
Л Е Т О П И С  ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ“ УБ 

 

Школска 2020-21 година 

 

 

Хронологија 

 

1. септембра – почело са радом издвојено одељење школе у Бањанима. Преко летњег 

распуста урађена је адаптација објекта бивше кухиње и трпезарије ОШ „Рајко 

Михајловић“, а свечена отварање је уследило 23. септембра уз присуство начелнице 

Школске управе Ваљево Зорице Јоцић, председника општине Дарка Глишића и 

малобројних гостију. Пригодно је одржан и мини концерт наших ученика, уз  све 

прописане мере опреза у вези са вирусом корона. 

 

18. октобар – На Републичком такмичењу у Београду наши ученици Јован Симеуновић, 

Стефан Капларевић и Милица Адамовић освојили су три прве награде из соло певања. 

Класа Теута Аслани Ђурђевић. 

 

30. новембра проглашена је ванредна ситуација у вези са епидемијом вируса корона, те 

је дошло до измене годишњег плана и распореда наставе. Од 30. новембра до 18. 

децембра одвијала се настава на даљину, зимски распуст је померен па је почетак 

другог полугодишта био 18. јануара 2021. године.  

 

И у другом полугодишту је дошло у једном периоду до погоршања 

епидемиолошке ситуације, те се настава одвијала на даљину од 22. марта до 11. априла 

2021. Седам дана пре и седам дана после тих датума, уз сагласност Савета родитеља, 

Школског одбора и Завода за јавно здравље из Ваљева, наставу смо организовали у 

школи како би  квалитет наставе задржали на одговарајућем нивоу. Од 19. априла 2021. 

одлуком Министарства просвете настава је враћена у нормалне токове. 

 

У марту су одржани први интерни часови-смотре ученика ИО Бањани. У петак 

13. заједнички наступ ученика виолине и хармонике, а у среду 17. марта соло певачи и 

упоредни клавир.У Бањанима предају: Светозар Вујић – соло певање Теодора 

Митровић – виолина, Анита Петровић – хармоника и Маријана Радосављевић – клавир 

упоредни. 

 

28. март – Панчево, међународно такмичење дувача „Lady Wind“ четри прве награде: 

Неда Станојловић, Изабела Луго Ордаз, Кристина Јовановић и Елена Станојловић, 

класа Зорана Матић. 

 

19. април – према одлуци Министарства просвете и препоруци кризног штаба 

одлучено је да се од 19. априла настава врати у уобичајене токове, т.ј. како је 

прописано упутством од 11. августа 2020. године 

 

Списак награђених ученика на текмичењима која су одржана било даљински, 

било уживо: 



Сара Софиа Ђокић  - класа Александра Ракић 

II награда 25. Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу – клавир 

 

Изабела Луго Ордаз – класа Зорана Матић 

I награда 5. Међународни ''Lady Wind Festival'' у Панчеву - флаута 

 

Елена Станојловић – класа Зорана Матић 

I награда 5. Међународни ''Lady Wind Festival'' у Панчеву – флаута 

 

 

Неда Станојловић – класа Зорана Матић 

I награда 5. Међународни ''Lady Wind Festival'' у Панчеву – флаута 

 

 

Љубица Панић – класа Зорана Матић+ 

I награда ''Zemun international music competition'' у Земуну - флаута 

 

 

Миња Миленковић – класа Зорана Матић 

I награда 23. Међународним сусретима флаутиста ''Тахир Куленовић'' у Ваљеву 

– флаута 

 

 

Кристина Јовановић – класа Зорана Матић 

I награда 5. Међународни ''Lady Wind Festival'' у Панчеву – флаута 

 

 

Хана Ђокић – класа Тања Максимовић 

I награда на Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа 

Србије- виолина 

 

Стефан Капларевић – класа Теута Аслани Ђурђевић 

I награда на Републичком такмичењу камерне музике инструменталиста и 

певача – соло певање 

 

Милица Адамовић – класа Теута Аслани Ђурђевић  

I награда на Републичком такмичењу камерне музике инструменталиста и 

певача – соло певање 



 

 

Јован Симеуновић – класа Теута Аслани Ђурђевић  

I награда на Републичком такмичењу камерне музике инструменталиста и 

певача – соло певање 

 

Касија Ивановић – класа Александра Бенгин 

I награда на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије 2019 

– виолончело 

 

18 - 22 мај Фестивал школе 

Ове године 19. Фестивал смо померили из уобичајеног априлског термина за 

другу половину маја. Одзив је био изненађујуће велики (око 250 учесника) и уз све 

мере опреза организација је прошла у савршеном реду. Поред такмичарског дела, 

имали смо и богат пратећи програм, свако вече концерти врсних музичких уметника. 

Наступали су: 

• Андреј Цинцаревић и Андријана Божић као вече музике за клавир, уз госта 

Зоране Матић, младе флаутисткиње из Уба. То је бил.о уметничко вече 

посвећено композитору Владимиру Ђенадеру.   

• Концерт на хармоници Луке Репановића, уметника ит Београда 

• Трио Артис из Ваљева (Андријана Божић, клавир, Ангелина Новаковић, 

виолина и Андрија Мирковић, кларинет 

• Концерт наше бивше ученице Александре Латиновић, која се тренутно школује 

у Берлину. Клавирска пратња је била Андријана Божић 

Крајем маја изашао је из штампе Билтен посвећен протеклом фестивалу. Једна 

посебна страна је била о нашем бившем професору, прерано преминулом кларинетисти 

Љубиши Јовановићу. 

25.јун – У организацији школе, Културно спортског центра Уб и Удружења Дунав арт 

одржано је по пети пут уметничко вече „Освајање тишине“. Овог пута замислили смо 

га и као Смотру стваралаштва српских композитора, те су се тако чуле композиције А. 

Гргина и других композитора.  

Сумирајући резултате и активности ове школске године, мора се констатовати да су 

изостале многе активности које имају већ традиционалан карактер. То је у првом реду 

Свечана светосавска академија, манифестација која има велики углед на Убу и ужива 

подршку свих значајних институција у граду. Смотра стваралаштва српских 

композитора је изостала у уобичајеном облику, а  само смо Фестивал школе успели да 

остваримо на лепом нивоу. Изостала су и многобројна такмичења широм Србије ( а и 

ван наше републике) на које наши професори редовно одводе ђаке и освајају бројне 

награде. 

Надајмо се да ће следећа школска година бити много погоднија за рад и 

остваривање резултата на које смо навикли. 

29. август – ступила је на дужност нова директорка Катарина Кадијевић, а директор 

Владимир Ђенадер отишао у заслужену пензију. 


