панчевца"који су увек позвани на овај најзначајнији школски догађај.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У
ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
Пријемни испити одржани су 3. и 4. јуна са почетком у 10 часова. Број пријављених
кандидата и ове школске године је одличан за класичан балет али за одсек савремене игре је
одзив био мањи него прошле године.
Припреме за полагање испита водиле су наставнице четвртог разреда: Катарина
Милинковић (класичан балет) са корепетиторком Надом Крстуловић и Владислава Марковић
(савремена игра) са корепетиторком Данијелом Олачи. Као сарадник у припремама за
савремени одсек радила је наставница Исидора Бојовић. Припреме су биле седмодневне
почевши од 24. маја до 01. јуна и одржавале су се у матичној згради.
За играча класичног балета испит је положило 7 кандидата. У својству редовног
школовања 6, ванредног 1, 1 место за ванредног је остало слободно. Испит није положило 2
кандидата, а 2 нису приступила полагању испита.
За играча савремене игре испит је положило 5 кандидата од којих се 2 одлучило за
класичан смер а 3 ученика је уписано на редовно школовање. Остало 3 слободна места.
Укупан број уписаних ученика у први разред средње школе је 9.
Комисију за образовни профил играч класичног балета и играч савремене игре су
чиниле балерине Народног позоришта Милица Безмаревић и Маја Остојин, затим наставници
наше школе: Наташа Тодовић, Светлана Вучинић Стојић и Ружица Јовановић.
Супервизор из МШ „Јован Бандур“ Панчево била је проф. Снежана Пупић, а дежурство
током пријемног испита обавила је проф.Теодора Ристић.
Контролу за регуларно спровођење пријемног испита од стране Школске управе у
Зрењанину извршила је просветна саветница магистар Весна Поповић.

КОНЦЕРТ ИО ЗРЕЊАНИН
04. ЈУН 2018. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН
Одељење у Зрењанину наступило је са кореографијом
„Виланела“,на музику Оторина Респигија. Представиле су се
ученице првог и трећег разреда у класи Јелене Сабљић.
МАНИФЕСТАЦИЈА „МИ ТО РАДИМО НАЈБОЉЕ“!
06. ЈУН, 2018. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН
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Културни центар Зрењанина у сарадњи са Основним школама у граду, сваке године организује
манифестацију под називом „Ми то радимо најбоље“, са циљем да окупи ученике школа да
пред својим вршњацима покажу оно у чему су најбољи.
Балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево, одељење у Зрењанину, ове године се
представила програмом у трајању од петнаест минута и при томе су приказане кореографије
ученика од првог до четвртог разреда.
На фотографији су ученице од првог до четвртог разреда Основне
балетске школе,одељења у Зрењанину у класи Јелене Сабљић.

Текст и фотографије:Александар Неагић

УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ ЗА СВЕЧАНОСТ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ГРАДА ПАНЧЕВА
НА ПОЗИВ КОМПАНИЈЕ "НИС" У ОКВИРУ ПРОГРАМА
„ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО“
14. ЈУН - 2018 МУЗЕЈ ГРАДА ПАНЧЕВА, 12 часова
На позив компаније НИС а поводом програма "Заједници заједно", у Народном музеју
града Панчева изведен је и кратак уметнички програм у коме су поред наше школе учествовали
и представници КУД-а Станко Пауновић Панчево - чији је покровитељ НИС.
Свечаности су присуствовали високи званичници НИС-а и Градске управе града Панчева. Они су
након изведеног програма колегиници Наташи Тодовић, лепим речима исказали одушевљење
и честитали на виђеној лепоти балетског програма.
ПРОГРАМ
 На музику Петар Илича Чајковског из балета „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“ одиграни су ВЕЛИКИ
ЛАБУДОВИ. Кореографија – Маријус Петипа а репетиција Наташа Тодовић. Играле су
ученице средње балетске школе Јована Радосављев (класа Н.Тодовић) и Андријана
Живанов, Александра Мрдић и Бланка Павела (клас С.В.Стојић)
 На музику Лудвига Минкуса из балета „ДОН КИХОТ“, кор. М.Петипа, варијацију КИТРИ
одиграла је Милица Милекић (класа Н.Тодовић).

ГОСТОВАЊЕ У ПОЗОРИШТУ "ПИНОКИО" БЕОГРАД
16 ЈУН - 2018
У оквиру презентација рада школа а на позив дечијег позоришта "Пинокио" у Београду,
ученици првог разреда у класи наставнице Ружице Јовановић одиграли су кореографије
’’Јесењи валцер,, и ” Луткице,,. Ово је за њих било прво искуство наступа ван Панчева које им
је веома пријало те су били пресрећни и усхићени због тога. Превоз ученика су обезбедили
њихови родитељи који су и присуствовали самом концерту.
12
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МЕЂУНАРОДНИ ЛЕТЊИ БАЛЕТСКИ КАМП ВРАЊЕ
01 - 10. ЈУЛА, 2018
Међународни Балетски камп у Врању који наши ученици посећују четврту годину
заредом, захваљујући финансијској подршци Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, и ове године успешно је
реализован од 01. - 10. јула.
Школа је на основу резултата ученика остварених на републичком такмичењу
предложила ученике за рад у кампу, те су се ђаци након спроведене Анкете пријавили за рад.
Ученица Уна Балаж камп је похађала као стипендиста Института за уметничку игру. Преостали
ученици - Сара Павловски, Ана Симовић, Анја Станкић, Милјана Гарчевић и Иван Ћосић - ишли
су средствима обезбеђеним овим пројектом уз доплату од 3.700,00 динара по ученику
(18.500,00 укупно доплата ученика). Део средстава у износу од 20.000,00 динара је обезбедила
Школа из сопствених прихода путем проширене делатности (средства остварена од прихода са
јунских годишњих концерта школе).
ПИСАНИ УТИСЦИ ПОЛАЗНИКА КАМПА

Протеклих 10 дана у “Summer Dance Camp Vranje 2018”провели смо изузетно лепо, као
и прошле године. Били смо смештени у Студентском дому Врања где смо имали целокупан
смештај са храном и организовани рад.
Свакога дана присуствовали смо разноврсним часовима игре од 9 ујутру до 17 часова
поподне. У току наставе имали смо и предавања о балетским уметницима и кореографима и
13
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гледали документарне филмове о њиховом раду. Имали смо радионице о здравој исхрани,
психолошке радионице на тему "треме" и начина боље концентрације пре нсатупа. Упознали
смо веома интересантне предаваче! Суботом и недељом смо ишли на базен где смо радили
вежбе у базену.
Било је напорно дневно вежбање некад и више од 8 сати али смо пресрећни и
презадовољни знањем које смо добили од врхунских балетских педагога и играча. Вежбали
смо на часовима које су водили педагози:
 Класичан балет - Лидија Павловић и Бахрам М.Јулдашев;
 Савремена игра - Владимир Чубрило, Мила Стијак, Јустина Калбарцзук, Мбулело
Ндабени.
Све радионице су биле савршене на којима смо пуно тога новог научили.“Summer Dance
Camp Vranje 2018” је завршен са организованом Гала вечери у Дому Војске Врања где смо
научене кореографије приказали пред пуном салом. Програм је био разноврстан - од класичног,
савременог до џез балета. На сцени су нам уручени Сертификати са потписима балетских
педагога са којима смо вежбали. Након концерта имали смо органиозовано дружење уз вечеру
а сутра дан смо се аутобусом вратили кући. Овогодишњи камп ћемо памтити као једно прелепо
искуство, на коме смо уметнички напредовали, упознали нове другаре и најважније - много
тога новог научили везано за технике савремене и модерне игре. Свакако ћемо се пријавити

и следеће године за похгађање кампа!

ЈУЛ
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МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У ХРВАТСКОЈ – ЗАГРЕБ
ЈУЛ 2018
ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУНАРОДНОГ БАЛЕТСКОГ ТАКМИЧЕЊА "МИА ЧОРАК СЛАВЕНСКА" У ЗАГРЕБУ
ОД 03. - 05.07.2018.
Ученици балетске школе "Димитрије Парлић" у Панчеву, освојеним наградама на
овогодишњем Републичком такмичењу у Новом Саду, одабрани су одлуком Стручног већа
играчких предмета, да учествују на међународном такмичењу у Загребу. То су:
1) Ангелина Крстановић - педагог Катарина Милинковић
2) Страхиња Мићић - педагог Ивана Пезељ
3) Андријана Живанов - педагог Светлана Вучинић Стојић
4) Милица Милекић - педагог Наташа Тодовић
5) Јована Радосављев - педагог Наташа Тодовић
Педагози који су упућени су Катарина Милинковић, Ивана Пезељ и Наташа Тодовић као вођа
пута.
Полазак је био испред школе 02.07.2018. у 10 часова. Превозник ГЕА турс. Долазак у
Загреб у хотел "Илица" око 17,30.
На рецепцији хотела дочекао нас је власник у видно алкохолисаном стању, са
провокацијама на националној основи. Одмах сам позвала организаторку такмичења Андреју
Ковачић и тражила хитан премештај. Ту ноћ одсели смо у хотелу "Интернационал". Сутрадан
03.07. после заказане сценске и техничке пробе у ХНК, коначно смо добили апартман
недалеко од позоришта.
04.07. Такмичење
У 10 часова наступила је јуниорска категорија са по две варијације из класичног
репертоара. Ученици наше школе показали су методику класичног балета, као и стил и
карактер у извођењу. Костими су били пажљиво и прецизно одабрани за улоге које су
тумачили у одабиру варијација. Сениорска категорија наступала је у 17 часова. Приказали су
се у две класичне варијације или Pas de deux, и једном савременом варијацијом.
Трочлани жири био је у саставу еминентних балетских играча, педагога и кореографа.
Председник Ирек Мухамедов, Љубинка Добријевић и Фарук Рузиматов.
Јуниорска категорија односила се на узраст до 15 година а сениорска од 19 до 27 година.
У јуниорској категорији представило се 45, а у сениорској 16 такмичара из Србије, Хрватске,
Босне и Херцеговине, Словеније, САД-а, Канаде, Јапана, Кине, Парагваја, Русије, Украјине,
Француске, Белгије, Грчке и Пољске.
Утисак целокупног такмичења као и Гала концерта није био на очекиваном професионалном
уметничком нивоу, у односу на протекле године. Варијације из класичног репертора нису
пренете и извођене у оригиналној поставци. Костими су били непримерени улози и стилу.
Технички знатно олакшане. Савремене варијације су за нијансу подигле уметнички утисак, али
су то делови из представа које су већ увелико на репертоару, а играчи нису били капацитета
да то и изнесу.
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Организатори су укинули стипендије у виду балетских кампова и школарина на годишњем
нивоу. Зато су повећали број медаља, које је жири делио шаком и капом.
Наши ученици нису овог пута освојили медаље али су показали аутентичан стил, прецизност и
чистоћу покрета која се негује у нашој школи. Били су нарочито примећени од стране члана
жирија Фарука Рузиматова, страних педагога, као и великим аплаузима публике. Али,
очигледно је да су овог пута били награђени учесници који и нису баш заслужили.
Гала концерт одражан је 05.07. у 20 часова, са награђеним учесницима, без гостовања светски
познатим играчима, и без дружења и размене утисака након концерта, као што то обично
бива, када је у питању овакав догађај.
Под великим стресом, неправедним оценама жирија и професионалним разочарењем,
мишљења смо да је наш тим педагога превазишао овај ниво такмичења и да се у будућности
треба усмеравати на захтевнијим и значајнијим изазовима, када је у питању озбиљан,
вишемесечни рад на пољу класичног балета као и савремене игре.
Полазак за Србије 06.07. у 12 часова, а долазак у Панчево око 17,30 часова.

Извештај сачинила, Наташа Тодовић, проф.
Председник Стручног већа ИП
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VI. ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Потребна наставна опрема
- тренерке за наставнике играчких предмета
- клима за балетску салу ИО у Алибунару
- костими
Потребно за одржавања зграде / капиталне инвестиције
- кречење матичне зграде
- комарници на појединим прозорима у сали 1 у Ж.Зрењанина
Ваннаставне активности
- организовати мастер клас савремене игре где ће се поставити једна или више савремених
такмичарских варијација које се могу извести на међународним такмичењима
- више пажње посветити за припрему ФБШС јер смо ми организатори маја 2019-те.
- такмичење "Костадинка Дина Николић" - јул 2019-те.
Издавачка делатност:
- радити на припреми за издавање уџбеника за основну балетску школу
- штампати књигу дечијих песама Дине Николић
Рад на видео и писаном материјалу за ванредно школовање
- снимити комплетне - играчке - испитне вежбе за четири разреда основне и средње школе
одсека класичног балета (првенствено основне због великог броја ђака)
- отворити посебну веб страну за ове садржаје и презентовати их што пре
- званичан веб сајт школе заменити обимнијом платформом и са више функција по угледу на
сајт балетске школе из Београда и Новог Сада а постојеће податке ажурирати и допунити

Летопис сачинила Татјана Крга у сарадњи са:
колективом, ученицима и родитељима ученика Школе

____________________________
Директор

М.П.

____________________________
Председник Школског одбора
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