Успешно одржано Школско такмичење „Волим солфеђо“
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У среду, 2. јуна 2021. године, у матичној школи у Гроцкој одржано је Школско такмичење
„Волим солфеђо“ за ученике од 1. до 6. разреда шестогодишње и 1. и 2. разреда
четворогодишње основне музичке школе. На такмичење је приступило 47 кандидата.
Укупно је освојено 33 првих, 9 других, 3 треће награде и 1 похвала, а кандидати који су
освојили највише бодова по разредима су:
Ше
стогодишње основно музичко образовање:
- I разред: Сташа Будимлија, класа Бојана Ђукић, и Матеја Вагић, класа Бранислава
Тријић
- II разред: Вук Вагић и Вера Ђорђевић, обоје из класе Браниславе Тријић
- III разред: Маргита Будимлија, класа Александар Радовановић
- IV разред: Дуња Јарић, класа Бојана Ђукић
- V разред: Јована Ђорђевић, класа Бранислава Тријић
- VI разред: Реља Дедић, класа Мирко Јеремић
Четворогодишње музичко образовање:
- I разред: Сара Миленковић, класа Сенка Рајшић
- II разред: Вишња Јанковић, класа Јелена Лончар
Победник такмичења, односно ЛАУРЕАТ ТАКМИЧЕЊА «ВОЛИМ СОЛФЕЂО» је:
Јована Ђорђевић, пети разред у класи Браниславе Тријић Првог дана пролећа у
школи је, поред напетости и видљиве треме наших ученика, одисао позитиван дух и
добро расположење како наших ученика тако и чланова жирија, који је био у следећем
саставу: Бојана Ђукић (Председник такмичења), Сенка Рајшић (Секретар жирија), док су
остали чланови жирија одређени по категоријама:
- За ученике са одсека за српско традиционално певање чланови жирија су: Јелена
Лончар, Сенка Рајшић и Бранислава Тријић.
- За ученике првог циклуса шестогодишњег образовања чланови жирија су:
Александар Радовановић, Игор Стојановић и Јелена Лончар, а за ученике другог
циклуса шестогодишњег образовања жири је у следећем саставу: Мирко Јеремић,
Александар Гајић и Бранислава Тријић. (Секретар такмичења), Бранислава Тријић (члан
жирија), Александар Гајић (члан) и Јелена Недељковић (члан).
Резултате са такмичења погледајте на ОВОМ линку.
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