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Основна школа ,,22. октобар” из Сурчина прославила је Дан 

школе пригодним програмом. Ученици, заједно са својим 

наставницима, провели су родитеље, наставнике и своје 

другаре кроз свет детињства и младости. Била је то лепа 

прилика да ученици покажу шта знају, да искажу своје умеће 

у рецитовању, певању, свирању, глуми, фолклору и балету. 
 

На почетку програма, школски хор је у пратњи оркестра 

извео  композицију ,,Србија”. 

  

 

Ученици ове школе укључени су у низ ваннаставних активности, како у школи тако и ван ње, где 

показују одличне резултате. Неки од њих су чланови Културно-уметничког друштва ,,Диоген” из 

Сурчина. Они су одиграли сплет игара из Шумадије, што је публика поздравила громогласним 

аплаузом. 

 

   



   

Потом је уследио програм који је имао четири блока и велики број разноврсних тачака. Водитељи 

су типски ликови – добар ђак (дечак) и лош ђак (девојчица). Они су другови из основне школе који 

се случајно срећу десет година после завршетка, али се у први мах не препознају. Повод доласка 

доброг ђака у град је управо обележавање десет година матуре. 

Лош ђак је улични продавац, а добар ђак је завршио факултет и ради на високом положају у 

фирми у иностранству. На почетку сцене лош ђак (девојчица) стоји на средини бине и продаје 

чарапе, а добар ђак (дечак) пролази туда и тако се срећу. У први мах се не препознају. Програм 

почиње њиховим шаљивим дијалогом.  

  

Први блок Распоред часова почиње након што се дечак и девојчица препознају и присећају својих 

ђачких дана проведених у основној школи. Чује се звук звона и види приказ распореда часова који 

прате различите тачке.  

 

 

 

 

 

 



1. БЛОК - РАСПОРЕД ЧАСОВА :  

 Час географије   –   кореографију Бразил изводе ученице II/4 

   

 Час математике  –  шаљиве поуке о математици казују ученици  првог разреда 

              Кореографију уз песму Учимо да бројимо изводи предшколска група 

   

 Чувари природе  –     Еколошку азбуку рецитује група предшколаца 

 Српски језик  – рецитал Како се пишу песме казује ученик VI разреда 

 Музичка култура – народна македонска песма Во наше село Малово 

  

 Физичкп васпитаое  –  рецитал Решип сам неким сппртпм да се бавим, 



карате изводе ученици четвртог разреда 

 

  

2. БЛОК – НА МАЛОМ ОДМОРУ 

А најлепше је било на одморима... Дечак и девојчица се присећају малих одмора и маштарија о 

томе шта ће постати и чиме ће се бавити када одрасту.  

 Кад порастеш шта ћеш бити – рецитал изводе ученици трећег разреда 

  

 Кореографију Каубоји – изводе ученице трећег и четвртог разреда 

   



 

 

 Рецитал Школа за ленштине – изводе ученици другог разреда 

 

               

 

 Пему Физика и матиш – изводи хор наше школе 

  

 3. БЛОК – ПРВА ЉУБАВ 

Било је и првих љубави.... Овај блок посвећен је сећањима на прве симпатије и љубави у школи. 

Једно другом откривају  како су читаво школовање били заљубљени једно у друго, али су то вешто 

крили. Дијалог прати песма Стрепња у извођењу хора и рецитал у виду дијалога  Шашава песма, 

који изводе ученице петог и шестог разреда. 



  

Након разоткривања емоција и присећања на ђачке дане, следи наступ балетске групе која изводи 

тачку Рапсодија. Балерине су својим наступом одушевиле и публику и извазвале веома бурне 

реакције. 

 

4. БЛОК – КУДА ДАЉЕ... 

На сцену излази матурант који представља све ученике на крају основношколског образовања и 

пита се Куда даље... То је питање које себи постављају сви ученици који завршавају основну 

школу.  

Ученици четвртог разреда говоре предности различитих занимања у виду шаљивих и мудрих 

порука. Тако су на сцену изашли: песникиња, научник, учитељица... 



       

...професор, балерина, доктор, спортиста... 

 

      

  ...виолиниста, археолог, глумица... 

    

Приредба је завршена песмом  певаном у дуету There can be miracles уз пратњу малог хора.  

Реализатори приредбе:  

Светлана Јовановић, Јелена Димић, Сања Колешан, Весна Колашинац и Бојана Милијашевић 

(наставници и учитељи који су радили у оквиру секција – драмске, ликовне, музичке и 

рецитаторске секције) 

Извештај написала Бојана Милијашевић 


