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Традиционалан Новогодишњи концерт у издвојеном одељењу у Врчину одржан је у
среду, 29. децембра 2021. године у свечаној сали ОШ „Свети Сава“, пред пуном салом
нестрпљиве публике. Богат, весео и разноврсан програм извео је велики број ученика
издвојеног одељења у Врчину са гостима. Концерт је отпочео песмом Николе Грбића
„Ово је Србија“ који се наставио традиционалним српским песама, па преко енглеског
двора и све до популарних светских хитова и новогодишњих нумера, ученици и
наставници одушевили су присутну публику, која је на крају заједно са учесницима
певала Новогодишњу песму..
Поред великог,
малог и хора припремног разреда у издвојеном одељењу у Врчину учешће су узели и
ученици и наставници са одсека за клавир, виолину, хармонику, флауту, гитару и
српског традиционалног певања.
Концерт су припремили насатавници: Бранислава Тријић, Светлана Мандић, Тијана
Јовев, Јована Стајић, Катарина Фаркаш, Марко Кончаревић, Бранко Тријић и Ана
Јовановић.
Након великог хора и извођења песме „Ово је Србија“, уз инструменталну пратњу
наставника школе, ученици одсека за српско традиционално певање извели су нам,
најпре песму са Косова и Метохије „Мој голубе“ – соло нумера у извођењу Андрије
Тријића, 3. разред певања, а затим и песму из јужне Србије „Николо, гајде големо“, коју
су за ову прилику припремили ученици из класе Ане Јовановић: Софија Бакаловић,
Драгана Ђорђевић, Мина Маринковић, Сара Мандић, Емилија Исидоровић-први разред,
Маша Милошевић, Катарина Митрић, Анђелија Теофиловић, Тара Стојановић, Нађа
Павловић-други разред, уз инструменталну пратњу Милоса Зубца – кахон, Јоване
Стајић, тарабука и Ане Јовановић – деф. Уживали смо и у извођењу познате енглеске
песме -„Greensleeves“, у извођењу камерног дуа у саставу: Мила Митровић, флаута,
други разред и Матија Тријић, гитара, други разред. Затим је наступио три ученика
старијих разреда који нам је извео Махзонов „Трио у ха-молу“: Анђелија Бајић (виолина,
шести разред) Јана Маринковић (флаута, шести разред) и Драгана Ђорђевић (клавир,
четврти разред).
Имали смо прилику да уживамо у домаћем хорском стваралаштву. Нумеру „Канцона“ од
наше познате дечје композиторке и професорке Вере Миланковић извео нам је мали хор
одељења у Врчину, који је настао као продукт пројекта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја под називом „Обогаћени једносменски рад“, који припрема и води
наставница Бранислава Тријић. Након домаћег стваралаштва клавирски дуо ученица
првог разреда, Срна и Елена Вагић, одвео нас је у звуке веселе дечје песме „Чопстикс“.
„Веселе ноте“, сплет песама о именима нота, отпевао нам је хор припремног разреда под
вођством наставнице Браниславе Тријић уз клавирску сарадњу наставнице Катарине
Фаркаш, а затим је мали оркестар флаута и хармоника са специјалним гостом, нашом
бившом ученицом виолине Аном Димић, извео две енглеске празничне нумере „Silent
night“ и „We wish you a Мerry Christmas“, које су припремили наставници Тијана Јовев и
МАрко Кончаревић. НАјпознатију инострану новогодишњу песму „Звончићи“ у џез обради
презентобао нам је мали оркестар најмлађих ученика наше школе – ученика 1. разреда:
Теодора Тасић (виолина), Уна Миловановић (виолина), Маша Аврамовић (виолина),
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Анђела Крантић (виолина), Стефан Видић (виолина), које је припремила наставница
Светлана Мандић и клавирски сарадник: Јована Ђорђевић (клавир, шести разред у
класи настванице Катарине Фаркаш).
У сусрет Божићу и божићним празницима мали хор, као део пројекта „Обогаћеног
једносменског рада“ у класи наставнице Браниславе Тријић извео нам је песму „Анђели
певају“, за коју је текст написао Владика Николај Велимировић, а текст композитор
Милан Ђурђевић. У складу са предстојећим празницима, мали оркестар ученика флауте,
виолине и клавира са певачима из првог циклуса образовање приредио нам је народну
песму „Божић“: Љубица Фаркаш (флаута, други разред), Софија Младеновић (флаута,
први разред), Теодора Тасић (виолина, први разред), Матеја Вагић (клавир, други
разред), Вук Вагић (триангл, трећи разред), Срна Вагић и Елена Вагић – вокали.
Мали хор заједно са наставницима Браниславом Тријић – диригент, Бранко Тријић –
електрична гитара и Катарина Фаркаш – клавир води нас у Срем извођењем популарне
џез нумере Дарка Кљајића „Хеј момци млади“. Одушевљена публика нумеру ритмички
прати тапшањем.
Следи наступ гостију наших ученика, а то су ученици из матичне школе у Гроцкој и
издвојених одељења у Винчи и Умчарима. Најпре је наступио хор флаута и бенд школе
које су припремили наставници Александра Стевановић – флауте и Милош Зубац школски бенд. Ови фантастични састави су део горепоменутохг пројекта МПНТР, који се
реализује не само у матичној школи већ делом и у свим издвојеним одељењима. ЗА ову
прилику су припремљене и изведене нумере Петра Илича Чајковског „Валцер цвећа“ и
Јеврејска традиционална песма „Хава Нагила“. Након овација публике бенд школе из
Гроцке извео је познату рок песму Ју групе „Чудна шума“, коју су за ову прилику извели
ученици: Јован Николић (клавир), Михаило Јовић (бубањ), Вукан Срдановић (бас гитара),
Никола Радосављевић и Алекса Паунић (електрична гитара), Јакша Грбовић и Коста
Крстић (вокали).
Као одговор на наступ гостију, своје нумере је представио и бенд ученика из издвојеног
одељења у Врчину, које подучава наставник Бранко Тријић. За овај спектакуларан
концерт имали смо прилику да чујемо најпре нумеру „Шпанска студија“, коју су
припремили: Драгана Ђорђевић (клавир), Алекса Анђелковић (електрична гитара),
Гвозден Момчиловић (бубањ), Матија Тријић (бас гитара) и „Лептирићу шаренићу“ групе
Кугуарс у извођењу: Андрије Тријића (вокал), Матије Тријића (бас гитара), Василија
Ћустића (електрична гитара) и Гвоздена Момчиловића (бубњеви).
Као финални чин вечери наступили су сви учесници програма, заједно са својим
наставницима, у извођењу „Новогодишње песме“.
Да је традиционални новогодишњи концерт припремљен и реализован фантастично,
доказале су на честитке, осмеси, дугачки аплаузи и овације публике.
Преостаје нам само да обећамо да ћемо и у будуће нашим вредним радом, вежбањем и
трудом покушати да изнова докажемо да смо културни стуб наше локалне средине.
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