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У понедељак, 26. априла 2021. године, у 14 часова, у просторијама нашег издвојеног
одељења у Умчарима, одржан је Јавни час ученика школе. И овог пута су ученици једни
другима били и подршка и публика, док су родитељи са нестрпљењем чекали да добију
снимке са наступа своје деце. Ученици и наставници су се придржавали мера за
спречавања ширења вируса Ковид-19 које је прописао Кризни штаб Владе Републике
Србије. У топлој и ведрој атмосфери смењивали су се звуци гитаре, клавра, српског
традиционалног певања и флауте. Ученици су са нестрпљењем чекали свој наступ, док
су наставници уживали у извођењима својих ученика. На Јавном часу учествовали су
следећи ученици: Теодор Мрачић 3. разред, Теодора Маторчевић 4. разред и Викторија
Михаиловић 5. разред гитаре из класе наставнице Невене Манојловић; Сара
Миленковић, Анастасија Михаиловић и Тина Богдановић 1. разред, Милица Симић и
Анђела Маторчевић 2. разред упоредног клавира из класе наставнице Марине Башић;
Тина Богдановић, Андреа Кужет, Сара Миленковић, Анастасија Михаиловић 1. разред,
Анастасија Лукић, Лана Љубисављевић, Анђела Маторчевић, Милица Петровић, Милица
Симић и Ирена Трајковић 2. разред српског традиционалног певања из класе
наставнице Јелене Дејановић; Тина Богдановић 2. разред и Ива Богдановић 3. разред
флауте из класе наставнице Тијане Јовев.
Ако сте видели нека имена два пута,
то није грешка, већ су се ученице српског традиционалног певања представиле и
показале да су подједнако добре у певању и свирању клавира, а највећу пажњу
привукла је Тина Богдановић која нам је показала да са трудом, залагањем и великом
љубављу може лепо да пева и свира два инструмента - флауту и клавир.
Упркос томе што нисмо имали публику, ентузијазам није изостао а ни аплауза није
мањкало. Ученици су показали висок ниво професионалности и музикалности, а са
нестрпљењем чекамо прву прилику да овакав наступ приредимо родитељима, бакама,
декама и другарима.
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