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ПЛАН РАДА ОРКЕСТАРСКО-ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

• Средином септембра предвиђена је аудиција за пријем нових чланова у 
хорску и оркестарску секцију.  

СЕПТЕМБАР 

• Организован састанак са старим члановима секција и договор о даљем 
раду и континуитету проба као и терминима проба. 

• Почетак рада и обнова раније урађеног програма. 
• Предвиђена је модернизација плана и програма са нумерама које су 

аранжмани познатих светских хитова и хитова из филмске и музичке 
индустрије у циљу популаризације музике код младих чланова секције. 

• Отварање сарадње са Которском гимназијом у смислу путовања наших 
ученика тамо као размена, а везано за концерт хорске секције који ће се 
тамо одржати (зависи од договора и финансијске ситуације). 

• Одржавање редовних проба, обнова програма и припрема новог програма, 
а везано за прославу Дана школе 15.октобра. 

ОКТОБАР 

• Избор и обрада нових пригодних композиција. 
• Састављање списка учесника програма и термина реализације. 
• Уочи Дана школе предвиђен је целовечерњи концерт на ком ће бити 

приказано све оно што вреди на секцији, а биће и гости, бивши ученици 
гимназије који су се активно наставили бавити музиком те ће они извести 
пригодна дела. 

• Лакчевић Д.-клавир д џез, Пантелић М.-баритон, глас, Мартаћ К.Сопран, 
глас, Новаковић Ј.-Клавир, Косановић А. Саксофон 

• Поред редовне, дневне приредбе, биће одржан целовечерњи концерт дан 
раније или дан после, биће укључени и певачи, као и мала камерна певачка 
секција школе. Планирано је премијерно извођење нумере за хор из филма 
»Хобит» где као солисти наступају Б.Мијатовић, М.Стокановић и 
П.Атлагић. 

• Пројекат који би требао бити реализован у сарадњи са колегама из Крања, 
сарадња гимназија везано за повезаност у хорској музици и музичким 
секцијама. 

• Почетак проба са новим члановима, распевавање, савладавање певачке 
технике и лагано прикључивање старијим члановима секција. 

НОВЕМБАР 

• Разврставање инструманталиста у оркестар. 
• Састављање програма пригодног за Светог Саву, школску Славу и почетак 

припрема. Ове школске године ће за Светог Саву бити укључене и нумере 
из светских позоришта са подручја класичне музике високе вредности, 
Вагнер, Верди..., али истовремено и неколико етно композиција са нашег 
подручја.  Ученица Зукановић Јована ће отпевати једну етно песму. 

• ПРИСТУПИЋЕ СЕ РЕДОВНИМ ПРОБАМА везано за традиционални 
новогодишњи концерт у Свечаној сали школе у разноврсним нумерама 
популарне музике, божићних композиција и сл. 

• Редовне пробе са свим члановима, али подељеним по групама и припрема 
за Светог Саву. 

ДЕЦЕМБАР 
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• Рад са солистима талентованим и онима који иду у музичку школу и избор 
солистичких тачки као и малих камерних група које могу приступити 
реализацији програма. 

• Посета свих чланова секција Новогодишњем концерту у "Народном 
позоришту" где се традиционално изводе бечки валцери и оперске арије. 

• Предвиђен је свечани предновогодишњи концерт чланова певачке, хорске 
и оркестарске секције који постаје традиција, да ученици, родитељи и 
професори могу да чују све шта је популарно и у духу Божића и зиме и 
зимских чаролија. 

• Предвиђено је гостовање ученика, певача из музичке школе „Вучковић“ 
где сам остварила сарадњу са колегом Мајом Ђокић који ће презентовати 
део свог програма нашим ученицима и гостима. 

• Школска Слава Свети Сава и свечани концерт чланова секција у Школској 
сали и библиотеци "Свети Сава" у Земуну на пригодној свечаној 
Академији. 

ЈАНУАР 

• Предвиђено је гостовање колеге Ненада Савића, тенора, који је наш бивши 
ученик, а сада професор певања с којим ћу отпевати Глинкин дует. 

• Састанак са свим члановима секција о евентуалном пријављивању на 
Републичком такмичење хорова у Новом Саду априла месеца. 

ФЕБРУАР 

• Састављање репертоара и приступање припремама. 
• Редовне пробе и реализација програма. 
• Припрема и рад на пројекту са колегиницом Павловић Наташом која 

припрема драмску представу за ревијалални фестивал у Сиракузи, а ја ћу 
припремити сонгове и музичке нумере које треба да отпевају глумци-
певачи. 

• Тематика је спој више уметности-глуме, певања и италијанског језика на 
ком ће бити сонгови. Ако се оствари могућност проналажења спонзора,у 
сали школе ће бити организовано право певачко такмичење у категоријама 
етно певања, џез музике и поп музике, као и мањих инструменталних 
састава, а чланови жирија би биле еминентне личности, бивши ђаци 
Земунске гимназије који су сада у свету музике. Ја бих била координатор 
пројекта који би се звао ,,Покажи шта можеш........неисцрпни свет музике”. 

• Припрема за такмичење и Палилулске Олимпијске културе са пригодним 
програмом. 

МАРТ 

• Отварање конкурса за наше талентоване ученике који могу учествовати са 
неком сопственом композицијом, сопственим бендом и сл. 

• Рад на пробама са драмском секцијом Павловић Наташе. 
• На позив Карлововачке гимназије требало би остварити пројекат 

«Бранкови дани» и одржати целовечерњи концерт секције у Карловцима 
где би се обележио 192. рођења нашег великог песника. 

• Предвиђен је концерт под називом „Вече руске романсе и соло песме“ у 
сарадњи са колегом Милојевић Мирком где ћемо позвати и госте из руске 
амбасаде, дипломате. Наступиће музичке секција школе, камерни састави, 
соло певачи и рецитатори. 

• Наступи предвиђени претходних месеци. 
АПРИЛ 

• Редовне пробе са члановима хора и оркестра. 
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• Пробе хора,оркестра,солиста...поделе по групама, данима, сатнице проба. 
МАЈ 

• Припрема мини прославе за крај школске године и опраштање са 
ученицима матурантима, члановима секције. 

• Састанак са члановима ради резимирања постигнутих резултата, 
остварених циљева, предлога за следећу школску годину. 

ЈУН 

• Свечани концерт хора и оркестра у сали школе поводом краја школске 
године и подела диплома члановима секција. 

• У следећој школској години предвиђен је читав низ пројеката и 
манифестација у оквиру музичких секција. 

• Сарадња са колегиницом Вулетић Сањом у низу концерата у школи где ће 
нам гости бити ученици музичке школе „Коста Манојловић“ у циљу 
популаризације класичне музике, а наступиће и наши ученици који 
истовремено иду у музичку школу. 

 
Организатор рада оркестарско-хорске 

секције 
Анђа Лазовић, професор  
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