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У петак, 01. априла 2022. године, наше ученице српског традиционалног певања су
узеле учешће на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије, које се по
први пут организује за одсек српског традиционалног певања и то у категорији соло
извођења традиционалних песама и у оквиру групе певача. Прво државно такмичење
одржало се у прелепој, преко сто година старој, сали у Музичкој школи „Станковић“.
Трема, страх пред наступ, стално присутан стрес и ишчекивање наступа са једне стране
и прелепе традиционалне ношње, шминка, плетенице, шналице и трачице и скривени
осмеси са друге стране шириле су се етром старог здања школе. У категорији соло
певања наступило је наших 7 ученица, а у категорији групе певача представиле су нас
две групе ученица, остваривши следеће резултате.
У соло категорији из класе наставнице Катарине Милосављевић, учешће су узеле
следеће ученице:
Емилија Грујић, други разред – 1. награда (95 поена)
Хелена Ђуричић, други разред – 2. награда (93 поена)
Бојана Трајковић, трећи разред – 1. награда (95,33 поена)
У соло категорији из класе наставнице Ане Јовановић, учешће су узеле следеће ученице:
Драгана Ђорђевић, први разред – 1. награда (96 поена)
Маша Здравковић, други разред – 3. награда (83 поена)
Ана Миленковић, трећи разред – 3. награда (83,67 поена)
Миона Чкоњовић, трећи разред - похвала (74 поена)
Поред соло категорије, наше вредне ученице и наставнице су учешће узеле и у групној
категорији и, такође, постигле лепе резултате:
Женска певачка група ,,Грочанке" коју чине ученице првог разреда из класе наставнице
Ане Јовановић освојила је 1. награду (95,33 поена). Ова фантастична група је у
следећем саставу: Драгана Ђорђевић, Марија Небригић, Софија Бакаловић, Катарина
Недељковић, Марија Томић, Емилија Исидоровић, Софија Иванчевић, Тијана Ђорђевић и
Мина Маринковић.
Женска певачка група ,,Невена" коју чине ученице трећег разреда из све три класе:
Катарине Милосављевић, Ане Јовановић и Исидоре Арсић. Ова група је освојила 2.
награду (89 поена), а у њеном саставу су биле следеће ученице: Бојана Трајковић, Ана
Миленковић, Милица Симић, Емилија Ђорђевић, Вишња Јанковић, Миона Чкоњовић,
Ирена Трајковић и Милица Петровић.
Честитамо од срца свим нашим ученицама, као и њиховим наставницама на труду, раду,
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истрајности и жељи да се, као веома млад одсек у нашој школи, опробају на
најзначајнијем такмичењу у нашој земљи. Велико хвала и родитељима на неизмерној
подршци, одвожењу и довожењу са проба – исплатило се.
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