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У уторак, 3. децембра 2014. године Основну музичку школу је посетила и снимила екипа
РТС-а у оквиру акције „Школама у походе“. Након разговора са директором школе,
госпођом Бранком Ивковић-Петронић, о школи, наградама, такмичењима, резултатима,
садашњим активностима и будућим плановима, снимљен је уметнички програм који је
приредио хор Основне музичке школе у част нашег познатог песника Душана Радовића и
обележавања 30 година од његове смрти. За разлику од других школа, које су се
представљале углавном рецитацијама и причама о Душку Радовићу, ученици Основне
музичке школе свој допринос овом јубилеју дали су извођењем песама „На слово, на
слово“ и „Татин музичар“ уз клавирску пратњу проф. Бојане Ђукић и проф. Бојане
Вујашковић. Хор састављен од малишана из нашег припремног разреда, као и млађих
разреда музичке школе, из класа солфеђа професора Бојане Ђукић и Александра
Радовановића, уживао је певајући наведене нумере. Аутор и водитељ овог серијала,
господин Горан Лазовић (књижевник и глумац) одушевљено је обећао деци наше школе
да ће се њихове нумере чути и у уводној шпици серијала, јер је то најлепши начин
представљања – дечијом песмом - једног великана као што је Душан Радовић. Затим се
акција наставила у свечаној сали Градске општине Гроцка у којој је за ученике Основне
музичке школе приређена монодрама „Био једном један Душко“. Сценарио и режију
потписује Драгослав Петровић, а глумци су госпођа Тијаном Вучетић и господин Горан
Лазовић. Захваљујући председнику и члановима већа општине Гроцка омогућен је
аутобуски превоз и пригодан пријем ученицима из подручне школе „Илија Гарашанин“ из
Заклопаче и ученицима Основне музичке школе. Атмосфера је била весела, насмејана,
распевана... све у свему, право уживање који ће малишани дуго памтити.
Овом пригодном програму присуствовали су и са децом уживали и представници
локалне самоуправе преседник општине Гроцка, господин Стефан Дилберовић,
председник скупштине општине, господин Спасоје Живановић и члан општинског већа
задужен за културу, господин Живадин Митрић.
Више о културној манифестацији....
Акција РТС-а и удружења „Школама у походе“ из Београда већ дуги низ година
организује културне манифестације у част српских писаца песника и њихових јубилеја.
До сада су низом активности у бројним школама у нашој земљи, као и у Републици
Српској, Црној Гори, Аустрији, Немачкој, Русији, Француској и другим земљама у којима
живи наша дијаспора, обележили јубилеје у част Десанке Максимовић, Бранка Ћопића,
Бранка Миљковића, Душка Радовића, Николе Тесле и, неколико пута, Мирослава Мике
Антића. Племенита мисија овог удружења и њихов главни циљ јесте представљање,
унапређење и заштита културне баштине, као и подстицање младих на разумевање
значаја и неговање културе.
Чланови Удружења су еминентни српски културни ствараоци: Љубивоје Тадић,
Љубивоје Ршумовић, Перо Зубац, Радомир Андрић, Горан Лазовић и други, а почасни
члан је Е. А. Јевтушенко. Ово удружење је поклонило школским библиотекама на хиљаде
књига сарађујући са Првим програмом Радио Београда у акцији "Књига солидарности",
предложило је бројне учитеље, наставнике и директоре за награду "Најдражи учитељ",
а за свој рад је већ овенчано бројним признањима, од Плакете Удружења књижевника
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Србије до Златне медаље "Сергеј Јесењин" која је Удружењу припала за објављивање
поетских књига "Кад порастем бићу дете" и "Сузе су зној од ока" која је наставак чувене
књиге "Оловка пише срцем", а сачињена је од дечјих смисленица и мудрости.
Била је то лепа прилика да школа обогати програм и плано културних активности, да у
годишњем плану унапреди план сарадње са партнерима из заједнице, план маркетинга
и план стручног усавршавања наставника, а све у интересу ђака и образовно-васпитне
праксе, односно заштите највиших националних културних вредности.
Погледајте и
ОВДЕ
.
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