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Приредба у Дому пензионера„Бежанијска коса“ 
(22.12.2015.) 

 

Ми смо ученици две Основне школе: „Радивој Поповић“ и „Соња 
Маринковић“. Ученици и наставници наше две школе веома лепо 
међусобно сарађују и учествују у многобројним заједничким 
активностима. 

Дошли смо у Ваш Дом да Вас посетимо, да Вам честитамо Нову годину и 
да Вам улепшамо новогодишње празнике. Преносимо Вам поздраве наших 
наставника и другара из обе школе, који су за Вас припремили мало 
изненађење, једну малу новогодишњу чаролију. 

Приредба коју смо припремили је наш заједнички поклон Вама за Нову 
годину. Послушајте наше другаре! 

Приредба може да почне! 

Тачке приредбе 

1. Наше мале другарице из првог разреда, Јана Радосављев и Нина 
Јоксимовић, одрецитоваће вам песму: „Када сретнеш моју баку“. 

2.  Маја Шарац,ученица петог разреда, испричаће вам причу, коју су јој 
причали њени бака и дека. Мајо изволи! 

3. Ана Вишњић, ученица четвртог разреда, одсвираће нам на кларинету 
једну композицију„Карипски плес“ 

4. Наша другарица Милана Шошић, одрецитоваће вам једну песму. 
Милана изволи! 

5.  Катарина Глушица, ученица петог разреда отпеваће Вам песму: „Жубор 
вода жуборила“. Аплауз за Каћу! 

6. Барбара Шаша је ученица петог разреда. Прочитаће вам једну причу! 

7. Дијана Драгосавављевић, ученица четвртог разреда, одсвираће нам на 
флаути композицију „Гавот“ из балета „Дон Жуан“ , руског композитора 
Глука. 
 

8. Наша другарица Стефанија Каса, одрецитоваће Вам једну песму. 
Стефанија изволи! Аплауз за Стефанију! 
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9. Софија Андријевић је ученица седмог разреда. Она ће вам отпевати 
стару народну песму: „Густа ми магла паднала“. 

10. Бојана Марковић је ученица петог разреда. Послушајмо шта јој је 
испричала њена бака. Бојана изволи! 

11. Марина Дијаматовић, ученица петог разреда, одрецитоваће вам песму 
нашег познатог дечјег песника, Јована Јовановића Змаја. Марина и „Песма 
о песми“! 

12. Другари из одељења 5-2, Ађела Вујовић, Андреа Гојковић и 
Александра Нађ, извешће плесну тачку „Waka-waka“. Уживајте у ритму 
песме! 
 
13. Ана Вишњић-кларинет и Дијана Драгосављевић- флаута, одсвираће 
нам песму „ Jingle bell“ , у балетској пратњи њихове другарице из 
одељења, Вање Линта. Уживајте у чаролији њихове музике и плеса! 
 
Наша приредба је завршена. Молимо Вас да остане на својим местима, јер 
наши другари желе да Вам уруче поклончиће, које смо као мали знак 
пажње, припремили за Вас. 

 

 

 

 


