
 

 

 

Ђорђе Крстић 

Ђорђе Крстић  
рођен је 1851.године у Кањижи, а 
основну и обућарски занат 
завршио је у Чуругу. Патриотски 
надахнутим темама које је 
обрађивао, запазио је и сам краљ 
Милан Обреновић. Зато је као 
државни питомац уписан на 
Академију ликовних уметности у 
Минхену (1873.год.).Ту је са 

успехом завршио сликарство 
1881.год. У јесен исте године добио је једногодишњу стипендију за 
усавршавање у Риму.Кратко време после повратка у Београд постао је 
члан Српског ученог друштва (1884.), да би 1892. постао почасни члан 
Српске краљевске академије. Посао наставника цртања на београдској 
Реалци добио би тек после вишегодишњих молби и настојања, 
1888.године, и на тој дужности остао све до смрти. 
Прву самосталну изложбу приредио је 1880.године, а учествовао је на 
свим значајним, почев од међународне изложбе у Минхену 1883. па 
преко светских изложби у Паризу 1889. и 1900. Прву југословенску 
изложбу имао је у Београду 1904. године. Поред бројних скица и студија 
начињених на терену широм Србије, које су подједнако драгоцене по 
својим етнографскодокументарним и чисто ликовним вредностима, за 
собом је оставио и низ значајних иконостаса (у нишкој Саборној цркви, у 
Чуругу, Лозовику, Старом Аџибеговцу...),портрета,пејзажа, жанр и 
историских композиција. 
Ђорђе Крстић се, заједно са Пајом Јовановићем и Урошем Предићем, 
сматра једним од најзначајнијих представника реализма у српском 



 
 

сликарству,али је он наговестио и неке иновације које ће сазрети тек у 
модерној уметности XX века. 
 

            

 

 



 
 

20.фебруар 

Гости-предавачи  ФОРУМ-ТЕАТРА 

                                  Европски програм Erasmus+KA2:R.U.IN?  

Драмске методе за инклузивне заједнице је изабрао пројекат CEDEUM-a 
„Заједништво“ као један од пројеката који користи методологију драмске 
едукације за информисање и указивање на појаву вршњачког насиља у 
школама.  

Глумци кроз игру и разговор биће гости одељења 5-2,5-3,6-4,7-1 и 8-3. 

Након одржаних радионица биће извршена евалуација. 

 

 

 

 

 



 
 

22.фебруар 

Општинско такмичење 

„ЗЛАТНА СИРЕНА“ 

 

На овогодишњем такмичењу учествоваће следећи такмичари: 

УРОШ  ЈЕЛЕНКОВИЋ – 5-5 

 

 

 

 

и освојио је ДРУГО место на општини! 

 



 
 

ДУЕТ 

ЈАНА БРКИЋ 7-4 и МИНА  ПЕЈЧИЋ 6-1 

 

 

 

песма : „Море изгрејана нане“ 

OСВОЈИЛА  ПРВО МЕСТО и  

пласман на ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


