Летопис 2016/17
У првом полугодишту 2016 /2017. године реализовани су часови хора по разредима
(5. – 8.) као изборни предмет и као часови додатне наставе и слободних активности.
Хор има 65 чланова.
Реализовани су часови музичке секције - млади инструменталисти, чији су чланови
ученици 5. и 7. разреда.
Репертоар хора је разноврстан: дечије, забавне песме, химне, патриотске,
строградске, народне. Програм музичке секције су дела инструменталне, уметничке
музике.
Поред редовних часова, хор је имао доста активности у оквиру различитих
школских манифестација као и ван школе.
У оквиру манифестације „Светски дан детета“ – 20. новембра 2016.године у
просторијама градске општине Нови Београд, хор је извео химну школе

У фебруару 2017. године солисти наше школе учествују на општинском
такмичењу ''Златна сирена'' у организацији Пријатеља деце општине Нови
Београд.
Наталија Дорић 8-3 освојила је прво/3 место на опчтинском такмичењу, без
пласмана за градско такмичење.
27.јануара 2016. године је одржана свечана академија поводом Дана Св. Саве.
12. априла 2017. године изведен је Васкршњи концерт – „Млади инструменталсти"
за ученике предшколске групе и ученика првог разреда.

17. маја 2017. хор учествује на приредби поводом Дана школе. Хор је иѕвео химну
школе Младост, дечију песму Позив на љубав, забавну дечију песму Школу су
смислили одрасли. Солисти су звели изворне народне песме: Расти, расти мој
зелени боре, Текла вода Текелија, Запевала сојка птица, Шетајући поред Љубовића,
Милица је вечерала, Моја мати ћилим тка и Седи Мара на камен студенцу.

20. и 21. маја чланови хора – солисти учествују на републичком такмичењу у
традиционалном певању у организацији УМБПС-а
и освајају једно
прво, пет других и једно треће место и то: Јелисавете Николић 5-2 - прво место,
Ема Новаковић5-2, Катарина Коваш5-3, Милош Миовски5-3, Софија Јовановић5-5
и Олга Димитров7-3 друго место,
Лена Алексић 8-1 треће мето.

9. јуна је одржана приредба за ученике предшколске групе на којој је хор отпевао
три песме.
Током школске године ученици – чланови хора као и други ученици од петог до
осмог разреда су посећивали концерте уметничке музике свих жанрова у Дому
синдиката у организацији Музичке оладине Београда.
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