
   Извештај о раду драмско-рецитаторске у току  

школске 2014/2015. године 

СЕПТЕМБАР  

У току септембра драмско-рецитаторска је проширена, из редова ђака петака су нам 

пристигли нови чланови. Млади глумци су заједно са наставницом бирали драмски комад 

који ће бити припреман за приредбу поводом Дана школе. После дугог размишљања 

одлучено је да на приредби буде изведен комад „Змај голубијег срца“. Истог тренутка када 

је изабран комад, који је написао Тоде Николетић, глумачка дружина је почела са 

свакодневним пробама. 

ОКТОБАР 

Глумцима су се на пробама придружили ученици нижих разреда, који су чланови 

литерарно-рецитаторске секције. Пробе су се одвијале свакодневно, како би пре Дана 

школе све било спремно за извођење пред публиком. 

У понедељак 27.10.2014. је изведена представа пред пуним холом школе. 

   

 

 

 

 



НОВЕМБАР 

У току новембра чланови драмско-рецитаторске секције су још увек сабирали утиске са 

претходне приредбе. После вишенедељних интензивних проба дошло је време за одмор. 

 

ДЕЦЕМБАР 

Одмор је трајао кратко, а потом су млади глумци почели са припремама за следећи наступ. 

У децембру су имали прилику да још једном изведу представу „Змај голубијег срца“, али 

овај пут пред млађом публиком у оквиру Новогодишње приредбе, која је уприличена за 

децу радника школе.  

 

      

 

JАНУАР 

Чим су се вратили у школске клупе ученици који похађају часове драмско-рецитаторске 

секције су имали нове задатке и нову приредбу пред собом. Припреме за прославу дана 

Светог Саве су почеле половином јануара. Овај пут је акценат био на вежбама изражајног 



читања текстова, јер су ученици добили задатак да за приредбу припреме текст о животу 

Светог Саве, који ће рецитовати пред публиком.  

Свечаност је одржана 27.1.2015. године у холу школе, пред бројном публиком. 

 

 

 

            

МАРТ 

 

Културни центар Новог Сада је осми пут заредом организовао манифестацију у част нашег 

познатог песника Мирослава Антића под називом „Антићеви дани“, која је трајала од 12. 

до 14. марта. Овогодишња манифестација била је у знаку „Плавог чуперка“, јер је 

навршено пола века од првог издања ове култне збирке песама, те су највернији читаоци 

Микиних песама позвани да учествују на рецитаторском конкурсу који је одржан 13. 



марта. Наша школа је имала своје представнике, Николину Зељко и Сташу Маћешић, 

ученице петог разреда и чланице драмско-рецитаторске секције.  

Осим на рецитаторском конкурсу ученице су имале прилику да представе нашу школу и 

изражајно казују песме из збирке „Плави чуперак“ и 14. марта када је делегација града 

полагала венац на споменик Мирослава Антића у Дунавском парку. 

 

  

     



 

 

 

АПРИЛ / МАЈ 

У току ова два месеца млади глумци су пажљиво бирали који драмски текст ће изводити 

пред публиком на завршној свечаности. Како је ове године навршено 100 година од 

рођења Бранка Ћопића, ученици наше школе су решили да му одају почаст. Наставница је 

прилагодила приповетку „Чудесна справа“ за извођење, улоге су подељене, а пробе су 

отпочете. 

 

ЈУН 

После интензивних проба дошла је на ред завршна свечаност. Завршна приредба је 

одржана 12. јуна 2015. године.  

       Руководилац секције: Јована Чајић 


