''У СУСРЕТ УСКРСУ''
Дана 04.03.2017.одржан је угледни час секције ''Светосавско звонце''у оквиру верске
наставе под називом ''У сусрет Ускрсу''.У приредби су учествовали ђаци 4 разреда, који су
полазници ове секције, али и ђаци трећег и петог разреда, који су полазници секције за црквено
појање у оквиру овог предмета. У реализацији овог часа учествовао је и школски хор, који води
наставник музичког, Драган Тасић, а који је пратио на клавиру ђаке у музичком делу програма.
Приредбу су водиле ученице Невена Стефановић и Јана Туфановић из одељења 7-2. У наредном
делу текста моћи ћете да прочитате програм приредбе, као и да погледате слике и снимак са
приредбе/ угледног часa (https://www.youtube.com/embed/n7-2Xtx9qSk).
Програм угледног часа секције ''Светосавско звонце'':
1) О.Раша Петровић-свештеник-уводна реч поводом Ускрса
2) Анђела Миленовић,ученица 4/4 -песма ''Благовести''
3) Јана Јовановић,ученица 4/7-песма ''Христос воскресе''
4) Благодатни огањ-текст из Светосавског звонца број 3-2007-ученице Емилија Јаковљевић и
Милица Ђокић 4-6
5) Земља слави свога Спаситеља-Светосавско звонце број 3-2015,ученица 4-6 Мара Пејчић
6) Песма ''Хајте децо,Христос зове''-према тексту светог владике Николаја Велимировићаученице секције 4 разреда и ученице веронауке 3 и 5 разреда
7) Зашто се за Васкрс фарбају јаја-текст из Светосавско звонце број 3-2015-Анђела Леони и
Марија Павловић 4-6
8) Шта деци анђео шапуће-Светосавско Звонце 3-2015 -Ива Митровић 4-3
9) ''Христос воскресе, анђео јавља''-Светосавско Звонце 3-2015 -ученице секције четвртог
разреда и веронауке 5 и 3 разреда
10) Прича о краљу Траљу-књига ''Десет Божијих заповести у сто прича''-Радмила
Мишев,уредник Св.Звонца,Београд,2015.-4 ученице секције Св.звонце 4 разреда-Уна
Станковић,Ирина Богдановић,Татјана Цветковић и Јана Драгишић
11) Људи ликујте,народи чујте-према тексту св.владике Николаја В.-сва деца учесници
12) Пролеће и Ускрс-Ј.Ј.Змај-Јована Павловић 4-5 и Ива Миловановић 4-4
13) Православна ризница за децу-песма ''Христос и деца''-Наталија Симоновић 4-7 и Милица
Крстић 4-6
14) Православна ризница за децу-''Ко су анђели''-Даница Јовановић 4-7 и Мајда Величков 4-4
15) Ива Радић 4-7''Комад хлеба сваком треба''-ауторска песма,објављена у зборнику дечјих
радова
16) Теодора Богдановић-ауторска песма ''Поток''-објављена у зборнику дечјих радова
''Радовићев венац''
17) Празнично јутро-полазници секције из 4 разреда са члановима школског хора који води
Драган Ристић
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