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УВОД

Школски програм чине сви садржаји,  процеси и активности који имају  за циљ

остваривање образовно -  васпитних  задатака и  сврху  да  промовишу  интелектуални,

социо – емоционални, лични, друштвени и физички развој ученика. Школски програм

се ради на нивоу школе и осигурава усмереност на децу и њихово учење. Овај Школски

програм актуелан је од  школске 2021/2022.  године,  a примењиваће се  закључно са

школском 2024/2025. годином.

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Врања прилагођава свој школски програм

наставном плану који је прописан законом, али у исто време и условима и ресурсима

школе, као и интерним захтевима и потребама. Рад на школском програму и његово

усавршавање имају за циљ да обезбеде вредност и трајност стечених знања, вештина и

вредности које ученик стекне током школовања.

Такође,  сврха  програма  је  да  омогући  стални  развој  школе  и  њено  активно

учешће  у  образовно  -  васпитним  и  културним  програмима  и  дешавањима  локалне

заједнице.

НАПОМЕНА: Школски програм израђује се у условима пандемије вируса COVID -

19,  тако да  ће  се  реализација  програмских  активности остваривати у  складу  са

развојем  тока епидемиолошке  ситуације  и   Планом  примене  мера  за  спречавање

појаве и ширења епидемије заразне болести.
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Табела 1. Општи подаци о школи

Пуни назив школе
Школа за основно и средње музичко

образовање
„Стеван Мокрањац“

Адреса
Боре Станковића бр. 10, 17501 Врање,

Србија

Телефон +381(0)17 421 928

Телефакс +381(0)17 421 928

Интернет страница msvranje.weebly.com

Електронска адреса msvranje@gmail.com

Лого школе

Унутрашња површина школе (м2) 365 m2

Укупна површина
школе са

школским
двориштем

(м2)

717 m2

Име и презиме директора школе Тања Близнаковски
Јовановић

Име и презиме секретара школе Слободан Ковачевић

Име и презиме стручног сарадника –
педагога

Јелена Грујић
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1.1. КРАТАК ИСТОРИЈАТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ” У ВРАЊУ

Након  ослобођења  града  од  Турака  1878.

године,културне  и  просветне  потребе  Врања  и  околине  се

темеље  на  наслеђу  балканске  културе,  са  једне  стране,  и

ширих  утицаја  који  су  долазили нарочито  из  Русије.  У  том

периоду  музички  живот  Врања  се  одвија  у  певачким

друштвима,  малим  симфонијским  оркестрима,  војним

ансамблима  и  међу  првим  гимназијалцима  на  настави

музичке културе у новоформираној Гимназији. У атмосфери

богатог и динамичног музичког живота који су унапређивали

бројни  српски  музичари  и  композитори  школовани  у

иностранству оснива се и Музичка школа.

Од 1949. до 1954. године Музичка школа је радила у

Основној  школи  „Вук  Стефановић  Караџић“  након  чега  је

укинута.  Иако   су  од  1963.  године  постојали  покушаји  да

школа поново крене са радом, они нису уродили плодом све

до 1970. године, од када је школа почела да обављала своју

делатност у оквиру Радничког универзитета. Године 1978. 12.

октобра, Скупштина општинe  (СО) Врање је донела Решење о

оснивању  Основне  музичке  школе  и  именовању  матичне

комисије за припремне радње у вези са почетком рада под

руководством  Добривоја  Костића,  директора  Радне

организације за основно образовање,  а касније и  првог ВД

директора  школе.  Будући  да  је  Решењем  просветне

инспекције СО Врање број 022-40/78-08 од 6. децембра 1978.

године,  констатовано  да  “постоје  одговарајући  услови

започетак  рада  Школе,  Секретаријат  за  управно-правне

послове СО Врање донео је Решење број 022- 40/78-06-II од

17.01. 1979. године о испуњењу услова за рад.

Оснивање  школе  уследило  је  након  разматрања
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елабората  о друштвено-економској  оправданости  њеног

постојања.  Од  децем ра месеца  1978.  године,  школа  је

почела  са  радом  у  две  скромно  опремљене  просторије

Педагошке  академије  са  одсецима  за  виолину,  клавир  и

хармонику, да би након кратког времена основала и одсеке

за  флауту,  кларинет  и  трубу.  Школа  за  Основно  музичко

образовање се од самог почетка афирмисала као институција

која  је  максималним  залагањем  колектива  остварила

значајне  резултате  на  регионалним,  републичким   и

међунарнодним  такмичењима  и фестивалима. У јулу месецу

1979. године расписан је конкурс   за директора школе која је

Одлуком број 36 од 4. октобра 1979. године, уз сагласност СО

Врање  број  119-9/79-04  од  15.  октобра  1979.  године,

омогућила првом директору  ступање на дужност  новембра

исте године.  Школа  је  званично уписана  у  судски регистар

код  Окружног  привредног  суда  у  Лесковцу  Решењем  Суда

број  651/79  од  18.  децембра  1979.  године.  У  школској

1979/1980.  години,  школа  је  почела  рад  са  100  уписаних

ученика.

Властимир Антић,  први  директор школе,   развио  је

школу до једне од најопремљенијих у земљи. Колико је било

велико интересовање ученика за упис у Музичку школу може

се видети из података о упису – расписан је конкурс за 65

ученика,  а  пријавило  се  156  деце.  Током  прве  школске

1979/1980. године, на захтев родитеља, школи је припојено и

издвојено  одељење  Музичке  школе  из  Алексинца  које  је

радило при Радничком универзитету у Врању са 40 ученика

од првог до шестог разреда. Први просветни радници школе

били  су:  Дане  Јошевски  (наставник  клавира),  Деса

Давидовић(наставник  виолине),  Дубравка  Цветковић

(наставник  солфеђа),  Ратко  Силистаревић  (наставник

хармонике),  Снежана  Трајковић  (наставник
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клавира),Слободанка Митић (наставник клавира и теоретских

предмета),  Јосиф  Стошић  (наставник  виолине)  и  Јашко

Јашаревић (наставник трубе и виолине).

Иако је реализација наставног програма почела да се

одвија   у  згради Педагошке академије  где је  школа имала

доста скучен простор за рад, упоредо са тим, приступило се

адаптацији куће индустријалца Јована Стевановића Чапље у

улици Боре Станковића бр. 10, где је школа почела са радом

15.  марта  1982.  године.  Убрзо  након  тога,  1.  априла  исте

године, формиран је и хор ученика музичке школе који је под

диригентском палицом наставнице Светлане Николић током

деведесетих  година  био  носилац  многобројних  златних

плакета,  републичких  и међународних  признања.  Школа  је

први пут наступила на фестивалу у Београду 1982. године да

би  до  данашњих  дана  наставила  са  бројним  успесима  на

такмичењима и фестивалима у земљи и иностранству.

Захваљујући  великом  интересовању  Врањанаца  за

упис  у  Школу,  од  1985.  године  почео  је  рад  издвојеног

одељења  Средње  музичке  школе  „Станислав  Бинички“  из

Лесковца.  Исте  школске  године  уписано  је  3  ученика  на

одсеку за клавир и 1 ученик на одсеку за виолину. Будући да

тадашњи  Закон  о  средњем  усмереном  образовању  није

признавао  рад  издвојених  одељења,  покренута  је

иницијатива  за  оснивање  средње  музичке  школе  која  је

безрезервно  била  прихваћена  од  стране  скоро  свих

надлежних установа, а која је у правном смислу реализована

1. септембра 1987. године. Први наставници средње школе

били  су  Јасминка  Спирова  (наставник  клавира),  Деса

Давидовић  (наставник  виолине),  Гордана  Ђорђевић  и

Јасминка  Минић  (наставнице  теоретских  предмета).

Захваљујући  великом  интересовању  ученика,  Средња

музичка  школа  је  временом  прерасла  у  реномирану
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образовно-васпитну  установу  која  данас  има  одсеке  за

клавир, виолину, гитару, трубу, кларинет, флауту, хармонику

и соло певање. Својом педагошко- уметничком  делатношћу

изнедрила  је   бројне   уметнике   који су  наставили своје

школовање  у  земљи  и  иностранству.  Многи   од  ученика

школе су данас наставници ове школе, неки од њих раде на

високообразовним институцијама, док се  неколицина  њих

активно бави концертирањем. Такође,  професори школе су

носиоци  високих  стручних  признања,  као  што  су:  Златна

значка  Културно-просветне  заједнице,  Признање  Европске

асоцоцијације клавирских педагога (ЕПТА), избор професора

школе за жири на Републичким такмичењима.

1.2. СНАГА, МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

10



Снага наше школе се огледа у следећим ресурсима:

 Квалитетан  професорски  кадар,  високо  професионални  однос  према  раду,

развијање  љубави  према  музици,  развијање  креативног  уметничког  духа и

способности свирања на музичком инструменту.

 Ученици  своја  прва  знања  и  вештине  стичу  у  ОСНОВНОЈ  МУЗИЧКОЈ

ШКОЛИ  на  жичаним,  дувачким  или  инструментима  са  диркама,

односно певања, сврстаним у четири одсека:

- ОДСЕК ГУДАЧА И ГИТАРЕ (виолина и гитара);

- ОДСЕК ДУВАЧА И СОЛО ПЕВАЊА (флаута, кларинет, труба и соло 
певање);

- КЛАВИРСКИ ОДСЕК;
- ОДСЕК ХАРМОНИКЕ.

 Стварање  будућих  професионалних  музичара  -  солиста,  камерних  или

оркестарских  музичара  -  сада  ученика  четворогодишње  СРЕДЊЕ  МУЗИЧКЕ

ШКОЛЕ  који  се  образују  у  оквиру  једног  образовног  профила  –  МУЗИЧКИ

ИЗВОЂАЧИ.

 Дечији ХОР који је састављен од деце различитог узраста (од 5 до 17 година) а

који  се  истиче  сталним  наступима  у  граду,  земљи  и  шире,  у  оквиру  разних

манифестација, од којих ћемо издвојити најбитније:

- Oд 2010. године хор сваке године одржава Васкршње и Божићне 

концерте;

- Наступ хора на сви свечаностима како у граду, тако и ван њега;

- Активно учешће наших ученика и наставника на многим међународним 

такмичењима.

МИСИЈА ШКОЛЕ

 Мисија  наше  школе  је  да  музичким  о разовањем  о разује  и  оплемењује

ученика, кроз инструменталну и теоретску наставу, са квалитетним и стручним

кадром,  уважавајући  и  индивидуалне  разлике  међу  ученицима  у  погледу

начина учења и рзине напредовања, прилагођавајући наставу и помажући им
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својим радом при професионалном опредељивању и развијајући љу ав према

музици. 

 Развијање свести о одговорности,  као и неговање међусо ног разумевања и

уживања.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

 Школа као отворени музички центар са мноштвом програма и пројеката у који

су  укључени  наставници,  ученици  и  читава  средина  и  који  се  реализују  у

сарадњи са свим људима у граду, земљи и иностранству.

2. ПРАВНИ ОСНОВ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Школски програм музичке школе „Стеван Мокрањац“ израђен је у  складу са

следећим законима и подзаконским актима Републике Србије,  као и у складу са

законским и подзаконским актима школе:

 Закон  о  основама  система  образовања  и  васпитања  (Службени  гласник

РС,бр.88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020 ), у даљем тексту ЗОСОВ;

 Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013,

101/2017, 10/2019 и 27/2018 – др.закон), у даљем текту ЗООВ;

 Закон о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013,

101/2017,  10/2019  и  27/2018  –  др.закон,  6/2020  и  52/2021),  у  даљем  тексту

ЗСОВ;

 Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање

и васпитање (Службени гласник  РС,  бр.  88/17,  27/18  –  др.  закон и 10/19),  у

даљем тексту Правилник о НПП - ОМШ;

 Правилник  о  плану  и  програму  наставе  и  учења  уметничког  образовања  и

васпитања за средњу музичку школу (Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 –

др. закон, 10/19 и 6/20), у даљем тексту Правилник о НПП - СМШ;

 Правилник  о  оцењивању  ученика  у  основном  образовању  и  васпитању

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020), у

даљем тексту Правилник о оцењивању у ООВ;
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 Правилник  о  оцењивању  ученика  у  средњем  образовању  и  васпитању

(„Службени гласник РС“, бр. 82/2015 и 59/2020), у даљем тексту  Правилник о

оцењивању у СОВ;

 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа

у  основној  школи  ("Службени  гласник  РС",  бр.  66/2018,  82/2018,  37/2019,

112/2020 и 6/2021), у даљем тексту Правилник о евиденцији и јавним исправама

– ОШ;

 Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 56/2019)

 Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник

РС”, бр. 56/2019)

 Правилник  о  ближим  упутствима  за  утврђивање  права  на  индивидуални

образовни план,  његову примену и вредновање („Службени гласник РС”,  бр.

74/2018), у даљем тексту Правилник о ИОП-у;

 Статут музичке школе ,,Стеван Мокрањац“ у Врању (бр.17-1/2018 од

22.03.2018.), у даљем тексту Статут школе;

 Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у музичкој школи

     ,,Стеван Мокрањац“, (бр. 26-1/2018 од 30.03.2018.), у даљем тексту Правилник о

правима, обавезама и одговорности ученика;

3. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Школски програм је документ на основу којег  се остварује Развојни план и

укупан  образовно-васпитни  рад  у  школи  који  се  спроводи  на  два  образовно  -

васпитна нивоа – на нивоу основног и на нивоу средњег музичког образовања и

васпитања.

Циљ  наставе  у  основној  музичкој  школи  је  оспособљавање  ученика  за

бављење музиком на нивоу основношколског  знања и  за  наставак школовања у

средњој музичкој школи.

Дефинисање  циљева  средњег  стручног  образовања  условљено  је  његовим

приступом  развоју  и  модернизацији.  Сходно  томе,  општи  циљ  средњег  стручног

образовања и васпитања јесте да обезбеди могућност стицања знања, вештина и

способности (радне компетенције) ради запошљавања, као и даље образовање и
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учење. Прецизније говорећи, средње стручно образовање треба да омогући:

- стицање  занимања  и  квалификација,  односно  релевантних  радних

компетенција,  ставова,  знања  и  вештина  неопходних  за  рад  у  одређеном

подручју рада;

- стицање иницијалног и континуираног стручног образовања и усавршавања;

- обезбеђивање  неопходних предуслова  за  добијање  посла  и  економску

независност;

- развој способности, талената и потенцијала и лично самоиспуњење.

Када се у оквиру средњег стручног образовања и васпитања ради о музичкој

школи, циљ наставе прецизно је одређен  Правилником о НПП – ОМШ  који истиче

„обезбеђивање репродуктивно креативног и музичко - естетског развоја ученикове

личности  уз  оспособљавање  за  професионално  бављење  музиком  и  даље

школовање на вишим и високим школама за музику у земљи и иностранству.“

Узимајући све ово у обзир, циљеви Школског програма МШ „Стеван Мокрањац“ 
су:

- прецизно дефинисање начина на које школа образује и васпитава ученике у

припремном, основном и средњем музичком образовању и васпитању;

- ближе уређење,  конкретизацију и  прилагођавање правила тренутно важећег

наставног  плана  и  програма  за  основну  музичку  школу  (ОМШ)  и  средњу

музичку школу (СМШ) у складу с понудом, условима и ресурсима школе;

- постављање  основа  наставницима  и  стручним  сарадницима  за  квалитетно

планирање и реализовање наставних и ваннаставних активности;

- омогућавање  ученицима  и  родитељима  правовремено  информисање  о

образовним садржајима и разнородним програмима које школа реализује;

- могућност  праћења  квалитета  образовно  -  васпитног  процеса  и  процене

индивидуалног  рада  и  напредовања  сваког  ученика  од  стране  родитеља,  а

путем одговарајућих програма;

- доступност  начина остваривања права ученика у  образовном процесу, као и

избора и учешћа ученика у школским активностима.
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4. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА

У МШ „Стеван Мокрањац“ спроводе се две врсте (два нивоа)  образовно васпитног

рада:

1. основно музичко образовање и васпитање; и,

2. средње музичко образовање и васпитање.

Настава основног музичког образовања и васпитања се остварује на обавезном

одсеку  за  класичну  музику.  Трајање  основног  музичког  образовања  и  васпитања,

регулисано адекватним наставним планом и програмом (Правилник о НПП - ОМШ),

одређено је врстом извођења музике на инструменту или гласом. Сходно томе, МШ

„Стеван Мокрањац“ организује  шестогодишње  и четворогодишње основно музичко

образовање и васпитање чија се настава изводи у по два циклуса подједнаког трајања

(Правилник о НПП - ОМШ).

Шестогодишње основно музичко образовање и васпитање се односи на инструменте -

виолина, гитара, клавир, хармоника, флаута, тру а и кларинет.

У  оквиру  шестогодишњег  основног  музичког  образовања  и  васпитања, МШ

Стеван  Мокрањац“  нуди  и  могућност  похађања  припремног  разреда,  које  није

обавезно,  а  које  траје  једну  школску  годину.  Четворогодишње  основно  музичко

образовање  и васпитање похађају ученици који су се определили за соло певање.

У  оквиру  средњег  музичког  образовања  и  васпитања  настава  траје  четири

школске године, а сходно Правилнику о НПП-СМШ.

Сви  поменути  видови  музичког  образовања  и  васпитања  се  остварују  на

српском језику.

5. НАСТАВНИ ПЛАН МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

У оквиру Правилника о НПП – ОМШ и Правилника о НПП – СМШ  посебан део

чини наставни план музичког образовања и васпитања, који се односи на годишњи

и недељни фонд часова сходно предмету,  разреду и врсти  школовања,  односно

одсеку.
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 5.1. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Табелама 2 и  3 су  приказани  наставни  планови

шестогодишњег и  четворогодишњег   основног  музичког

образовања и васпитања.

Табела 2: Наставни план шестогодишњег основног музичког 
образовања и васпитања

Предмети Припремни
разред

Први циклус образовања Други циклус
образовања

УКУПН
О1

I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

V разред VI
разред

Фонд часова
нед Год нед год не

д
год не

д
год не

д
год не

д
год не

д
год нед год

- - 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 12 420

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 12 420

Теорија
музике

- - - - - - - - - - - - 1 35 1 35

Оркестар,
хор,

камерна
музика

- - - - - - - - 2 70 2 70 2 70 6 210

Укупно 2 70 4 140 4 140 4 140 6 210 6 210 7 245 31 1085

Табела 3: Наставни план четворогодишњег основног музичког 
образовања и васпитања

Предмети Припремни
разред

Први циклус
образовања

Други циклус
образовања УКУПНО

(без
припремног

разреда)

I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

Фонд часова
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

Инструмент - - 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66 8 345

Теорија
музике

- - - - - - - - 1 33 1 33

Упоредни
клавир

- - 1 35 1 35 1 35 1 33 4 138

Укупно 2 70 5 175 5 175 5 175 6 198 21 792

        
Ученику који се истакне својим способностима и знањем, омогућава се стицање

основног музичког образовања и васпитања у  року  краћем од наведеног (Правилник
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о  НПП-ОМШ).  Ученицима  се  након  утврђивања  поседовања  изузетних  музичких

способности,  омогућава  наставак  стицања  музичког  образовања  и  васпитања  по

јединственом  школском  програму  за  таленте  (ЗООВ), односно, према одредбама

ИОП-а  3.

5.2. НАСТАВНИ ПЛАН СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 Ученици који упишу средњу музичку школу могу да похађају

наставу  на  једном  одсеку,  усавршавајући  се  тако  за  један

образовни  профил.  На  вокално  -  инструменталном  одсеку

ученици  се  оспособљавају  за  образовни  профил  Музички

извођач  –  класичне  музике,  а  наставу  из  општеобразовних

предмета похађају у осталим средњим школама у  Врању.

5.2.1. Наставни план општеобразовне наставе

Сходно  Правилнику  о  НПП-СМШ  –  заједнички

предмети, планом општеобразовних предмета предвиђен је

број часова по предметима и разредима који су приказани у

Табели 4.

Табела 4. Наставни план средњег музичког образовања и 
васпитања: општеобразовни предмети

А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV  РАЗРЕД УКУПНО

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Назив предмета Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В

Српски језик и
књижевност

3 105 3 105 3 105 3 99 12 414

Страни језик 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276
Други страни

језик
2 70 2 70 2 70 2 66 8 276

Филозофија 2 66 2 66
Историја 2 70 2 70 1 35 5 175

Социологија 1 35 1 35
Физичко

васпитање и
здравствено
васпитање

2 70 2 70 2 70 2 66 8 276

Математика 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276
Психологија 2 70 2 70

Физика 1 35 1 35
Информатика 1 35 1 35 1 35 1 33 4 138

Грађанско
васпитање/верска

1 35 1 35 1 35 1 33 4 138
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настава

Укупно 16 560 16 560 16 560 15 495 63 2175
*Легенда: Т – теорија; В - вежбе 

5.2.2. Наставни план вокално - инструменталног одсека

          Основна делатност музичког извођача је извођење вокалног или инструменталног

дела.  Музички извођач – класичне музике  може да ради на великој музичкој сцени,

која,  уз додатно образовање на Факултету музичке уметности или некој  адекватној

високошколској  установи,  може  бити  опера,  филхармонија,  позориште  и  слично.

Најчешћи  рад  музичког  извођача  остварује  се  у  разним  оркестрима,  културно  -

уметничким друштвима,  хотелима, ресторанима или клубовима.  Музички извођач -

инструменталиста може се бавити и поправком инструмената. Наступајући као солиста

или у групи, музички извођач може бити стално запослен (понекад може радити и као

педагог) или радити као слободан уметник.

          Следи приказ  наставног  плана стручних  предмета  за

вокално  -  инструментални  одсек  средњег  музичкког

образовања  и  васпитања  регулисан  Правилником  о  НПП  -

СМШ– стручни предмети у Табели 5:

Табела 5. Наставни план средњег музичког образовања и васпитања: Вокално-
инструментални одсек

Б. СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV  РАЗРЕД УКУПНО

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Назив предмета Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В

Главни предмет 3 105 3 105 3 105 3 99 12 414

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276
Музички

инструменти
1 35 1 35

Хармонија 2 70 70 1 35 1 33 6 208
Контрапункт 1 35 2 66 4 136

Историја музике са
упознавањем

музичке литературе

2 70 2 70 2 66 6 206

Музички облици 1 35 2 70 2 66 5 171
Етномузикологија 1 35 1 35 2 70

Национална историја
музике

1 33 1 33

Камерна музика 1 35 1 35 2 70 2 66 6 206
Оркестар/хор 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276

Читање с листа 1 35 1 35 1 35 1 33 4 138
Упоредни клавир 1 35 1 35 1 35 1 33 4 138
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Клавирски дуо 1 35 1 35 1 35 1 33 4 138
Укупно 14 490 18 630 18 567 20 660 71 2445

6. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА

          Организација образовно - васпитног рада у МШ „Стеван Мокрањац“ подразумева

начине  и  поступке  остваривања  прописаних  наставних  планова  и  програма,  врсте

активности образовно - васпитног рада, као и одређене специфичности у раду које се

односе искључиво на музичке школе.

6.1. НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ

ПЛАНОВА И ПРОГРАМА

          Начини и  поступци остваривања прописаних  наставних  планова  и  програма

дефинисани  су  предметима  који  се  изучавају  у  МШ  „Стеван  Мокрањац“  радом

стручних већа која чине наставници сродних предмета, као и прописаним правима и

обавезама ученика.

6.1.1. Подела образовно – васпитног рада – предмети у основној музичкој

школи; предмети у средњој музичкој школи

          Подела образовно - васпитног рада на предмете у основној и средњој музичкој

школи је регулисана Правилником о НПП - ОМШ, односно Правилником о НПП - СМШ,

за сваки предмет појединачно.

Предмети у основној музичкој школи

          Главни предмет у основној музичкој школи на одсеку за

класичну  музику  је  инструмент  који  ученик учи  да  свира  -

виолина, клавир, гитара, хармоника, флаута, кларинет и труба -

или соло певање. Сви часови главног предмета осим клавира,

гитаре  и  хармонике,  праћени  су  и  радом  клавирског

сарадника – корепетитора.

          Поред главног предмета, ученици основне музичке школе у оба циклуса, у свим

разредима,  похађају  и  предмет солфеђо,  а  у  завршном разреду  и предмет теорија

музике.
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          Настава групног музицирања (хора,  оркестра или камерне музике) је у другом

циклусу обавезна за све ученике осим ученика соло певања. За ученике гудачких и

дувачких  инструмената,  то  су  часови  оркестра,  а  за  ученике  гитаре,  клавира  и

хармонике  –  часови  хора  или  камерне  музике.  Часови  хора  или  камерне  музике

обавезни су и за оне ученике гудачких и дувачких инструмената који нису укључени у

рад оркестра.

Ученици соло певања нису обавезни да похађају наставу групног музицирања,

али у оба циклуса похађају (индивидуално) наставу упоредног клавира.

Предмети у средњој музичкој школи

          Сходно Правилнику о НПП, у средњој музичкој школи, на

вокално  -  инструменталном  одсеку  главни  предмет  је

инструмент  -  виолина,  виола,  клавир,  гитара,  хармоника,

флаута, кларинет и труба - или соло певање.

          Поред главног предмета, ученици у СМШ током четири године школовања похађају

предмете сходно Табели 6 и 7:

Табела 6. Стручни предмети у СМШ по разредима
I разред II разред III разред IV разред

Главни предмет Главни предмет Главни предмет Главни предмет

Солфеђо Солфеђо Солфеђо Солфеђо

Хармонија Хармонија Хармонија Хармонија

Етномузикологија Читање с листа Контрапункт Контрапункт

Камерна музика Камерна музика Камерна музика Камерна музика

Оркестар/хор Оркестар/хор Оркестар/хор Оркестар/хор

Упоредни клавир Упоредни клавир Упоредни клавир Упоредни клавир

Клавирски дуо Клавирски дуо Клавирски дуо Клавирски дуо

Читање с листа Музички облици Музички облици Музички облици

Историја музике са

упознавањем

музичке литературе

Историја музике са

упознавањем

музичке

литературе

Историја музике са

упознавањем

музичке

литературе
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Музички

инструменти
Читање с листа Читање с листа

Етномузикологија
Национална

историја музике

Табела 7. Општеобразовни предмети у СМШ по
разредима

I разред II разред III разред IV разред

Српски језик и 

књижевност

Српски језик и 

књижевност

Српски језик и 

књижевност

Српски језик и 

књижевност

Страни језик Страни језик Страни језик Страни језик

Други страни језик Други страни језик Други страни језик Други страни језик

Историја Историја Историја Филозофија

Математика Математика Математика Математика

Информатика Информатика Информатика Информатика

Физичко и 

здравствено 

васпитање

Физичко и 

здравствено 

васпитање

Физичко и 

здравствено 

васпитање

Физичко и 

здравствено 

васпитање

Грађанско 

васпитање/верска 

настава

Грађанско 

васпитање/верска 

настава

Грађанско 

васпитање/верска 

настава

Грађанско 

васпитање/верска 

настава

Физика Социологија Психологија

* Предмети грађанско васпитање и верска настава су обавезни изборни предмети.

6.1.2. Стручна и одељењска већа
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          Остваривање прописаних наставних планова и програма у МШ „Стеван Мокрањац“

је  омогућено  захваљујући  начину  организације  рада  који  је  прописан  Законом,

Статутом школе  и осталим  законским  актима.  Сходно  Статуту школе,  стручни

органи школе се старају о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног

рада  школе,  прате  остваривање  програма  образовања  и  васпитања,  старају  се  о

остваривању  циљева  и  исхода  образовања  и  васпитања,  вреднују  резултате  рада

наставника  и  стручних  сарадника,  прате  и  утврђују  резултате  рада  ученика,

предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и

васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Стручна већа

Један од стручних органа школе су и стручна већа која раде у седницама, а чине

их  наставници  који  изводе  наставу  из  групе  сродних  предмета.  Стручним  већима

руководи један од наставника кога именује директор на почетку школске године, за

свако веће.  Руководиоци стручних већа,  заједно са руководиоцем Актива за развој

школског програма, руководиоцем Актива за развојни план и директором школе чине

Педагошки колегијум – стручно тело које на одређеном, вишем нивоу, има права и

обавезе доношења одлука. У МШ „Стеван Мокрањац“, постоји 5 стручних већа:

1) стручно веће гудачко-жичаних инструмената (наставници виолине и гитаре);

2) стручно веће клавира (наставници клавира, упоредног клавира, клавирски дуо 
и корепетиције);

3) стручно веће  хармонике (наставници хармонике);

4) стручно веће дувача и соло певања (наставници флауте, кларинета, трубе и 

соло певања);

5) стручно  веће  теоретске  наставе  (наставници  солфеђа,  теорије  музике,

етномузикологије,  хора,  музичких  инструмената,  хармоније,  контрапункта,

музичких  облика,  историје  музике  са  упознавањем  музичке  литературе  и

националне историје музике).

          Због  специфичности  одређених  предмета,  већина  наставника  реализује  свој

образовно-васпитни  процес  учешћем  у  раду  једног  стручног  већа,  док  поједини

наставници приликом реализације образовно-васпитног процеса учествују у раду два

или више стручних већа.
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          Сваки наставник инструмента или соло певања учествује у раду једног од вокално -

инструменталних стручних већа (под бројевима 1 -  4). Такође, сваки наставник који

предаје  један  од  стручних  теоретских  предмета  учествује  у  раду  стручног  већа  за

теоретску наставу.

          Наставници  који  реализују  свој  образовно-васпитни  процес  у  МШ  „Стеван

Мокрањац”  учешћем  у  два  или  више  стручних  већа  су  наставници  који  предају

следеће предмете:

- хор (првенствено учешћем у раду стручних већа наставе клавира, гитаре и 

хармонике, а по потреби и у раду стручних већа наставе гудачких и дувачких 

инструмената и соло певања);

- оркестар  (учешћем  у  раду  стручних  већа  наставе  гудачких  и  дувачких

инструмената)

- камерна музика (учешћем у раду стручних већа наставе оних инструмената

које свирају ученици конкретног камерног састава).

Предмет  Читање с  листа је  у  СМШ је  обавезан  за  све  ученике.  Настава  овог

предмета, дакле, организује се у оквиру више стручних већа, али с обзиром на то да је

ова настава индивидуална, наставници који предају читање с листа оријентисани су

само  на  рад  једног  одређеног  од  четири  стручна  већа  која  се  односе  на  наставу

инструмента, односно соло певања.

Одељењска већа

З ог  специфичне  организације  рада  МШ  „Стеван  Мокрањац“  у  Врању

одељењска  већа  су  подељена  по  одсецима.   Чине  их  сви  наставници  одређеног

вокално-инструменталног  одсека,  док  су  наставници  теоретских  предмета  чланови

свих одељењских већа. 

Одељењска  већа  раде  у  седницама  и  о авезно  заседају  на  крају  сваког

класификационог периода. Најважнија питања којима се аве су:

 Утврђивање  успеха  и  дисциплине  ученика  на  крају  сваког  класификационог

периода;

 Праћење реализације годишњег програма рада у одређеном разреду (на нивоу

вокално-инструменталног одсека);
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 Сарадња са родитељима и одржавање родитељских састанака ;

 Друга питања која су од интереса за одређени разред по одсецима.

Оквирни  програм  рада  одељењских  већа  је  приказан  у  наставку,  док  је

детаљнији  план  рада  саставни  део  планова  рада  стручних  већа  клавира,  дувачких

инструмената и соло певања, гудачко-жичаних инструмената и хармонике.

Оквирни (гло ални) програм делатности

РЕДНИ БРОЈ
САДРЖАЈ РАДА

1. Утврђивање плана рада

2. Планирање и програмирање рада редовне, допунске и додатне 
наставе и сло одних активности

3. Распоред смотри техника, концерата по разредима за ОМШ и СМШ

4. Анализа успеха ученика у настави

5. Разматрање владања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских 
мера

6. Планирање учешћа на такмичењима

7. Сарадња са родитељима

8. Усклађивање рада свих наставника и успостављање корелације 
између садржаја појединих предмета о разовно-васпитног рада

9. Разматрање про лема оптерећености ученика и равномерна подела 
задатака и усклађивање са о авезама у редовној школи

10. Праћење вођења педагошке документације

6.1.3. Статус ученика – редован и ванредан ученик

          На начине и поступке остваривања прописаних наставних планова и програма утиче

и статус, односно својство ученика, који су регулисани Законом о СОВ, као и осталим

правним актима. Под одређеним условима утврђеним Законом, статус ученика стиче

се  уписом  у  школу  сваке  школске  године  и  дефинише  се  као  својство  редовног,

односно ванредног ученика. И редован и ванредан ученик уписом у музичку школу

стиче одређена права и обавезе којих је дужан да се придржава, а која су прописана,
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како Законом, тако и одређеним правним актима школе.

Редован         ученик  

          Сходно члану 136. и 137.  Статута школе,  статус,  односно својство редовног

ученика првог разреда стиче се уписом после положеног пријемног испита, а за сваки

наредни разред – поновним уписом у сваки следећи разред. Без обзира на својство, и

редован и ванредан ученик имају право да се упишу у одговарајући разред најкасније

до 31. августа, осим ако је започет поступак по захтеву за заштиту права ученика, када

се врши упис по окончању поступка. Изузетно, редован ученик средњег образовања и

васпитања који није положио поправни испит може да заврши започети разред у истој

школи наредне школске године, у својству ванредног ученика, поновним полагањем

неположеног  испита,  уз  обавезу  плаћања  накнаде  стварних  трошкова  које  утврди

школа. Када заврши разред, ванредан ученик има право да се у истој школској години

упише у наредни разред, у истом својству.

          Редован ученик је дужан да похађа наставу и извршава друге обавезе, док ванредан

ученик полаже испите из  свих  предмета  утврђених  школским  програмом,  осим  из

предмета физичко васпитање (ако је старији од 20 година) и извршава друге обавезе

утврђене Законом посебним законима и Статутом школе.

Ученик који стиче о разовање полагањем испита     -   Ванредан  
ученик

Поред редовног основног и средњег музичког образовања и васпитања, закон

ученицима  омогућава  и  ванредно  музичко  школовање.  Циљ  стицања  својства

ванредног ученика јесте омогућавање стицања музичког образовања под одређеним

условима, ученику који нема или је изгубио право на редовно музичко школовање.

Основна карактеристика ванредног музичког школовања јесте да музичко образовање

и васпитање ученици стичу без похађања наставе, већ само полагањем испита. У МШ

„Стеван  Мокрањац“  ванредно  музичко  образовање  и  васпитање,  сходно  Закону  и

другим школским актима, регулисано је  Правилником о ванредним ученицима  који

регулише:

- стицање својства и упис ванредног ученика у oсновну и средњу музичку 

школу „Стеван Мокрањац”;

- организацију, спровођење и рокове полагања испита;
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- права, заштиту права и обавезе ванредних ученика;

- начин вођења документације ванредног музичког школовања;

- преквалификацију и доквалификацију;

- висину и начин плаћања накнаде и школарине за ванредне ученике.

          Сходно Статуту школе (члан 58), обавезни облици образовно-васпитног рада за

ванредног ученика могу бити :  настава,  припремни и консултативно - инструктивни

рад.

6.2. ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ

 У овом поглављу биће предочене врсте активности у образовно - васпитном раду које

се односе на наставу (редовну, додатну, допунску и припремну), испите и смотре, као

и на јавне наступе ученика (интерни часови, јавни часови, концерти) и такмичења.

6.2.1. Програм  редовне, додатне, допунске и припремне наставе 

          У овом поглављу дефинисано је организовање редовне наставе у ОМШ и СМШ

сходно груписању предмета према начину извођења наставе, а с обзиром на трајање

часа, облик групне, односно индивидуалне наставе, као и број ученика у групи.

Редовна     настава  

          Сходно  Статуту школе  (члан 42 – 45), настава је основни облик образовно–

васпитног  рада школе.  Настава  се изводи као индивидуална,  групна  и одељењска.

Циљ наставе је да се обезбеди репродуктивно - креативан и музичко - естетски развој

ученикове личности уз оспособљавање за професионално бављење музиком и даље

школовање на вишим и високим школама за музику. Настава се у школи организује и

изводи  према  наставним  плановима  и  програмима  за  музичко  образовање  и

васпитање,  које  доноси  Национални  просветни  савет.  Избор  средстава,  облика  и

метода  извођења  наставе  врше  наставници  у  складу  са  савременим  педагошким

принципима и достигнућима, као и у складу са одлукама стручних органа у школи и

ван ње.

Основно музичко образовање и васпитање

          У основној музичкој школи, часове главног предмета – инструмента или соло певања

- који у првом циклусу трају по 30 минута, а у другом по 45 минута – ученици похађају

индивидуално.  Сви  часови  главног  предмета  осим  клавира,  гитаре  и  хармонике,
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праћени  су  и  радом  клавирског  сарадника  –  корепетитора.  У  првом  циклусу

корепетитор је на настави инструмента ангажован 15, а на настави певања 30 минута

недељно, док је у другом циклусу на настави инструмента ангажован 30, а на настави

певања 45 минута недељно.

          У свим разредима ОМШ, часови солфеђа, а у завршном разреду и часови теорије

музике, трају по 45 минута, а ученици их похађају у групама које чине до 10 ученика у

групи. Групе ученика на оркестру броје највише 30, а на хору највише 50 ученика, док

се камерни ансамбли формирају са до три ученика у групи.

          Фонд часова хора, оркестра и камерне музике је 2 часа недељно од по 45 минута.

Међутим,  Правилником о НПП - ОМШ, предвиђено је да за потребе јавне и културне

делатности овај фонд може бити и повећан, што је у пракси МШ „Стеван Мокрањац“

готово редовна појава.

Ученици  соло  певања,  који  не  похађају  наставу  групног  музицирања,  у  оба

циклуса похађају индивидуалну наставу упоредног клавира, чији се часови одржавају

једном недељно у трајању од по 45 минута.

Средње музичко образовање и васпитање

                        У средњој музичкој школи, настава је индивидуална или групна. Подела предмета

на начин извођења наставе, као и број ученика у групи, представљени су у Табели 8:

Табела 8. Начин извођења наставе у СМШ према одсецима и предметима

НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
ПРЕДМЕТИ НА ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНОМ

ОДСЕКУ

Индивидуално Главни предмет
Упоредни клавир

Група од 2 ученика Читање с листа
Клавирски дуо

Група од 3 ученика Камерна музика

Група до 8 ученика Солфеђо
Теорија музике
Хармонија
Музички облици
Контрапункт
Историја музике са упознавањем музичке 
литературе
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Национална историја музике
Етномузикологија
Музички инструменти

Група до 30 ученика Хор/оркестар

Додатна     настава  

          Додатна настава се организује за ученике са посебним способностима, склоностима

и интересовањима за поједине предмете (Статут школе,  члан 59). У МШ „Стеван

Мокрањац“, додатна настава организује се пре свега за ученике који се спремају за

такмичења и  јавне наступе  и  концерте  који  нису  прописани  Правилником о  НПП -

ОМШ,  односно  Правилником  о  НПП  -  СМШ.  Стога,  како  је  у  питању  искључиво

индивидуална настава (настава инструмента, односно главног предмета је у музичкој

школи индивидуална –  видети  детаље у  претходном поглављу –  Редовна настава),

садржај  програма додатне наставе наставници главног предмета формирају сходно

предиспозицијама и способностима сваког ученика понаособ.

Допунска     настава  

          Сходно члану  59.  Статута  школе,  за  ученике  којима  је  потребна  помоћ  у

савладавању  програма  и  учењу  школа  организује  допунску  наставу.  Ученик  је

обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно.

Припремна     настава  

          За  ученике упућене на разредни и поправни испит,  МШ „Стеван Мокрањац“

организује припремну наставу. Чланом 60. Статута школе , прописани су услови под

којима  ученик  ОМШ  похађа  припремну  наставу.  Припремна  настава  се  у  ОМШ

организује за ученике који су упућени на разредни или поправни испит, а пре почетка

испитног рока у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки

предмет.

          Планом 61. Статута школе, школа има обавезу да остварује припремну наставу за

редовног  ученика  СМШ  који  се  упућује  на  полагање  разредног  испита,  као  и  за

ванредног ученика. За ученика средње школе који је упућен на полагање поправног

испита,  припремна  настава  се  организује  у  обиму  од  најмање  10%  од  укупног
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годишњег  броја  часова  из  предмета  на  који  је  ученик  упућен  на  поправни испит.

Школа организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних испита у

обиму  од  најмање 5%  од  укупног  годишњег  броја  часова  из  предмета  из  којих  се

полаже матурски испит.

6.2.2. Испити и смотре – пријемни, годишњи, разредни, поправни , 

матурски испит и смотре 

          Остваривање образовно - васпитног рада се у музичким школама умногоме ослања

на  оцењивање  постигнућа  ученика  на  испитима  и  смотрама.  Ослањајући  се  на

Законом прописана правила полагања испита, стручна већа МШ „Стеван Мокрањац“

развила  су  програме  према  којима  ученици  излазе  на  смотре,  односно  полажу

годишње, разредне, поправне и остале испите.

          У школи се организују се пријемни, годишњи, разредни, поправни и матурски

испити.  Пријемни  испити  организују  се  за  све  нивое  музичког  образовања  и

васпитања.  Поред  пријемних  испита  за  основно  и  средње  музичко  образовање  и

васпитање, организују се и годишњи, разредни и поправни испити, док се матурски

испит  организује  само  за  ученике  завршног,  четвртог  разреда  средњег  музичког

образовања и васпитања.

Пријемни испит и упис

           Један од услова за упис у I разред ОМШ, као и у I разред

СМШ  је  полагање  пријемног  испита.  Правила  и  поступак

реализације пријемног испита, као и уписа у музичку школу

„Стеван Мокрањац“ регулишу:  ЗОСОВ,  Закон о ООВ,  Закон о

СОВ, Правилник о упису у ОМШ и Правилник о упису у СМШ.

           Основно музичко образовање и васпитање

            С обзиром на то да у I разред шестогодишње ОМШ може да се упише ученик млађи

од девет година, а у I разред четворогодишње ОМШ ученик млађи од једанаест година

и да  припремни разред  траје  једну  школску  годину,  у  припремни разред музичке

школе може да се упише ученик млађи од осам, односно десет година. Уколико на

испиту испољи изузетне музичке способности, у I разред основне музичке школе може

да се упише и ученик старији него што је наведено (Правилник НПП - ОМШ). Пријемни
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испит у ОМШ полажу и они ученици који су похађали програм припремног разреда.

          Пријемни испит за упис у  I разред ОМШ обавља се у јунском или августовском

испитном року. На пријемном испиту проверавају се ритам, слух и музичка меморија

разврстани у 4 целине:

- песма (интерпретација изабране песме по слободном избору кандидата);

- ритам (провера репродуковања пулса и кратких ритмичких целина);

- слух (интонирање појединачних тонова, и тонова хармонских сазвучја);

- меморија (репродуковање кратких музичких целина).

По завршетку појединачног преслушавања свих пријављених кандидата врши се

формирање ранг листе, посебно за сваки инструмент, у које се уноси освојени број

бодова  сваког  кандидата.  Коначна  ранг  листа  пријемног  испита  објављује  се  на

огласној  табли  школе  најкасније  7  дана  од  дана  завршетка  последњег  термина

пријемног испита одређеног испитног рока. Уколико кандидат положи пријемни испит

за одређени инструмент, а због ограниченог броја места није у могућности да оствари

своје  право  уписа  у  основну  музичку  школу,  исти  може  да  буде  уписан  на  други

инструмент  или  други  одсек  на  коме  има  слободног  места.  Након  положеног

пријемног испита, ученик може да се упише у први разред основне музичке школе,

уколико је истовремено и ученик основне школе (ЗОСОВ). Број ученика уписаних у  I

разред ОМШ одређен је тренутним капацитетом школе. Неопходну документацију за

упис чине: пријава за упис и извод из матичне књиге рођених.

Сви наведени подаци односе се на пријемни испит, односно упис ученика у

први разред првог циклуса основне музичке школе. У сваки разред другог циклуса

ОМШ ученици се уписују након положених годишњих испита из одређених предмета

(видети у наредном поглављу – Годишњи испити). Изузетно, у други циклус може да се

упише  и  ученик  који  није  завршио  први  циклус,  али  након  положеног  испита  за

проверу знања (ЗООВ).

Средње музичко образовање и васпитање

            Кандидати који имају завршену основну музичку школу, уписују се у средњу

музичку школу након положеног пријемног испита за проверу посебних склоности и

способности  (Закон  о  СОВ).  У  изузетним  случајевима,  кандидат  који  није  завршио

основну музичку школу може уписати средњу музичку школу уколико пре полагања
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пријемног испита положи испит за ниво основне музичке школе, односно испит којим

доказује  поседовање  предзнања  која  одговарају  нивоу  завршене  основне  музичке

школе – Правилник о упису у СМШ.

          За упис у средњу музичку школу на вокално - инструментални одсек кандидат је у

обавези да положи пријемни испит  из два дела:  1)  инструмент,  односно певање –

најмање 120, максимално 200 бодова; и, 2) солфеђо са теоријом музике – најмање 60,

максимално 100 бодова. Када већи број  кандидата од броја предвиђеног за упис у

средњу  музичку  школу  оствари  исти  број  бодова,  предност  у  рангирању,  до  броја

кандидата предвиђених за упис, има кандидат који је остварио већи број бодова из

главног предмета (Правилник о упису у СМШ).

Годишњи     испит  

          Ученици основне и средње музичке школе на крају школске

године у  одређеним разредима полажу годишњи испит  из

главног  предмета  (Закон  о  ООВ и  Закон  о  СОВ).  Остале

предмете  који  подразумевају  годишњи  испит,  разреди  у

којима  се  они  полажу,  као  и  садржај  годишњег  испита,

регулишу ЗОСОВ, Закон о ООВ, Закон о СОВ, Правилник о НПП

- ОМШ и Правилник о НПП - СМШ.

          Циљ годишњег испита је провера знања ученика из градива једног предмета у

оквиру једне школске године. Годишњи испит из одређеног предмета полаже се по

правилу  на  крају  школске  године,  по  истеку  предвиђеног  броја  редовних  часова.

Годишњи испит може да буде усмени и/или писмени, као и да се односи на практичну

проверу  вештине свирања на музичком инструменту,  односно на проверу вештине

певања.

          У припремном музичком образовању и васпитању није предвиђен годишњи испит. У

основном  музичком  образовању  и  васпитању  ученици  одређених  разреда  полажу

годишњи испит из одређених предмета сходно Табели 9:

Табела 9. Предмети из којих ученици ОМШ полажу годишњи испит

РАЗРЕД
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ПРЕДМЕТ

естогодишње Четворогодишње

школовање школовање
I II III IV I III

Главни предмет инструмент/певање + + + +
Солфеђо + +
Упоредни клавир (за соло певаче) +         +

Теорија музике +

Легенда: + - има испита

         

 У средњем музичком образовању и васпитању годишњи испит из главног предмета

полаже  ученик  који  је  на  крају  школске  године  из  главног  предмета  оцењен

позитивном  оценом  (Закон  о  СОВ).  Поред  тога,  ученици  одређених  разреда  СМШ

полажу годишњи испит из предмета приказаних Табелом 10:

Табела 10. Полагање годишњег испита у СМШ по разредима и 
предметима: 

Вокално - инструментални одсек

ПРЕДМЕТ
РАЗРЕД

IVIII

Главни предмет (инструмент/певање) + +

Легенда: + - ученик полаже испит.

Ученици  средње  музичке  школе  не  полажу  испите  ни  из  једног  предмета

општеобразовне наставе.

Правилником  о  НПП  -  СМШ,  прописано  је  да  наставничко  веће  може

ослободити полагања дела годишњег испита или испита у целости, ученике који су

освојили награде на домаћим и међународним такмичењима из главног предмета, у

обиму који је адекватан изведеном програму на такмичењима. Годишњи испит се за

ученике СМШ може организовати и у форми солистичког концерта.

Разредни     испит  

          У МШ „Стеван Мокрањац“ услове и правила полагања

разредног испита регулишу Закон о ООВ и Закон о СОВ.

          У основној музичкој школи разредни испит полаже ученик који није оцењен из

једног  или  више  наставних  предмета.  Ученик  може  бити  неоцењен  из  наставног

предмета  уколико  није  похађао наставу  више  од  трећине  укупног  годишњег  броја
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часова тог предмета и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне

стандарде на основном нивоу. Ученик који на разредном испиту добије недовољну

оцену  из  једног  или  два  наставна  предмета,  или  не  приступи полагању разредног

испита  једног  или  два  наставна предмета,  полаже поправни испит.  Ученик који на

разредном испиту добије недовољну оцену из више од два наставна предмета, или

који  не  приступи  полагању  разредног  испита  из  више  од  два  наставна  предмета

понавља разред, у складу са Законом (Закон о ООВ).

        Ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави више од једне трећине

предвиђеног  броја  часова,  а  оцењивањем  се  утврди  да  није  остварио  прописане

циљеве,  исходе  и  стандарде  постигнућа  у  току  савладавања  школског  програма,

упућује се на разредни испит. Ученик се упућује на разредни испит и из предмета за

који  није  организована  настава.  Разредни  испит  ученик  полаже  у  јунском  и

августовском испитном року (Закон о СОВ).

Поправни     испит  

          У МШ „Стеван Мокрањац“ услове и правила полагања

поправног испита регулишу Закон о ООВ и Закон о СОВ.

          У ОМШ поправни испит полажу ученици који похађају било који разред другог

циклуса, а који на крају другог полугодишта имају једну или две недовољне закључне

бројчане оцене из било ког наставног предмета осим главног. Ученици са недовољном

оценом на годишњем испиту из главног предмета не могу да полажу поправни испит.

          Сви осим ученика завршног разреда ОМШ, поправни испит полажу у августовском

испитном року, а ученици завршног разреда у јунском и августовском испитном року.

Ученик било ког разреда другог циклуса сем завршног разреда, који на крају другог

полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене и ученик који не

положи поправни испит или не приступи полагању поправног испита понавља разред.

Ученик завршног разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене

или  не  положи  поправни  испит  не  понавља  разред,  већ  завршава  започето

образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из предмета из којег има

недовољну оцену, у складу са Законом (Закон о ООВ).

          У СМШ, поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на

разредном испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета, осим главног
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предмета и изборних предмета који се оцењују бројчано. Ученик полаже поправни

испит у школи у којој стиче образовање и васпитање у августовском испитном року, а

ученик завршног  разреда у  јунском и августовском року.  Ученик завршног  разреда

након полагања разредног испита, ако је положио, има право да у истом испитном

року полаже завршни матурски испит, односно да полаже поправни испит ако није

положио разредни испит (Закон о СОВ).

Матурски     испит  

          Матурски испит полажу ученици завршног разреда СМШ. За образовни профил

Извођач  класичне  музике,  матурски  испит  се,  поред  писменог  задатка  из  српског

језика-матерњег  језика,  састоји  и  из  испита  из  главног  предмета,  односно

инструмента.

Смотре

          У МШ „Стеван Мокрањац“ сваке школске године смотре су и у ОМШ и у СМШ

пратећи део наставе, биле оне прописане актуелним наставим планом и програмом

или не. Свако стручно веће договара се, организује и реализује смотре из одређених

области у оквиру годишњег градива за одређени разред.

          Смотре из  главног  предмета којима су  ученици ОМШ обавезни да приступе,

прописане су Правилником о НПП - ОМШ и то у шестогодишњој ОМШ – ученици I и II

разреда,  а  у  четвророгодишњој  и  двогодишњој  ОМШ  –  ученици  I разреда.  У

поменутим разредима није предвиђен годишњи испит из главног предмета,  те  се

провера знања на крају школске године за ове ученике, организована у виду обавезне

смотре, смaтра врло корисним видом процене успешности.

          Осим поменутих обавезних, свако стручно веће у већој или мањој мери прибегава и

организовању смотри, како у ОМШ, тако и у СМШ, а које нису прописане законом.

Сврха  ових  сморти  јесте  провера  успешности  постигнућа  ученика  током  школске

године, најчешће на крају првог полугодишта.

          На  смотрама из  главног  предмета  ученицима  на крају  школске  године  није

дозвољено да свирају из  нота,  али на свим другим смотрама, које  нису прописане

законом, ученици могу да свирају и из нота.
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Школама  се  оставља  могућност  да  у  оквирима  својих  школских  програма,

пропишу неки други вид оцењивања (усмени или писмени коментар наставника или

групе наставника, чланова одговарајуће комисије).

У МШ „Стеван Мокрањац“ примењиваће се од септембра 2021. године следећи

критеријуми описног оцењивања смотри:

1) у потпуности савладао захтеве предвиђене за смотру;

2) у већој мери савладао захтеве предвиђене за смотру;

3) у мањој мери савладао захтеве придвиђене за смотру.

Смотре ученика виолине

Ученици  који  у  основној  музичкој  школи свирају  виолину  имају  две  смотре

(интерно назване колоквијуми) током школске године. Оне се одржавају сваке године

у  исто  време  –  прва  крајем  новембра,  а  друга  у  марту  или  почетком  априла,  у

зависности од распуста и празника. На смотрама ученици одређеног разреда свирају

договорени  део  испитног  програма,  чија  оцена  улази  у  коначну  испитну  оцену

ученика. Смотре нису обавезне за ученике, али, сходно договору колега са гудачког

одсека, наставници виолине имају задатак да одговарајућим педагошким методама

утичу на ученике да у што већем броју свирају на смотрама, што првенствено има за

циљ континуирано вежбање свирања на инструменту, али и растерећење програма на

завршном испиту. Ако ученик није спреман за смотру, на испиту свира цео програм. У

том смислу ученици II – VI разреда ОМШ имају врсту обавезе изласка на смотре, док

ученици I разреда ОМШ могу, али и не морају да свирају на смотрама. На првој смотри

ученици свиих разреда свирају скалу и комад (ученицима који похађају разред у коме

по наставном програму комад није обавезан део испита, оцена са смотре коју добију

за комад не представља део испитне оцене). На другој смотри ученици свирају етиду

по избору, која је део испитног програма. На овај начин, ученицима остаје да на испиту

свирају  концерт  и  обавезну  етиду,  у  зависности  од  разреда.  Термини  смотри  за

ученике ОМШ организују се увек у сменама, а самим тим и комисију чине наставници

једне смене.

         Како ученици ОМШ, тако и ученици СМШ током сваке школске године имају две

смотре – у сваком полугодишту по једну, а чије се тачно време реализације поклапа са

временом одржавања смотри ученика ОМШ. На смотрама ученици свих разреда осим
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завршног – IV, свирају део испитног програма. На првој смотри ученици свирају једну

скалу и комад, а на другој – етиду по избору и другу скалу, док ученици  III разреда

свирају  и  једну  Бахову  композицију.  Сходно  актуелном  наставном  програму

(Правилник о НПП) од школске 2013/2014. године, ученици виолине у СМШ на испиту

треба да свирају две скале – дур и истоимени мол. Ако ученик није свирао скалу на

првој  смотри,  онда  на  другој  смотри  свира  само  једну,  а  у  испитном  року  другу,

односно,  циљ је да  се на истој  смотри никада не свирају  обе скале.  На тај  начин,

ученицима  III разреда за испит остаје да свирају само концерт и обавезну етиду,  а

ученицима I и II разреда – концерт, обавезну етиду и Бахову композицију. За разлику

од комисија у ОМШ, за сваку смотру гудачког одсека у СМШ формира се јединствена

комисија (за ученике свих разреда СМШ) коју чине 3–5 наставника, а првенствено они

наставници који имају ученике у СМШ.

Ученици ОМШ и СМШ који учествују на било каквом такмичењу током године,

на  годишњем  испиту  свирају  само  разлику  програма,  а  све  што  су  одсвирали  на

такмичењима  укључујући  и  школско  такмичење,  признаје  им  се  као  део  испитне

оцене. Од школске 2015/2016. године, ученик који освоји I или II награду на школском

такмичењу,  добија  оцену  5  за  одговарајући део  испитног  програма,  а  ученик  који

освоји III награду или похвалу добија 4 за одговарајући део програма, с тим да за испит

може да спреми нови програм уколико жели већу оцену.

Смотре ученика клавира

Поред обавезних смотри на крају школске године у I и II разреду ОМШ, а које су

прописане Правилником о НПП - ОМШ, у основној музичкој школи „Стеван Мокрањац“

смотра из клавира је годинама била обавезна само и за ученике  III и  IV разреда. Од

школске 2014/2015. године, смотра из клавира постаје обавезна и за ученике  V и  VI

разреда.  Тачан  датум  одржавања смотре  везан је  за  смену,  односно смотра се  за

сваког ученика организује онда када ученик има редован час клавира.  Програм на

смотри за  ученике  III разреда чине две композиције по слободном избору  и једна

скала, а за ученике IV, V и VI разреда – једна етида и једна скала. Комисије за смотру

из клавира формиране су такође према сменама, тако да свака од три смене у којима

се спроводи настава клавира, има своја три члана комисије. Уобичајена пракса је да се

за ученике СМШ током школске године организују две смотре из клавира. Прва се
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одржава у децембру, а друга у јануару. И на првој и на другој смотри обавезни су да

свирају сви СМШ. На обе смотре ученици  I,  II и  III разреда изводе по две од четири

задате скале из програма и то извлачењем, на дан пре смотре. Поред скала ученици I,

II и III разреда на првој смотри свирају и једну етиду, док ученици IV разреда изводе

само  једну  етиду.  Комисија  је  јединствена  и  не  зависи  од  смене  ученика  или

наставника и броји по три члана за сваки разред.

Смотре ученика гитаре

За  разлику  од  ученика  осталих  инструмената,  Правилником  о  НПП  -  ОМШ

прописано је да су ученици I и  II разреда гитаре у основној музичкој школи на крају

школске године обавезни да свирају на смотри. И ученици  I и ученици II разреда на

обавезној смотри на крају школске године свирају по једну лествицу, једну етиду (или

композицију  виртуозних  извођачких  захтева)  и  две  композиције,  по  слободном

избору,  а  сходно  захтевима  градива  сваког  од  ова  два  разреда.  Ученици  осталих

разреда ОМШ, као и ученици гитаре у СМШ немају смотре, како током, тако ни на

крају школске године. Комисије на смотрама броје по три члана, а чине их искључиво

наставници гитаре.

Смотре ученика хармонике

Поред обавезне смотре, која је за ученике I и  II разреда ОМШ Правилником о

НПП-ОМШ прописана на крају школске године, на одсеку хармонике се током школске

године  за  ученике  хармонике,  смотре  организују  и  крајем  првог  полугодишта

(новембра и децембра или у складу са евентуалним променама образовно- васпитног

календара). У ОМШ, на смотру у току првог полугодишта обавезни су да изађу ученици

свих разреда ОМШ, као и ученици свих разреда СМШ. Ученици I - IV разреда ОМШ на

смотри свирају две композиције по слободном избору, а ученици V и VI разреда ОМШ

етиду  и  композицију  по  слободном  избору.  Ученици  I  разреда  СМШ  на  смотри

(интерно названој  технички испит) свирају лествице и етиду , док ученици осталих

разреда СМШ свирају лествице и етиду или сонату старог мајстора (Д. Скарлати, Ф.

Купрен...) . Комисије на смотрама су трочлане и чине их наставници хармонике.
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Смотре ученика дувачких инструмената   и соло певања  

Правилником о НПП прописано је да смотри на крају школске године приступају

ученици I  и  II  разреда  ОМШ  флауте као и ученици I  и  II  разреда осталих дувачких

инструмената  (кларинет  и  труба).  Ученици дувачког  одсека  од  трећег  до  шестог

разреда као и ученици СМШ имају две смотре (интерно назване  колоквијуми) током

школске године. Они се одржавају сваке године у исто време – први новембра, а други

у  марту  или  априлу,  у  зависности  од  распуста  и  празника.  На  првом  колоквијуму

ученици свирају технички део програма-лествице и етиде/вокализе и старе мајсторе.

(ученици  ОМШ  свирају  две  паралелене  лествице  и  једну  етиду,док  ученици  СМШ

свирају  две  етиде  различитог  карактера/соло  певање-једну  вокализу  и  старог

мајстора,а ученици СМШ соло певања по две)  На другом колоквијуму ученици свирају

технички део испитног програма. Колоквијуми нису обавезни за ученике ОМШ, али,

сходно  договору  колега  са  дувачког одсека,  наставници  имају  задатак  да

одговарајућим педагошким методама утичу на ученике да у што већем броју свирају

на  смотрама,  што  првенствено  има  за  циљ  континуирано  вежбање  свирања  на

инструменту,  али  и  растерећење  програма  на  завршном  испиту.  Ако  ученик  није

спреман за други колоквијум, на испиту свира цео програм. У том смислу ученици III –

VI  разреда  ОМШ  имају  врсту  обавезе  изласка  на  колоквијуме,  док  ученици  I и II

разреда ОМШ могу, али и не морају да свирају на истима. Ученици СМШ су у о авези

да изађу на о а колоквијума.Термини колоквијума за ученике ОМШ и СМШ организују

се увек у сменама, а самим тим и комисију чине наставници једне смене.

Смотре ученика из теоретских предмета

Смотре су вид провере спремности и овладавања вештина код ученика. Оне се

готово редовно одржавају у оквиру одсека за теоретске предмете ради одржавања

континуитета у раду или као појачана припрема за испит (то важи нарочито за ученике

завршног  разреда  СМШ,  због  припреме  за  пријемни  испит  на  школама  високог

образовања). Смотре се одржавају искључиво за предмете који обухватају практичне

вештине, дакле на њима се не проверава теоријско знање, односно усвајање знања

информативног карактера.

Комисију на смотрама представљају наставници који и сами организују своје

смотре,  а  у  договору  са  колегама  из  смене,  према  захтевима  који  се  претходно
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утврђују на састанцима стручног већа теоретских предмета и музичке продукције.

У  ОМШ смотре  се  углавном  одржавају  крајем  марта  и  то  само  за  предмет

солфеђо. Обухватају проверу знања ученика оних разреда који према  Правилнику о

НПП-ОМШ  немају  годишњи  испит  (II,  IV и  V разред  шестогодишње  и  III разред

четворогодишње ОМШ), изузимајући из тога ученике  I разреда. Смотре се најчешће

односе на процену успешности ученика у вештини извођења парлата или писменим

диктатима.

У СМШ наставници сами организују своје смотре. Оне се обично заказују пред

годишње  испите  (у  мају  или  јуну).  Смотре  у  одређеним  разредима  подразумевају

проверу способности из више дисциплина.  Оцена ученика са смотре ученика СМШ

уноси се као једна од оцена у дневник рада. Одређивање чланова комисије ствар је

договора међу наставницима, члановима стручног већа.

6.2.3. Јавни наступи ученика – интерни и јавни часови

 и концерти, музичка такмичења

        Културна и јавна делатност основне музичке школе најуже је повезана са њеном

образовно-васпитном  улогом  и  чине  је  организовање  школских  и  ваншколских

ученичких јавних наступа и концерата (солисти, ансамбли, оркестри и хорови).

Интерни и јавни часови и     концерти  

          Под јавним наступима ученика сматрају се интерни часови, јавни часови и концерти.

Правилником о  НПП -  ОМШ  и  Правилником о НПП -  СМШ  интерни и  јавни часови

прописани су као обавезне ваннастване активности. У сваком разреду ОМШ ученици

су  обавезни  за  током  школске  године  остваре  два  јавна  наступа,  док  су  ученици

вокално-инструменталног  одсека  СМШ,  обавезни да  сваке школске године наступе

најмање на два интерна часа, на једном јавном часу и на једном концерту.

          Смотре и обавезни јавни наступи не подлежу конвенционалном, нумеричком начину

оцењивања. Њихова сврха је да омогуће јавни увид у процес учениковог  развоја и

напретка, као и да буду неопходан полигон за учениково рано стицање извођачког

искуства. Школама се оставља могућност да у оквирима својих школских програма,

пропишу неки други вид оцењивања (усмени или писмени коментар наставника или

групе наставника, чланова одговарајуће комисије).
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          Ученику је на смотри у току школске године допуштено да свира из нота, али на

обавезним  јавним наступима  и  на смотри на  крају  школске године мора  да  свира

напамет,  једнако  као  на  свим  осталим  јавним  наступима,  смотрама  и  годишњим

испитима, до краја школовања у основној музичкој школи.

Музичка     такмичења  

          Када је реч о основном музичком образовању и васпитању, један од оперативних

задатака у музичкој школи јесте и стицање почетног такмичарског искуства узимањем

учешћа у такмичењима једноставних програмских захтева, у сврху постепене изградње

индивидуалног  става  према  феномену  музичког  такмичења  и  раног  прихватања

високих захтева актуелних такмичарских извођачких стандарда (односи се претежно

на  напредне,  извођачки  мотивисане  и  подијумски  оријентисане  ученике).  С  друге

стране,  такмичења  у  средњим  стручним  школама  сматрају  се  факултативним

ваннаставним активностима. Када су у питању основна и средња музичка школа, то су

Републичко такмичење и одређена међународна такмичења. У том смислу, у оквиру

Заједнице  музичких  и  балетских  школа  Србије,  редовно  се  врши  категоризација  и

рангирање  признатих  музичких  такмичења  и  објављују  се  у  виду  Стандарда  за

рангирање музичких такмичења у земљи и иностранству сваке календарске године.

          Учествовање на музичким такмичењима представља велику мотивацију ученицима.

Наставничко веће чак има могућност ослобађања полагања дела годишњег испита или

испита  у  целости,  ученика  који  су  освојили  награде  на  домаћим  и  међународним

такмичењима из главног предмета, у обиму који је адекватан изведеном програму на

такмичењима.

          Препоручују се, међутим, велика умереност и опрез у организовању ученикових

такмичарских активности. Почетни рад на овладавању тремом мора бити спроведен

кроз посебну психолошку припрему и учешћем на интерним часовима. Сваки наступ

треба коментарисати тако да се ученик подстиче на рад и јавно извођење. Тек када

наставник процени да је ученик извођачки и психолошки спреман, може се приступити

концертном извођењу. Обазрив наставник неће допустити да ученикова мотивација

временом постане искључиво такмичарски усмерена, једнако као што неће упасти у

опасну замку вредновања.
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7. НАСТАВНИ ПРОГРАМ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Сви  наставни  програми  музичког  образовања  и

васпитања  прописани  су  Правилником  о  НПП  –  ОМШ  и

Правилником  о  НПП  –  СМШ.  Детаљи  програма  сваког

предмета јавни су и доступни у листу Службени гласник. 

7.1. ПРОГРАМ ОСНОВНОГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

          Циљ основног музичког образовања и васпитања јесте оспособљавање ученика за

бављење  музиком  на  одговарајућем  основном  нивоу  знања,  као  и  омогућавање

наставка музичког школовања у средњој музичкој школи. Овај циљ се остварује кроз

10 основних задатака којима се код ученика развија:

- музичка способност;

- познавање својстава изабраног инструмента (гласовног апарата);

- техника свирања (певања);

- разумевање значења и важности музичких изражајних средстава;

- музичко описмењавање;

- познавање музичке теорије и музичке историје;

- самостално учење и вежбање;

- искуство јавног наступа;

- навика редовног слушања уметнички вредне музике; и,

- естетски музички критеријум.

          Детаљи програма основног  музичког  образовања и  васпитања прописани су

Правилником о НПП – ОМШ,  те овде као такви неће бити навођени. Ради стицања

увида у основне карактеристике начина остваривања програма у  основној  музичкој

школи,  ти  начини  биће  представљени  сходно  адекватном  садржају  поменутог

правилника.  Сходно  томе,  начини  остваривања  програма  одређених

инструмената/предмета биће представљени засебно или груписани, а у зависности од

систематизације која је извршена у самом Правилнику о НПП – ОМШ.

7.1.1. Програм припремног разреда

Циљеви:
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- Развијање музикалности, интересовања и љубави према музици и уметности

уопште.

- Музичко описмењавање и слушање музике.

- Усвајање великог броја песама са текстом.

- Упознавање са елементарним појмовима из теорије музике.

- Развијење  смисла  за  импровизацију  и  способност  активног  слушања

музичког садржаја.

Задаци:

- Стицање спознаје да је пут од звука ка слици само обрнут процес од слике ка

звуку.

- Савладавање нотног писма, виолинског кључа, тактирања.

- Развијање слуха и гласовног опсега, развијање музичке меморије.

- Богаћење музичког фонда (дечије песме различитог карактера и садржаја и

народне песме).

Програм припремног разреда основног музчког образовања и васпитања чини

саставни  део  Правилника  о  НПП  -  ОМШ.  Припремни  разред  упућује  децу  млађег

узраста ка основном музичком образовању и васпитању кроз развијање музикалности,

интересовања и љубави према музици и уметности уопште, а путем слушања музике,

поимања  ритма  у  песми  и  покрету,  слушања  и  препознавања  основних  музичких

елемената, савладавања нотног писма, и слично. Развијајући слух, гласовни опсег и

музичку меморију, деца обогаћују сопствени музички фонд дечјим и народним песама

различитог карактера и садржаја. Полазницима припремног разреда пружа се прилика

и за боље упознавање са музичким инструментима, а како би били у могућности да,

када за то дође време, одаберу управо онај инструмент који им се допада и који им

највише одговара.

          Сви музички примери обрађују се по слуху, или из нотног текста, наравно, уз помоћ

наставника,  а  и  певањем  солмизационим  слоговима  уз  тактирање.  Свака  нова

наставна област праћена је наведеним поступцима, који се потом преносе на опажање

појединачних  и  више  тонова,  ритмичких  фигура,  метричких  врста  и  усмених

мелодијско-ритмичких диктата.
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7.1.2. Програми главног предмета – виолина, гитара, клавир, хармоника,

флаута, кларинет, труба, соло певање

          Главни предмет у основној музичкој школи је инструмент или соло певање. Циљ

наставе  главног  предмета  јесте  оспособљавање  ученика  за  бављење  музиком  на

нивоу основношколског знања и за наставак школовања у средњој музичкој школи.

Програм виолине, гитаре и     клавира  

Задаци наставе гудачких инструмената- виолине су:

- формирање психомоторних извођачких релација у којима водећу улогу треба

да има асоцијативни доживљај звучне материје (унутрашњи слух), јер развој

појединца зависи од професионалног школовања музичког слуха који мора

да води и организује извођачке покрете по принципу „од представе ка њеној

реализацији“, односно „од доживљаја звука према покрету“;

- овладавање  основном  техником  свирања  у  складу  са  индивидуалним,

анатомским, психофизичким и уметничким могућностима ученика;

- развијање  критичког  односа  према  основним  елементима  музичког

извођења и извођење композиција квалитетним тоном интонативно тачно,

ритмички тачно;

- постизање  разумевања  значења  и  важности  универзалних  музичких

изражајних средстава (темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације,

акцентуације и инструментације) и изградња способности њихове адекватне

стилске употребе у процесу извођења музичког дела;

- музичко описмењавање – постизање вештине течног читања и писања нота у

и разумевање значења најучесталијих (нумеричких, графичких и вербалних)

темповских,  карактерних,  метричких,  динамичких,  агогичких,  акцентних  и

артикулационих ознака у нотном тексту;

- развијање стваралачко-извођачких способности;

- развијање  креативности  у  складу  са  музичким,  емоционалним  и

интелектуалним способностима појединца;

- усмеравање  ученика  за  самостално  бављење  инструментом  (формирање

радних навика);

- извођење програма у целини, напамет;

- самостално увежбавање задате композиције;
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- самостално читање непознатог нотног текста;

- учествовање ученика у  раду  оркестра,  камерних састава  и осталих облика

групног музицирања и активно учешће у музичком животу средине у којој

живи.

          Задаци наставе гитаре у основној музичкој школи су:

- успостављање међусобног поверења између наставника и ученика;

- формирање унутрашњих слуховних музичких представа и усвајање основних

елемената музичке писмености;

- овладавање основном техником свирања у складу са

индивидуалним,  анатомским,  психофизичким и  уметничким  могућностима

ученика;

- развијање  критичког  односа  према  основним  елементима  музичког

извођења;

- усмеравање  ученика  за  самостално  бављење  инструментом  (формирање

радних навика);

- оспособљавање ученика за наставак школовања;

- развијање музичке писмености;

- овладавање основним акордима и њихова примена кроз позиције

на инструменту;

- овладавање специфичним ознакама везаним за инструмент;

- свирање  лествица  закључно  са  деветом  позицијом  користећи  основне

технике, као и основне прстореде (ознаке прстореда: „i-m“, „a-m-i“, „p-i“);

- извођење комбинација арпеђа (ознаке прстореда: „p-i-m-a“, „p-a-m-i“...);

- коришћење великог и малог бареа;

- коришћење једноструког и вишеструког легато;

- извођење свих украса (од предудара до трилера);

- развијање  способности  уочавања  хармонских  промена  у  току  свирања  и

препознавање  мотива,  фразе,  реченице,  дводелне  и  троделне  песме,

варијација, сонатног облика.

          Задаци наставе клавира у основној музичкој школи су:

- интензиван  и  континуиран  рад  на  развоју  физиолошких  и  психолошких
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слуховних способности – спољашњег (контролног) и унутрашњег (менталног)

слуха, навике размишљања у тонским представама (тонске контемплације) и

потребе за изражавањем звуком (духовног слуха);

- упознавање ученика са грађом клавира (резонантном кутијом,  поклопцем,

клавијатуром,  системом  полуга  са  чекићима,  чивијама,  жицама,

пригушивачима,  педалима,  механиком  производње  звука...),  његовим

акустичким  својствима  (специфичношћу  амплитуде  клавирског  звука,

регистарском  неуједначеношћу  и  феноменом  аликвотне  резонанце)  и

изражајним  могућностима  (тонским  опсегом,  динамичким  дијапазоном  и

колористичким својствима);

- овладавање основном  техником  свирања на  клавиру  –  савлађивањем,  на

основном  нивоу,  свих  врста  техничких  проблема:  репетиција,  трилера,

тремола,  лествица,  позиционих  и  ванпозиционих  арпеђа  и  фигурација,

дуплих нота, акорада, скокова и полифоније;

- постизање  разумевања  значења  и  важности  универзалних  музичких

изражајних средстава (темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације,

акцентуације и инструментације) и изградња способности њихове адекватне

стилске употребе у процесу извођења музичког дела;

- музичко описмењавање – постизање вештине течног читања и писања нота у

виолинском и бас кључу, разумевање значења најучесталијих (нумеричких,

графичких и  вербалних)  темповских,  карактерних,  метричких,  динамичких,

агогичких,  акцентних  и  артикулационих  ознака  у  нотном  тексту  и

континуиран рад на развоју способности спретног свирања Prima vista;

- усвајање  основних  знања  из  области  музичке  теорије,  хармоније,

контрапункта и музичких облика, као и основних знања из области музичке

историје  –  ради  изградње  способности  поузданог  препознавања  стилских

епоха, њихових кључних карактеристика и уметничке вредности најуспелијих

дела њихових истакнутих представника;

- познавање  најзначајнијих  дела  из  области  клавирске  литературе,  њихове

уметничке вредности и основних чињеница из биографија њихових аутора;

- оспособљавање за самостално учење и вежбање;

- стицање  искуства  редовног  јавног  наступања  (самосталног  и  у  ансамблу)
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изградња одговорног става у односу на висок стандард захтева савремене

концертне и такмичарске праксе;

- изградња  навике  редовног  слушања  уметнички  вредне  музике  (у  виду

тонског записа или концертног извођења);

- развијање  и  профилирање  естетских  музичких  критеријума  (способности

препознавања и адекватне процене уметничке вредности музичког дела или

његове интерпретације);

- развијање  афирмативних  етичких  ставова  према  националној  и  светској

пијанистичкој  баштини,  њеној  важности  у  домаћој  и  светској  музичкој

култури, професији пијанисте (извођача и педагога) и значају његове улоге у

друштву.

Образовање  и  васпитање  ученика  музике  је  изразито  захтеван  и  одговоран

посао.  Подразумева  се  да  онај  који  се  њиме  бави,  поред  одговарајућег

професионалног  знања  и  искуства,  поседује  још  и  доста  широк  увид  у  основне

принципе и законитости развојне психологије.

          Будући да је нарочито у оквирима индивидуалне наставе наставни процес снажно

обележен  феноменом  трансфера,  наставник,  у  функцији  „трећег  родитеља",

представља важну идентификациону фигуру, у пресудној мери одговорну за музичку, а

знатним  делом  и  личну  судбину  свог  ученика.  Оваква  одговорност  обавезује

наставника  на  основно  упознавање  учениковог  породичног  окружења  (пре  свега,

интензитета  и  карактера  родитељске  подршке  учениковом  музичком  школовању  и

нивоа  њихових  очекивања),  једнако  као  и  услова  у  којима ученик живи (нарочито

квалитета инструмента на којем вежба или могућности набавке инструмента, уколико

га ученик не поседује). Опскрбљен подацима ове врсте, наставник ће бити у стању да

прецизније процени ученикову личност , посебно његову музичку мотивацију и његове

развојне  капацитете  те  да,  на  основу  такве  процене,  креира  наставно-васпитни

третман, којим ће ученика довести до оптималног остварења његовог индивидуалног

потенцијала.

          Није потребно наглашавати у којој мери наставников став према ученику ваља да

буде  обележен  наклоношћу,  топлином,  саосећањем,  разумевањем,  подршком,

охрабрењем  и  поштовањем.  Пошто  је  примарна  наставникова  улога  да  негује

учеников таленат, то неизбежно ограничава његов критицизам на веома уско подручје
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крајње неопходности – једино у којем се он може сматрати конструктивним.

          Од наставника се очекује да се редовно, савесно припрема за часове и пажљиво

прати и планира развој сваког свог појединог ученика. Ова припрема обухвата читав

спектар активности – од детаљног проучавања композиција са учениковог репертоара

(аналитичким  просвиравањем  или,  евентуално,  припремањем  за  извођење  на

подијуму),  преко  упоређивања  различитих  издања  и  допуњавања  одабраних

редакција,  до  континуираног  вођења  обимне  евиденције  о  учениковом  раду  и

напретку.

          Претпоставка  је  да  ће  добар  наставник  увек  имати  на  уму  комплексност  и

свеобухватност  процеса  музичке  наставе  и  да  ове  њене  важне  стране  никад  неће

запостављати  ради пуког  усавршавања  искључиво  занатске  компоненте  учениковог

свирања. То значи да ће се он, током читавог периода учениковог рада на одабраном

делу, трудити да му пренесе, не само своје знање о прстореду, техничким поступцима

и извођачким изражајним средствима неопходним за примерено извођење дела, него

и одређен број суштински важних имформација о аутору дела, историјској епохи којој

припада  и  специфичним  особинама  самог  дела  (облику  у  којем  је  написано,

мелодијским,  ритмичким,  хармонским  и  контрапунктским  појединостима  које  га

карактеришу,  емотивној,  поетској,  психолошкој  или  филозофској  позадини  његове

уметничке представе и његовој естетској вредности).

          Квалитет првог и неколицине наредних часова (педагошка пракса ово потврђује)

најчешће  пресудно  утиче  на  даљи  развој  учениковог  интересовања  за  музику.

Наставнику  се,  из  тог  разлога,  препоручује  да  посвети  повишену  пажњу  овој

проблематици,  изналажењем  и  практичном  применом  најподстицајнијих  и

најинспиративнијих могућих наставних метода.

          Препоручују се велика умереност и опрез у организовању ученикових такмичарских

активности . Обазрив наставник неће допустити да ученикова мотивација временом

постане искључиво такмичарски обојена, једнако као што неће упасти у опасну замку

вредновања  резултата  сопственог  рада  бројем  награда  и  признања  које  његови

ученици освајају.

          Равноправан третман свих ученика у класи наставник не сме, ни на какав начин и ни

под  каквим  условима,  да  доведе  у  питање.  Било  какав  дискриминаторски  став  у
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односу  на  степен  музичке  обдарености  или  неко  друго  учениково  индивидуално

својство сматра се педагошки и морално недопустивим. Савестан наставник ће, разуме

се, обазривим, интроспективно-аналитичким приступом проблематици индивидуалног

наставног  процеса  пажљиво  штитити  ученика  од  развојно  погубног  пројектовања

сопствених амбиција.

          Једна од најважнијих потврда његове исправне педагошке позиције биће упоран рад

на сопственом усавршавању – повременим учењем нових дела, стицањем додатних

увида у област инструменталне литературе, честим одласцима на концерте, праћењем

актуелних  збивања  у  светској  дискографији,  јавним  наступањем,  периодичним

обнављањем  теоријског  знања,  читањем  методолошке,  педагошке  и  психолошке

литературе,  сталним  допуњавањем  личног  образовања  и  проширивањем  свог

културног и духовног хоризонта.

Програм     хармонике  

          Задаци наставе хармонике у ОМШ су:

- упознавање са инструментом и деловима инструмента;

- овладавање поставком инструмента;

- овладавање техником интерпретације и основним врстама артикулације;

- оспособљавање за самосталност у раду;

- стицање основних елемената музичке писмености;

- развијање осећаја за фразу, музички облик, карактер и стил композиције;

- развијање музичког укуса;

- извођење дурских и молских лествица, трозвука и четворозвука

са одговарајућим захтевима;

- упознавање метрике и ритма;

- упознавање и анализа различитости интерпретације;

- развијање интересовања за нове задатке и садржаје у области 

интерпретације на хармоници.

Индивидуалну наставу треба максимално користити у раду са ученицима,  без

обзира на њихове способности. То је неопходно код овог инструмента, а у складу са

физичким могућностима почетника.

Приликом  постављања  односа  између  програмских  захтева  и  планираног
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градива треба имати у виду све основне особине ученика. Прилагођавање наведених

програмских  захтева  способностима  ученика  и  његовом  интересовању  уједно

усмерава ка квалитетнијој литератури и слушању одговарајућих композиција на нивоу

узраста. Све захтеве треба остварити кроз мањи или већи број једноставнијих, односно

сложенијих примера, зависно од могућности ученика.

Техничке елементе лествица и акорада, разних вежби и етида треба користити за

одговарајуће  поступно  напредовање  и  овладавање  основним  облицима  техничке

поставке.  Треба постићи одређени темпо кроз уједначени рад прстију  у  техничким

вежбама и етидама, као и рад на техници меха. Рад на техници меха се прилагођава

одређеној  артикулацији,  стилу  и  комплетном  музичком  изражавању,  адекватно

узрасту ученика.

Транскрибоване  композиције  старих  мајстора  користе  се  путем  упознавања

стила, као припрема за полифонију и каснији развој сложеније слушне контроле,  уз

независност прстију и руку.

          Разни комади и једноставне цикличне форме су потребне за почетни развој музичке

маште, смисла за облик и тонске боје, као и концентрације код ученика.

          Употреба регистара треба да буде правилно постављена у односу на поједине

музичке  и  техничке  захтеве.  Неговање  квалитета  тона,  ритмичко-метричке

стабилности,  меморије,  динамике,  агогике  и  осталих  елемената  чак  и  код

најједноставнијих  примера  школске литературе  је  важно  за  формирање  комплетне

музичке личности ученика на нивоу његовог узраста и могућности.

Програм   дувачких инструмената –   флаута, кларинет, труба  

         Задаци наставе флауте у ОМШ су:

- развијање љубави према музици и унапређење музичке културе;

- упознавање историјског развоја флауте, техничких могућности и примене;

- стварање потребе код ученика за сталним стицањем нових сазнања у области

флаутске музике и литературе;

- развијање жеље за слушањем флаутске музике,  као и потребе за сталним

праћењем флаутских токова, како у нашој земљи тако и у свету;

- развој креативности и индивидуалности;

- стицање техничког и тонског нивоа у складу са учениковим способностима за
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успешан завршетак основне музичке школе;

- стварање  потребе  код  ученика  да  кроз  свирање флауте  искажу  свој  свет,

способности и знање кроз разне видове јавних наступа;

- постављање темеља за развој музичке и естетске личност

- изградња навике посећивања концерата класичне музике;

- слободно изражавање свог унутарњег света језиком музике;

- развијање потребе слушања музике;

- упознавање  са  вишеструком  применом  флауте  у  оркестру,  камерним

саставима, као и солистички;

- овладавање правилном техником дисања;

- контрола тона и владање елементима тона: контрола интонације, динамика

f-p p-f, вибрато;

- свирање у шеснаестинама у различитим артикулацијама и ритмизацијама;

- владање дневним тонским и техничким вежбама и свим лествицама;

- упознавање са различитим стиловима, композицијама различитог карактера

и значајем њиховог правилног интерпретирања;

- развој  способности  да  се  примени  стечено  знање  на  новом  музичком

материјалу;

- оспособљеност за самостални рад (вежбање).

У настави флауте посебну пажњу треба усмерити на обликовање тона и његову

правилну  поставку  кроз  упознавање  са  основама  технике  дисања  и  правилну

импостацију. Од самог почетка применити све елементе који се односе на правилно

узимање  ваздуха  и  његово рационално коришћење кроз  одговарајуће обликовање

усана. Посебну пажњу обратити на тонске вежбе у дужим нотним вредностима преко

којих ученик треба током школовања у основној музичкој школи да овлада тоновима

флауте подједнако звучно и квалитетно. Упоредо са тонским радити и на техничким

вежбама  које  почев  од  једноставнијих  ка  сложенијим,  доприносе  развоју  свих

техничких елемената владања инструментом. Посебну пажњу усмерити на свирање

вежби у различитим артикулацијама. У току школовања обрадити све тоналитете како

дурске тако и молске.

У раду на етидама, без обзира на годину учења, увек и до краја инсистирати на

потпуном овладавању сваким техничким и тонским захтевом који је садржан у нотном
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тексту.  Упутити ученика на аналитичан приступ рада који се односи на тоналитет  и

евентуалне  предзнаке  у  току  саме  вежбе,  сложеније  ритмичке,  техничке  и  тонске

елементе  као  и  рад  на  појединим  пасажима  који  захтевају  посебну  пажњу.  Код

ученика преко етида разноврсног садржаја и захтева развијати уредност у вежбању,

поштовање сваке ноте и ознаке у нотном тексту које се односе на темпо, динамичко и

агогичко нијансирање.

          У раду са комадима уз пратњу клавира, од самог почетка код ученика развијати

осећање  за  интерпретацију  која  у  себи  садржи  основне  стилске  карактеристике

композиције  и  кроз  правилно  усмеравање  омогућити  ученику  развијање  његове

способности да у пoтпуности изрази своју музикалност.

          Неопходно је пажњу ученика усмерити на интонацију и чисто свирање које може

омогућити само правилна поставка инструмента и правилна примена технике дисања.

Задаци наставног процеса који се односе на инструменте кларинет и тру а су:

- развијање љубави према музици и инструменту;

- развијање радних навика;

- оспособљавање за самостално вежбање;

- савладавање технике свирања;

- овладавање музичком писменошћу;

- припрема за квалитетан наступ ученика;

- оспособљавање за свирање напамет;

- упознавање са деловима инструмента: склапање и одржавање;

- савладавање технике дисања;

- правилно држање инструмента, издржавање тонова;

- правилна поставка писка;

- развој способности контроле тона у декрешенду;

- усаглашавање рада језика и прстију;

- упознавање са терминима и појмовима из мелодике и ритма;

- оспособљавање за јавни наступ;

- развој осеђања за вредност сопственог индивидуалног

приступа интерпретацији.
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          У  настави  дувачких инструмената –  кларинета и трубе,  посебну пажњу треба

усмерити  на  обликовање  тона,  његову  правилну  поставку  кроз  упознавање  са

основама технике дисања и правилну импостацију усника или писка. Од самог почетка,

у оквиру регистра који омогућава најлакшу емисију тона, применити све елементе који

се  односе  на  правилно  узимање  ваздуха  и  његово  рационално  коришћење  кроз

одговарајуће обликовање усана код инструмената са усником (хорна, труба, тромбон,

туба) и правилно обликовање усана код инструмената са трском (кларинет, саксофон)

и са писком (обоа, фагот).

Посебну пажњу у настави кларинета и трубе обратити на тонске вежбе преко

којих ученик треба током школовања у основној музичкој школи да овлада тоновима

свог инструмента подједнако звучно и квалитетно у различитим регистрима.

Упоредо  са  тонским  радити  и  на  техничким  вежбама  које,  почев  од

једноставнијих ка сложенијим, доприносе развоју свих техничких елемената владања

инструментом.  Посебну  пажњу  усмерити  на  свирање  вежби  у  различитим

артикулацијама.

          У  току  школовања  обрадити  све  тоналитете,  дурске  и  молске,  са  тоничним

трозвуком.  У  свирању  лествица  примењивати  разложено  свирање,  као  и  свирање

доминантних дурских и умањених септакорда код молских тоналитета. Лествице увек

свирати  у  одређеном  ритму од  почетка  до краја,  у  истом  темпу,  без  убрзавања и

успоравања. Лествице обавезно свирати напамет.

          У току школовања у раду на етидама, без обзира на годину учења, увек до краја

инсистирати на потпуном овладавању сваког техничког и тонског захтева који је задат у

нотном  тексту.  Упутити  ученика  на  аналитичан  приступ  рада  који  се  односи  на

тоналитет  и  предзнаке  у  току  саме  вежбе,  сложеније  ритмичке,  техничке  и  тонске

елементе,  као  и  рад  на  појединим  пасажима  који  захтевају  посебну  пажњу.  Код

ученика, преко етида разноврсног садржаја и захтева, развијати уредност у вежбању,

поштовање сваке ноте и ознаке у нотном тексту које се односе на темпо, динамичко и

агогичко нијансирање. У раду са комадима за извођење уз пратњу клавира, од самог

почетка код ученика развијати осећање за интерпретацију која у себи садржи основне

стилске карактеристике композиције и кроз правилно усмеравање омогућити сваком

ученику развијање његове способности и музикалности.

          У оквиру свих елемената који чине наставни процес (тонске и техничке вежбе,
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лествице,  етиде  и  комади  за  извођење  уз  пратњу  клавира),  неопходно  је  пажњу

ученика усмерити на интонацију и чисто свирање које може омогућити само правилна

поставка инструмената и правилна примена технике дисања.

Програм соло     певања  

         Сходно  Правилнику за НПП – ОМШ,  задаци наставе соло певања у основној

музичкој школи су:

- развијање заинтересованости за ширење вокалног потенцијала;

- развијање навика слушања вокалне уметничке музике;

- позитивно доживљавање и вредновање наставе соло певања.

          На пријемном испиту кандидати морају показати здрав гласовни материјал, чисту

интонацију, музичку меморију, поседовање ритма.

          У  зависности од напредовања ученика у вокалној  техници,  кад год је могуће

обрађивати и дела домаћих композитора.

          При савладавању вокалне технике требало би предности дати оним методама које се

у својим основним начелима ослањају на италијански белканто.

          У настави соло певања треба увек тежити да ученици остварују садржај програма

према  својим  способностима,  почевши  од  техничких  вежби  –  вокализа,  па  према

сложенијим делима вокалне литературе. У тим захтевима, пракса је показала, да је

боље ићи и нешто мало испод оптималних могућности ученика, него их оптеретити

претешким делима у даљем савладавању вокалне технике.

7.1.3. Програм солфеђа

          Циљ  наставног  програма  солфеђа  јесте  развијање  музикалности  и  музичке

писмености  кроз  прожимање  васпитног  и  образовног  процеса.  Основни  задаци

предмета солфеђо односе се на:

- развијање музичких способности (музичке меморије, способности праћења

мелодијског, хармонског и полифоног тока);

- развој  читања,  писања  и  схватања  музике  и  музичког  писма  са  развојем

музичког мишљења;

- усађивање звучних представа и њихово везивање са сликом, односно слике

са звуком кроз стицање знања и вештина (мелодика, ритам, диктати);

- упознавање музичке литературе, интерпретације и основних
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елемената музичких стилова;

- осамостаљивање ученика и развој њихових креативних способности.

         Основни дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа с

нотом сликом, како за област мелодике тако и за област ритма. Овим се наставним

смером  усклађује  рад  на  диктатима  с  певањем  и  ритмичким  читањем.  Звучне

представе  су,  по  правилу,  мелодијски  примери  (песме  са  текстом  и  примери  из

литературе),  мелодијски  мотиви  (за  транспоновање,  ради  учвршћивања  скокова  у

поједине ступњеве; за певање увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје

тоналитета и за постављање метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем

месту,  лествични  низови  (распевавање  ученика,  ширење  обима  гласа,  упознавање

лествица).

          Примери се обрађују по слуху, у почетним разредима, или из нотног текста, наравно,

уз  помоћ наставника,  а  и  певањем  солмизационим слоговима  уз  тактирање.  Свака

нова наставна област  праћена је  наведеним поступцима,  који се потом преносе на

опажање појединачних и више тонова, ритмичких фигура, метричких врста и усмених

мелодијско-ритмичких диктата.

          Остале дисциплине, теорија, опажање, интонирање са диктатом, уско се повезују са

наставним  градивом  из  мелодике  и  ритма,  нарочито  у  прва  два  разреда.  За  све

годишње  испите,  шестогодишњег,  четворогодишњег  и  двогодишњег  образовања

испитне  вежбе  и  задатке  не  пише  предметни  наставник  већ  су  истоветне  за  све

ученике и задаје их актив наставника солфеђа.

          Приликом планирања наставе за целу годину, полугодиште и тромесечје, треба

предвидети време за обнављање већ постављених методских јединица, као и њихово

даље  разрађивање.  После  одређења  када  ће  се  припремати  и  поставити  један

тоналитет  треба имати у  виду то  да се у  последња два месеца школске године не

постављају нове лествице. То исто важи и за ритмичке поставке јер је и за мелодику и

за  ритам  потребно  одређено  време  како  би  се  звучне  представе  усвојиле  и

надоградиле  новим  захтевима  (више  скокова,  тежи  захтеви  за  ритмичко  читање,

примена  вокалне  и  и  нструменталне  литературе  из  градива  тог  разреда,  писмени

диктати, певање примера са листа) – а ради припремања ученика за што самосталније

извођење и опажање музичког тока.

          Када се у оквиру методске јединице планира ново градиво из ритма треба користити
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певање у већ познатом тоналитету, а када је поставка нове лествице у питању, треба

користити познате ритмичке фигуре и метричке врсте. Ново градиво увек прати – после

поставке  –  рад  на  препознавању,  као  најелементарнијем  виду   учења.  Писмени

диктати  и  певање  са  листа  (без  претходне  припреме)  следе  касније,  на  другим

часовима, као и приликом обнављања претходних поставки, али са већим захтевима.

Тиме  се  гарантује  постојање  концентричних  кругова,  познатих  у  свим  педагошким

дисциплинама у школама општег образовања.

          Опажање појединачних тонова основа је памћења звука сваког ступња у лествици.

Опажање појединачних тонова треба почети са неколико тонова (најбоље три) и то у

једној  до  две  октаве(мала  и  прва  октава).  Постепено  се  брзина  свираних  тонова

повећава и шири обим (до три октаве),  с  тим да се идентификовани тонови певају

солмизацијом када се изводе у гласовном регистру, а изговарају или записују када се

примењује  већи  обим.  Овоме  треба  додати  препознавање  интервала,  односно

препознавање  два  симулативно  одсвирана  тона,  која  ученици  најпре  препознају

певањем,  а  потом  утврђују  који  је  интервал  (у  зависности  од  програма одређеног

разреда).

          Усмене диктате (мелодијске и ритмичке) ученици изводе групно и појединачно,

нарочито непосредно после учињене грешке у певању или писању диктата. Певањем

диктираног  мотива  ученици развијају  меморију,  а  она  се  даље усвршава  техником

рада на самодиктату (записивање научене песме или певање мелодијског примера са

табле и његовог записивања после брисања).

          Интонирање тонова према усменом диктату наставника треба да се избегава (осим

када се припрема неки детаљ). Треба користити нотну слику – табулатор јер се тако

више везује звук са нотном сликом. Интонирање интервала и акорада треба што више

везивати  за  тоналитет,  односно  лествицу  која  се  тада  обрађује  у  мелодици.

Интонирање и опажање акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос трозвука

на  главним  ступњевима.  Као  допуна  ових  поступака  интонирају  се  акорди  и  од

слободних датих тонова, али увек са именовањем тонова.

          Диктати као резултат постављених звучних представа су обавезни на сваком часу.

Писмене диктате не могу успешно да раде ученици који нису вежбали писање нота и

преписивање вежби из  уџбеника и  на тај  начин савладали читко и брзо читање и,

нарочито, правилну ортографију.
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          Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина претходе свакој појави

мелодијско-ритмичких диктата.

         Опажање  апсолутних  висина,  област  која  је,  као  нова,  уведена  приликом

конципирања претходних Наставних планова и програма, планирана је да се ради од II

разреда. Дакле, ради се на опажању свих хроматских тонова од V до I ступња а-мола и

де-мола,  с  тим  да  се  опажени  тонови  не  певају  већ  се  изговарају  абецедом  или

записују.  Даљи  развој  се  преноси  у  средњу  школу  с  тенденцијом  убрзавања

диктирања, али са обавезном паузом између сваке тонске висине. Овиме се убрзава

рад на мелодици и диктатима.

          Новину представља савлађивање лествица у неколико етапа. Припрема тоналитета, у

почетним разредима, изводи се учењем песмама по слуху, прво са текстом, а потом

солмизацијом, опажањем диктираних тонова сличних кретању мелодије у песми (по

узору на многе стране школе), приказивањем и теоријским тумачењем лествице.

          Поставка подразумева обнављање научене песме, утврђивање лествице абецедним

изговором  у  секундама  и  терцама,  изговором  тоничног  трозвука  и  каденце,

препознавањем  мотива,  певањем  инструктивних  вежби  и  лакших  примера  из

литературе и савлађивањем једног канона.  Опажање тонова и касније интервала и

акорада  из  каденци,  певање  тежих  примера  из  литературе  и  двогласних  примера

одвија се у облику обнављања тоналитета обично следеће године. Тада се утврђују

нарочито  тонови  субдоминантне  функције,  али  и  остали  тежи  скокови.  Ова  фаза

обраде  тоналитета  праћена  је  писаним  диктатима,  док  је  претходна  базирана  на

усменим диктатима, од писмених је тражено записивање само појединачних тонова и

више тонова.

          У старијим разредима, када ученици имају довољно усвојене функционалне односе,

односно стабилне ступњеве, припрема и поставка следе непосредно једна иза друге.

Оне  лествице  које  имају  велики  број  предзнака  савлађују  се  теоријски  или

упоређивањем и изводе се певањем лествица и каденце и  илуструју  примером из

литературе (Цис-дур на пример).

          Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и

метричких врста.  Ове поставке,  као и у мелодици, прати коришћење одговарајућих

примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља

звучне представе (фигуре, врсте), а ученици уче примере напамет и користе их за даљу
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поставку ритма.  Она се одвија  на следећи начин:  препознавање мотива,  извођење

кратких ритмичких мотива са новим градивом, мануелно извођење, учење ритмичких

примера  без  тонских  висина,  савлађивање  ритмичких  етида  –  парлато  уз  помоћ

наставника ради правилног акцентовања, испитивање наученог градива, самостално

извођење нових задатака са сличним садржајем, писмени диктати и читање примера

из вокалне и инструменталне литературе.

          Опажање врста такта стално прати рад на ритму и преноси се на записивање

ритмичких окосница наших народних песама и игара.

          Пре рада на парлату, али и касније (вежбе са променом кључа), користи се читање у

једнаком трајању исписаних нота, са или без обележене метричке врсте. Равномерним

читањем  ученици  савлађују  континуирано  праћење  нотног  текста  са  обележеним

темпом а тиме и технику читања литературе коју свирају, односно певају (без враћања

код учињене грешке).

          Домаћи задатак  треба да  садржи:  преписивање нота,  вежбе из  ортографије,

утврђивање  научених  ритмичких  етида,  вежбе  равномерног  читања, утврђивање

добро научених примера за поставку мелодике и ритма (песме са текстом и примери

из литературе), евентуално, утврђивање оних мелодијских вежби које су обрађене на

часу.

          Неприхватљиво је давати домаће задатке који се односе на певање мелодијских

вежби из уџбеника јер је то најнегативнији поступак, који негира оправданост наставе

солфеђа. Њих ће ученици вежбати свирајући на свом инструменту.

7.1.4. Програм теорије музике

          Циљ  наставног  програма  теорије  музике  јесте  теоријско  обједињавање свих

музичких  појмова  и  израза,  као  и  повезивање  теоријске  наставе  са  солфеђом

инаставом инструмента, односно певања. Основни задаци овог предмета односе се на:

- упознавање музичких појмова и појава;

- владање законитостима теорије музике;

- остваривање функционалних задатака – стицање брзине у схватању тонских 

односа (лествице, интервали и акорди);

- владање музичком ортографијом.

         Теорија музике је посебан предмет у завршном разреду, како шестогодишње, тако и
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четворогодишње и двогодишње основне музике школе. До завршног разреда теорија

музике прати сваку поставку и обраду методске јединице, како у мелодици и ритму,

тако и у интонирању, опажању и диктатима.

          У почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру домаћих

задатака – преписивање примера из уџбеника и именовање исписаних нота и нотних

записа, по диктату наставника, дакле, овладавање нотним писмом у виолинском и бас

кључу (обележавање нотних трајања и пауза, врсте такта).  Редослед нотних тонова,

изговор солмизацијом и абецедом успешно је савладан када ученици нижу све тонове

узлазно и силазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму

две октаве. Иако се квинтакорд теоријски обрађује у другом разреду, у првом разреду

је предвиђена припрема како би се лакше усвојио кроз изговор терци и трозвука на

главним ступњевима обрађених дурских лествица (каденца).

       Основне појмове  наставник објашњава примерено узрасту  ученика.  У  почетним

разредима ће то бити једноставна објашњења, а потом ће се усложњавати зависно од

развоја схватања ученика и методске јединице. Све основне појмове: ступањ, степен,

полустепен , предзнаци, тетрахорд, лествица, трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и

друго,  требало би исписивати на табли речима и нотном сликом, а и показивати и

одсвирати  на  инструменту.  Изградња  тетрахорда  од  било  ког  основног  тона  и

проналажење  полустепена  изванредна  је  вежба  за  схватање  лествица.  Увиђањем

распореда целих степена и полустепена у тетрахорду ученици су спремни за теоријску

изградњу свих дијатонских лествица.

          Већ у I разреду се може поставити принцип изградње дурских лествица: на познати

горњи  доминантни)  тетрахорд  Це-дурa додавањем  навише  тетрахорда  са

полустепеном  на  крају  низа,  добија  се  Ге-дур  лествица  (квинтни  круг  навише),  и

супротан смер – од тоничног тетрахорда Це-дура спуштањем још једног тетрахорда са

истим  распоредом  целих  степена  и  полустепена  добијамо  Еф-дур  (квинтни  круг

наниже).  Хроматске  промене  основних  тонова  догађају  се  у  смеру  кретања  –  код

лествица  са  повисилицама  у  горњем  тетрахорду  (вођица),  а  код  лествица  са

снизилицама у доњем тетрахорду (субдоминанта).

          Молске лествице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура.

Ради очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција

(Т-SD-D)  у  почетном разреду обрађивати  каденцу хармонског  мола.  Обрадама свих

58



врста  молске  лествице  утврђује  се  доминантни  тетрахорд  абецедним  изговором.

Изговарањем свих тонова доминантних тетрахорада молске лествице улази се у област

хроматике.  Промену  у  хармонском  молу  објаснити  хармонским  разлозима  (дурска

доминанта),  а  у  мелодијском  молу  мелодијским  разлозима  (елиминисање

прекомерне секунде).

          Квинтне кругове треба обрадити у III разреду као и низање повисилица (последња

повисилица  –  вођица)  и  снизилица  (претпоследња снизилица –  име тоналитета). У

каснијим разредима упоређивати, теоријски и звучно, истоимени дур и  мол,

паралелне  лествице,  лествице  удаљене  за  хроматски  полустепен  и  енхармонске

лествице.

          Препоручују се писмена вежбања: исписивање предзнака задате лествице у оба

кључа,  исписивање  лествичног  низа  са  предзнацима  испред  нота,  препознавање

лествице на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), упоређивање лествичних

тетрахорда, проналажење једног тетрахорда у више лествица, и друго.

          Обрада интервала је предвиђена такође у почетним разредима. Најпре лествични

интервали  и  то  именовањем  без  врсте,  а  касније  се  врста  интервала  повезује  са

одређеним местом у  лествици (на пример:  велике терце на главним ступњевима у

дуру).  Веома  је  важно  постављање  интервала  у  линијски  систем  и  његово  брзо

препознавање. Изградња интервала, именавање абецедом, исписивање интервала и

коришћење шифри вежбају се усменим и писманим путем. Обртаје интервала, такође,

треба вежбати усмено и писмено, а касније дефинисати ове појмове. Интервале сексту

и  септиму  теоријски  постављамо  као  обртај  одговарајућих  интервала.  Умањене  и

прекомене  интервале  приказујемо  са  разрешењем;  у  школи  за  основно  музичко

образовање  приказујемо  прекомерну  кварту  и  умањену  квинту  и  њихово

проналажење у тоналитету.

          Лествичне квинтакорде, који се испевавају у мелодици, требало би вежбати и

усменим  изговором  (са  повећањем  брзине  изговора).  Када  се  обраде  врсте

квинтакорда, вежбати изградњу дурског и молског квинтакорда од истог тона (усмено

и писмено вежбање, а и вежбање на инструменту).  Може се теоријски поставити у

умањени и прекомерни квинтакорд јер упоређивањем са дуром и молом ова поставка

није тешка ученицима. Сваки квинтакорд се изговара и у својим обртајима, у низу –

квинтакорд,  секстакорд,  квартсекстакорд (на овај  начин ученици клавирског  одсека
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свирају  трозвук  од  прве  године).  Свесним  прихватањам  да  један  тон  може  бити

основни тон, терца или квинта различитих винтакорада уводимо ученике у хармонско

мишљење – усмена и писмена вежбања изградње од истог тона, навише и наниже,

квинтакорда, секстакарда и квартсекстакорда.

          Септакорди се  лако  усвајају  након усмених  и писмених  вежбања за  терце  и

квинтакорде. MD7 ое везује за доминанту дура и мола. Представљањем доминантног

септакорда у линијском систему указати на положај тонике, подједнако удаљене од

најнижег  и  највишег  тона.  Вежбање  изградње  доминантног  септакорда  и  његових

обртаја  је  усмено,  писмено  и  на  клавиру  са  разрешењем  у  одговарајући  тонични

трозвук. Исти поступак се користи код умањеног и полуумањеног септакорда. Остале

септакорде  такође  постављамо  у  тоналитет  и  вежбамо  бржу  и  тачнију  изградњу.

Хроматским  променама  појединих  тонова  у  дуру  (мол-дуру)  и  молу  (хармонски  и

мелодијски мол) указујемо и на промену у врсти септакорда, као и квинтакорда.

           У раду са ученицима све ознаке за темпо, динамику, артикулацију и агогику требало

би  примењивати  од  прве  научене  пеаме.  Учење  ових  ознака,  са  италијанским

називима,  без  музичког  садржаја  не  омогућава  ученицима  да  упознају  карактер

композиције.  Поступно  усвајање  ових  термина,  уз адекватан  превод,  помоћи  ће

ученицима да на одговарајући начин интерпретирају и препознају музички садржај.

7.1.5. Програм упоредног клавира

          Основни  циљ  учења  упоредног  клавира  за  ученике  соло  певања  је  њихово

оспособљавање за самостално праћење и анализирање не само облика композиције

коју  савлађују,  него  и  за  препознавање  стила  са  свим  његовим  карактеристикама.

Такође је неопходно да ученик, радећи на клавирској композицији, уме да препозна

основне хармонске токове, модулације, полифонију и друге музичке елементе, што ће

му само помоћи да лакше савлада и разуме репертоар соло певања.

          Задаци наставе упоредног клавира у двогодишњој основној музичкој школи су:

- развијање љубави и интересовања према клавиру и уметничкој музици;

- остваривање доброг контакта са инструментом;

- једноставније и брже долажење до квалитетног тона;

- препознавање регистара на клавиру;

- правилно интерпретирање нотног текста, одговарајуће тежине, у виолинском
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и бас кључу;

- усвајање основних нотних вредности и основних ритмичких мотива;

- препознавање мотива, фразе, реченице, музичке мисли;

- разликовање динамичких термина;

- разликовање елемената артикулације;

- коришћење правилног прстореда;

- препознавање основа орнаментике;

- разумевање законитости метрике;

- познавање основних темпа и ознака за агогику;

- савладавање ознака за педал;

- разликовање  врсте  основних  удара:  стакато,  легато,  портато,  тенуто,  нон

легато;

- уједначено извођење низа тонова у различитим темпима, подједнако у обe

руке;

- усвајање основе извођења интервала и акорада у низу, као и репетиције и

скокова;

- развој способности да се одреди карактер мелодије;

- усвајање основне технике полифоније;

- оспособљавање ученика да сам себе прати на клавиру док пева.

          На првим часовима ученика треба упознати са кратким историјским развојем

инструмента,  начином  функционисања  механизма  и  саставним  деловима  клавира.

Ученика  треба  правилно  поставити  за  инструмент  водећи  рачуна  о  удаљености  и

висини клавирске столице у односу на инструмент.

          Непосредан контакт почиње поставком руке на клавијатуру и извођењем првих

тонова  „портаменто”  начином  свирања,  сваком  руком  посебно.  Ученик  постепено

упознаје клавијатуру и нотно писмо.

         Развијање унутрашњег слуха код ученика је веома важан задатак и корисно је

налажење мелодија по слуху.

        Сваки  нови  задатак  потребно  је  остварити  на  високо  професионалном  нивоу,

поштујући  индивидуална  својства  сваког  ученика,  интелектуалне  потенцијале,

мотивисаност  за  самостални рад,  уз  јасно  постављене  захтеве.  Упоредо  радити  на

техничком и музичком развоју ученика и развијати његове слабије стране.
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        У раду са ученицима водити рачуна о различитим могућностима ученика у зависности

од  њиховог  талента.  Свако  дело  треба  најпре  правилно  прочитати,  објаснити,

анализирати са свих страна и поставити високе уметничке захтеве. Добро припремљен

ученик  са  већом  сигурношћу  и  личним  задовољством  излази  на  јавно  извођење.

Педагог треба да одабере програм према могућностима сваког ученика. Међусобно

поверење и поштовање личности и атмосфера сарадње на часу доприносе правилном

и успешном развијању свих потенцијала које ученик поседује.

7.1.6. Програм оркестра, хора и камерне музике

          Циљеви наставе групног музицирања, без обзира да ли се ради о оркестру, хору или

камерној музици, односе се на:

- анимирање и оспособљавање ученика за групно музицирање;

- усаглашавање индивидуалног извођења са потребама групног;

- усаглашавање  интонације  и  артикулације  свих  ученика  у  свим  видовима

групног музицирања;

- развијање перцепције слушања осталих чланова;

- развијање жеље за успехом и радом у групном музицирању.

Из  описаних  циљева,  проистекли  су  и  задаци  групног  музицирања,  који  се

односе на:

- оспособљавање за даље музицирање;

- усаглашавање индивидуалног са групним музицирањем;

- усаглашавање интонације и артикулације са осталим члановима у  групном

раду;

- развијање  интонације  и  артикулације  у  складу  са  осталим  члановима  у

групном раду и слушање других;

- оспособљавање за даљи рад и школовање у оквиру наставе

групног музицирања.

          Групно музицирање се у школи организује према могућностима извођења наставе.

Ученицима  инструменталне  наставе,  првенствено  је  потребно  омогућити  да  буду

организовани  у  рад  оркестра  и  камерне  музике.  Ученици  могу  бити  истовремено

обухваћени и радом оркестра као и учешћем у раду камерног ансамбла. У школама у

којима  постоји  хор  укључити  све  ученике  који  нису  обухваћени  радом  оркестра  и
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камерног музицирања, а према Правилнику о наставном плану и програму.

          Приликом одабира програма у групном музицирању, обратити пажњу да одговара

техничким и музичким способностима свих учесника,  нарочито када нису у  питању

ученици истих разреда и узраста. Програм треба да буде подстицајан и прихватљив да

би се код ученика развила жеља и позитивна мотивација за рад у оркестру, хору и

камерним ансамблима.

7.2. ПРОГРАМ СРЕДЊЕГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

          Детаљни програми за све разреде и предмете на сваком одсеку у СМШ предочени су

Правилником  о  НПП -  СМШ.  Како  у  овом  документу  не  би  заузимали  непотребан

простор, овде ће програми сваког стручног и општеобразовног предмета бити укратко

представљени основним циљевима и задацима.

7.2.1. Програми стручних предмета

7.2.1.1. Музички инструменти

Циљеви:

- Теоријско овладавње функцијом појединачног инструмента.

- Развој практичне употребе инструмента у оркестру, соло и камерној музици.

- Усвајање нотације кључева и траспозиције појединих инструмената.

- Усавршавање анализе партитура и појединих инструменталних деоница

Задаци:

- Проширивање знања о музичкој литератури.

- Развијање способности на препознавању инструмената по звуку и изгледу.

- Рад на анлизи партитура и инструменталних деоница.

- Развијање  способности  да  пореде  групе  инструмената  и  њихове  улоге  у

оркестру.

7.2.1.2.   Хармонија  

Циљеви:

- Развој улоге хармоније у музици.
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- Развој основних елемената хармоније.

- Упознавање строгог и слободог хармонског става.

- Упознавање ванакордских тонова.

- Развој акордских веза.

- Развој промене тоналитета.

- Развој на препознавању и анлизи различитих хармонских стилова.

Задаци:

- Развој улоге хармоније у музици.

- Развој основних елемената хармоније.

- Рзавој способности рада у слободном хармонском ставу.

- Рад на употреби ванакордских тонова.

- Рад на савладавању акордских веза.

- Рад на савладавању промене тоналитета (дијатонска, хроматска модулација,

енхармонска модулација).

- Рад на препознавању и анлизи различитих хармонских стилова.

7.2.1.3.   Контрапункт  

Циљеви:

- Сагледавање историјског развоја контрапункта.

- Оспособљавање за усавршавањем рада на вокалном контрапункту.

- Оспособљавање за усавршавањем рада на инструменталном контрапункту.

- Упознавање са барокном инструмнеталном полифонијом.

Задаци:

- Развијање способности за сгледавањем историјског развоја контрапункта.

- Развијање способности рада на вокланом контрапункту.

- Развијање способности разликовања врста имитације.

- Развијање способности рада на инструменталном контрапункту.

- Изучавање тоналног плана фуге.

- Развијање способности рада на барокној инструмнеталној полифонији.
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7.2.1.4. Историја музике са упознавањем музичке литературе

Циљеви:

- Оспособљавање  на  разликовању  различитих  музичких  карактеристика  у

односу на временску динстанцу.

- Подстицање корелације са осталим музичким преметима.

- Усавршавање способности за клaсификацију периода музичке историје.

- Развој на стваралаштву истакнутих композитора сваке епохе.

- Развој и усваршавање на познавању музичке литературе.

Задаци:

- Рад  на  разликовању  различитих  музичких  карактеристика  у  односу  на

временску динстанцу.

- Рад на подстицању корелацији са осталим музичким преметима.

- Унапређивање способности за клсификацију периода музичке историје.

- Унапређивање знања о стваралаштву истакнутих композитора сваке епохе.

- Рад на унапрешивању познавања музичке литературе.

7.2.1.5.   Музички облици  

Циљеви:

- Упознавање елемената музичких облика.

- Упознавање форми музичких облика.

- Усавршавање способности за анализом форми музичких облика.

Задаци:

- Рад на способности разликовања елемената музичких облика.

- Развијање способности самосталне анализе соло песме, ронда,  варијација,

свите, сонате, концерта.

- Рад на анлизи облика вокално - инструменталних форми.

7.2.1.6.   Етномузикологија  

Циљеви:

- Упознавање ученика са развојем етномузикологије.

- Развијање способности за правилном употребом тремина фолклор, музички

фолклор, етномузикологија.
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- Развијање   способности за   разликовање   звучних карактеристика

воклане, инстраументалне и вокално-инструмнталне традиционалне музике.

- Развијање способности за  разликовање и уочавање карактеристика српске

традиционалне  музике  као  и  карактерситике  музике  осталих  балканских

народа.

Задаци:

- Рад на упознавању ученика са развојем етномузикологије.

- Рад на развијању способности за правилном употребом тремина фолклор,

музички фолклор, етномузикологија.

- Рад  на  развијању  способности  за  разликовање  звучних  карактеристика

воклане, инстраументалне и вокално-инструмнталне традиционалне музике.

- Упознавање са публикованом и дискографском архивом.

- Рад на развијању способности за разликовање и уочавање карактеристика

српске  традиционалне  музике  као  и  карактерситике  музике  осталих

балканских народа.

- Рад на анализи записа српске традиционалне музике.

7.2.1.7.   Национална историја музике  

Циљеви:

- Оспособљавање  на  разликовању  различитих  музичких  карактеристика  у

односу на временску динстанцу.

- Подстицање на корелацији са осталим музичким преметима.

- Сагледавање стваралаштва истакнутих композитора сваке епохе.

- Усавршавање познавању музичке литературе.

Задаци:

- Рад  на  разликовању  различитих  музичких  карактеристика  у  односу  на

временску динстанцу.

- Унапређивање рада на корелацији са осталим музичким преметима.

- Унапређивање сазнања стваралаштва истакнутих композитора сваке епохе.

- Унапреање познавања музичке литературе.

7.2.1.8.   Солфеђо  
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Циљеви:

- Стицање новог и координисање и систематизација усвојеног знања са нивоа

ОМШ у функцији схавтања, перцерције и рецепције музике.

- Разумевање  садржаја  музике  и  оспособљавање  за  опажање,  извођење  и

тумачање музике.

- Континуирани развој музикалности и музичке писмености.

- Корелација и интеракција садржаја рада на настави солфеђа са садржајима

на настави инструмента, камерне музике, хора или оркестра и свим другим

видовима теоретске наставе.

Задаци:

- Рад на унапређивању способност разумевања музичког садржаја.

- Рад на интерпретацији, памћењу и записивању музичког текста.

- Рад  на  праћењу  латентне  хармонија  у  инструктивним  примерима  и

примерима из уметничке инструменталне и вокалне литературе.

- Рад на унапређивању корелацији и интеракцији са садржајем рада теоретске

наставе, као и настави инструмента, камерне музике, хора, оркестра.

7.2.1.9. Упоредни клавир
(за све осим за ученике соло певања на вокално-инструменталном одсеку)

Циљеви:

- Развој  унапређивања  извођачке  технике:  скале,  свирање  кандеци,  етиде,

техничке  вежбе,  једноставне  вежбе  за  полифонију,  сонатине,  вежбе  за

читање с листа, вежбе за четвороручно свирање.

- Развој  способности  ученика  за  повезивање  овог  предмета  са  главним

предметом који ученик изучава.

Задаци:

- Рад на усавршавања извођачке технике.

- Рад  на  савршавању  техничког  ниво  који  треба  да  је  у  функцији  потреба

примене основног, односно главног предмета који ученик изучава.

7.2.1.10. Упоредни клавир
(за ученике соло певања на вокално-инструменталном одсеку)
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Циљеви:

- Развој  унапређивања  извођачке  технике:  скале,  свирање  кандеци,  етиде,

техничке  вежбе,  једноставне  вежбе  за  полифонију,  сонатине,  вежбе  за

читање с листа, вежбе за четвороручно свирање.

- Развој  способности  ученика  за  повезивање  овог  предмета  са  главним

предметом који ученик изучава.

Задаци:

- Рад на усавршавању извођачке технике.

- Рад на усаврашавању техничког нивоа који треба да је у функцији потреба

примене основног, односно главног предмета који ученик изучава.

7.2.1.11.   Камерна музика  

Циљеви:

- Усавршавање способности за заједничким музицирањем.

- Неговање и међусобно усклађивање интонације.

- Познавање и слушање других гласова у ансамблу.

- Развијање способности комуницирања, дијалога, осећања

солидарности, ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад.

Задаци:

- Рад на унапређивању способности усаглашавању индивидуалног са групним

музицирањем.

- Рад  на  усаглашавању  интонације  и  артикулације  са  осталим  члановима  у

групном раду.

- Оспособљавање за даљи рад и школовање у    оквиру    наставе

групног музицирања.

- Рад на развијању способности комуницирања, дијалога и ефикасне сарадње

са другим члановима.

7.2.1.12.   Хор  

Циљеви:
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- Анимирање и оспособљавање ученика за групно музицирање.

- Усаглашавање индивидуалног извођења са захтевима певања у групи.

- Усавршавање  интонације  и  артикулације  свих  ученика  у  свим  видовима

групног музицирања.

- Развијање перцепције слушања осталих чланова у групи.

- Развијање жеље за радом и остварањем успеха у групи.

Задаци:

- Рад на унапређивању способности за савладавање тежих композиција хорске

литературе.

- Рад на усаглашавању индивидуалног извођење са групним музицирањем.

- Рад на оспособљавању усаглашавања интонације и артикулације са осталим

члановима хора.

- Рад на усавршавању вокалне технике.

- Рад на усавршавању правилног дисања и импостацији.

7.2.1.13.   Оркестар  

Циљеви:

- Развијање способности ученика за групно музицирање.

- Усавршавање  способности  да  се  индивидуално  извођење  подреди

потребама групног.

- Усавршавање способности за усаглашавањем интонације и артикулације свих

ученика у свим видовима групног музицирања.

- Развијати перцепцију слушања осталих чланова.

- Развијати жељу за радом у групном музицирању.

Задаци:

- Рад на оспособљавање за даље оркестарско музицирање.

- Анимирање ученика за музицирање у великим ансамблима.

- Рад на усаглашавању индивидуалног са групним музицирањем.

- Рад на  унапређивању интонације  и  артикулације  са  осталим  члановима  у
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групном раду.

7.2.1.14.   Читање с листа  

Циљеви:

- Развој ученика на савладавњу вештине брзог и течног читања нотног текста.

- Развој ученика на оспособљавању за корепетиторску праксу.

- Упознавања  ученика  са  широм  клавирском,  инструменталном  и  вокалном

литературом.

Задаци:

- Рад на оспособљавању ученика да после краће визуалне анализе успешно

прочита  задани  нотни  тект  поштујући  све  задане  параметре  (тоналитет,

темпо, динамику, артикулацију, ритам...).

- Рад на оспособљавању ученика за анализу текста и развијење способност да

унапред види нотни материјал, а по могућству и чује мелодијске и хармонске

покрете који следе.

- Развијање општег познавања музичке литературе.

- Настава предмета читање с листа обухвата и упознавање оркестарске-хорске

литературе.

7.2.1.15. Гудачко-жичани инструменти – виолина, гитара
        Виолина  

Циљеви:

- Перманентан рад на усавршавању меморије и музичког слуха.

- Развијање  инструменталне  технике  кроз  музику  као  средства  музичког

израза.

- Развијање и усавршавање вештине музичког начина размишљања.

- Развијање способности за концертну делатност као и смисао за заједничко

музицирање.

- Развијање афинитета према импровизацији,  као једном од начина развоја

музичког мишљења.

- Припремање ученика за професионалну делатност.

Задаци:
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- Проналажење и планирање педагошких поступака помоћ којих  ће се

оптимално подстицати развој индивидуалних квалитета ученика.

- Усавршавање меморије и музичког слуха.

- Упознавање ученика са стиловима свих музичких раздобља.

- Неговање културе извођачких покрета.

- Оспособљавање ученика за даље школовање и перманентно усавршавање

- Оспособљавање  за  самостално креирање интерпретације  дела  различитих

стилова.

Гитара

Циљеви:

- Перманентан рад на усавршавању меморије и музичког слуха.

- Развијање  инструменталне  технике  кроз  музику  као  средства  музичког

израза.

- Развијање и усавршавање вештине музичког начина размишљања.

- Развијање способности за концертну делатност као и смисао за заједничко

музицирање.

- Развијање афинитета према импровизацији,  као једном од начина развоја

музичког мишљења.

- Припремање ученика за професионалну делатност.

Задаци:

- Проширивање знања о музици за гитару и лауту кроз разне епохе.

- Развијање професионалног приступа изучавању и раду на музичким делима.

- Оспособљавање за самостални рад на композицији и самостално креирање

итерпретације.

- Развијање техничких способности ученика кроз рад на скалама, акордима и

специфичним техничким вежбама.

- Подстицање и развијање способности за концертну делатност.

- Проналажење и развој индивидуалних квалитета ученика.

- Упознавање са значајним делима, композиторима и извођачима користећи

доступне снимке.
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- Усмеравање ученика према професионалној делатности.

7.2.1.16.   Клавир  

Циљеви:
- Развој  активности  унутрашњег  и  спољашњег  слуха  помоћу  примера  и

задатака  прилагођених  учениковим  индивидуалним  способностима

(свирањем хармонско - мелодијских образаца по слуху и импровизовањем на

задату каденцу).

- Развој  технике  свесног  меморисања  (учењем,  само  из  нота,  без  употребе

инструмента, кратких, релативно једноставних композиција,  по извођачким

тешкоћама лако доступних ученику четвртог разреда основне школе).

- Изградња музичке фантазије и профилирање критеријума у области музичке

естетике  (повременим  дискусијама  о  уметничком  садржају  и  вредности

извођених композиција и задавањем ученику домаћих задатака везаних за

ову тематику).

- Развој  ученикове  способности  интегралног  извођења  музичког  дела

(редовним преслушавањем учениковог свирања у целини).

- Постизање ефикасности извођачког апарата, радом на техничким вежбама и

композицијама с проблематиком позиционих и ванпозиционих фигурација,

арпеђа, удвојених тонова, акорада, трилера, тремола, репетиција и скокова.

- Проширивање знања из области музичке теорије и рад на повезивању тог

знања  са  извођачком  праксом  (путем  детаљне структуралне  анализе  свих

изводјених композиција).

- Постизање вештине извођења полиритмичких тешкоћа свирањем лествица у

полиритмичким комбинацијама.

Задаци:

- Рад на развијању унутрашњег и спољашњег слуха помоћу примера и задатака

прилагођених учениковим индивидуалним способностима.

- Рад на развијању технике свесног меморисања.

- Рад на развијању музичке фантазије и профилирање критеријума у области

музичке естетике.
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- Рад  на  развијању  ученикове  способности  интегралног  извођења  музичког

дела.

- Унапређивање  извођачке  вештине  "певања"  на  клавируизучавањем

композиција  полифоне  структуре  (трогласних  и  лакших  четворогласних)  и

композиција са романтичарском кантиленом.

- Усавршавање ефикасности извођачког апарата, радом на техничким вежбама

и  композицијама  са  проблематиком  позиционих  и  ванпозиционих

фигурација, арпеђа, удвојених тонова, акорада, трилера, тремола, репетиција

и скокова.

- Проширивање знања из области музичке теорије и рад на повезивању тог

знања  са  извођачком  праксом  путем  детаљне  структуралне  анализе  свих

извођених композиција.

- Усавршавање  вештине  извођења  полиритмичких  тешкоћа  свирањем

лествица у полиритмичким комбинацијама.

- Обогаћивање учениковог такмичарског искуства (за ученике који испољавају

такмичарску амбицију и натпросечну извођачку способност).

7.2.1.17.   Хармоника  

Циљеви:

- Развој  на  усавршавању  техничких  и  музичких  елемената  као  нераздвојне

целине.

- Развој  на  примени  разних  начина  извођења  артикулација,  динамике  и

регистара у зависности од стила и карактера композиција.

- Подстицање  извођачких  способности  ученика,  развој  музичког  укуса  и

љубави према музичким остварењима разних праваца.

- Развој  јединства  музичког  и  техничког  код  ученика  кроз  упознавање

комплетне личности ученика, његових општих психофизичких особина.

Задаци: 

- Рад  на  усавршавању  техничких  и  музичких  елемената  као  нераздвојне

целине.

- Рад  на  усавршавању  примене  разних  начина  извођења  артикулација,
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динамике и регистара у зависности од стила и карактера композиција.

- Рад на подстицању извођачких способности ученика.

- Рад на  развијању музичког  укуса  и  љубави према музичким  остварењима

разних праваца.

- Усавршавање јединства музичког и техничког код ученика кроз упознавање

комплетне личности ученика, његових општих психофизичких особина.    

7.2.1.18. Дрвени дувачки инструменти

Циљеви:

- Развој технике дисања.

- Развој поставке функционалне и флексибилне амбажуре.

- Развој култивисања тонова.

- Развој технике прстију.

- Развој  ка  основним  одликама  стилских  епоха  којима  може  да  прилагоди

сопствену индивидуалност.

- Развој ученика ка солистичком, камерном и оркестарском извођењу.

Задаци:

- Рад на развијању технике дисања.

- Рад на постављању функционалне и флексибилне амбажуре.

- Рад на култивисању тона - интонација, динамика - контрола,

развој, нијансирање.

- Рад на развијању контролисане технике прстију.

- Рад на овладавању основних одлик стилских епоха којима ученик може да

прилагоди сопствену индивидуалност.

- Рад  на  развијању  радне  дисциплине  која  изискује  систематичност,

студиозност и апсолутну посвећеност.

- Рад на развоју ученика за извођење: солистичко, камерно и оркестарско.

7.2.1.19. Лимени дувачки инструменти
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Циљеви:

- Развијање и надградња основе кроз њихову примену у технички сложенијим

захтевима.

- Развијање и очување нон преса и ширење опсега.

- Развој усавршавања свирања интервала.

- Контрола тона у шеснаестинкама и секстолама.

- Контрола квалитета тона код акцента у легату и код мартелата.

- Контрола тона у ppp и fff.

- Развој на извођењу легато интервала до дуодециме.

Задаци:

- Рад на развијању технике дисања.

- Рад на култивисању тона-интонација, динамика-контрола, развој,

нијансирање.

- Рад на развијању контролисане технике прстију.

- Рад на овладавању основних одлик стилских епоха којима ученик може да

прилагоди сопствену индивидуалност.

- Рад  на  развијању  радне  дисциплине  која  изискује  систематичност,

студиозност и апсолутну посвећеност.

- Рад на развоју ученика за извођење: солистичко, камерно и оркестарско.

7.2.1.20. Соло певање

Циљеви:

- Развијање  вишегласног  (двогласног)  певања,  стилом  да  цамера,

музицирањем у камерном ансамблу (ацапелла двоглас, клавирски дуо, дует

уз пратњу клавира – компонован, камерни хор).

- Развијање камерног музицирања (практичан рад).

- Развијање хорског музицирања.

Задаци:

- Овладавање певачким апаратом и механизмом који учествује у формирању

тона.

- Овладавање техником дисања и правилним певачким ставом.
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- Овладавање гласовном импостацијом што је услов за очување здравог гласа.

- Рад  на  развијању  опсега  и  покретљивости  гласа  кроз  сложеније  техничке

вежбе.

- Употребљавање даха у динамичком нијансирању мелодије.

- Упознавање са различитим музичким стиловима и интерпретацијом.

- Рад  на  двогласним  дуетима  „а  капела“  (двогласни  солфеђо,  староградске

песме, народне, руске...), клавирским дуима (ст. мајстори, песме...) и дуетима

уз пратњу клавира.
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8. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА

8.1.  ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

          Програм инклузивног образовања и васпитања у МШ „Стеван Мокрањац“ поверен је

Тиму за инклузивно образовање.  Општи циљ инклузивног образовања и васпитања

односи  се  на  унапређивање  квалитета  живота  ученика  са  сметњама  у  развоју  и

инвалидитетом, талентоване деце као и деце из социјално маргинализованих група и

подстицање развоја све деце уз девизу „школа по мери детета''.

          Поред  општих  циљева,  указала  се  и  потреба  за  дефинисањем  одређених

специфичних  циљева.  Специфични  циљеви  инклузивног  образовања  и  васпитања

своде се на примену, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи и

обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са сметњама у

развоју и инвалидитетом, талентоване и маргинализоване деце.

          Задаци Тима за инклузивно образовање подразумевају:

- доношење плана и програма рада;

- организовање активности на основу програма;

- анализа актуелне школске ситуације;

- идентификација деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, и потреба за

додатном подршком;

- идентификација деце са изразитим способностим и израда модела додатне

подршке;

- помоћ  у  изради  и  примени ИОП планова,  праћење реализације  ИОП-а,  и

његова евалуација;

- вредновање остварености и квалитета програма рада;

- вођење евиденције, односно педагошког досијеа ученика;

- пружање  додатне  подршке  ученицима  са  сметњама  у  развоју  и

инвалидитетом;

- пружање додатне подршке родитељима ученика са  сметњама у  развоју  и

инвалидитетом;

- пружање  додатне  подршке  наставницима  –  планирање  и  реализација

стручног усавршавања наставника;

- пружање додатне подршке деци са изразитим музичким способностима.
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          Детаљнија  анализа  и  планови  који  се  односе  на  инклузивно  образовање и

васпитање,  као  и  видови  рада  Школе,  а  пре  свега  рада  Тима  за  инклузивно

образовање налазе се у Годишњем плану и извештају о раду школе за сваку школску

годину понаособ.

У  складу  са  задацима  школског  програма  инклузивног  образовања,  Тим  за

инклузивно образовање сваке школске године одржава неколико састанака (на крају

првог  тромесечја  и  полугодишта  и  по  потреби)  ради  анализа  актуелне  школске

ситуације  и  идентификације  деце  која  могу  евентуално  остварити  право  на  ИОП.

Сходно препознатим потребама, Тим  пружа помоћ у изради, примени и евалуацији

ИОП  -  а  у  складу  са  Правилником  о  ближим  упутствима  за  утврђивање  права  на

индивидуални образовни план („Службени гласник РС”,  број  76/10)  од 22.  октобра

2010. године и другим законским прописима. У складу са текућим околностима, Тим

усклађује  број  састанака,  њихову  динамику  и  садржај  у  сарадњи са  наставницима,

директором, педагогом и са родитељима.

8.1.1. Програм индивидуалног образовног плана

         Програм индивидуалног образовног плана је један од посебних планова рада

школе  који  се  реализује  према  потреби,  а  у  оквиру  рада  Тима  за  инклузивно

образовање  и  праћења  и  вредновања  образовно-васпитног  рада  и  примене  мера

индивидуализације и индивидуалног образовног плана за ученике од стране  Тима за

ИО и стручног сарадника - педагога. Стручни сарадник - педагог, у складу са својим

планираним активностима, овај програм реализује на три нивоа:

1. Рад са наставницима  

 Саветовање наставника у индивидуализацији образовно- васпитног рада на основу

уочених  потреба,  интересовања  и  способности  ученика,  процене  индивидуалних

карактеристика  ученика  (способности,  мотивације,  особина  личности)  и

остварености  образовних  постигнућа  у  школи,  у  контексту  његове  узрасне  доби,

актуелне ситуације, личне историје и породичног окружења.

 Охрабривање  наставника  за  рад  са  ученицима  којима  је  потребна  додатна

образовна подршка. 

 Координирање  тимске  израде  педагошког  профила  ученика  у  сарадњи  са

наставником и родитељима/старатељима. 
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 Учествовање  у  развијању  индивидуалних  образовних  планова  коришћењем

резултата сопствених  процена и  процена добијених из других установа.

2. Рад са ученицима  

 Учешће у тимском идентификовању ученика којима је потребна подршка у процесу

образовања и осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог приступа

у раду.

 Пружање  подршке  ученицима  за  које  се  обезбеђује  образовно-васпитни  рад  по

индивидуалном образовном плану, односно који се школују по индивидуализираној

настави и ИОП - у. 

3. Рад са родитељима  

 Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о

карактеристикама  њихове  деце  у  оквиру  индивидуалних  консултација  и  облика

групног едуковања родитеља. 

 Сарадња са родитељима,  односно старатељима на пружању подршке ученицима

који се школују по индивидуалном образовном плану. 

Рад на остваривању програма индивидуалног образовног  плана укључује и тесну

сарадњу са директором, разредним старешинама и педагошким асистентом, уколико

постоји потреба за њиховим радом.

8.2. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

          Основни циљ програма културних активности јесте обогаћивање културног живота

средине и свестрани развој ученика са оспособљавањем ученика за (а) препознавање

и  неговање  културних  вредности  и  коришћење  културних  ресурса  којим  средина

располаже, и (б) презентовање квалитетног музичког програма широј публици. 

Наша школа истиче важност културног и друштвеног живота. Настоји да своје

ученике  и  наставнике  мотивише  на  организовање  разних  облика  подизања  опште

стручне и професионалне културе младих и одраслих, као и неговање аматеризма и

слободног креативног испољавања младих у слободном времену (културно-уметничка

друштва, радионице, наступи). Културне активности којима наша школа тежи су, пре

свега, неговање и развијање ученичке способности у циљу развијања љубави према

музици, уметности уопште, неговање индивидуалности, сарадничког односа и тимског
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рада. Поштујући  и  пратећи  интересовања  наших  ученика,  а  у  складу  са  узрастом,

програми културних активности засновани су на њиховим склоностима, талентима и

амбицијама,  са  циљем  да  се  поспешује  креативност,  инвентивност,  маштовитост,

заједништво  и  колективни  дух,  ангажованост  према  друштвеној  и  социјалној

стварности, свест о сопственим вредностима и њиховој надоградњи, људске врлине и

квалитети. 

Ради афирмације и подршке културних активности ученика, у нашој школи се

планирају  различита  дешавања. Садржаји  програма  културних  активности  школе

односе  се  углавном  на  концерте  поводом  Дана  школе,  Светосавске  недеље,

Новогодишњег концерта, Божићног и Ускршњег концерта, Осмомартовског концерта,

пројекта “Мај месец музике”  и др. 

          Годишњим планом рада школе детаљније су прецизирани садржаји активности,

време реализације и носиоци активности.

8.3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ  ПОНАШАЊА

           Циљ овог програма је унапређивање квалитета живота ученика мерама превенције и

мерама  интервенције  у  ситуацијама  када  се  јавља  насиље,  злостављање  и

занемаривање.  Сходно  томе,  задаци програма своде се на подизање нивоа  свести

ученика, родитеља и свих запослених у циљу препознавања насиља, злостављања и

занемаривања. Програм је оријентисан ка унапређивању знања и вештина потребних

за  конструктивно реаговање  на насиље,  као  и  ка  унапређивању  унутрашње мреже

заштите од насиља, злостављања и занемаривања.

          Садржаји који се програмом реализују су испитивање присуства различитих

облика насиља у школи и породици, презентација резултата ученицима, родитељима

и професорима, информисање ученика, родитеља и запослених о облицима насиља,

едукација о конструктивном реаговању на насиље и његовој превенцији, одржавање

састанака  Тима  за  заштиту  ученика  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и

занемаривања,  превенције  других  облика  ризичног  понашања  и  борбе  против

трговине људима, вођење евиденције о случајевима насиља и сарадња са МУП-ом и

Центром за социјални рад.        
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У складу са међународним документом Конвенцијa о

правима  детета  и  документима  које  је  усвојила  Влада

Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи

протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања),

Министарство  просвете  Републике  Србије  је  објавило

Посебни  протокол  за  заштиту  деце  и  ученика  од  насиља,

злостављања  и  занемаривања  у  образовно-васпитним

установама,  којим  је  прецизирана  улога  свих  који  су

укључени у живот и рад школе. 

На основу овог Протокола школа је формирала Тим за

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и

занемаривања,  превенције  других  облика  ризичног

понашања и борбе против трговине људима, који је израдио

Програм, као саставни део Годишњег плана рада школе. 

Програмом  заштите  ученика  су  дефинисане

превентивне  активности,  као  и  кораци  и  процедуре  у

поступању  у  заштити  ученика  од  насиља.  Такође  је

дефинисано шта се сматра дискриминацијом, насиљем, као и

које  све  врсте  и  облике  обухвата,  који  су  други  облици

ризичног  понашања  и  превенцију  трговине  људима  у

образовним установама.

Појам и врсте насиља

Насиље  се  дефинише  као  сваки  облик  једанпут

учињеног  или  поновљеног  вербалног  или  невербалног

понашања које има за последицу стварно или потенцијално

угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика.

Форме у којима се јавља насиље су следеће:

Физичко насиље се односи на понашање које доводи

до  стварног  или  потенцијалног  телесног  повређивања

детета/ученика.  Примери  физичког  насиља  су:  ударање,

шутирање,  гурање,  шамарање,  чупање,  дављење,  бацање,
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гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом

водом, ускраћивање хране, сна и сл.

Емоционално/психолошко  насиље  односи  се  на  оно

понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања

психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика.

Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање

прикладне и подржавајуће средине за здрав емоционални и

социјални  развој  у  складу  са  потенцијалима  ученика.

Емоционално  насиље  и  злостављање  обухвата  поступке

којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање,

вређање,  уцењивање,  називање  погрдним  именима,

оговарање,  подсмевање,  исмејавање,  неприхватање,

изнуђивање,  манипулисање,  претња,  застрашивање,

ограничавање  кретања  ученика,  као  и  други  облици

непријатељског понашања

Искључивање  из  групе  и  дискриминација

представљају  социјално  насиље.  Односи  се  на  следеће

облике  понашања:  одвајање  ученика  од  других  на  основу

различитости,  довођење  у  позицију  неравноправности  и

неједнакости,  изолацију,  недружење,  игнорисање  и

неприхватање по било ком основу.

Сексуално  насиље  и  злоупотреба  деце/ученика

подразумева њихово укључивање у сексуалну активност коју

она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла

(не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која

има за циљ да задовољи потребе друге особе.

Сексуалним  насиљем  сматра  се:  сексуално

узнемиравање  -  ласцивно  коментарисање,  етикетирање,

ширење  прича;  додиривање,  упућивање  порука,

фотографисање,  телефонски  позиви  и  сл.;  навођење  или

приморавање  детета/ученика  на  учешће  у  сексуалним

активностима,  било  да  се  ради  о  контактним  (сексуални
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однос,  сексуално  додиривање  и  сл.)  или  неконтактним

активностима  (излагање  погледу,  егзибиционизам  и  сл.);

коришћење  децe/ученика  за  проституцију,  порнографију  и

друге облике сексуалне експлоатације.

Развој  савремених  комуникационих  технологија

доводи  до  појаве  насиља  коришћењем  информационих

технологија  (електронско  насиље):  поруке  послате

електронском  поштом,  СМС-ом,  ММС-ом,  путем  веб-сајта,

четовањем, укључивањем у форуме и сл.

Злоупотреба  деце/ученика  представља  све  што

појединци и институције чине или не чине, а што директно

утиче  или  индиректно  шкоди  деци/ученицима  или  им

смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у

немоћан,  неравноправан  и  зависан  положај  у  односу  на

појединце и установу.

Занемаривање  и  немарно  поступање  представљају

случајеве пропуштања установе или појединца да обезбеде

услове за правилан развој детета/ученика у свим областима,

што, у противном, може нарушити његово здравље, физички,

ментални,  духовни,  морални  и   друштвени  развој.

Занемаривање  представља  и  пропуст  родитеља,  усвојиоца

или  стараоца,  да  обезбеди  услове  за  развој  по  питању:

здравља,  образовања,  емоционалног  развоја,  исхране,

смештаја  и  безбедних  животних  услова  у  оквиру  разумно

расположивих средстава породице или пружаоца неге, што

изазива,  или  може,  са  великом  вероватноћом,  нарушити

здравље детета или физички, ментални, духовни, морални и

његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању

правилног  надзора  и  заштите  детета  од  повређивања  у

оноликој мери у којој је то изводљиво.

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у

корист  других  особа  и/или  установе.  Она  обухвата  и

83



киднаповање  и  продају  деце  у  сврху  радне  или  сексуалне

експлоатације.  Ове  активности  имају  за  последицу

нарушавање физичког или менталног здравља, образовања,

као  и  моралног,  социјалног  и  емоционалног  развоја

детета/ученика.

Основни принципи и циљеви програма

Основни  принципи  на  којима  се  заснива  Програм

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања у

Музичкој школи „Стеван Мокрањац“, а у складу са Посебним

протоколом,  су  право  на  живот  и  развој,  најбољи интерес

ученика,  недискриминација  и  учешће  самих  ученика  у

Програму. Учешће ученика обезбедиће се тако, што ће они

благовремено  и  континуирано  добијати  сва  потребна

обавештења, што ће им се пружити могућност да изразе своје

мишљење у свим фазама процеса заштите и то на начин који

одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације.  

Циљеви  програма  су  усмерени  на  превентивно

деловање  (стварање  безбедне  средине  за  живот  и  рад

ученика) и интервентно деловање (у ситуацијама кад дође до

насиља и злостављања).  

Циљеви  превентивног  деловања  су:  1.  Стварање  и

неговање  климе  прихватања,  толеранције  и  уважавања;  2.

Укључивање ученика, свих запослених, родитеља и локалне

заједнице  у  спровођење  превентивних  активности;  3.

Подизање нивоа свести свих учесника у образовном процесу

и њиховог  умећа за препознавање насиља,  злостављања и

занемаривања; 4. Информисање свих укључених у рад школе

о  процедурама  и  поступцима  за  заштиту  од  насиља  и

реаговање у ситуацијама насиља.  

Циљеви  интервентног  деловања  су:  1.  Спровођење

поступака  и  процедура  у  ситуацијама  насиља;  2.
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Успостављање  система  ефикасне  заштите  ученика  у

ситуацијама  насиља;  3.  Праћење  и  евидентирање  врста  и

учесталости насиља; 4.  Саветодавни рад са ученицима који

који  су  изложени  насиљу,  који  врше  насиље  и  који  су

посматрачи  насиља;  5.  Праћење  и  процењивање

ефикасности  програма  заштите;  6.  Отклањање  последица

насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака  .  

Ефикасна  реализација  планираних  циљева  и

активности, задатак је чланова Тима за заштиту ученика од

дискриминације,  насиља,  злостављања  и  занемаривања,

именованих од стране директора школе.   

Процедура у интервенцији

Ближе  објашњење  процедуре  интервенције  према

редоследу  поступака  приликом  појаве  насиља у  школи,  из

угла улога и одговорности:

Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се насиље

јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван школе.

Кораци у интервенцији су обавезујући.

1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се

непосредним  увидом  да  је  насиље  у  току  или  посредно,

препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог

детета или треће особе.

2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и

обавештавање о томе надлежне особе: дежурног наставника,

чланове Тима,  директора  или помоћника,  одељ.старешину,

ПП службу,  а који ће даље проценити да ли треба позвати

МУП или здравствену службу. 

3.  Смиривање  ситуације  подразумева  удаљавање

ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са

актерима.  Тај  разговор  треба  да  буде  умирујући,  без

спомињања могућих последица и застрашивања.
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4.  Прикупљање  информација  значи  разговор  са

актерима  и  другим  учесницима  у  догађају  уз  вођење

записника.  Разговор  треба  да  води неко  од  чланова  тима,

педагог  или  психолог,  одељенски  старешина.  (Напомена:  У

образовно-васпитном  систему  нема  места  за  истрагу  или

доказивање  злостављања,  о  постојању  сумње  се

обавештавају  надлежне  службе.)  Посебна  пажња  треба  да

буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити

да  се  осећа  безбедно  и  да  нема  страх  од  освете  ученика

којима ће бити изречене мере. 

5.  Након  тог  разговора  обављају  се  консултације  у

оквиру установе – са  колегом,  са Тимом за заштиту,  са ПП

службом, директором, наставником, при чему се анализирају

чињенице,  процењује  ниво  ризика  и  прави  план  заштите,

водећи  рачуна  о  принципу  поверљивости  и  најбољем

интересу  ученика.  Уколико  је  потребно,  обављају  се

консултације са службама ван установе (Центар за социјални

рад,  здравствена  служба).  На  основу  консултација  треба

донети  одлуку  о  начину реаговања и  праћења и  одредити

улоге, задатке и одговорности у самом поступању.

6.  Након  консултација  и  заузимања  става  школе  о

догађају,  предузимају  се  акције:  позивају  се  родитељи  и

информишу  о  догађају,  спроведеним  консултацијама,

закључцима и предложеним мерама (предочава се законска

регулатива,  мере  заштите  ученика,  мере  даљег  васпитног

деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар

за  социјални  рад  (рок  три  дана  од  дана  када  се  насиље

десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у

усменој  и  писаној  форми,  након  што  је  са  родитељима

обављен разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је у

најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду

укључени).
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7.  Праћење  ефеката  предузетих  мера  врши  Тим,

водећи  рачуна  о  интеграцији  свих  актера  у  заједницу  и

успостављању односа сарадње и толеранције.

Евиденција и документација

Запослени у  школи –  одељенски старешина,  стручна

служба,  директор  –  у  обавези  су  да  воде  евиденцију  о

појавама  насиља.  Документацију  о  случајевима  насиља

достављају  Тиму  за  заштиту  ученика  од  дискриминације  и

насиља, који ту  документацију чува и периодично анализира

учесталост, појавне облике и последице насилних понашања,

како би се пратило стање безбедности у школи.

          Годишњим планом рада школе детаљније су прецизирани садржаји активности,

време реализације и носиоци активности.

8.4. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

          Програмом сарадње са локалном самоуправом остварује се развијање партнерских

односа школе и локалне самоуправе. Задаци овог програма односе се пре свега на

добијање  финансијске  помоћи од  Локалне  самоуправе  за  унапређивање квалитета

музичког образовања, као и на пружање подршке од стране школе развоју културе у

локалној средини. Задаци се остварују садржајима као што су: учешће представника

Локалне самоуправе у раду Школског одбора;  континуирано неговање контаката са

надлежним кадровима из локалне самоуправе; учешће ученика школе у обележавању

и  прослављању  значајних  догађаја  и  јубилеја  у  локалној  заједници  и  укључивање

ученика школе у културно - уметничке програме за потребе локалне самоуправе.

          Годишњим планом рада школе детаљније су прецизирани садржаји активности,

време реализације и носиоци активности.

8.5. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

          Основни циљ програма сарадње са породицом је развијање и неговање партнерских

односа  са  родитељима,  односно  старатељима  ученика,  заснованог  на  принципима

међусобног уважавања и поверења. Поменути циљеви остварују се путем упознавања

родитеља са њиховим правима и обавезама,  остваривањем  позитивне интеракције
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између  родитеља  и  свих  актера  школског  живота,  међусобним  информисањем

родитеља и  професора  о  успеху  и  изостајању  ученика,  пружањем  стручне  помоћи

родитељима и укључивањем родитеља у рад Савета родитеља.

              Конкретни садржаји програма се односе на организовање родитељских састанака,

индивидуални  саветодавно  -  инструктивни  рад  са  родитељима,  организовање

стручних предавања за родитеље из различитих области од значаја за развој ученика а

у  складу  са  њиховим  развојим  и  образовно-васпитним  задацима,  циљевима  и

изазовима. 

          Годишњим планом рада школе детаљније су прецизирани садржаји активности,

време реализације и носиоци активности.

8.6. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА

 Програм  излета  и  ексурзија  се  реализује  у  зависности  од  културних

манифестација у ширем окружењу, времена и услова организације.  

 Програм  излета  и  екскурзија  начињен  је  са  циљем  да  да  подршку  моралном,

естетском,  социјалном,  сазнајном  и  физичком  развоју  ученика  и  да  утиче  на

савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја предмета

у природној и друштвеној средини.

          Програм се реализује унапред постављеним задацима: проучавање феномена у

природи  и  уочавање  узрочно  -  последичних  односа  у  конкретним  природним

условима; рзвијање еколошке свести;  упознавање знаменитости градова;  развијање

позитивног  односа  према  националним,  уметничким  и  културним  вредностима;

изграђивање  културних  и  спортских  потреба  и  навика;  развијање  позитивних

социјалних односа између ученика и између ученика и професора.

          Остваривање поменутих задатака праћено је  предлагањем плана и програма

ексурзија и излета на Ученичком парламенту и стручним већима, затим разматрањем

плана  на  Наставничком  већу  и  усвајањем  плана  на  Савету  родитеља,  потом

организовањем  родитељског  састанка  непосредно  пре  изођења  екскурзије  и  на

послетку писањем извештаја о извођењу излета/екскурзије.

8.7. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

          Два основна циља програма безбедности и здравља на раду су: 1) изграђивање

безбедног  и  здравог  радног  окружења;  и,  2)  развијање  свести  код  запослених  за
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спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.

          Програм се остварује одржавањем опреме за рад, инсталација, грејања, клима

уређаја, ватрогасних апарата и слично у исправном стању. Такође се одржава хигијена

у свим школским просторијама и школском дворишту. 

          Задаци се остварују редовним прегледима и испитивањем исправности електричне

инсталације, грејања, клима уређаја и опреме за рад.

8.8. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ НОТОТЕКЕ

          Стручни  сарадник-школски  нототекар,  односно  медијатекар,  доприноси

остваривању  и  унапређивању  образовног-васпитног  рада  у  основним  и  средњим

школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима.

Програм рада школског нототекара, односно медијатекара, обухвата задатке и послове

из  области  образовања  и  васпитања,  као  и  нототечко,  односно  медијатечко-

информацијске  послове  из  домена  културних  и  уметничких  аспеката  образовања.

Програм рада обухвата следеће области:

1. Библиотечко - информацијска делатност

- Набавка нове музичке и опште литературе и музичких дискова;

- Информисање корисника о новим књигама;

- Периодично промовисање одређених књига (на школском паноу или кроз музичке

радионице);

- Праћење и  евиденције  коришћења  литературе у школској нототеци;

- Вођење  библиотечких послова(обрада,инвентарисање,смештај,санирање..).

2. Рад са ученицима

- Упознавање ученика  са постојећом библиотечком грађом;

- Систематска обука ученика за употребу информационог нототечког апарата, у складу

са њиховим способностима и интересовањима;

- Развијање позитивног односа према упознавању музичке литературе;

- Стимулисање навике ученика да пажљиво користе и чувају нототечку грађу.

3. Сарадња са наставницима, стручним сарадницима и директором

- Сарадња са наставницима на промоцији музичке литературе;
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- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке;

- Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора;

- Сарадња са стручним активима и директором при набавци стручне грађе.

 4. Културна и јавна делатност

- Успостављање сарадње са Градском библиотеком „Бора Станковић“;

- Праћење културних и јавних дешавања.

  5. Стручно усавршавање

- Праћење издавачке делатности с циљем обезбеђивања потребне литературе;

- Учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће

и школски нототекари.

8.9. ПРОГРАМ ПРОЈЕКАТА

          Музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Врању већ 21 годину организује манифестацију

„Мај  месец  музике“.  Сваке  године  на  манифестацији  учествују  најеминентнији

уметници, извођачи класичне музике из земље и иностранства.

У склопу манифестације организује се и „Такмичење малих пијаниста'' које је

врло посећено од стране деце из музичких школа из Србије и иностранства. Својим

значајем,  „Мај  месец музике''  се сврстава се  у  сам врх културних дешавања нашег

града.

Остали пројекти планирају се у складу са актуелним околностима, конкурсима

Министарства, различитих удружења и невладиних организација. 

          Годишњим планом рада школе детаљније су прецизирани садржаји и носиоци

активности.

8.10. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Активности Разреди/године Време
реализације

Носиоци
активности

Посете позоришним

представама

Сви разреди и

године

У зависности од

позоришног

репертоара

Одељењске

старешине и

ученици

Учествовање на

такмичењима

Сви разреди и

године
Током године

Разредне

старешине,

ученици, стручна
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већа и стручни

сарадник (по

потреби)

Посете концертима и

операма

Сви разреди и

године
Током године

Разредне

старешине,

стручна већа,

ученици

8.11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА

          Програм школског спорта се организује у основним школама и осталим средњим

школама у којима ученици похађају наставу из општеобразовних предмета.  

8.12. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА (ПРОФЕСИОНАЛНА

ОРИЈЕНТАЦИЈА)

          Програм каријерног вођења и саветовања обухвата информисање, саветовање,

вођење каријере и доношење одлука о будућој професији код ученика. Основни циљ

програма је пружање помоћи ученицима у  разумевању и тумачењу информација о

свету рада и њиховој будућој каријери разјашњавањем недоумица у погледу даљег

школовања и формирањем ставова о раду у складу са саморазумевањем и увидом у

властите потенцијале, потребе и каријерне изборе.

               У оквиру програма, реализују се задаци као што су упознавање и праћење

карактеристика  личности  и  способности  ученика  значајних  за  професионално

усмеравање,  упознавање  ученика  са  светом  рада  и  занимања,  оспособљавање

ученика за планирање професионалног развоја и доношење реалних одлука о избору

занимања.  Садржаји  програма  оријентисани  су  ка  испитивању  професионалних

интересовања  ученика,  индивидуалном  и  групном  саветовању,  анализом  уписа

ученика на различите факултете након завршене средње музичке школе и сл. 

        Део овог програма реализује се у редовним школама (основним и средњим) у

којима ученици похађају  општеобразовне  предмете,  а   годишњим планом рада  су

прецизније  дефинисане  активности,  носиоци  активности  и  начин,  време  и  место

њихове реализације.
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8.13. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

          Програм социјалне заштите се састоји од пројектовања активности којима се

пружа помоћ и оснаживање ученика за самосталан и продуктиван живот и регулише

проблем  социјалне  искључености  подстицањем  социјалног  укључивања  ради

остваривања права сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и самостално и

несметано укључивање у образовно - васпитни процес. 

Програм  социјалне  заштите  школа  остварује

свакодневом  интеракцијом  са  ученицима  и  сарадњом  са

основним и средњим школама, где ученици похађају наставу

из општеобразовних предмета на којима се и обрађују теме

које  се  тичу  социјалне  заштите  ученика  у  складу  са

Годишњим  планом  рада  и  месечним  плановим  рада

наставника. Овај  програм  подразумева  укључивање

родитеља  у  читав  процес  превазилажења  социјалних  и

животних  тешкоћа  ученика  и  представља  добру  основу  за

рано  откривање  и  предупређивање  тешкоћа  са  којима  се

ученици сусрећу.

Основни  циљеви  програма  социјалне  заштите

укључују:

•  Подршку  ученицима  који  имају  проблеме  у

понашању,  породичне  проблеме  или  потичу  из  „ризичних

породица“  (хранитељске  породице,  породице  са  ниским

социоекономским  статусом,  породице  из  угрожених  и

маргинализованих мањинских културних средина).

•  Сарадњу са  Центром за  социјални рад  у  пружању

социјалне  заштите  ученика  и  остваривања  њихових  права

(дописи).

• Упућивање родитеља на начине остварења права и

извршавање родитељских обавеза.

У складу са потребама и околностима током школске

године,  школа  програм социјалне заштите спроводи према

следећим корацима:
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1.  корак:  разредне  старешине  и  стручни  сарадник

школе  откривају  и  идентификују  социјални  проблем  на

основу свакодневног рада са децом.

2.  корак:  информисање  и  остваривање  сарадње  са

родитељима  (информативни  разговори  са  родитељима  и

службени позиви).

3.  корак:  слање  дописа  Центру  за  социјални  рад  у

зависности  од  појединачног  случаја  (уколико  разговор  са

родитељима нема резултата; по потреби).

4.  корак:  пружање  помоћи  социјално  угроженим

ученицима,  праћење  њихових  промена  у  понашању  и

уклањању социјално угрожавајућих и ризичних чинилаца из

социјалне околине (зависно од проблема).

5. корак: повратна информација Центра за социјални

рад и усклађивање активности школе са њом.

8.14. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

          Програм заштите животне средине представља програм који ученицима, у складу

са  њиховим  узрасним  специфичностима  и  научно  –  техничким  достигнућима,

обезбеђује  стицање  знања  о  друштвеним,  природним,  привредним  и  техничким

појавама,  токовима  и  активностима  које  преображавају,  обогаћују  или  угрожавају

животну средину и опасностима које прете човечанству. Програм треба да обезбеди

подстицајне  услове  за  развијање  ученикове  свести  о  важности  постојања  складног

односа човека и његове средине и значају очувања и заштите природне и животне

средине. Основни задаци овог програма обухватају:

1. Упознавање  закономерности  еколошких  процеса  у  животној  средини  и

међузависности  човековог  деловања  и  природних  процеса  са  развијењем

позитивног односа према природи;

2. Схватање природе и насељене средине као јединствене и недељиве  средине

живљења  човека  као  природног  и  друштвеног  бића  и  стицање  знања  о

биолошким,  физичким,  хемијским,  историјским,  географским, производно-
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техничким  и  естетским  вредностима  и  обележјима  природе  и насељене

средине;

3. Информисање о вредностима, последицама и ризицима који носе градитељске,

техничке и технолошке радње и процеси и оспособљавање за примену таквих

знања;

4. Развијање критичке свести о штетности свих облика експлоатације природе и

упознавање мера и техника за очување животне средине.

       Део овог програма се остварује у основним и средњим школама у којима ученици

обрађују одређене теме из општеобразовних предмета. 

8.15. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички  парламент  МШ  „Стеван  Мокрањац“,  има

превасходно  задатак  да  оснажи  и  подржи  партиципацију

ученика  и  развијање  демократских  односа  у  школи,  као  и

остваривање и заштита права ученика.

Циљеви ученичког парламента су:

- подстицање демократизације односа  у школи и развијање демократске процедуре

- стварање услова за партиципацију ученика у раду школе – активно учешће ученика у

васпитно- образовним активностима школе.

- развијање критичког односа према друштвеним феноменима

- усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима

- развијање културе дијалога

- подстицање толеранције

- развијање свести о правима и одговорностима ученика

- развијање  сарадње  са  Наставничким  већем,  Школским  одбором  и  Саветом

родитеља.

Ради  остваривања  ових  циљева,  координатор

Ученичког парламента (наставник или стручни сарадник) бави

се:

- организовањем рада Парламента

- организивањем јавних трибина

- унапређивањем рада школских секција
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- сарадњом са управом школе, наставничким већем и одељенским већем

- организовањем хуманитарних акција

- раду на демократизацији и модернизацији школе

Чланови  Ученичког  парламента  бирају  се  сваке

године.

Активности Време реализације
Избори за представнике УП у основној и 

средњој школи

септембар

Прва конститутивна седница (избор 

председника, заменика председника, 

записничара и представника који ће 

учествовати у заседању проширеног 

сазива Школског одбора), упознавање са 

законским оквирима рада парламента и 

испитивање потреба ученика

септем ар

Активности везане за обележавање 

Међународног дана права детета, 

толеранције, здравља, поезије – у 

зависности од интересовања ученика

током школске године

Културно забавни живот ученика – 

осмишљавање активности

током школске године

Предлози за осавремењивање наставе током године

          Годишњим планом рада су детаљно дефинисане активности које ће се у складу са

Школским програмом реализовати током године.

8.16. ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КОМУНИКАЦИЈЕ, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА

И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА

Кроз  активности  Стручних  већа  формираних  на  нивоу  школе,  рад  Ученичког

парламента, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и

занемаривања, Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво,

кроз систематску интеграцију свих активности образовно - васпитног рада на свим
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нивоима, као и кроз наставне садржаје појединих наставних предмета, МШ „Стеван

Мокрањац“ настоји да у континуитету развија сарадничку комуникацију, узајамно

активно слушање свих учесника у образовно – васпитном раду установе и тимски

рад,  са  циљем  развијања  ефикасног  решавања  проблема  и  превенције

непожељних  облика  понашања.  У  школи  се  континуирано  води  рачуна  о

унапређивању  развоја  способности  за  решавање  проблема,  сарадничке  и

ненасилне  комуникације,  активно,  пажљиво  слушање  другог  у  комуникацији  и

тумачењу  критике.  Изражавање  својих  опажања,  осећања  и  потреба,

представљање  јасних  захтева  без  оптуживања  и  критиковања  и  пребацивања

одговорности  са  њих  на  другу  особу.  Конструктивно  одговарање  на  критику.

Познавање  невербалне  комуникације  и  њених  особености,  динамика  сукоба,

стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање сукоба. Кроз

све облике наставних и ваннаставних активности и кроз индивидуалне разговоре

наша школа подстиче прихватање личних проблема,  као кризе која  представља

шансу за развој, подиже ниво свести о препознавању стреса, његовим изворима и

утицајима,  као  и  начинима  изграђивања  контроле  и  социјалне  подршке.

Активности  и  програми  у  МШ  „Стеван  Мокрањац“ су  формирани  са  циљем

едукације  ученика  о  ризичним  понашањима  зависности  (пушење,  алкохолизам,

наркоманија),  као  и  могућностима  превентивних  активности.  Теоријске  основе

програма којима се развија комуникација, чине комуникативно-искуствене методе,

које  полазе  од  психофизичких  наклоности  ученика,  као  и  од  законитости  и

специфичности  одређеног  развојног  периода.  Програми  се  заснивају  на

принципима  развијања  самоиницијативе  и  предузетничког  духа.  Наставници

користе  постојеће  комуникативне  ситуације  и  симулирају  се  такве  ситуације  у

којима  ученик  треба  да  се  осећа  опуштено  и  да  буде  мотивисан  за  учешће  у

активностима које им нудимо.

Годишњим планом рада су детаљно дефинисане активности, начин реализације

и носиоци, које ће се у складу са Школским програмом реализовати током године.

8.17. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

          Основни циљ програма здравствене заштите је развијање одговорног односа

ученика према сопственом психичком и физичком здрављу кроз развијање здравих
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животних  стилова.  Будући да  је  реализација  програма уско  повезана са  наставним

планом и  програмом општеобразовних  предмета  који  се релизују,  овај  програм се

већим делом реализује у  осталим основним и средњим школама.  Међутим, школа

ипак  настоји   да  у  сарадњи са  Здравственим  центром  или самостално бар  једном

годишње организује активности у вези са следећим темама:

1. Болести зависности (пушење, алкохолизам и наркоманија);

2. Правилна исхрана и физичка активност.

          Програм здравствене заштите подразумева и интензивнију сарадњу стручног

сарадника  педагога  и  наставника  са  ученицима  који  манифестују  неки  од  облика

поремећаја понашања.

9. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

         Праћење остваривања Школског програма ће се остварити кроз евалуацију рада

Стручних вeћa, актива, тимова, евалуацију постигнућа ученика, реализације Развојног

плана школе и посебних програма школе.

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

          Овај Школски програм  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  на
огласној  табли  Школе, а почиње да се примењује од 01.09.2021. године односно од
школске 2021/2022. године.
         Ступањем  на  снагу  овог  Школског програма  престаје  да  важи  Школски
програм  школе  дел. бр.163 од 15.09.2017. године, као  и  одредбе  општих  аката  које
су  у  супротном  са  истим.

                                                                                                            Председник школског одбора
                                                                             м.п.

__________________________

Школски  програм  је  објављен  на  огласној  табли  школе  дана  __________________
године и ступио је на снагу дана _________________ године.

   Секретар школе,
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                                                                              м.п.
__________________
Ковачевић Слободан

11. ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ I – ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРИЛОГ II – ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ 

ШКОЛУ

11.1. ПРИЛОГ I

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА     ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

ОБАВЕЗНИ ОДСЕК

Одсек за класичну музику

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ШEСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Први циклус Други циклус

НАЗИВ
ПРЕДМЕТА

I разред II разред III разред IV разред V разред VI разред
Фонд часова

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66

Теорија музике - - - - - - - - - - 1 33
Оркестар, хор,

камерна
музика

- - - - - - 2 70 2 70 2 66

СВЕГА 4 140 4 140 4 140 6 120 6 120 7 231
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ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАЗИВ
ПРЕДМЕТА

Први циклус Други циклус
I разред II разред III разред IV разред

нед. год. нед. год. нед.        нед. год.
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 66

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66
Теорија музике - - - - - - 1 33

Оркестар, хор, камерна
музика

- - - - 2 70 2 66

СВЕГА 4 140 4 140 6 210 7 231

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Први циклус Други циклус

I разред II разред III разред IV разред
Фонд часова

нед.      год. нед. год. нед. год. нед. год.

Соло певање 2 70 2 70 2 70 66

Солфеђо 2 70 2 70 2 70 66

Теорија музике - - - - - - 33

Упоредни клавир 1 35 1 35 1 35 33

СВЕГА 5 175 5 175 5 175 198
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ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се

следећи инструменти: виолина, гитара, клавир, хармоника, флаута, кларинет, труба.

У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучава се

соло певање.

Поред  наставе  инструмента,  односно  певања,  на  Одсеку  за  класичну  музику

изучавају  се:  солфеђо,  теорија  музике,  оркестар,  хор,  камерна  музика  и  упоредни

клавир.

ИСПИТИ

У основној музичкој школи полажу се следећи испити:

– пријемни;

– годишњи;

– разредни;

– поправни;

– завршни;

– испит за ниво знања првог циклуса и

– испит за ниво знања основне музичке школе.

Пријемни  испит  полаже  се  пре  уписа  у I разред, по  правилу у  јунском  или

августовском  року.  На  пријемном  испиту  проверава  се  слух,  ритам  и  музичка

меморија. Ученици који су похађали програм припремног разреда, полажу пријемни

испит.

Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завршних разреда) из главног

предмета полажу ученици III, IV, V и VI разреда шестогодишњег – II, III и IV разреда

четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.

Годишњи  испит,  односно  завршни  испит  (за  ученике  завршних  разреда)  из

солфеђа  полажу  ученици  III  и  VI  разреда  шестогодишњег  и  II  и  IV  разреда

четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.

Завршни испит из теорије музике полажу ученици VI разреда шестогодишњег и IV

разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.

Годишњи  испит,  односно  завршни  испит  (за  ученике  завршних  разреда)  из

упоредног клавира, полажу ученици II и IV разреда Соло певања.

Ученици који на годишњем испиту  основног музичког образовања и васпитања
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добију  негативну  оцену  из  главног  предмета  понављају  разред.  Ученици  који  на

годишњем  испиту  добију  негативну  оцену  из  неког  од  осталих  предмета  полажу

поправни испит августовском року.

Ученици разреда у којима нема годишњег испита оцењују се годишњом оценом.

Ванредни ученици полажу годишњи испит из свих предмета, у свим разредима.

Ученици  који  убрзано  напредују  полажу  годишњи  испит  у  три  испитна  рока,  у

јануарском, јунском и септембарском испитном року.

Програм  годишњих  испита  који  се  полажу  из  инструмента/певања  изводи  се

напамет.

Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више

од трећине укупног броја часова,  а утврди се да нису савладали садржај наставног

програма за тај разред. Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег

није  одржано више од трећине часова  утврђених наставним  планом.  Ученици који

добију негативну оцену на разредном испиту полажу поправни испит у августовском

року, а ученици завршног разреда у јунском и августовском року.

Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се

не полаже годишњи испит и ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из

солфеђа, теорије музике и упоредног клавира.

Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из главног предмета не могу

да  полажу  поправни  испит.  Ученик  који  има  до  две  недовољне  закључене  оцене

полаже поправни испит у августовском року, а ученик завршног разреда у јунском и

августовском року.

СМОТРЕ

Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на

крају  школске  године  према  наставном  плану  и  програму  одговарајућег  одсека  и

предмета и остварују се на основу школског програма.

Смотре  и  обавезни  јавни  наступи  не  подлежу  конвенционалном,  нумеричком

начину  оцењивања.  Њихова  сврха  је  да  омогуће  јавни  увид  у  процес  учениковог

развоја  и  напретка,  као  и  да  буду  неопходан  полигон  за  ученичко  рано  стицање

извођачког искуства.

Школама се оставља могућност да у оквирима својих школских програма, пропишу
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неки  други  вид  оцењивања  (усмени  или  писмени  коментар  наставника  или  групе

наставника, чланова одговарајуће комисије).

У МШ „Стеван Мокрањац“ примењиваће се од септем ра 2021. године следећи

критеријуми описног оцењивања смотри:

1) у потпуности савладао захтеве предвиђене за смотру;

2) у већој мери савладао захтеве предвиђене за смотру;

3) у мањој мери савладао захтеве придвиђене за смотру. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

1)Настава главног предмета – инструмента, односно певања

– Током шестогодишњег (у I, II и III разреду) и четворогодишњег (у I и II разреду)

основног музичког образовања и васпитања, час траје 30 минута,  а у свим осталим

разредима 45 минута. Настава главног предмета и упоредног клавира је индивидуална

у свим разредима.

– Час упоредног клавира за соло певање  траје 45 минута.

2)Настава солфеђа и теорије музике

– Часови солфеђа и теорије музике трају по 45 минута.

3) Настава оркестра, хора и камерне музике

– Настава оркестра је обавезна за ученике IV, V и VI разреда виолине, хармонике,

флауте,  кларинета,  трубе.  Поред стандардних оркестарских састава Школа може да

формира  и  оркестре  нестандардних  састава  у  зависности  од  заступљености

инструмената по врсти и годинама учења.

– Ученици инструмента који не свирају у оркестру обавезни су да похађају наставу 

хора.

–  Настава  камерне  музике  организује  се  за  ученике  IV,  V  и  VI  разреда

шестогодишњег, као и за ученике III и IV разреда четворогодишњег основног музичког

образовања и васпитања у случају када школа није у могућности да формира велике

ансамбле – хор и оркестар и у оквиру додатне наставе.

– Часови оркестра, хора и камерне музике трају по 45 минута. За потребе јавне и

културне делатности могуће је повећати фонд часова из ових предмета.
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4) Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, 

изборни програми и активности

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА

I

РАЗРЕД

часова

II

РАЗРЕД

часова

III

РАЗРЕД

часова

IV

РАЗРЕД

часова

V

РАЗРЕД

часова

VI

РАЗРЕД

часова

Час одељењског старешине 35 35 35 35 35 33

Додатна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30

Допунска настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30

Припремна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30

*\   Ако се укаже потреба за овим облицима рада

КЛАВИРСКА САРАДЊА – КОРЕПЕТИЦИЈА

Часови корепетиције у првом циклусу за гудачке и дувачке инструменте трају 15

минута недељно по ученику.

        Часови корепетиције за гудачке и дувачке инструменте у другом циклусу трају 30

минута недељно по ученику.

Ученици  првог  циклуса  соло  певања  наставу  корепетиције  имају  30  минута

недељно по ученику, а другог циклуса 45 минута недељно по ученику.

Наставник  корепетитор  држи  ученику  наставу  у  присуству  његовог  наставника

главног предмета и самостално као припрему за јавни наступ.

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ

Културна и јавна делатност основне музичке школе најуже је повезана са њеном

образовно-васпитном улогом и чине је:

 организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата

(солисти, ансамбли, оркестри и хорови);

 организовање концерата гостујућих музичких уметника;

 активности  везане  за  организовање  учешћа  ученика  на  домаћим  и

међународним  музичким  такмичењима  (за  солисте,  камерне  ансамбле,
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оркестре и хорове); смотрама, фестивалима и сличним манифестацијама, као и

за самостално организовање оваквих манифестација;

 организовање  разних  врста  прослава,  меморијала,  размена,  гостовања  и

сличних    манифестација;

 организовање мајсторских курсева истакнутих музичких педагога и извођача;

 организовање студијских путовања;

 организовање медијских промоција разне врсте;

 успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним образовним и

културним институцијама.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА:

1. Развијање музичких способности – слуха, осећаја за ритам, музичке меморије и

музичке фантазије;

2. Упознавање  ученика  са  грађом,  акустичким  својствима  и  изражајним

могућностима одабраног инструмента/гласа;

3. Овладавање  основном  техником  свирања,  односно  вокалном  техником  на

одабраном инструменту/гласу;

4.Развијање  вештине  коришћења  различитих  елемената  музичке  изражајности

(темпа, ритма, метра, динамике, агогике, артикулације) у стилском и емоционалном

обликовању композиција;

5. Стицање искуства јавног наступања – самосталног и у ансамблу.

6. Развијање стваралачких способности, критичког мишљења мотивације за учење,

способности  за  тимски  рад,  способности  самовредновања,  самоиницијативе  и

изражавања свог мишљења;

7. Развијање  осећања  солидарности,  разумевања  и  конструктивне  сарадње  са

другима и неговање другарства и пријатељства;

8. Развијање личног и националног идентитета кроз очување музичке традиције и

културе  српског  народа  и  националних  мањина,  развијање  интеркултуралности,

поштовање и очување националне и светске културне баштине;

9. Оспособљавање за самостално учење и вежбање.

10. Усвајање правила понашања при слушању и извођењу музике.
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ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА

Структура програма свих наставних предмета је конципирана на исти начин. На

почетку се налази  циљ наставе  и  учења предмета  за ниво основног  образовања и

васпитања. 

У  табели која  следи, у  првој  колони,  дефинисани су  предметни исходи за  крај

разреда, у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе предметни

садржаји. Иза табеле налазе се препоруке за остваривања наставе и учења конкретног

предмета  под  насловом  Упутство за  дидактичко-методичко  остваривање

програма.

На  путу  остваривања  циља  и  исхода  кључна  је  улога  наставника  који  добија

значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и

активности  ученика.  Оријентација  на  процес  учења  и  исходе  брига  је  не  само  о

резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у

смислене целине,  како се  развија  мрежа појмова и  повезује  знање са  практичном

применом.

        Наставни програми су наставницима полазна основа и педагошко полазиште за

развијање  образовно-васпитне  праксе:  за  планирање  годишњих  и  оперативних

планова, непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања

планова, остваривања и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања и

разговор са колегама.

Препоруке за планирање образовно-васпитне праксе и праћење напредовања и

оцењивање постигнућа ученика

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и

детаљно  унапред  предвидети.  Она  се  одвија  кроз  динамичну  спрегу  међусобних

односа  и  различитих  активности  у  социјалном и  физичком  окружењу.  Зато,  уместо

израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датог програма планира и

остварује настава и учење које одговара конкретним потребама ученика.

Праћење  напредовања  и  оцењивање  постигнућа  ученика  је  формативно  и

сумативно и реализује се у складу са  Правилником оцењивању ученика у основном

образовању и васпитању. Потребно је  да  наставник континуирано и на примерен

начин  указује  ученику  на  квалитет  његовог  постигнућа  тако  што  ће  повратна  ин-
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формација  бити прилагођена,  довољно јасна и информативна како би имала улогу

подстицајне  повратне  информације.  Свака  активност  је  добра  прилика  за  процену

напредовања  и  давање  повратне  информације,  а  ученике  треба  оспособљавати  и

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и

напредак других ученика.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

Назив предмета СОЛФЕЂО  –  ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

Циљ Циљ учења предмета Солфеђо у припремном разреду је

да код ученика развије љубав према музици, слободу и

способност да се изразе кроз музику, чиме се  ствара

квалитетна основа за даљи наставак бављења музиком.

Разред Припремни

Годишњи фонд  часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– изводи покрете док слуша дечије и 
народне песме и примере из 
литературе;
– изрази доживљај музике коју слуша 

цртањем;
– препозна елементе музичке 
писмености кроз једноставне 
примере за слушање;
– препозна различите инструменте и 
извођачке саставе, и разли- ку између 
вокалне и инструменталне музике;
– наведе композиторе чију је музику 
имао прилике да слуша и заволи;
– изведе бројалице, пева песме по 
слуху и песме различитих жанрова;
– пева по слуху песмице моделе;
– опише својим речима доживљај музике 

у дуру и молу;
– опише својим речима доживљај 
музике различитог жанра и карактера;
– пише ноте различитог трајања и кључеве

уз помоћ наставника;
– препозна и изводи песмице 
различитом динамиком (јако и тихо);

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање музике уз покрет. Слушање 
музике уз цртање.
Елементи музичке писмености 
(препознавање кроз слушање). 
Музички Орфофв инструменти, хор, 
оркестар и ансамбли.
Вокална и инструментална музика.
Дела различитих музичких жанрова 
примерени узрасту.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

МЕЛОДИКА,
РИТАМ

И МУЗИЧКА
ПИСМЕНОСТ

Певање дечијих и народних песмица
примереног садржаја и карактера, 
различитог тонског рода и песмица 
модела.
Препознавање дурског и 
молског тонског рода. 
Развој музикалности.
Музичка графомоторика: писање 
нотних вредности у линијском 
систему, писање виолинског и бас 
кључа.
Основне ознаке за динамику (forte, 
piano).
Основне ознаке за темпо (спор и 
брз).
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– препозна и изводи песмице различитог 
темпа (споро и брзо);

– изводи ритам уз покрет;
– уочи разлику између дводела и тродела;
– прати своје певање уз помоћ ритмичког 

инструмента;
– пева и препозна задате тонове и мотиве 

неутралним слогом;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених песмица;
– смишља мелодију на текст бројалице 

или дечије песмице;
– прави музичке инструменте од 

различитих материјала;
– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга-другарице.

Препознавање нотних трајања у 
примеру. Покрет у функцији ритма.
Извођење ритмичке пратње-Орфов 
инструментаријум (бубњићи, звечке,
...) и ручно израђени инструменти.
Опажање и интонирање тонова и 
мотива неутралним слогом. 
Записивање нотних трајања: 
четвртине и осмине.
Транспоновање песмица по слуху.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Mелодијске и ритмичке 
импровизације.
Импровизација мелодије на текст 
бројалице или дечије песмице. 
Ритмичка пратња дечијим музичким 
инструментима: звечке, фрулице, 
даире,...

МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слушање и уважавање извођача.

Јавни наступи:
Јавни час – извођење научених песмица

Кључни појмови садржаја: слушање, покрет, игра, импровизација, мелодија, ритам, музички бонтон.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих o лaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa o лaст или тема нe мoжe

се изучaвaти изоловано у односу на друге и не тре а да уде сама се и циљ.

Учење музике утиче на развој детета које воли музику и има трајну потре у за

ављењем музиком. Значајно је и за очување и преношење културног наслеђа, као и

за развој креативности, музичког укуса и критичког мишљења.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу и стицању знања и вештина.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика.

Садржаји наставе припремног разреда су усмерени ка развоју интересовања и

љу ави према музици. Код ученика тре а развијати дух заједништва кроз заједничко

извођење  и  комуникацијске  вештине,  у  циљу  преношења  и  размене  искустава  и

знања.  У  оквиру  свих  музичких  активности  потре но  је  о ез едити  пријатну

атмосферу,  и  код  ученика  потенцирати  осећање  сигурност  и  подршке.  Најважнији
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покретач наставе тре а да уде принцип мотивације и инклузивности у подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.

Музика у функцији з равља

Рана  музичка  едукација  стимулише  напреднији  рад  мождане  функције  и

унапређује  когнитивне  спосо ности  детета.  Музика  има  задатак  да  подстиче  и

унапређује  различите  видове  музичког  развоја  детета:  опажајног,  појмовног,

психомоторног и вокалног.

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  прилику  за  људску  креативност  и

самоизражавање.  Позитиван  ефекат  музике  у  смислу  опуштања,  подизања  пажње,

развијања  меморије,  емоционалних  и  физичких  реакција/одговора,  когнитивне

стимулације је од непроцењивог значаја.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  о ухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  ода ир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.  С

о зиром  на  дужину  трајања  часа  (45  минута  за  групу),  рад  тре а  ефикасно

организовати.

Код најмлађих ученика није лако дуже задржати пажњу, па је разноврстан и

маштовит час нај ољи начин за постизање резултата. Дакле, потре но је да припрема

за час о ухвати разноврсне о ласти – теме и садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Настава у припремном разреду се састоји из неколико о ласти-тема: слушање

музике, мелодика, опажање – интонирање, музичко стваралаштво, ритам и музички

онтон. Наведене о ласти су међусо но повезане и иако се посе но савладавају, оне

чине нераскидиву свео ухватну целину.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

Активним слушањем музике ученици опажају елементе и о лике уметничког

дела, разликују инструменте и извођачке саставе. Сусрет с уметничким делом на тај

начин  уди  јединствен  доживљај  који  проширује  емотивну  спознају.  Упознајући

музику различитих врста, стилова и жанрова, ученик развија слушне вештине потре не
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за разумевање музичке уметности и уметности уопште.

Слушањем ученик препознаје музички о лик – сличност и различитост делова у

композицији.  Оно  знатно  утиче  на  емоционални,  интелектуални  и  естетски  развој

ученика.  Цртањем  и  покретом  током  слушања  музике,  ученици  преносе  мисли  и

осећања развијајући  креативне осо ине и  музичке  спосо ности.  Слушањем  музике

подстиче  се  развој  музичког  укуса  и  потре е  за  музиком  и  на  тај  начин  негује  се

квалитетна музичка пу лика.

МЕЛОДИКА

Изражајно и разговетно певање води ка развоју музикалности и ширењу опсега

гласа, као и раду на чистој интонацији. Певају се музички модели, песме са текстом,

мелодије  различитих  жанрова,  српске  народне  песме,  као  и  песме  различитих

националности.

Посе ну  пажњу  потре но  је  о ратити  на  развој  музикалности.  Примери  се

о рађују по слуху, наравно, уз помоћ наставника, и инструменталну пратњу.

У  припремном  разреду  ученици  на  задатим  мотивима  препознају  смер  кретања

мелодије (навише–наниже), скокове или поступан покрет, динамичке контрасте (тихо–

јако), темпо ( рзо–споро), метричке разлике (дводелни и троделни метар).

Осим  опажањем,  ове  елементе  ученици  савладавају  и  интонирањем

развијајући при том и музичку меморију.

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Музичким  стваралаштвом,  ученици  се  у  припремној  настави  могу  авити

мењањем  мелодијских мотива,  као и прео ликовањем мелодије и  ритма познатих

песама  као  и  креирањем  ројалица  на  задати  текст.  Тиме  се  стварају  нове,

једноставне, јединствене креативне мелодијско ритмичке целине.

Осим  тога,  ученици  могу  импровизовати  и  на  различитим  мелодијским

инструментима  или  на  удараљкама  (Орфов  инструментариј  или  ручно  израђени

инструменти).

Активности  музичког  стваралаштва  могу  се  спроводити  индивидуално  или

групно.  Музичким  стваралаштвом  се  подстиче  сло ода  изражавања  и  о ликовања

идеја и осећања, развија креативност и инвентивност ученика, али и наставника.

Ди ак ичко-музичка и ра

Музичке игре су идеално средство спонтаног усвајања знања и вештина. Игра је
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детету најдража активност. Оно кроз њу осећа задовољство и стиче прва сазнања. Кроз

игру се подстиче али и развија природна радозналост детета, развијају се спосо ности

запажања  и  изражавања-памћење,  говор,  мишљење.  Ј.  А.  Коменскy  наглашава

важност игре у предшколском одгоју те истиче да ће и школа деци ити привлачнија

ако се уде учило кроз игру.

Развој савремених ехноло ија

Информационо комуникационе технологије имају за циљ да презентују, подуче,

оспосо е, заинтересују и мотивишу ученике и наставнике (коришћењем асоцијативних

слика, квизова, видео клипова, укрштених речи,...).

РИТАМ

Ритам  се  развија  кроз  покрет  и  певање.  На  тај  начин  се  подстиче  активна

настава која доприности већој мотивацији и ољим резултатима.

Ученик  изражава  свој  доживљај  музике,  прати  покретом  песме  и  композиције:

пљескањем, лупкањем, пуцкетањем прстима, корачањем,... те при том опажа и усваја

елементе ритма.

МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ

Савладавањем  основних  музичких  елемената  писањем,  цртањем  и  ојењем

код ученика се подстиче развој музичке графомо- торике (писање нота на линијама и у

празнинама, писање виолинског и ас кључа,...)

МУЗИЧКИ БОНТОН

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  пу лици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно о ликују кроз правила понашања (музички

онтон)  при  слушању  и  извођењу  музике.  Ученике  тре а  подстицати  да  пажљиво

слушају и  коментаришу извођење друга-другарице, као и музичког дела, али и да се

адекватно понашају на концертима и јавним наступима.

Поред културе понашања, ученике тре а упутити и на културу одевања, како на сцени,

тако и у пу лици.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У припремном разреду ученици се не оцењују, али је наставник у о авези да

води педагошку документацију и запажања о ученицима.

Посе ан изазов и уживање за ученике представља јавни наступ при чему се

приказује пређени програм.
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ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ

ШЕСТОГОДИШЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

(виолина)

Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ Циљ учења предмета Виолина је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Први

Годишњи фонд часова        70 часова
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ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– опише својим речима 
карактеристике виолине и начин 
доби- јања тона;
– правилно стоји и држи инструмент и 

гудало;
– изводи пицикато и основне потезе 

гудалом;
– самостално поставља прсте 
леве руке на хватник у првој 
позицији на свим жицама;
– изражајно пева а потом самостално
или уз пратњу наставника свира 
кратке и лаке песмице по слуху;
– интонативно и ритмички правилно 
контролише и чита нотни текст;
– примени основне елементе 
нотне писмености у свирању 
нотног текста у виолинском 
кључу;
– примени што богатију музичку 
фантазију коју је развио путем приче 
и игре са наставником у свирању;
– користи различита музичка 
изражајна средства у зависности од 
карактера музичког примера уз 
помоћ наставника;
– свира кратке композиције напамет, 

соло и уз пратњу клавира;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– испољи самопоуздање у току јавног 

наступа;
– активно слуша часове и јавне 

наступе других ђака
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Карактеристике 
инструмента. 
Начин добијања 
тона.
Поставка леве и десне руке.

Техника десне руке:
– квалитет звука на празним жицама;
– држање и вођење гудала по једној жици;
– прелазак са жице на жицу;
– основне динамичке различитости по једној 

жици;
– расподела гудала.
Основни потези: деташе, легато, маркато
(2 и 4 нота на једно гудало).

Техника леве руке:
– поставка прве позиције;
– разлика степена и полустепена;
– прва позиција, распореди прстију 

(полустепен 2-3 и 1-2 прст);
– поставка прстију и упоређивање 
полустепена у односу на суседне жице.
Једноставне вежбе за развој 
моторике прстију леве руке. Музички 
бонтон.

Скале и трозвуци
Дурске и молске скале са трозвуком у једној 
октави.

ЛИТЕРАТУРА
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (I свеска А)
– К. Тахтаџиев: Виолина 1
– Фортунатов: Млади виолиниста (I свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. 
Фортунатов: Хресто- матија I–II разред
– Б. Ферара: Школа за виолину
– Ј. Јорданова: Буквар за мале виолинисте
– З. Мемедовић: Учим да свирам виолину
– Д. Марковић: Почетна школа за виолину,

I свескa

Обавезни минимум програма
– три дурске, односно молске скале са трозвуцима;
– двадесет вежбица, етида;
– десет малих комада песмица

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године.

Програм смотри
– Једна једнооктавна скала са трозвуцима (квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд);
– Једна етида или комад
– Један комад или први став кончертина



Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, певање, пицикато, свирање, музички 
бонтон.

Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ Циљ учења предмета Виолина је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање и  мотивиса- ње ученика за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Други

Годишњи фонд часова     70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– изражајно пева и свира песмице на 
виолини;

– интонативно и ритмички правилно 
контролише и чита нотни текст;
– примени основне елементе нотне 
писмености у свирању задатог 
нотног текста у виолинском кључу;
– примени ознаке за динамику и темпо;
– пренесе музичку фантазију коју је 
развио у раду са наставни ком кроз 
свирање;
– самостално свира композиције 
напамет, соло и уз пратњу клавира;
– учествује на јавним наступима у школи 

и ван ње;
– покаже самопоуздање у току јавног 

наступа;
– активно слуша часове и јавне наступе 

других ђака;
– уз помоћ одраслих, користи предности 

дигитализације;
поштује договорена правила понашања 
при слушању и изво- ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Усавршавање технике 
свирања на виолини. 
Темпо (andante, 
moderato, allegro, 
presto...).
Динамика (piano, mezzo piano, 
mezzoforte, forte, diminuendo, 
crescendo...).

Техника десне руке:
– квалитет звука кроз динамичке 

промене;
– динамичко нијансирање;

– јасна расподела гудала уз различите 
ритмичке јединице;

– место и количина гудала у односу 
на врсту потеза, динамику и 
темпо...;
– повезивање свих жица кроз потезе 

легата.
Потези: деташе, легато (4 и 8 нота 
на једно гудало), стакато, маркато 
и мартеле.
Техника леве руке:
– прва позиција, сви распореди прстију;
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– поставка првог прста уз пражић;
– лака хроматика у првој позицији;
– глисанда до III позиције на свим 

жицама;
– поставка прстију у односу на 
суседне жице кроз легато потез 
(припрема за једноставне акорде).
Вежбе за развој 
моторике прстију леве 
руке. Музички бонтон.

Скале и трозвуци
Дурске и молске скале са дурским 
или молским трозвуком кроз једну 
или две октаве у првој позицији.

ЛИТЕРАТУРА
– Грегоријан: Скале
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике

(I свеска)
– „Изабране етиде” различитих 
аутора I–III разреда (издање 
Москва, „Музика”)
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (I 

свеска А)
– К. Тахтаџиев: Виолина 2
– Фортунатов: Млади виолиниста (I 

свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К.

Фортунатов:
– Хрестоматија I–II разред и II–III 
разред
– Б. Ферара: Школа за виолину
– Ј. Јорданова: Буквар за мале 

виолинисте
– Д. Марковић: Почетна школа за 

виолину, I и II свеска

Обавезни минимум програма
– четири дурске, односно молске једнооктавне или двооктавне скале са трозвуцима
– шест етида са различитом проблематиком
– четири комада различитог карактера

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године.

Програм смотри
– Једна једнооктавна или двооктавна скала са трозвуцима;
– Једна етида
– Два комада различитог карактера или варијације или први став концерта (кончертина)

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, певање, пицикато, свирање, музички
бонтон.
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Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ Циљ наставе и учења Виолине је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање и  мотивиса- ње ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Трећи

Годишњи фонд часова       70 часова
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ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– свесно меморише нотни текст;
– контролише интонацију и квалитет 
тона при промени позици- ја са и без 
глисанда;
– прати интонацију и коригује се;
– примењује ознаке темпа, карактера, 

динамике и агогике;
– користи вибрато на дужим нотама;
– изводи правилно техничке 
вежбе за промену позиције и 
покретљивост уз помоћ 
наставника;
– самостално и свакодневно вежба;
– активно слуша часове и јавне наступе

других ђака
– уз помоћ одраслих, користи 

предности дигитализације;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– прати музичку фразу у току јавног 

наступа;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Музичка меморија – неговање и развијање. 
Самостално вежбање – планирање и 
процедуре.
Држање инструмента и гудала (контрола)
Квалитет тона – уједначеност у различитим 
позицијама и у комбинацији са техничким 
захтевима.
Слушање и интонација.
Усавршавање технике свирања на виолини.
Темпо (ларго, виваће, сфорцандо, глисандо, 
ритенуто, аћелерандо...).

Техника десне руке:
– вођење гудала на две жице истовремено, 

деташе;
– увод у акорде наниже на три жице;
– место и количина гудала у односу на врсту 
потеза, динамику и темпо...
Потези: деташе, легато (3, 4, 6, 8 нота на 
једно гудало), стакато, маркато, мартеле, 
спикато.

Техника леве руке:
– коришћење бар две различите позиције без 

прелаза;
– почетне вежбе вибрата;
– хроматика;
– природни флажолети;
– једноставни двозвуци са коришћењем 
једног прста и празних  жица;
– једноставни акорди на три жице; Музички 
бонтон.

Скале и трозвуци
Дурске и молске скале са трозвуцима (дурски
или молски квинтакорд и квартсекстакорд) у 
једној позицији, кроз једну или две октаве.

ЛИТЕРАТУРА
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I 

свеска)
– Грегоријан: Скале
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста

(I свеска Б)
– К. Тахтаџиев: Виолина 2
– Фортунатов: Млади виолиниста (I свеска) 

М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. 
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Фортунатов:
– Хрестоматија II –III разред
– Б. Ферара: Школа за виолину
– Т. Балашова – М. Кесељман: Изабране 

етиде (I свеска)
– Изабране етиде различитих аутора I–
III разреда (издање Москва, „Музика”)
– З. Багиров: Романса
– Д. Кабалевски: Кловнови
– Варијације (Н. Бакланова, Комаровски, 
Хендл)
– А. Комаровски: Кончертино Ге-дур (I став)
– О. Ридинг: Кончертина ха-мол, Ге-дур (I 

став)
– П. Николић: Кончертино Гедур (I став)

Обавезни минимум програма
– четири скале кроз две октаве и разлагања;
– шест етида са различитом проблематиком;
четири комада различитог карактера.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године.

Испитни програм
– Једна двооктавна дурска или молска скала са трозвуцима (квинтакорд и кватсекстакорд) са или без 

промене позиције;
– Једна етида
Два комада различитог карактера; или варијације; или први став концерта (кончертина)

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, певање, пицикато, свирање, музички 
бонтон.

Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ Циљ учења предмета Виолина је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова        70  часова
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ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– самостално чита сложенији музички 
материјал;

– брже меморише дужи нотни текст;
– користи метроном приликом 

вежбања;
– штимује се уз мању помоћ наставника;
– примењује вибрато у свирању;
– контролише интонацију и квалитет 
тона при промени позици- ја и коригује
се;
– учествује на јавним наступима у школи

и ван ње;
– пренесе на публику сопствени 
емоционални доживљај кроз 
интерпретацију музичког дела 
(изражајно свира);
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност и емоционални 
утицај;
– активно слуша часове и јавне 
наступе других ђака у школи и ван ње;
– у заједничком свирању примени 

принцип узајамног слушања;
– примени различите начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом самосталног 
вежбања и свирања;
– самостално или уз помоћ 
одраслих, користи предности 
дигитализације;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Читање с листа.
Метричко и ритмичко свирање уз 
метроном.
Слушање и интонација Развијање 
музичке фантазије кроз одго- варајућу 
литературу.
Музичка меморија – неговање и 
развијање.
Заједничко свирање (наставник–
ученик, ученик– ученик). Развој 
извођачког апарата.

Техника десне руке:
– уједначеност звука кроз различите 

потезе;
– свирање истовремено на две жице 

деташе и легато;
– свирање  акорада  на  три  и  четири
жице  (навише  и  наниже). Потези:
деташе, легато (3, 4, 6, 8, 9, 16 нота
на једно гудало), стакато, мартеле,
спикато.

Техника леве руке:
– коришћење прве, друге треће и четврте

позиције са прелазима;
– вибрато;
– хроматске скале у првој позицији;
– разложене терце;
– природни и вештачки флажолети;
– једноставни двозвуци у првој позицији 

(сексте, терце, кварте);
– једноставни акорди на три и четири 

жице у првој позицији.

Скале и трозвуци
Дурске и молске скале (4, 8, 16 на 
једно гудало) са различитим 
потезима, кроз две октаве са 
прелазима;
Дурски и молски трозвуци 
(квинтакорд, секстакорд и квартсек- 
стакорд - деташе и три легато) кроз две
октаве са прелазима;
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ЛИТЕРАТУРА
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I

свеска)
– Скале по избору наставника
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (II 

свеска)
– К. Тахтаџиев: Виолина 3
– Фортунатов: Млади виолиниста (II 

свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. 

Фортунатов:
– Хрестоматија III–IV разред
– Т. Балашова – М. Кесељман: Изабране 
етиде (II свеска)
– Изабране етиде различити аутори (II 
свеска), издање Москва,
„Музика“
– Ј. Коњус: Мале етиде дуплих нота
– Волфарт: 60 етида, оп. 45 Кајзер: 36 

етида, оп. 20 (I свеска)
– Е. Џенкинсон: Игра
– А. Јаншинов: Преслица
– Ђ. Б. Перголези: Арија
– П. И. Чајковски: Стара песма
– Бакланова: Сонатина Бедур
– З. Фибих: Сонатина
– А. Јаншинов: Кончертино оп. 35
– Кихлер: Кончертино у стилу 
Вивалдија, Дедур (I или II и III став)
– А. Вивалди: Концерт Ге-дур (I став)
– Ф. Зајц: Концерт бр. 1, 2 (I став)

Обавезни минимум програма
– четири скале кроз две октаве и разлагања;
– осам етида са различитом проблематиком;
– четири комада (или тема са варијацијама) различитог карактера.
први или други и трећи став концерта (или кончертина) један или два става сонате

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године.

Испитни програм
– Једна двооктавна дурска или молска скала са прелазима са дурским или молским трозвуци 

(квинтакорд, секстакорд, квартсекстакорд) са прелазима;
– Једна етида
– Један комад; или једна етида различитог карактера од предходне
Први или други и трећи став концерта (кончертина); или тема с варијацијама; или један или више 
ставова сонате.

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, певање, пицикато, свирање, музички
бонтон.
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Назив предмета                   ВИОЛИНА

Циљ Циљ учења предмета Виолина је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици

кроз индивидуално музичко искуство којим се подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање и мотивиса- ње ученика за самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Пети

Годишњи фонд часова      70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– самостално штимује свој 
инструмент;

– самостално вежба и поступа по 
процедури која се примењује у 
стицању технике леве и десне руке;
– контролише интонацију ритам и 
квалитет тона при промени 
позиција и коригује се;
– истражује начине добијања чистог 
тона и поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике;
– користи знања из области теорије 
музике и историје приликом 
интерпретације музичког дела;
– пренесе на публику сопствени 
емоционални доживљај кроз 
интерпретацију музичког дела 
(изражајно свира);
– испољи креативност у остварењу 
музичке фантазије и естетике;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност и емоционални 
утицај;
– свирањем у ансамблу примени 

принцип узајамног слушања;
– самостално или уз помоћ 
одраслих, користи предности 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Читање с листа.
Метричко и ритмичко свирање.
Квалитет тона – уједначеност у 
различитим позицијама и у 
комбинацији са техничким 
захтевима.
Слушање, интонација и 
штимовање инструмента. 
Музичка меморија – 
неговање и развијање.
Камерно музицирање (наставник–
ученик, ученик– ученик). Развој 
извођачког апарата и музичке 
фантазије кроз рад над одго- 
варајућом литературом и 
композицијама сложенијих техничких 
захтева.
Музичка меморија – 
неговање и развијање. 
Музички бонтон.

Техника десне руке:
– владање комплетним звуком на 

инструменту;
– свирање двозвука са једноставним 
прелазима како деташе тако и легато, 
стакато..;
– свирање акорада на три и четири 
жице (навише и наниже) у 
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дигитализације;
– користи првих пет позиција;
– користи хармонски слух;
– влада једноставнијом 
двозвучном и акордском 
техником у програму;
– свира задате композиције напамет, 

соло и уз пратњу клавира;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– активно слуша часове и јавне 
наступе других ђака у школи и ван 
ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

различитим позицијама.
Потези:
деташе, легато (3, 6, 9, 12, 4, 8,16,24 
нота на једно гудало), стака- то, 
мартеле, спикато, сотије

Техника леве руке:
– коришћење првих пет позиција са 

прелазима;
– вибрато;
– хроматске скале на све четири жице 

кроз позиције;
– разложене терце;
– коришћење природних и вештачких 

флажолета;
– једноставни двозвуци у различитим 
позицијама (сексте, терце, октаве, 
кварте);
– једноставни акорди на три 
ичетири жице у различитим 
позицијама.

Скале и трозвуци:
Дурске и молске скале (4, 8, 16, 24 на 
једно гудало) са различи- тим 
потезима, кроз две и три октаве са 
прелазима;
Дурски и молски трозвуци 
(квинтакорд, секстакорд и квартсек- 
стакорд – деташе, три и шест легато) 
кроз две и три октаве са прелазима;
Компликованије вежбе за развој 
моторике прстију леве руке у односу 
на предходни разред

ЛИТЕРАТУРА
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике 

(I свеска)
– Скале по избору наставника
– А. С. Шаљман: Бићу виолиниста (II 

свеска)
– К. Тахтаџиев: Виолина 4
– Фортунатов: Млади виолиниста (II 

свеска)
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. 

Фортунатов:
Хрестоматија IV–V разред и V–VI 
разред
– Т. Балашова – М. Кесељман: Изабране 
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етиде (II свеска)
– Изабране етиде различити аутори (II 

свеска), издање Москва,
„Музика“
– Ј. Коњус: Мале етиде дуплих нота
– Волфарт: 60 етида, оп. 45
– Кајзер: 36 етида, оп. 20 (II свеска)
– Мазас: Етиде оп. 36, I свеска
– Донт: Етиде оп. 37 – избор
– Н. Рубинштајн: Преслица
– Ђ. Б. Перголези: Сицилијана
– А. Вивалди: Концерт а-мол (I став)
– А. Комаровски: Концерт бр. 2
- Ш. Берио: Концерт а-мол

Обавезни минимум програма
– две двооктавне дурске и молске скале са разлагањима са променом позиција
– осам етида различите проблематике;
– два комада различитог карактера; или варијације;
Први или други и трећи став концерта и један или два става сонате;

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године.

Испитни програм
1. Једна двооктавна дурска или молска скала са прелазима са дурским или молским трозвуци 

(квинтакорд, секстакорд, квартсекстакорд) са прелазима;
2. Једна етида
3. Један комад; или једна етида различитог карактера од предходне
Први или други и трећи став концерта;

Кључни појмови садржаја: виолина, тон, интонација, слушање музике, певање, пицикато, свирање,
музички бонтон.

Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ Циљ учења предмета Виолина је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Шести

Годишњи фонд часова        66 часова
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ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– самостално штимује свој 
инструмент;

– самостално вежба и поступа по 
процедури која се примењује у 
стицању технике леве и десне руке;
– контролише интонацију ритам и 
квалитет тона при промени 
позиција и коригује се;
– користи метроном приликом 

вежбања;
– истражује начине добијања чистог 

тона;
– користи знања из области теорије 
музике и историје приликом 
интерпретације музичког дела;
– пренесе на публику сопствени 
емоционални доживљај кроз 
интерпретацију музичког дела 
(изражајно свира);
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност и емоционални 
утицај;
– свирањем у ансамблу примени 

принцип узајамног слушања;
– самостално чита нотни текст и 
примењује различите начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом свирања;
– користи првих седам позиција;
– користи хармонски слух;
– влада двозвучном и акордском 

техником у програму;
– свира задате композиције напамет, 

соло и уз пратњу клавира;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– активно слуша часове других ђака 
и примењује на себи иску ства 
стечена на тај начин;
– самоиницијативно посећује 
концерте и друге музичке мани- 
фестације;
– самостално или уз помоћ 
одраслих, користи предности 
дигитализације;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Читање с листа.
Метричко и ритмичко свирање уз 
метроном.
Слушање и интонација Развијање 
музичке фантазије кроз одго- варајућу 
литературу.
Музичка меморија – неговање и 
развијање.
Камерно музицирање (наставник–
ученик, ученик– ученик). Развој 
извођачког апарата
Техника десне руке:
– владање комплетним звуком на 

инструменту;
– свирање разложених двозвука у скали, 

деташе и легато;
– свирање акорада на три и четири 
жице (навише и наниже) у различитим
позицијама.
Потези:
деташе, легато (3, 6, 9, 12, 4, 8, 16, 24 
нота на једно гудало), стакато, 
мартеле, спикато, сотије, рикоше.

Техника леве руке:
– коришћење првих седам позиција са 

прелазима;
– различите врсте вибрата;
– хроматске скале на све четири жице 

кроз позиције;
– коришћење природних и вештачких 

флажолета;
– лака пициката левом руком;
– једноставни двозвуци разложено 
или спојено у различитим позицијама 
(сексте, терце, октаве, кварте);
– једноставни акорди на три и 
четири жице у различитим 
позицијама.

Скале и трозвуци
Дурске и молске скале (4, 8, 16, 24 на 
једно гудало) са различи тим потезима, 
кроз две и три октаве са прелазима;
Дурски и молски трозвуци (квинтакорд, 
секстакорд и квартсек- стакорд – 
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– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво 
ђењу музике.

деташе, три и шест легато) кроз две и 
три октаве са прелазима;
Сложеније вежбе за развој моторике 
прстију леве руке у односу на 
предходни разред.

ЛИТЕРАТУРА
– Х. Шрадик: Школа виолинске технике (I 

свеска)
– Скале по избору наставника
– М. Гарлицкиј, К. Родионов, Ј. Уткин, К. 

Фортунатов:
– Фортунатов: Млади виолиниста (III 

свеска)
– Хрестоматија IV–V разред и V–VI 
разред
– Т. Балашова – М. Кесељман: Изабране 

етиде (II свеска)
– Изабране етиде различити аутори (III 
свеска), издање Москва, Музика
– Ј. Коњус: Мале етиде дуплих нота
– Волфарт: 60 етида, оп. 45 Кајзер: 36 

етида, оп. 20 (II свеска)
– Мазас: Етиде оп. 36, I свеска
– Донт: Етиде оп. 37 – избор
– Р. Кројцер: почетне етиде
– Ш. Данкл: Варијације
– А. Вивалди: Концерт а-мол (II и III став)
– Ј. Б. Аколај: Концерт амол
– Ш. Берио: Балетске сцене
– А. Комаровски: Концерт е-мол
– Ј. С. Бах: Концерт а-мол
– Г. Б. Виоти: Концерт оп. 23
- Д. Кабалевски: Омладински концерт

Обавезни минимум програма
– две трооктавне дурске или молске скале са разлагањима;
– шест етида различите проблематике;
– два комада различитог карактера; или варијације;
Први или други и трећи став концерта и два или сви ставови сонате

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године.

Испитни програм/ Програм смотри
1. Једна скала кроз три октаве са разлагањима;
2. Две етиде са различитом проблематиком;
3. Један комад;
Први или други и трећи став концерта;

Кључни појмови садржаја: виолина, тон, интонација, слушање музике, певање, пицикато, свирање, 
музички бонтон.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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ВИОЛИНА

I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa oблaст или тема нe мoжe

се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ, a дa сe

истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe (јединство техничких и

музичких елемената).

Бављење музиком уопште а посебно свирање на инструменту подстиче фину

менталну комбинаторику драгоцену за развијање укупног менталног и психомоторног

потенцијала ученика и одлична је основа за интеграцију са другим предметима.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи  представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Препоручени  музички  садржаји  (литература)  остављају  простор  за  избор  и  других

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Наставник

има слободу али и одговорност да изабере оптималaн програм у коме ће ученик моћи

да  репродукује  све  техничке  и  музичке  задатке,  а  и  да  у  истом  ужива,  не

размишљајући о тежини захтева као о неком непребродивом проблему.

Корелација  између  предмета  може  бити  полазиште  за  бројне  активности  у

којима  ученици  могу  бити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика треба развијати дух заједништва кроз заједничко свирање и комуникацијске

вештине  у  циљу  преношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе  треба  да  буде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању  макси-

малног  учешћа  у  музичком  доживљају  као  и  развијању  потенцијала  за  музичко

изражавање.

Музика у функцији здравља и музички бонтон

На сваком часу ученике треба упућивати да правилно седе и користе извођачки

апарат  што  је  важно  за  одржавање  здравља  коштано-мишићног  апарата.  Задатак

наставника је да у том смислу, у зависности од врсте инструмента и специфичног става
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при свирању ученике упуте  на потребу сталног  јачања мускулатуре упражњавањем

различитих физичких вежби и/или пливања. У односу на слушни апарат, ученике треба

информисати  и  упозорити  да  прегласна  и  агресивна  музика  има  штетан  утицај  и

изазива физиолошки и психолошки одговор организма у негативном смислу.

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  прилику  за  људску  креативност  и

самоизражавање.  Партиципацијом  у  музици  остварује  се  виши  облик  писмености

развијањем интуиције,  маште и  размишљања,  што доводи до  јединствених  облика

комуникације. У том смислу позитиван ефекат музике у смислу опуштања, подизања

пажње,  развијања  меморије,  емоционалних  и  физичких  реакција/одговора,

когнитивне стимулације је од непроцењивог значаја.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  публици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно обликују кроз правила понашања (музички

бонтон)  при  слушању и  извођењу музике.  Поред културе понашања ученике треба

упутити и на културу одевања, како на сцени тако и у публици.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  одабир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.

Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,

интелектуалне, физичке и менталне предиспозиције.

С  обзиром  на  дужину  трајања  часа  (30/45  минута)  рад  треба  ефикасно

организовати. Код млађих ученика није лако дуже задржати пажњу, па је разноврстан

и маштовит час најбољи начин за постизање резултата.

Припрема за час обухвата читав спектар активности – од детаљног проучавања

композиција са ученичког репертоара (аналитичким просвиравањем или, евентуално,

припремањем за извођење на подијуму),  преко упоређивања различитих издања и

допуњавања одабраних редакција,  до континуираног вођења обимне евиденције  о

учениковом раду и напретку.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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Имајући  на  уму  комплексност  и  свеобухватност  процеса  наставе  гудачких

инструмента,  активност  наставника обухвата  велику  палету  информација  различите

природе (техника свирања, неговање тона, процедуре вежбања, стилске одреднице о

композитору, делу, облику у којем је написано, мелодијским, ритмичким, хармонским

и  контрапунктским  појединостима  које  га  карактеришу,  емотивној,  поетској,

психолошкој  или  филозофској  позадини  његове  уметничке  представе  и  његовој

естетској вредности) до практичних демонстрација (лично свирање на инструменту). За

ученике је веома важно да наставника доживљавају и као музички ауторитет а не само

као предавача са друге стране катедре.

Код свих  гудачких  инструмената  честа  је  појава тзв.  слабих  прстију,  лабавих

зглобова  и  слично.  У  тој  ситуацији  потребно  је  радити  вежбе  за  јачање  слабе

мускулатуре руку.

Избор композиција које носе у себи одређене техничке и музичке захтеве је од

великог значаја за заинтересованост ученика и њихов напредак. То је нарочито важно

за ученике првог циклуса, који тек освајају простор инструмента, а звучна слика која им

се  допада  буди  потребу  да  изнова  истражују,  вежбају  и  кроз  то  и  напредују  у

техничком и музичком смислу. Сваки ученик је посебан и у том смислу наставник мора

имати и његову ширу слику (породица, школа, окружење, лични капацитети...) како би

оптимално  избалансирао  одговарајући  програм  који  ће  ученика  довести  до

практичних вештина, а ове пак отворити пут за даље напредовање.

Када су у питању такмичења, препоручује се велика умереност и опрез. Мудар

наставник  неће  допустити  да  ученичка  мотивација  временом  постане  искључиво

такмичарски обојена, као и да сопствени рад вреднује бројем награда и признања које

његови ученици освајају.

Веома је важно да ученици што чешће јавно свирају  како би се ослободили

страха од наступа као и да стекну навику посећивања концерата уметничке музике и

представа.  Дискусијом  о  одслушаним  делима  и  извођењем  истих  (примереном

старосном  добу  ученика),  ученици  стичу  увид  у  тумачења  музичких  дела,  начине

извођења,  различите  техничке  приступе  извођача,  развијајући  тако  критичко  ми-

шљење,  о  сопственом  и  туђем  извођењу  које  ће  им  помоћи  у  даљем  развоју  и

напредовању.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање  вештина,  па  функционални  задаци  имају  приоритет.  Смер  наставе  је

такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у

првом циклусу не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу и

идентификовању музичких садржаја. Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика

и његово лично напредовање у складу са личним и музичким могућностима.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу,

а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. Потребно је отклонити све

разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који су проузроковани превеликим и

нереалним  очекивањима  професора  или  родитеља.  Учешће  ученика  на  јавним

наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати  годишњих  испита  и  смотри

употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

ИНСТРУМЕНТИ СА ДИРКАМА

(клавир, хармоника)

Назив предмета КЛАВИР

Циљ Циљ  учења предмета Клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Први

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– опише својим речима делове клавира
и начин добијања тона на клавиру;
– правилно седи за клавиром;
– изражајно пева, а потом самостално 
или уз пратњу наставника свира кратке и
лаке песмице по слуху;
– примени основне елементе нотне 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Положај за клавиром. Поставка руку и
прстију. Вежбе за опуштање.
Вежбе за правилно ритмизирање.
Неговање музичке меморије. 
Привикавање ученика на самокон- 
тролу звука и схватање музичког 
облика.
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писмености у свирању и чита нотни 
текст у виолинском и бас кључу;
– препозна основне ознаке за темпо, 
динамику, понављање, артикулацију 
и опише их својим речима;
– опише својим речима појмове канон, 

имитација;
– примени различита музичка 
изражајна средства у складу са 
карактером музичког дела;
– самостално свира кратке композиције 

напамет;
– самостално и уз помоћ наставника 
контролише квалитет звука;
– учествује на јавним наступима у школи 

и ван ње;
– испољи самопоуздање у току јавног 

наступа;
– поштује договорена правила понашања 

при извођењу музике;користи уз помоћ
одраслих, доступне носиоце звука.

Основне врсте удара: портато, легато, 
стакато. Вежбе за гипкост зглоба 
(свирање интервала).
Динамичке ознаке: пијано, 
мецофорте, форте, крешендо и 
диминуендо.
Ознаке за темпо: анданте, модерато, 
алегро. Појам лука.
Појам фразе.
Појам такта, двотакта, тротакта са 
одговарајућим нагласцима. 
Упознавање вредности ноте и паузе 
као и триоле, синкопе и пунктиране 
ноте.
Увођење ученика у начине вежбања.
Читање нота, знаци за октаве, знаци за 
интервале.
Остале ознаке на које се наилази у 
литератури предвиђеној програмом.
Контрола звука.
Полифонија – канон, имитација.

Скале и трозвуци
Дурске скале по квинтном кругу 
(почевши од тона ЦЕ) до четири 
повисилице у размаку једне октаве, у 
четвртинама, у паралелном и супротном
смеру од истог тона.
Дурски трозвук разложено и 
истовремено – основни положај и два 
обртаја трогласно у четвртинама.

ЛИТЕРАТУРА
– Једна од почетних школа за клавир – 
Томсон, Јела Кршић, Николајев
– Бајер: Школа за клавир – од вежбе 85 и 

даље
– Диверноа: Етиде оп. 76 – основне 

вежбе за клавир
– Черни: Оп. 599, оп. 139, I свеска
– Гњесина: Клавирска абецеда, избор
– Лешхорн: Мелодичне етиде оп. 192, 

избор
– М. Лили Петровић Школица за клавир 

Ниво А и Ниво Б
– М. Лили Петровић Увођење у музику 
и свирање на клавиру са професором
– А. Артабаљевскаја Први сусрет са 
музиком
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– И друге композиције одговарајуће 
тежине

Обавезни минимум програма
– лествице и трозвуци по програму
– тридесетпет композиција – вежбе, етиде и разни комади.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

Програм смотре на крају школске године:
1. Једна лествица по избору;
2. Једна етида или композиција виртуозних извођачких захтева;
3. Две композиције различитог карактера.
Смотра на крају године не подлеже нумеричком начину оцењивања.

Кључни појмови садржаја: клавир, тон, слушање, динамика, темпо

Назив предмета КЛАВИР

Циљ Циљ  учења предмета Клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици

кроз индивидуално музичко искуство којим се подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Други

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита течно нотни текст у 
виолинском и бас кључу;

– опише својим речима и 
одсвира основне елементе 
музичке форме: мотив, 
реченица, облик песме, облик 
сонатине;
– препозна и примени основне 
законе метрике, слаб и јак део 
такта;
– користи педал у делима 

једноставније фактуре;
– уочи у нотном тексту и примени у

извођењу акценте;
– чује и примени више 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Технички и музички захтеви Повезивање 
прсторедних група навише и наниже 
(развијање спретности прстију кроз активно 
осмишљавање, слушање и свирање техничких 
вежби, лествица и етида).
Вежбе за гипкост зглоба шаке кроз свирање 
интрвала.
Вежбе за легато свирање.
Увођење у основне елементе форме – мотив, 
реченица, облик песме, сонатина.
Упознавање са законима метрике – разне врсте 
тактова, слаб и јак део такта, акценти.
Динамичко нијансирање лествица – пиано, 
пианисимо и мецо- пиано.
Диференцирање мелодије од пратње, рад на 
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динамичких нивоа пиајанисимо,
мецо- пијано, фортисимо, 
мецофорте;
– јасно дистанцира у свом 
извођењу мелодијску линију 
од пратње;
– осмисли уз помоћ наставника и
примени различита музичка 
изражајна средства у зависности
од карактера музичког дела;
– самостално и/или по потреби уз
помоћ наставника контролише 
квалитет звука;
– повезује прсторедне групе 
подметањем и пребацивањем 
палца уз слушну контролу 
самостално и уз помоћ 
наставника;
– развија спретност целокупног 

апарата уз помоћ наставника;
– свира са наставником или 
другим учеником дела за 
клавир четвороручно;
– самостално, изражајно свира 

композиције напамет;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– развија и испољи самопоуздање 

у току јавног наступа; поштује 
договорена правила понашања 
при слушању и извођењу музике.

полифонији. Увођење у педализацију – вежбе.
Свирање четвороручно.
Скале и трозвуци
Молске скале по квинтном кругу до четири 
повисилице (почев- ши од тона А) у осминама у
размаку две октаве, паралелно.
Трозвуци, разложено и истовремено, у 
размаку две октаве – завршетак 
секстакордом.

ЛИТЕРАТУРА
– Јела Кршић: Клавирска читанка за други 

разред
– М. Лили Петровић Школица за клавир Ниво Ц
– М. Лили Петровић
Канон за почетнике
– Диверноа: Оп. 176
– Лемоан: Дечије етиде оп. 37
– Гњесина: Мале етиде, I део
– Беренс: Оп. 70
– Черни: Оп. 139, 24 етиде
– М. Живковић: Међумурје мало, Текла вода 

Карашица
– Лаковицкаја: Редакција зборника полифоних 

композиција
(Хендл, Корели, Кригер и други)
– Ј. С. Бах: Мале композиције, избор лакших
– Хендл: Избор композиција у редакцији Јеле 

Кршић
– Избор сонатина: Ванхал, Хаслингер, Плејел, 
Бетовен, Хор, Рајнеке. Сонатине домаћих 
аутора и других композитора одгова- рајуће 
тежине
– Збирка „Наши композитори за младе 

пијанисте”
– З. Христић: Тачкице
– Р. Петровић: Игра, Украјинска игра
– С. Хофман: Две басне
– Б. Предић: Прича моје лутке
– М. Тајчевић: За мале
– В. Миланковић: Дечје приче, 25 мијатура за I и 

II разред
– Избор лаких композиција (Просвета, Београд)
– Шуман: Оп. 68
– Гречанинов: Оп. 99
– Гедике: Оп. 36
– Гурлит: Оп. 82
– Раули: Оп. 36 и 37
– Б. Барток: За децу – Клавирска музика за 
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почетнике, Микроко- смос I, избор
– Мајкапар: 24 лаке композиције оп. 16
– Кабалевски: Оп. 30
– Скот: Кутија играчака
– И друге композиције одговарајуће тежине

Композиције за свирање четвороручно
– Избор из Почетне школе Јеле Кршић.
– Избор из школа Николајева и Соколова.
– Дијабели: Мелодијске вежбе оп. 149
– Дијабели: Сонатине оп. 24
– Дијабели: Оп. 163

И друге композиције одговарајуће тежине

Обавезни минимум програма
– лествице и акорди по програму;
– десет композиција по слободном избору од чега обавезно 5 
виртуозног карактера (етиде или композиције виртуозних захтева);
– две полифоне композиције;
– Два става из различитих сонатина (сонате) или један став сонатине 
(сонате) и варијације.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

  Смотра (на крају првог полугодишта):
1. једна лествица по избору из програма предвиђеног за овај разред Програм 
смотре на крају школске године:
1. Једна етида или композиција виртуозних извођачких захтева;
2. Две композиције по слободном избору.

Кључни појмови садржаја: слушање, динамика, карактер, педал

Назив предмета КЛАВИР

Циљ Циљ  учења предмета Клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Трећи

Годишњи фонд часова        70 часова
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– свира с листа лакше вежбе са обе 
руке или одвојено уз помоћ 
наставника;
– јасно разликује и доследно изводи 

различите врсте удара;
– транспонује хроматски лакше 

мотиве или реченице;
– примени више динамичких нијанси 

у свирању;
– негује културу тона;
– објасни својим речима значења 
термина музичке форме и 
конструкције дела;
– свира двохвате са јасним 

диференцирањем мелодијске 
линије;

– свесно користи директан и 
синкопирани педал;

– јасно разликује врсте украса и може 
да одсвира краћи трилер;

– препознаје музичке елементе у 
свирању других клавириста; свира у 
дуу са наставником или са другим 
учеником.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Читање с листа.
Унапређивање основних врста удара – 
легато, стакато из подлактице, из прста,
нон легато, портато, репетиција. Даљи 
рад на техници зглоба кроз свирање 
интервала до квинте.
Техничке вежбе са ритмичким варијантама 
и хроматским транспозицијама.
Шире нијансирање у динамици, истицање 
мелодије и диферен- цирање десне и леве 
руке.
Детаљнија анализа облика уз тумачење 
значења и конструкције дела која се 
обрађују – сонатина, менует, гавота, марш ...
Шире упознавање са елементима 
полифоније – држани тонови, свирање 
двохвата, истицање гласова, 
динамизирање деоница. Употреба 
истовременог и синкопираног педала.
Упознавање са украсима и припремне 
вежбе: дуги и кратки предудар, 
пралтрилер и краћи трилер.
Свирање у дуу.

Техничке вежбе
Вежбе за: правилно низање тонова, 
изједначавање удара, учвр шћивање 
прстију, различиту артикулацију.

Скале и трозвуци
Дурске скале по квартном кругу до четири 
предзнака (почев- ши од тона ЕФ) у 
распону две октаве у осминама паралелно 
и супротно.
Хроматске скале у распону две октаве, 
паралелно. Трозвук четворогласно кроз две 
октаве разложено. Читање с листа лаганих 
вежби, одвојено и заједно.

ЛИТЕРАТУРА
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка за трећи 

разред
– Лемоан: Дечје етиде оп. 37
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– Черни: Оп. 849, избор
– Бертини: 25 етида оп. 100, избор
– Диверноа оп. 176
– Гедике: Оп. 32 и 47, број 5, 6 и 8
– Лак: Оп. 172
Друге етиде одговарајуће тежине.
– Ј. С. Бах: Мале композиције
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка, избор
– Иванов – Радкевич: Осам полифоних 

двогласних комада, избор
– Хендл: Избор композиција, у редакцији Јеле

Кршић
– Педагошки репертоар за децу – 
Кригер, Кунау, Пахелбел, Фишер, 
Фробергер
Друге композиције одговарајуће тежине.
– Клементи, Дијабели, Кулау, Дусик, Хајдн 
(лакше) као и сонати- не домаћих и других 
аутора одговарајуће тежине.
– Гњесина: Тема и шест малих варијација
– Кабалевски оп. 51: Варијације Ефдур
– Сорокин: Тама са варијацијама амол
– Кулау: Варијације Гедур
– Кршић и Шишмановић: Збирка Наши 
композитори за младе пијанисте
– Логар, Рајичић и Илић: За мале клавиристе
– Рајичић: Дечја збирка, избор
– Тајчевић: Дјеци и I мала свита
– Душан Радић: Рондино
– ЛоткаКалински: Међумурје мало
– Шкерјанц: 24 прелудијума, избор лакших
– Р. Мац: Стара ура игра полку
– Чајковски: Албум за младе, оп. 39, избор
– Шуман: Албум за младе, оп. 68, избор
– Б. Барток: Деци, Микрокосос II
– Гречанинов: Дечја књига оп. 98
– О. Шин: Од јутра до сумрака
– Шите: Из веселог дечјег доба, избор
– Хајдн: Мале игре, избор
– Моцарт: 14 дечјих композиција
– Скот: Животиње, избор
– Сарауер: Слике из дечјег доба
– Хачатуријан: Андантино
– Лутославски: 12 малих комада
– Мајкапар оп. 33: Минијатуре
– Вилалобос: Изабрани лаки комади
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка, избор
– Раули: 19 малих комада, избор
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– Поцоли: Мали комади
– И друге композиције одговарајуће тежине
Композиције за свирање четвороручно
– Дијабели: Две сонатине.
– Стравински: Пет малих комада.
– Беренс: Мелодијске вежбе.
– Ржиковски: Од ступња ступњу, Сонатина, 

оп. 79.
– Бинг: Из дечјег света.
И друге композиције одговарајуће тежине

Обавезни минимум програма
– лествице и акорди по програму;
– десет композиција по слободном избору од чега обавезно 5 виртуозног карактера (етиде или 
композиције виртуозних захтева);
– две полифоне композиције;
– Два става из различитих сонатина (соната) или варијације и један став сонатине (сонате) или 
два циклуса варијација;
– једна композиција за четвороручно свирање.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године
Смотра (на крају првог полугодишта):
1. једна лествица по избору из програма предвиђеног за овај разред.

Испитни програм:
1. Једна етида;
2. Једна полифона композиција;
3. Један став сонатине или варијације;
4. Једна композиција по слободном избору.

Кључни појмови садржаја: трилер, двоглас, синкопирани педал, клавирски дуо, полифонија

Назив предмета КЛАВИР

Циљ Циљ  учења предмета Клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици

кроз индивидуално музичко искуство којим се подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова         70 часова
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита и свира течно с листа 
лакше вежбе са обе руке или 
одвојено;
– самостално изведе различите 
врсте артикулације које се захте- 
вају у музичком делу;
– примени различите начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом свирања;
– коригује лоше извођење у току 

свирања;
– у свирању примени више 
динамичких нијанси и јасно 
дифе- ренцира мелодијску 
линију од пратње;
– појасни конструкцију дела и да 
својим речима објасни значе- ња 
термина музичке форме;
– јасно разликује врсте украса и 
може да одсвира различите врсте
трилера;
– негује културу тона кроз 
критичко слушање свог и 
туђег свирања;
– свирањем у клавирском дуу 
примени принцип узајамног 
слушања и сарадње;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– пренесе на публику сопствени 
емоционални доживљај кроз 
интерпретацију музичког дела 
(изражајно свира);
– критички вреднује изведене 

композиције у односу на технич- 
ку припремљеност критички 
прати сопствени развој;

– самостално вежба по плану који 
је утврдио са наставником;

– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.и музичку 
освешћеност;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Решавање техничких и музичких 
проблема. Вежбе за:
– јачање прстију (нарочито 4. и 5. прста);
– подметање палца и брзо низање и промену 

прсторедних група;
– повећање распона шаке. Припремне вежбе 
за веће интервале.
Изграђивање технике двогласа у полифоним 
композицијама. Проширење динамичке 
лествице као рад на упознавању елемена- та 
правилне интерпретације.
Примена педала.
Анализа облика – дводелна песма, троделна 
песма, прелудијум ... Украси – двоструки 
предудар, групето, трилер.
Читање с листа лаких композиција. Свирање 
у клавирском дуу.

Скале и трозвуци
Молске скале по квартном кругу (почевши
од тона ДЕ) до пет предзнака кроз четири
октаве  у  шеснаестинама,  у  паралелном
кретању.
Хроматске скале кроз четири октаве у 
шеснаестинама, у паралелном кретању.
Велико разлагање трозвука (арпеђо) у 
осминама, кроз две октаве.
Доминантни и умањени септакорд (арпеђо) у
осминама, кроз две октаве.

ЛИТЕРАТУРА
– Јела Кршић: Клавирска хрестоматија за IV 

разред
– Беренс: Оп. 61, I и II свеска, избор од бројева

2, 3, 8, 10, 13,15,
16, 19 и 21
– Черни: Оп. 849, избор од бројева 13, 15, 25 и 

26
– Черни: Оп. 299, I и II свеска, избор од бројева

1, 2, 4, 5, 8,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 и 20
– Хелер: Етиде I и II свеска, оп. 47, сизбор
– Друге етиде одговарајуће тежине.
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми (6 и 12), избор
– Хендл: Избор композиција, у редакцији Јеле 

Кршић
– Глинка: Четири двогласне фуге
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– Мјасковски оп. 78: Двогласне фуге демол и 
гемол

– Друге полифоне композиције.
– Хајдн: Сонатине и сонате
– Моцарт: Бечке сонатине
– Кулау: Сонатине – теже
– Клементи: Сонатине
– Бетовен: Сонатина оп. 49, Гедур
– Кабалевски: Варијације демол на словачку 

тему
– Николајев: Мале варијације у класичном 

стилу
– Мајкапар: Варијације на руску тему оп. 8
– Бетовен: Варијације Ефдур на швајцарску 

тему
– Друге варијације по избору.
– Рајичић: Свита демол, Мала клавирска 

свита
– Ј. Бандур: Успаванка
– М. Тајчевић: Дјеци, II мала свита
– Наши композитори за младе пијанисте.
– ЛоткаКалински: Стари далматински 

плесови
– Козина: Дивертимента
– Готовац: Минијатуре
– Григ: Лирски комади, избор
– Кабалевски: Дечје композиције, избор
– Черепњин: Десет веселих комада, избор
– Гречанинов: Оп. 99–119, 123, 127, избор
– Шуман: Албум за младе, избор, Сонатина 

Гедур
– Прокофјев: Музика за децу
– Дворжак: Два бисера
– Мусоргски: Суза
– Кулак: Дечји живот
– Шостакович: Игра лутака, избор
– Карганов: Албум за младе, оп. 21, избор
– Пахуљски: Прелудијум цемол
– Глијер оп. 31: Дванаест лаких комада
– Скарлати: Пет лаких комада
– Драгои: Минијатуре
– Кодаљ: Дечје игре
– Бетовен: За Елизу

И друге композиције одговарајуће тежине

Композиције за свирање четвороручно
– Вебер: Тема с варијацијама Гедур оп. 10, 

Шест лаких комада
– Ј. К. Бах: Рондо Ефдур
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– Шуман: Оригинални четвороручни комади 
оп. 85

– Шуберт: Варијације емол оп. 10
– Шите: Шпанске ноћи оп. 144
– Бертини: 25 етида оп. 97
– Дијабели: Соната оп. 73
– Ржиковски: Албум за младе оп. 22
И друге композиције одговарајуће тежине.

Обавезни минимум програма
– лествице и акорди по програму;
– десет композиција по слободном избору од чега обавезно пет виртуозног 
карактера (етиде);
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина (соната) или варијације и један став сонатине 
(сонате) или два циклуса варијација;
– једна композиција домаћег аутора.
Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

Смотра (на крају првог полугодишта):
1. једна лествица по избору из програма предвиђеног за овај разред
2. једна виртуозна етида

Испитни програм (на крају школске године):
1. Једна етида;
2. Једна полифона композиција;
3. Један став сонатине (сонате) или варијације;
4. Једна композиција по слободном избору

Кључни појмови садржаја: диференцијација, динамичка лествица, арпеђо, транспоновање.

Назив предмета КЛАВИР

Циљ Циљ  учења предмета Клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици

кроз индивидуално музичко искуство којим се подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Пети

Годишњи фонд часова        70 часова
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– примени различите начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом свирања;
– самостално изведе различите врсте 
артикулације које се захтевају у 
музичком делу;
– коригује лоше извођење у току 

свирања;
– у свирању примени динамичке 
нијансе и јасно диференцира 
мелодијску линију од пратње;
– негује културу тона;
– појасни конструкцију дела и да 
својим речима објасни значе- ња 
термина музичке форме;
– јасно разликује врсте украса и 
може да одсвира различите врсте 
трилера;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– пренесе на публику сопствени 
емоционални доживљај кроз 
интерпретацију музичког дела 
(изражајно свира);
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност и музичку 
освешћеност;
– самостално вежба по плану који је 

утврдио са наставником;
– критички прати сопствени развој;
– свирањем у клавирском дуу 
примени принцип узајамног 
слушања и сарадње;
– користи носиоце звука за слушање 

музике;
– препознаје музичке елементе у 

свирању других;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Решавање и усавршавање сложених 
техничких захтева (техника скокова), 
припрема за свирање октава, тремола...
Ознаке за динамику са свим ступњевима у 
диференцирању јачине свирања, употреба 
више термина за брзину.
Полиритмија – решавање основних 
проблема.
Детаљнији рад на елементима полифоније – 
глас, тема, имитаци- ја, одговор, инверзија, 
инвенција ...
Увођење ученика у самосталност у погледу
примене прстореда и других дисциплина,
као и оспособљавање ученика да сагледа
тешкоће и сам нађе средства и начин да их
реши.
Свирање у клавирском дуу.

Скале и трозвуци
Шест дурских и шест молских скала у 
размаку октаве по избору, у паралелном и 
супротном кретању, у шеснаестинама, кроз 
четири октаве.
Хроматске скале у паралелном кретању 
кроз четири октаве, у шеснаестинама.
Велико разлагање трозвука (арпеђо) кроз 
четири октаве, у осминама, паралелно.
– Велико разлагање доминантног и умањеног 
септакорда (арпеђо), кроз четири октаве у 
осминама.

ЛИТЕРАТУРА
– Черни: Оп. 299, III и IV свеска, избор од 21, 

22, 24, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 36, 38 и 40
– Крамер и Билов: Етиде I свеска, избор од 1, 

2, 6, 8, 10 и 11
– Кршић и Ранковић: Збирка за савлађивање 

техничких проблема
I и II свеска
– Беренс: Оп. 61, III и IV свеска, избор
– Лешхорн: Оп. 38I и II свеска, избор
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми
– Ј. С. Бах: Двогласне инвенције
– Хендл: Избор композиција
– Јасковки: У старом стилу, оп. 43
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– Хајдн: Дедур, Бедур и Адур
– Хајдн: Прва свеска Адур бр. 5, Едур бр. 4 . 
Цедур бр. 2, Гедур бр. 1, Гедур бр. 8. 
(редакција Раух)
– Моцарт: Цедур KV 545, Ефдур без ознаке, 
Дедур KV 283, Есдур KV 282
– Бетовен: Соната гeмол оп. 49 и друге сонате
– Бетовен: Шест варијација Гедур „Нел кор пју

нон ми сенто”
– Хајдн: Избор оригиналних композиција
– Вебер: Анданте с варијацијама оп. 3
– Кабалевски: Лаке варијације бр. 3 и 4, оп. 51
– Лукомски: Варијације eфмол
– Сорокин: Песма са варијацијама
– Беркович: Варијације
Друге варијације одговарајуће тежине.
– С. Рајичић: Мала свита
– Славенски: Игре и песме са Балкана I и II 

свеска, избор лакших
– В. Мокрањац: Мала свита
– Кромбхолц: Дан емпромпти
– Кршић и Шишмановић: Наши 
композитори за младе пијанисте
– Логар: Два менуета
Друга дела одговарајуће тежине.
– Менделсон: Песме без речи, избор
– Григ: Лирски комади, избор
– Шуберт: Два скерца
– Прокофјев: Музика за децу
– Дебиси: Мали црнац
– Дусик: Матине
– Мартину: Лутке, избор лакших
– Душкин: Краљ вилењака, Вашар
– Грациоли: Соната Гедур
– Чимароза: Сонате, избор
– Кабалевски: Оп. 27
– Лутославски: Народне мелодије
– Б. Барток: За децу, Микрокосмос III и IV 

свеска
– Пинтарић и Станковић: Композиције за 

клавир, избор
– ЛоткаКалински: Мала балканска свита, 

Сонатина in F
– И друге композиције одговарајуће тежине

Композиције за свирање четвороручно
– Рајнеке: Оп. 24, Варијације на Бахову 

сарабанду
– Моцарт: Оригиналне четвороручне 

композиције – сонате Де- дур, Бедур, Ефдур, 
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Цедур – Фантазија eфмол
– Шуберт: Оригиналне четвороручне 

композиције – соната цемол
– Мушковски: Оп. 23
– Јенсен: Оп. 45
– Дворжак: Багателе оп. 47
– Ферстер: Виола адората, Роса мистика
– Ј. К. Бах: Соната Ефдур
– Ј. К. Бах: Мали комади
– Шуман: 12 комада за клавир оп. 85
    И друге композиције одговарајуће тежине

Обавезни минимум програма
– лествице и акорди по програму;
– десет композиција по слободном избору од чега обавезно пет виртуозног карактера (етиде);
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина (соната) или варијације и један став сонатине (сонате) или два 

циклуса варијација;
– једна композиција за четвороручно свирање.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

Смотра (на крају првог полугодишта):
1. једна лествица по избору из програма предвиђеног за овај разред
2. једна виртуозна етида

Испитни програм (на крају школске године):
1. Једна етида;
2. Једна полифона композиција;
3. Један став сонатине (сонате) или варијације;
4. Једна композиција по слободном избору.

Кључни појмови садржаја: динамичко нијансирање, изражајност, скокови, тремоло

Назив предмета КЛАВИР

Циљ Циљ  учења предмета Клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Шести

Годишњи фонд часова          66 часова

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ
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По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

– чита и свира течно с листа са обе 
руке;

– повеже знање из теорије музике
са елементима интерпрета- ције;
– препозна период настанка 

одређене композиције;
– спретно изведе технички 

захтевније композиције;
– самостално хармонизује 

једноставни тематски материјал;
– појасни конструкцију дела и 
да објасни значења термина 
музичке форме;
– својим речима објасни и користи 

одговарајуће врсте меморије;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на техничку 
припремљеност и музичку 
освешћеност;
– негује културу тона;
– критички прати сопствени 
развој и самостално опредељује 
средства за његово побољшање;
– самостално вежба по плану који је 

утврдио
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике;
– користи носиоце звука за слушање 

музике.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Читање с листа.
Унапређивање технике у смислу хитрине 
прстију и издржљивост, ритмичке 
стабилности, кантилене, јасне 
хармонизације. Течно извођење технички 
сложенијих композиција са поштова- њем 
свих задатих параметара.
Вођење техничког и музичког развоја 
ученика као нераздвојне целине.
Технике свирања удвојених интервала: 
терце, октаве.
Врсте меморије – фотографска, 
аудитивна, меморија прстију, ради 
сигурнијег учења напамет.
Основни појмови и стилови у вези с 
композицијама које се изводе – динамика, 
фраза, израз, темпо, агогика и остали 
елементи интерпретације као одлике 
стилских периода: барок, класицизам, XX 
век.
Једноставније импровизације пратње, 
свирање каденци.

Скале и трозвуци
Шест дурских и шест молских лествица које 
нису рађене у петом разреду у размаку 
октаве у паралелном и супротном кретању, 
у шеснаестинама, кроз четири октаве.
Хроматске лествице у размаку октаве 
паралелно, у шеснаестинама кроз четири 
октаве.
Велико разлагање трозвука (арпеђо) у 
паралелном кретању кроз четири октаве у 
шеснаестинама.
Велико разлагање доминантног и умањеног
септакорда, кроз четири октаве паралелно у
шеснаестинама.

ЛИТЕРАТУРА
– Черни: Оп. 299, III и IV свеска, теже
– Черни: Оп. 740, I и II свеска, избор 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 11, 12, 13,14,
17, 21 и 23
– Крамер и Билов: Етиде I и II свеска, избор 

од 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 и 30
– Бил: Октавне етиде – лакше
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– Лешхорн: Етиде оп. 66, бр. 11, 15, 17,
24 и 28
– Мошковски: Етиде оп. 18, бр. 3, 8, 10 и 11
– Рутхард: Етиде за трилер оп. 40

Друге етиде одговарајуће тежине.
– Ј. С. Бах: Двогласне инвенције, Трогласне 

инвенције, избор
– Ј. С. Бах: Француске свите – лакше, 

поједини ставови
– Хендл: Избор композиција за клавир
– Хајдн: Ефдур бр. 10, Дедур бр. 17, емол
бр. 14, Дедур бр.16, Дедур бр. 3, Цисмол
(редакција Раух)
– Моцарт: Ефдур KV 280, Цедур KV 330, 
Цедур KV 309, Ефдур KV 332, Бедур KV 333, 
Дедур KV 311, Бедур KV 570, Адур KV 331,

Есдур KV 282, Гедур KV 283.
– Бетовен: Варијације Гедур на оригиналну 

тему
– Беркович: Варијације на тему Паганинија, 
Варијације на руску тему
– Кабалевски: Лаке варијације Бедур оп. 40
– Бетовен: Рондо Цедур, Багателе оп. 33, 

Екосезе
– Моцарт: Рондо Дедур, Фантазија демол
– Хендл: Концерт Ефдур, I став
– Ј. Кр. Бах: Концер Дедур, Бедур I став 
Друге варијације одговарајуће тежине.
– Тајчевић: Српске игре
– М. Логар: Композиције за клавир II и III 

свеска
– Д. Деспић: Сонатина in F
– Наши композитори за младе пијанисте, 

избор.
– Ј. Славенски: Игре и песме са Балкана
– З. Јовановић: Минијатуре за клавир I и II 
свеска, Бела сонатина, Црна сонатина, 
Мини кончертино, Дечји кончертино
– Шулек: Музика за малишане
– Кунц: Младо лишће, избор
– Шкерјанц: 12 варијација без теме
– Дакен: Кукавица, Ласта
– Рамо: Тамбурен, Два ригодона
– Менделсон: Песме без речи
– Шуман: Албум за младе, избор,
– Григ: Лирски комади III и IV свеска, избор
– Шуберт: Два скерца, Музички тренуци

еф-мол и цис-мол
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– Турина: Минијатуре
– Северак: На одмору
– Черепњин: Багателе
– Гречанинов: Пастели оп. 3I свеска
– Глинка: Тарантела
– Ибер: Истуар, избор
– Казела: 11 дечјих комада, избор
– Галупи: Сонате, избор
– Чимароза: Сонате, избор
– Ј. К. Бах: Сонате
– Регер: 10 малих комада оп. 44
– Хачатуријан: Дечји албум, избор
– Чајковски: Годишња доба, избор лакших
– Бородин: Мала свита
– Дворжак: Силуете оп. 8
– Дворжак: Валцери оп. 54, избор
– Збирка клавирских композиција од XI 
века до данас: I, II и III свеска (редакција 
Ружице Ранковић), избор
– Музика преткласичара, Музика 
класичара, Музика за клавир, (редакција 
Вере Богдановић), избор
– 100 година музике за клавир: I, II, III и IV
свеска (редакција Миланке Мишевић), 
избор
– Лутке у клавирској музици XX века 
(редакција Миланке Мишевић), избор
– И друге композиције одговарајуће тежине

Композиције за свирање четвороручно
– Шуберт: Оригиналне четвороручне 

композиције
– Шуман: Оп. 66
– Стравински: Три лака комада
– Моцарт: Оригиналне четвороручне 

композиције
– Бетовен: Пет лаких комада за четири руке
– Равел: Моја мајка гуска
– Респиги: Шест малих комада
– Казела: Пупацетио
Сметана: Рондо за два клавира – осморучно
(избор) И друге композиције одговарајуће 
тежине

Обавезни минимум програма:
– шест дурских и шест молских лествица и акорди по програму;
– десет композиција по слободном избору од чега обавезно пет виртуозног карактера (етиде и 

композиције виртуозних захтева);
– две полифоне композиције;
– два прва става из различитих соната
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– једна композиција домаћег аутора.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

Смотра (на крају првог полугодишта):
1. једна лествица по слободном избору из програма предвиђеног за овај разред
2. једна виртуозна етида
Испитни програм (на крају школске године):
1. Једна етида;
2. Једна полифона композиција;
3. Први став сонатe;
4. Једна композиција по слободном избору.

  Кључни појмови садржаја: хармонизација, импровизација, каденца.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

КЛАВИР

 I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих o лaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa o лaст или тема нe мoжe

се изучaвaти изоловано у односу на друге и не тре а да уде сама се и циљ, a дa сe

истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe (јединство техничких и

музичких елемената).

Бављење музиком уопште а посе но свирање на инструменту подстиче фину

менталну ком инаторику драгоцену за развијање укупног менталног и психо-моторног

потенцијала ученика и одлична је основа за интеграцију са другим предметима.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи  представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Препоручени  музички  садржаји  (литература)  остављају  простор  за  из ор  и  других

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Наставник

има сло оду али и одговорност да иза ере оптималaн програм у коме ће ученик моћи

да  репродукује  све  техничке  и  музичке  задатке,  а  и  да  у  истом  ужива,  не

размишљајући о тежини захтева као о неком непре родивом про лему.

Корелација  између  предмета  може  ити  полазиште  за  ројне  активности  у
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којима  ученици  могу  ити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика тре а развијати дух заједништва кроз заједничко свирање и комуникацијске

вештине  у  циљу  преношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе  тре а  да  уде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању  макси-

малног  учешћа  у  музичком  доживљају  као  и  развијању  потенцијала  за  музичко

изражавање.

Музика у функцији з равља и музички он он

На сваком часу ученике тре а упућивати да правилно седе и користе извођачки

апарат  што  је  важно  за  одржавање  здравља  коштано-мишићног  апарата.  Задатак

наставника је да у том смислу, у зависности од врсте инструмента и специфичног става

при свирању ученике упуте на потре у сталног  јачања мускулатуре упражњавањем

различитих  физичких  веж и  и/или  пливања.  Потре но  је  водити  рачуна  о

економичности покрета приликом свирања како и се спречиле ило какве физичке

повреде изазване свирањем и радити на флекси илности извођачког апарата.

У  односу  на  слушни  апарат,  ученике  тре а  информисати  и  упозорити  да

прегласна и агресивна музика има штетан утицај и изазива физиолошки и психолошки

одговор организма у негативном смислу.

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  при-  лику  за  људску  креативност  и

самоизражавање.  Партиципацијом  у  музици  остварује  се  виши  о лик  писмености

развијањем интуиције,  маште и  размишљања,  што доводи до  јединствених  о лика

комуникације. У том смислу позитиван ефекат музике у смислу опуштања, подизања

пажње,  развијања  меморије,  емоционалних  и  физичких  реакција/одговора,

когнитивне стимулације је од непроцењивог значаја.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  пу лици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно о ликују кроз правила понашања (музички

онтон)  при  слушању и извођењу музике.  Поред културе понашања ученике тре а

упутити и на културу одевања, како на сцени тако и у пу лици.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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Планирање наставе и учења о ухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише рој часова у односу на иза рано музичко дело које

се о рађује, по месецима, а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план

подразумева  ода ир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

иза рани музички пример, композицију.

Припрема за час је специфична јер како је настава клавира индивидуална, тако

је и припрема прилагођена сваком ученику појединачно. Индивидуални о лик наставе

пружа и могућност да час пође и сасвим другим путем од планираног, али наставник у

планирању мора да води рачуна о предзнању ученика да и ио сигуран да ученик

може да  прати  и  савлада  постављене  задатке.  Како  се  исходи у  стицању вештина

кумулативно остварују, сваки пут у неком свом сегменту, припрема садржи назив дела,

циљ часа и конкретизацију исхода који је у фокусу у односу на циљ часа.

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и о ликовати наставне садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Имајући на уму комплексност и свео ухватност процеса наставе клавира као

инструмента,  активност  наставника о ухвата  велику  палету  информација  различите

природе (техника свирања, неговање тона, процедуре веж ања, стилске одреднице о

композитору, делу, о лику у којем је написано, мелодијским, ритмичким, хармонским

и  контрапунктским  појединостима  које  га  карактеришу,  емотивној,  поетској,

психолошкој  или  филозофској  позадини  његове  уметничке  представе  и  његовој

естетској вредности) до практичних демонстрација (лично свирање на инструменту). За

ученике је веома важно да наставника доживљавају и као музички ауторитет а не само

као предавача са друге стране катедре.

Из ор композиција које носе у се и одређене техничке и музичке захтеве је од

великог значаја за заинтересованост ученика и њихов напредак. То је нарочито важно

за ученике првог циклуса, који тек освајају простор инструмента, а звучна слика која им

се  допада  уди  потре у  да  изнова  истражују,  веж ају  и  кроз  то  и  напредују  у

техничком и музичком смислу. Сваки ученик је посе ан и у том смислу наставник мора
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имати и његову ширу слику (породица, школа, окружење, лични капацитети...) како и

оптимално  из алансирао  одгова-  рајући  програм  који  ће  ученика  довести  до

практичних вештина,  а  ове пак отворити пут за  даље напредовање.  Наставник има

могућност  да  по  сло одном  из ору,  ода ере  и  композиције  које  нису  наведене  у

програму  водећи  рачуна  о  примерености  наставним  садржајима,  узрасту  ученика,

њиховим техничким могућностима и музичким интересовањима, естетским захтевима

и исходима. Тре а ити опрезан у из ору тешких музичких дела којима ученици нису

дорасли,  јер  се  у  том  случају  могу  појавити  про леми  који  могу  проузроковати  и

физичке повреде.

Већ у другом циклусу, у складу са спосо ностима ученика и стеченим музичким

и техничким вештинама корисно је наставу о огатити камерном музиком. Свирањем у

ансам лу  они  се  уче  међусо ној  музичкој  подршци  која  подразумева  активно

слушање,  неговање  заједничке  музичке  идеје  и  прилагођавање  свог  извођачког

ха итуса. Садржаји дају наставнику сло оду да иза ере оптималaн програм у којем ће

ученик моћи да одговори на све техничке захтеве истовремено уживајући у свирању.

Препоручује се и заједничко музицирање наставника и ученика. На тај начин

ученик се опушта у заједничком свирању и схвата музичку колегијалност ез о зира на

звање (ученик, професор).

Наставник и родитељи морају ити главна карика у развоју личности ученика.

Наставник  ће  о азривим,  интроспективноаналитичким  приступом

про лематици  индивидуалног  наставног  процеса  пажљиво  штитити  ученика  од

развојно  погу ног  пројектовања  сопствених  ам иција  или  ам иција  родитеља.

Такмичења  могу  ити  један  од  показатеља  достигнућа  ученика,  али  тре а  ити

о азрив у из ору такмичења и односу очекивања и реалног стања ученика.

Веома је важно да ученици што чешће јавно свирају како и се осло одили страха од

наступа као и да стекну навику посећивања концерата уметничке музике и представа.

Дискусијом о одслушаним делима и извођењем истих (примереном старосном до у

ученика), ученици стичу увид у тумачења музичких дела, начине извођења, различите

техничке  приступе  извођача,  развијајући  тако  критичко  мишљење,  о  сопственом  и

туђем извођењу које ће им помоћи у даљем развоју и напредовању.

Ученицима  тре а  помоћи  у  стварању радних  навика  и  развијати  им  свест  о
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неопходности свакодневног веж ања. Значајно је, такође подстицати их за самостално

музичко изражавање и пратити развој њиховог музичког укуса, вешто утицати на њега

и развијати критич- ки однос пун поштовања према различитостима.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  нај итније  је  развијање  музичких  спосо ности  и

изграђивање  вештина.  Критеријум  у  оцењивању  је  уложен  труд  ученика  и  лично

напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима.

Битно  је  на  почетку  школске  године  јасно  поставити  критеријуме  оцењивања  и

упознати  ученика  са  истим.  У  о зир  тре а  узети  све  сегменте  учениковог  талента,

залагања  и  односа  према  раду.  У  оквиру  свих  музичких  активности  потре но  је

о ез едити  пријатну  атмосферу,  а  код  ученика  потенцирати  осећање  сигурности  и

подршке.

Уколико  је  ученик  на  почетку  године упознат  са  критеријумима  оцењивања

мања је вероватноћа да ће доћи до неспоразума или нејасног вредновања његовог

залагања.  Тре а  константно  подстицати  ученике  на  даље  напредовање,  али  му  и

предочавати музичке тенденције и врхунска достигнућа.

Потре но је отклонити све разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који

су проузроковани превеликим и нереалним очекивањима професора или родитеља.

Учешће  ученика  на  јавним  наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати

годишњих испита и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

Назив предмета ХАРМОНИКА
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Циљ  Циљ  учења  предмета  Хармоника  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици кроз индивидуално музичко искуство којим се

подстиче развијање моторичке флексибилности и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета,

као и оспособљавање и мотивисање ученика  за

самосталан  јавни наступи  наставак  уметничког

школовања.

Разред Први

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– опише својим речима 
карактеристике хармонике и 
начин добијања тона;
– правилно седи и држи инструмент;
– правилно поставља руке на обе 

клавијатуре;
– правилно води и мења мех;
– примени основне елементе нотне 
писмености, чита виолински и бас 
кључ;
– препозна основне ознаке за 
темпо, динамику, акценте, пона- 
вљање;
– примени означену артикулацију и 

обликује фразу;
– употреби регистре у циљу промене 

боје и висине тона;
– самостално свира соло кратке 

композиције напамет;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Карактеристике инструмента. Седење 
и држање инструмента. Поставка леве 
и десне руке.
Мех.
Виолински и бас кључ. Основне ознаке.
Артикулација.
Регистри.
Музичка меморија. Јавни наступи.
Понашање на јавном наступу.

Скале и трозвуци:
Це-дур, Ге-дур, Де-дур, Ф-дур 
(паралелно у четвртинама, тро- звук-
мало разлагање и симултано)

ЛИТЕРАТУРА:
– З. Ракић: Хармоника за 1.разред 
основне музичке школе (уџбе- ник);
– З. Ракић: Хрестоматија за 
хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Школа за хармонику ,
1. свеска;
– А. Факин: Школа за хармонику,
1. свеска;
– Л. Међери: Избор композиција за 
хармонику, 1.свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за 

хармонику, 1. свеска;

Обавезни минимум програма:
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– Це-дур, Ге-дур, лествице (паралелно у четвртинама, трозвук-мало разлагање и симултано);
– тридесет техничких вежби-етида (са различитим техничким захтевима);
– осам комада, песмица;

Јавни наступи:
-обавезна два јавна наступа током школске године.

Смотра:
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);
3. Две композиције, по слободном избору;

Кључни појмови садржаја: хармоника, тон, музичка фраза, нотне вредности, јавни наступи.

Назив предмета ХАРМОНИКА

Циљ Циљ  учења  предмета  Хармоника  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици кроз индивидуално музичко искуство којим се

подстиче развијање моторичке флексибилности и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета,

као и оспособљавање и мотивисање ученика  за

самосталан  јавни наступи  наставак  уметничког

школовања.

Разред Други

Годишњи фонд часова      70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– одсвира мотив и реченицу уз јасно
диференцирање мелодије од 
пратње;
– свира шеснаестине, пунктиране 

осмине и триоле;
– примени основне елементе 

динамичког нијансирања;
– свира хармонске интервале и легато 

помоћу заједничког тона;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Мотив и реченица.
Шеснаестина, пунктирана осмина и 
триоле.
Динамичко нијансирање – пиано, 
мецопиано, мецофорте, форте, 
крешендо и декрешендо.
Легато и интервали.
Техника леве и десне руке. Врсте такта:
4/8,2/2,3/2,4/2.
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– уједначи технику леве и десне руке;
– свира у тактовима 4/8,2/2,3/2,4/2;
– примени ознаке за темпо: алегро, 

андантино, адађо, ленто;
– изводи једноставнија мелодијска 
кретања на обе клавијатуре, као 
увод у полифонију;
– примени акцентирање тона мехом;
– користи све регистре који су на 

располагању;
– учествује на јавним наступима у
– школи и ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

Нове ознаке за темпо.
Мелодијскакретања.
Акцентирање мехом. Регистри.
Јавни наступи.
Понашање на јавном наступу.

Скале и трозвуци:
Це-дур, Ге-дур, Де-дур, Еф-дур и 
упознавање са а-мол лествицом 
(дурске паралелно у четвртинама и 
осминама; Трозвук, мало разлагање и
симултано;молска лествица паралелно
у четвртинама; трозвук мало 
разлагање и симултано)

ЛИТЕРАТУРА
– З. Ракић: Хармоника за 2.разред 

основне музичке школе(уџбе-
ник);
– З. Ракић: Хрестоматија за 

хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Школа за хармонику, 

2.свеска;
– А.Факин: Школа за хармонику, 

2.свеска;
– Л. Међери: Избор композиција за 

хармонику, 1.свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за 

хармонику, 1.свеска;

Обавезни минимум програма:
– лествице и трозвуци по програму;
– петнаест техничких вежби-етида (са различитим техничким захтевима);
– шест композиција различитих епоха и садржаја;

Јавни наступи:
– обавезна два јавна наступа током школске године;

Смотра:
1 .Једна лествица;
2. Једна етида (или композиција виртуозних извођачких захтева);
3. Једна полифона композиција;
4. Једна композиција, по слободном избору;

Кључни појмови садржаја: тон, нотне вредности, такт, техника, регистри, јавни наступи.
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Назив предмета ХАРМОНИКА

Циљ Циљ  учења  предмета  Хармоника  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици кроз  индивидуално музичко искуство којим се

подстиче развијање моторичке флексибилности и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета,

као и оспособљавање и мотивисање ученика  за

самосталан  јавни наступи  наставак  уметничког

школовања.

Разред           Трећи

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– испољи техничку спретност леве и 
десне руке;

– свира хармонске интервале са 
подметањем и пребацивањем 
прстијудесне руке;
– примени репетицију тона десном 
и левом руком са разним 
комбинацијама прстореда;
– примени украсе;
– примени динамичко нијансирање;
– примени регистре у односу на стил и 

карактер композиције;
– примени знања из музичких 
облика при тумачењу нотног 
текста;
– меморише музички текст;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Техника леве и десне руке.
Свирање подметањем и 
пребацивањем прстију. 
Репетиција тона.
Украси: дуги и кратки предудар, 
мордент, пралтрилер и краћи трилер.
Динамичко нијансирање. Регистри.
Музички облици. Музичка меморија. 
Јавни наступи.
Понашање на јавном наступу.

Скале и трозвици
Дурске и молске скале до три 
предзнака паралелно у четвр- 
тинама, осминама и шеснестинама, 
трозвук-мало разлагање и 
симултано

ЛИТЕРАТУРА
– З. Ракић: Хармоника за 3. разред 

основне музичке школе (уџбеник);
– З. Ракић: Хрестоматија за хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Школа за хармонику,

3. свеска;
– З. Вукосављев: Избор 
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композиција за хармонику за 3. и 
4. разред – 1. и 2. свеска;
– А.Факин: Школа за хармонику, 2. 

свеска;
– Л. Међери: Избор композиција за 

хармонику, 2. свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за 

хармонику, 2. свеска;

Обавезни минимум програма:
– лествице по програму;
– десет техничких вежби – етида;
– пет композиција различитих епоха и садржаја;

Јавни наступи:
– обавезна два јавна наступа током школске године.

Смотра (на крају првог полугодишта):
– две композиције по слободном избору; Испит:
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Једна композиција по слободном избору;

  Кључни појмови садржаја: музички облици, меморија,техника, артикулација, динамика, јавни наступи

Назив предмета ХАРМОНИКА
Циљ Циљ  учења  предмета  Хармоника  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици кроз  индивидуално  музичко искуство којим се

подстиче развијање моторичке флексибилности и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као

и оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан

јавни наступи наставак уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– испољи техничку спретност десне и 
леве руке при свирању композиције 
са елементима
– полифоније;
– примени различите прстореде 
при свирању интервала и акорада;

Техника десне и леве руке. Прстореди.
Регистри.
Украси.
Скокови на обе клавијатуре. Музички 
облици.
Јавни наступи.
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– користи различите регистре у 
зависности од стила и карактера 
композиције;
– свира једноставније композиције 
цикличног облика, сонатине, свите;
– примени украсе, двоструки предудар, 

групето и трилер;
– учествује на јавним наступима у
– школи и ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- ђењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

 Скале и трозвици
Дурске и молске скале до четири 
предзнака кроз две октаве у 
паралелном и супротном кретању у 
четвртинама, осминама и 
шеснаестинама, а одговарајуће 
молске скале кроз две октаве у 
паралелном кретању у четвртинама, 
осминама и
шеснаестинама Дурски и молски 
трозвуци четворогласно у малом 
разлагању и симултано
Свирање октава симултано и 
разложено

ЛИТЕРАТУРА
З. Ракић: Хармоника за 4. разред 
основне музичке школе (уџбеник);
– З. Ракић: Хрестоматија за 

хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Избор етида и 

композиција, 1. свеска;
– З. Вукосављев: Избор 
композиција за хармонику за 3. и
4. разред – 1. и 2.свеска;
– А.Факин: Школа за хармонику,

3. свеска;
– Л.Међери: Избор композиција за 

хармонику, 2. свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за 

хармонику, 2. свеска;

Обавезни минимум програма;
– лествице по програму;
– осам техничких вежби-етида;
– четири композиције различитих епоха и садржаја;
– једна циклична композиција;

Јавни наступи:
-обавезна два јавна наступа током школске године;

Смотра (на крају првог 
полугодишта): две композиције 
по слободном избору; Испит:
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Једна циклична композиција или две композиције различитог карактера;

Кључни појмови садржаја: техника, артикулација, динамика,регистри, јавни наступи
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Назив предмета ХАРМОНИКА

Циљ Циљ  учења  предмета  Хармоника  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици кроз индивидуално музичко искуство којим се

подстиче развијање моторичке флексибилности и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета,

као и оспособљавање и мотивисање ученика  за

самосталан  јавни наступи  наставак  уметничког

школовања.

Разред Пети

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– примени знања из музичких облика 
у делима са елементима полифоније;
– свира композиције цикличног 
карактера: тема са варијацијама, свита, 
сонатина, сонатни облик;
– примени ознаке за динамику и темпо;
– испољи техничку спретност десне и
леве руке;
– користи различите регистре у 
зависности од стила и карактера 
композиције;
– самостално решава лакше проблеме у
примени прстореда;
– самостално решава извођење 
појединих врста артикулације и 
писања ознака за мех;
– испољи креативност у 
реализацији музичке фантазије и 
естетике;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност и емоционални 
утицај;
– учествује на јавним наступима у
школи и ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Музички облици. Цикличне 
композиције.
Ознаке и за динамику и темпо. 
Техника десне и леве руке.
Регистри. Прстореди. Артикулација 
и мех. Јавни наступи.
Понашање на јавном наступу.

Скале и трозвуци
Дурске и молске скале до пет 
предзнака кроз две октаве у пара- 
лелном и супротном кретању.
Дурски и молски трозвуци у 
великом разлагању и симултано. 
Доминантни септакорд у малом 
разлагању и симултано, октаве 
симултано и разложено.

ЛИТЕРАТУРА
– З. Ракић: Хармоника за 5. разред 

основне музичке школе(уџбе-
ник);
– З. Ракић: Хрестоматија за 

хармонику;
– З. Ракић: Композиције за 

хармонику;
– В. В.Терзић: Избор етида и 

композиција, 1.и 2. свеска;
– З. Вукосављев: Избор 
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композиција за хармонику за 
5. и 6. разред – 1. и 2. свеска;
– З. Ракић: Хармоника-албум за 

младе;
– А.Факин: Марљиви хармоникаш;
– Л. Међери: Избор композиција за 

хармонику, 3. свеска;
– М. Барачков: Избор композиција 

за хармонику, 3. свеска;

Обавезни минимум програма
– лествице по програму
– осам етида
– четири композиције различитих епоха и садржаја
– једна циклична композиција

Јавни наступи
-обавезна два јавна наступа током школске године.

Смотра (на крају првог полугодишта) 
етида и композиција по слободном 
избору Испит
1. Једна лествица
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Једна циклична композиција;

Кључни појмови садржаја: техника, артикулација, динамика,прстореди, јавни наступи

Назив предмета ХАРМОНИКА

Циљ Циљ  учења  предмета  Хармоника  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици  кроз  индивидуално  музичко искуство којим се

подстиче развијање моторичке флексибилности и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као

и оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан

јавни наступи наставак уметничког школовања.

Разред Шести

Годишњи фонд часова        66 часова
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ИСХОДИ
По завршеној области

ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– примени основне 
карактеристике музичких 
стилова кроз одговарајућу 
литерaтуру;
– повеже техничке и музичке 
елементе у интерпретацији 
композиције;
– користи регистре без предходне 
припреме и усаврши транспо- 
новање регистрима;
– примени артикулацију и 
динамику у зависности од стила
и карактера композиције;
– чита са листа лакше комаде и 

етиде;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– испољи креативност у 
реализацији музичке 
фантазије и естетике;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- 
ку припремљеност и 
емоционални утицај;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Музички стилови – основне 
карактеристике.
Технички и музички елементи
Регистри.
Артикулација и динамика.
Читање са листа.
Јавни наступи.
Понашање на јавном наступу.

Скале и трозвуци
Дурске и молске скале до шест предзнака
кроз две октаве у паралелном и 
супротном кретању.
Дурски и молски трозвуци у малом, 
великом разлагању и симултано.
Доминантни и умањени септакорди у 
малом, великом разлагању и симултано 
кроз две октаве у паралелном кретању.
Октаве симултано и 
разложено Хроматска 
скала у паралелном 
кретању.

ЛИТЕРАТУРА
– З. Ракић: Хармоника за 6.разред основне 
музичке школе (уџбе- ник);
– З. Ракић: Хрестоматија за хармонику;
– З. Ракић: Композиције за хармонику;
– В. В.Терзић: Избор етида и композиција,
2. и 3. свеска;
– З. Вукосављев: Избор композиција за 
хармонику за 5. и 6. разред – 1. и 2. 
свеска;
– З. Ракић: Хармоника – албум за младе;
– А. Факин: Марљиви хармоникаш;
– Л. Међери: Избор композиција за 

хармонику, 3.свеска;
– М. Барачков: Избор композиција за 

хармонику, 3. свеска;
–

Обавезни минимум програма:
– лествице по програму;
– шест етида;
– четири композиције различитих епоха и садржаја;
– једна циклична композиција;
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Јавни наступи:
-обавезна два јавна наступа током школске године;

Смотра (на крају првог полугодишта): 
етида и композиција по слободном 
избору: Испит
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Једна циклична композиција;
5. Једна композиција виртуозног карактера;

  Кључни појмови садржаја: стилови, техника, артикулација, динамика, јавни наступи

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ХАРМОНИКА

I УВОДНИ ДЕО

Сваки аспект  извођења музике има  непосредан  и драгоцен утицај  на  развој

ученика.  Свирањем  на  инструменту  активира  се  велики  рој  когнитивних  радњи,

развија дугорочно памћење и фине моторичке радње.

У настави која је усмерена на остваривање исхода предност се даје искуственом

учењу  у  оквиру  којег  ученици  развијају  лични  однос  према  музици,а  постепена

рационализација  искуства  временом  постаје  теоријски  оквир.  Искуствено  учење  у

оквиру  овог  предмета  подразумева  активно  слушање  музике  и  лично  музичко

изражавање ученика кроз извођење музике. Исходи представљају музичке, опажајне и

сазнајне активности ученика. Понуђени Музички садржаји остављају простор за из ор

и других садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника.

Код ученика тре а развијати дух заједништва кроз присуство на концертима и

групно  свирање.  Посе ну  пажњу  тре а  о ратити  на  развој  и  стимулисање

комуникацијских  вештине  у  циљу  преношења  и  размене  искустава  и  знања.

Најважнији покретач наставе тре а да уде принцип мотивације и инклузивности у

подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала

за музичко изражавање.

На сваком часу ученике тре а упућивати да правилно седе и правилно користе

извођачки апарат. Неопходност неговања и одржавања коштано-мишићног и слушног

апарата тре а да уде стандард.
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II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења о ухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише рој часова у односу на иза рано музичко дело које

се о рађује, по месецима а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план

подразумева  ода ир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

иза рани музички пример/песму/дело.

Припрема за час је  специфична с о зиром да је  настава индивидуална и да

усмерење часа у односу на ток и фокус у многоме зависи од припремљености ученика

за час. Како се исходи у стицању вештина кумулативно остварују, сваки пут у неком

свом сегменту, припрема садржи назив дела, циљ часа и конкретизацију исхода који је

у фокусу у односу на циљ часа.

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и о ликовати наставне садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Предности  индивидуалне  наставу  тре а  максимално  искористити  у  раду  са

ученицима.  Имајући  у  виду  психофизичке  и  музичке  спосо ности  као  и  сазнајне

капацитете  сваког  ученика,  његово  породично  окружењеи  све  остале  чиниоце  у

о разовно  васпитном  процесу,  сваком  ученику  понаосо  тре а  прилагодити

програмске захтеве и приступ настави и учењу.  Све захтеве тре а остваривати кроз

мањи  или  већи  рој  једноставнијих  па  сложенијих  примера,  у  зависности  од

могућности ученика.

Техничку поставку тре а развијати кроз техничке елементе лествица и акорада,

етида, веж и. Рад на техници меха тре а прилагодити одређеној артикулацији, стилу и

комплетном музичком изражавању, адекватно узрасту ученика.

Кроз  композиције  старих  мајстора  ученика  тре а  упознати  са  стилом  и

припремити  за  полифонију.  Разни  комади  и  цикличне  форме  су  важни  за  развој

музичког  размишљања,  фразирања  и  концентрације  код  ученика.  Регистре  тре а

правилно употре ити у односу на музичке и техничке захтеве. Стално тре а радити на

квалитету тона, ритмичко-метричкој ста илности, меморији, динамици, агогици.
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Ученицима  тре а  помоћи  у  планиранју  веж ања  уз  развијање  одговорног

односа  према начину  рада  и  поштовању процедура  у  стицању  техничких  вештина.

Учити  их  истрајности  и  упорностии  развијати  осетљивост  и  сензи илност  у

интерпретацији музичких дела.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  нај итније  је  развијање  музичких  спосо ности  и

изграђивање  вештина.  Критеријум  у  оцењивању  је  уложен  труд  ученика  и  лично

напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима. У

оквиру свих музичких активности потре но је о ез едити пријатну атмосферу, а код

ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.

Потре но је отклонити све разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који

су проузроковани превеликим и нереалним очекивањима професора или родитеља.

Учешће  ученика  на  јавним  наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати

годишњих испита и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

(гитара)

Назив предмета  ГИТАРА

Циљ  Циљ  учења предмета Гитара је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици

кроз индивидуално музичко искуство којим се подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Први

Годишњи фонд часова       70 часова
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– именује делове гитаре и опише 
својим речима начин добијања 
тона;

– демонстрира како се правилно седи 
и како се држи гитара;

– наведе тонове празних жица на 
гитари и називе прстију десне руке;

– изводи апојандо технику свирања 
десне руке;

– самостално поставља прсте леве 
руке на врат гитаре у првој 
позицији;

– изводи тирандо технику свирања 
десне руке;

– користи истовремено прсте леве и 
десне руке;

– разликује гласно и тихо свирање, 
као и споро и брзо свирање;

– пева мелодије које свира;
– свира двоглас, мелодија уз пратњу 

баса;
– примењује елементе нотне 

писмености у свирању;
– самостално свира кратке 

композиције напамет;
– свирањем у дуу примењује принцип

узајамног слушања;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– поштује договорена правила 

понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Делови инструмента и начин добијања 
тона. Правилно седење и држање 
инструмента.
Празне жице и тонови ми, си, сол, ре, 
ла, ми. Називи прстију десне руке.
Основни елементи нотне писмености – 
трајање нота. Апојандо техника 
свирања десне руке – свирање са 
наслоном. Тирандо техника свирања 
дeснe руке- чупкање.
Ознаке за прсторед десне руке. Ознаке 
за прсторед леве руке. Teхника леве 
руке – прва позиција.
Двоглас, истовремено коришћење 
палца и прста. Извођење основне 
динамике (форте и пијано). Свирање у 
дуу... (наставник– ученик или два 
ученика). Музички бонтон.

  ЛИТЕРАТУРА
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, I део
– Ј. Јовичић: Почетница за гитару
– M.Ђулијани: Техничке вежбе
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– В. Андре: Збирка композиција за 

гитару
– Eдо Ђуга: избор композиција
– Вера Огризовић: Збирка композиција 

Мој први концерт
  Шира литература по избору 

наставника, а у складу са 
програмом

Обавезни минимум програма:
– четири лествице у првој позицији;
– четири етиде;
– три комада;

Јавни наступи – обавезна су два јавна наступа током школске године.

Програм смотре (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида или краћа композиција одређених техничких захтева;
3. Две композиције по слободном избору.

Кључни појмови садржаја: тон, техника, мелодија, музички бонтон
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Назив предмета ГИТАРА

Циљ Циљ  учења предмета Гитара је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање и мотивиса- ње ученика за самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Други

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– правилно седи и држи гитару;
– чита ноте на свим жицама, 
закључно са петом позицијом 
самостално или уз помоћ 
наставнока;
– разликује ознаке за прсторед, 
празне жице и римске бројеве 
за поља;
– користи обе технике 
свирања у десној руци, 
апојандо, тиран до;
– чита нови нотни текст, уз 
помоћ наставника и проналази 
тонове задате композиције;
– обликује једноставну музичку 

фразу на нивоу захтева;
– примењује елементе нотне 

писмености у свирању;
– демонстрира најједноставнију

промену боје;
– примењује основне 
смернице за извођење малог 
баре хвата уз помоћ 
наставника;
– самостално броји у циљу
постизања метрички 
тачног и ритмичног 
свирања;
– демонстрира правилан начин 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Примена нотне писмености на гитари.
Технике свирања у десној руци – тирандо и 
апојандо. Поставка малог баре хвата.
Ознаке прстореда – читање и примена.
Динамика (форте, фортисимо, пијано, 
пијанисимо). Боја тона (ординаре, тасто, 
понтичело).
Свирање у дуу... (наставник – ученик или 
два ученика) Музички бонтон.

    Скале и трозвуци
    Дурске и молске скале.

    ЛИТЕРАТУРА
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, I и II део
– Вера Огризовић: Збирка композиција Мој 

први концерт
– В. Андре: Збирка композиција за класичну 

гитару
– Х. Сагрерас: Лекције за гитару
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– M.Ђулијани: Техничке вежбе
– Eдо Ђуга: избор композиција

   Шира литература по избору наставника, а у 
складу са захтевима програма.
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вежбања;
– свирањем у дуу примењује 

принцип узајамног слушања;
– учествује на јавним наступима

у школи и ван ње;
– поштује договорена правила
понашања при слушању и 
извођењу музике.

 Обавезни минимум програма:
– четири лествице у првој позицији;
– четири етиде;
– три комада.

 Јавни наступи
 Обавезна су два јавна наступа током школске године.

 Програм смотре
1. Једна лествица;
2. Једна етида;
3. Две композиције, по слободном избору.

Кључни појмови садржаја: боја тона, музичка фраза, баре хват, музички бонтон

Назив предмета                   ГИТАРА

Циљ Циљ  учења предмета Гитара је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Трећи

Годишњи фонд часова        70 часова
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– правилно седи и држи гитару;
– препозна све ноте на свим жицама, 
закључно са седмом пози цијом 
самостлно или уз помоћ наставника;
– уз помоћ наставника чита нови нотни 
текст, проналази тонове задате 
композиције;

– примењује задати прсторед;
– примени основне смернице за 

правилно извођење вибрата;
– изводи тирандо у једноставним 
акордским разлагањима уз већу 
стабилност десне руке;
– уз помоћ наставника препозна и 
издвоји главну мелодију помоћу 
различите динамике и врсте удара;
– самостално броји у циљу 
постизања метрички тачног и 
ритмичног свирања;
– примени знања о елемената музичке 
форме у интерпретацији композиције;

– демонстрира правилан начин вежбања;
– уз помоћ наставника тежи за 
постизањем музичког израза уз 
употребу динамике и боје тона;

– свирањем у дуу примењује принцип 
узајамног слушања;

– учествује на јавним наступима у школи и
ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво-ђењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Вежбе за четврту, пету и седму 
позицију. Техника вибрата.
Усавршавање технике десне руке, 
тирандо. Елементи музичке форме- 
двотакт, мотив. Динамика – форте, 
фортисимо, пијано, пијанисимо.
Свирање у дуу... (наставник – ученик 
или два ученика) Музички бонтон

Скале и трозвуци
Двооктавне скале – промена 
позиције и рада на ритмичким 
варијантама
Лествични интервали

  ЛИТЕРАТУРА
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, II део
– Х. Сагрерас: Лекције за гитару
– M.Ђулијани: Техничке вежбе
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– В. Андре: Збирка композиција за 

гитару
– Д. Богдановић: Шест дечјих комада
– Eдо Ђуга: избор композиција
– Вера Огризовић: Свирајте Баха

  Шира литература по избору 
наставника, а у складу са програмом.

Обавезни минимум програма:
– четири лествице
– четири етиде;
– три комада.

Јавни наступи
Обавезна су два јавна наступа током школске године.

Испитни програм:
1. Лествица са каденцом и интервалима (једна врста)
2. Једна етида;
3. Два комада

Кључни појмови садржаја: вибрато, музички израз, баре хват, музички бонтон
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Назив предмета ГИТАРА

Циљ Циљ  учења предмета Гитара је  да  код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита ноте закључно са деветом 
позицијом уз помоћ наставни- ка или 
самостално;

– чита са листа једноставне композиције;
– примени легато у свирању;
– изводи једноставне украсе, горњи и 

доњи предудар;
– примени основне смернице за 
правилно извођење великог баре 
хвата;

– свира техником арпеђа;
– уз помоћ наставника користи ознаке 
за агогику и карактер у композицијама
које изводи;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност и емоционални утицај;

– демонстрира правилан начин вежбања;
– уз помоћ наставника тежи за 
постизањем музичког израза уз 
употребу артикулације, динамике и 
боје;

– примењује елементе полифоније у 
извођењу;

– свирањем у дуу примењује принцип 
узајамног слушања;

– учествује на јавним наступима у школи и 
ван ње;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Девета позиција. Упознавање са 
украсима. Вежбе за легато технику. 
Усавршавање арпеђа.
Увођење у поставку великог баре 
хвата.
Анализа композиције (назив и врста, 
облик, темпо, карактер). Музички 
израз.
Ознаке: карактер, динамика, агогика. 
Увод у полифонију.
Читање с листа.
Свирање у дуу... (наставник– 
ученик или два ученика) 
Музички бонтон.

  Скале и трозвуци
  Скале кроз две октаве

  ЛИТЕРАТУРА
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, II део
– Х. Сагрерас: Лекције за гитару
– В. Андре: Збирка композиција за 

гитару
– Д. Богдановић: Шест дечјих комада
– Eдо Ђуга: избор композиција
– M.Ђулијани: 120 арпђа, оп. 1
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– Вера Огризовић: Свирајте Баха
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– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- ђењу 
музике.

– Ј. Дауленд: Лаки комади
– Ј. А. Логи: Партита
– Ф. Сор: Етиде, оп.31/I и II

Шира литература по избору наставника,
а у складу са програмом.

Обавезни минимум програма:
– четири лествице;
– четири етиде;
– три комада

Јавни наступи
Обавезна су два јавна наступа током школске године.

Испитни програм:
1. Лествица са каденцом и интервалима (једна врста)
2. Једна етида;
3. Два комада – један полифони

Кључни појмови садржаја: легато, украси, агогика, полифонија.

Назив предмета ГИТАРА

Циљ Циљ  учења предмета Гитара је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и   љубав  према  инструменту  и  музици

кроз индивидуално музичко искуство којим се подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Пети

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– повеже стечено знање из основа 
музичке писмености са техничким 
процедурама на инструменту;
– користи знања из области теорије 
музике и историје приликом 
интерпретације музичког дела;
– користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао разли чите 
емоције;
– чита са листа;
– критички вреднује изведене 

Техничке вежбе за усавршавање легато 
технике, арпеђа, баре хвата.
Веза између анализе облика и 
интерпретације дела. Музичко 
фразирање.
Свирање у дуу... (наставник – ученик или 
два ученика) Полифоне композиције – 
приступ и реализација.
Читање с листа. Музички бонтон.
Скале и трозвуци
Скале кроз три октаве промена позиције, 
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композиције у односу на техничку 
припремљеност и емоционални утицај;
– самостално вежба поштујући 

процедуру;
– примењује основне елементе 

полифоније у свирању;
– свирањем у дуу примењује принцип 

узајамног слушања;
– учествује на јавним наступима у школи и

ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- ђењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

скокови за леву руку.
ЛИТЕРАТУРА
Проширивање репертоара ренесансним, 
барокним или модерним композицијама 
уз упознавање са карактеристикама стила.
– Ј. Јовичић: Школа за гитару, II део
– Х. Сагрерас: Лекције за гитару
– В. Андре: Збирка композиција за гитару
– Герхард Швертбергер: Збирка 

композиција
– Eдо Ђуга: избор композиција
– M.Ђулијани: 120 арпђа, оп.1
– Хуберт Кепел: Техничке вежбе
– Вера Огризовић: Свирајте Баха
– Ј.Дауленд: Лаки комади
– Ј.А. Логи: Партита
– Ф.Сор: Етиде, оп.31/I и II Шира 
литература по избору настав- ника, а у 
складу са програмом.

Обавезни минимум програма:
– две лествице кроз три октаве;
– четири етиде;
– три комада.

Јавни наступи
Обавезна су два јавна наступа током школске године.

Испитни програм
1. Лествица са каденцом и интервалима (једна врста)
2. Једна етида;
3. Два комада – један полифони

Кључни појмови садржаја: фраза, полифонија, музички израз, музички бонтон

Назив предмета             ГИТАРА
Циљ Циљ  учења предмета Гитара је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Шести

Годишњи фонд часова          66 часова
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита ноте до дванестог поља;
– наштима гитару по слуху;
– изводи природне флажолете, трилере,

украсе;
– изводи вештачке флажолете и 

пицикато;
– користи знања из области теорије 
музике и историје приликом 
интерпретације музичког дела;
– користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао разли- чите 
емоције;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност и емоционални 
утицај;
– самостално вежба поштујући 

процедуру;
– примењује основне елементе 

полифоније у свирању;
– свирањем у дуу примењује принцип 

узајамног слушања;
– меморише дужи нотни текст;
– чита са листа;
– учествује на јавним наступима у школи

и ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- ђењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Тонови до XII поља.
Природни и вештачки флажолети, 
трилери, украси, пицикато.
Техничке вежбе: усавршавање легато 
технике, арпеђа, баре хвата.
Анализа облика и интерпретација дела –
сонатни облик. Музичко фразирање.
Полифоне композиције – приступ и 
реализација. Штимовање.
Меморисање нотног текста. Полифона 
композиција
Свирање у дуу... (наставник – ученик или
два ученика) Читање са листа.

Скале и трозвуци
Скале кроз три октаве
Промена позиције, скокови за леву руку.

ЛИТЕРАТУРА
Проширивање репертоара ренесансним, 
барокним или модерним композицијама 
уз упознавање карактеристика стила.
– Ј. Јовичић: Композиције на фолклорне 

теме Балкана и Шпаније
– В. Андре: Збирка композиција за гитару
– Ф. Карули: Сонате
– М. Ђулијани: Сонатине
– Ф. Сор и Сеговија: 20 етида
– Вера Огризовић: Свирајте Баха
– Eдо Ђуга: избор композиција
– Хуберт Кепел: техничке вежбе

Шира литература по избору наставника, а у 
складу са програмом

Обавезни минимум програма
– две лествице кроз три октаве;
– две етиде;
– два комада;

Јавни наступи
Обавезна су два јавна наступа током школске године.

Испитни програм
1. Једна трооктавна лествица
2. Једна етида;
3. Један став сонатине или сонате, свите или варијације
4. Један комад

Кључни појмови садржаја: фраза, полифонија, музички израз, музички бонтон.
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

 ГИТАРА

I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских

jeдиницa  кoje  су  прeдвиђeнe  нaстaвним  прoгрaмoм. Ниjeднa  oблaст  или  тема  нe

мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ, a

дa  сe  истoврeмeнo  нe рaзгoвaрa o  свим  другим  aспeктимa  музикe (јединство

техничких и музичких елемената).

Бављење музиком  уопште  а  посебно свирање на  инструменту  подстиче  фину

менталну  комбинаторику  драгоцену  за  развијање укупног менталног и

психомоторног потенцијала ученика и одлична је основа за интеграцију са другим

предметима.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у оквиру којег  ученици развијају лични однос према музици, а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи  представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Препоручени музички садржаји (литература)  остављају простор за  избор и  других

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Наставник

има слободу али и одговорност да изабере оптималaн програм у коме ће ученик

моћи да репродукује све техничке и музичке задатке, а и да у истом ужива, не

размишљајући о тежини захтева као о неком непребродивом проблему.

Корелација  између  предмета  може  бити  полазиште  за  бројне  активности  у

којима  ученици  могу  бити  учесници  као  истраживачи, креатори и извођачи. Код

ученика треба развијати дух заједништва кроз заједничко свирање и комуникацијске

вештине у циљу преношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе  треба  да  буде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.
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Музика у функцији здравља и музички бонтон

На сваком часу ученике треба упућивати да правилно седе и користе извођачки

апарат што је важно за одржавање здравља коштано-мишићног апарата. Задатак

наставника је да у том смислу, у зависности од врсте инструмента и специфичног

става при свирању  учени  ке упуте на потребу сталног јачања мускулатуре

упражњавањем различитих физичких вежби и/или пливања. У односу на слушни

апарат, ученике треба информисати и упозорити да прегласна и агресивна музика

има  штетан  утицај  и  изазива  физиолошки  и  психолошки  одговор организма  у

негативном смислу.

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  прилику  за  људску  креативност  и

самоизражавање.  Партиципацијом  у  музици остварује  се  виши  облик  писмености

развијањем интуиције, маште и размишљања, што доводи до јединствених облика

комуникације. У том смислу позитиван ефекат музике у смислу опуштања, подизања

пажње, развијања меморије, емоционалних и физичких реакција/одговора,

когнитивне стимулације је од непроцењивог значаја.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  публици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно обликују кроз правила понашања (музички

бонтон) при слушању и извођењу музике. Поред културе понашања ученике треба

упутити и на културу одевања, како на сцени тако и у публици.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему  за  час.  Годишњим  планом  дефинисан  је  фонд часова  у  току  школске

године. Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу.

Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,

интелектуалне, физичке и менталне предиспозиције. С обзиром на дужину трајања

часа (30/45 минута) рад треба ефикасно организовати. Код млађих ученика није лако

дуже  задржати  пажњу,  па  је  разноврстан  и  машто- вит час  најбољи начин  за

постизање резултата.
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III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Избор композиција које носе у себи одређене техничке и музичке захтеве је од

великог значаја за заинтересованост ученика и њихов напредак. То је нарочито важно

за ученике првог циклуса, који тек освајају простор инструмента, а звучна слика која

им се допада буди потребу да изнова истражују,  вежбају  и  кроз то  и  напредују  у

техничком и музичком смислу. Сваки ученик је посебан и у том смислу наставник

мора имати и његову ширу слику (породица, школа, окружење, лични капацитети...)

како би оптимално избалансирао одговaрајући програм који ће ученика довести до

практичних вештина, а ове пак отворити пут за даље напредовање.

Музички материјал који се обрађује обухвата различите композиције, почев од

најједноставнијих  вежби  (празне  жице),  па  све  до развијенијих цикличних и

полифоних форми. Скале, вежбе или етиде морају бити саставни део свакога часа.

Највећу важност у свирању техничких вежби треба дати разговетности и правилној

ритмизацији, па тек потом лепоти тона и брзини. Полифонија има задатак да развија

музичку интелигенцију, меморију, да побољша слушне способности и развије осећај

за стил. Разноврстан избор комада подстаћи ће  машту, осећајност и темперамент.

Веома је важно да  ученици што чешће јавно свирају  како би се ослободили

страха од наступа као и да стекну навику посећивања концерата уметничке музике и

представа.  Дискусијом  о  одслушаним  делима  и  извођењем  истих  (примереном

старосном  добу  ученика), ученици  стичу  увид у  тумачења  музичких  дела,  начине

извођења,  различите  техничке  приступе  извођача,  развијајући  тако  критичко  ми-

шљење, о сопственом  и туђем извођењу  које ће им помоћи у даљем  развоју и

напредовању.

Када су у питању такмичења, препоручује се велика умереност и опрез. Мудар

наставник  неће  допустити  да  ученичка  мотивација временом  постане  искључиво

такмичарски обојена, као и да сопствени рад вреднује бројем награда и признања

које његови ученици освајају.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање вештина,  па  функционални задаци имају приоритет.  Смер наставе је

такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у
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првом циклусу не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу и

идентификовању  музичких  садржаја.  Критеријум  у  оцењивању  је  уложен труд

ученика и његово лично напредовање у складу са личним и музичким могућностима.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код

ученика  потенцирати  осећање  сигурности  и  подршке.  Потребно  је  отклонити  све

разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који су проузроковани превеликим и

нереалним  очекивањима  професора  или  родитеља.  Учешће ученика  на  јавним

наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати  годишњих  испита  и  смотри

употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

(флаута, кларинет, труба)

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ Циљ  учења предмета Флауте је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред: Први

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– опише својим речима карактеристике 
флауте и начин добија- ња тона;
– дише уз подршку трбушних мишића,
уз помоћ и контролу наставника;
– контролише положај тела при свирању;
– правилно поставља и држи инструмент;
– производи самостално тон;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Упознавање са флаутом, њеним 
карактеристикама и начином 
одржавања.
Основно нотно описмењавање – 
упознавање са нотним вредно- стима и 
паузама.
Основе технике дисања:
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– самостално поставља прсте леве и 
десне руке са ослањањем на усник, 
кажипрст леве и палац десне руке;

– правилно изводи вежбе за тон уз помоћ
наставника;

– учествује на јавним наступима у 
школи и ван ње;

– користи предности дигитализације у 
слушању и извођењу;

– покаже позитиван однос према 
заједничком свирању;

– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- ђењу 
музике.

удисај и издисај уз подршку трбушних 
мишића (дијафрагме), без инструмента и 
са њим.
Поставка усана (амбажура) на глави 
флауте.
Емитовање (добијање) тона у првој 
октави (количина, брзина и правац 
ваздуха).
Улога језика – атак.
Правилно држање инструмента:
– држање тела;
– поставка леве руке – стабилан ослонац 

на кажипрст;
– поставка десне руке – стабилан 
ослонац на палац и мали прст. 
Овладавање грифовима прве октаве.
Основне артикулације: 
портато и легато. Музичка 
меморија – неговање и 
развијање.
Издржавање тонова у оквиру 
савладаног тонског опсега. 
Камерно музицирање са 
наставником (дуo).
Вежбе за развој покретљивоти прстију 
тј. технике. Увођење у начине 
самосталног рада код куће.
Музички бонтон.
Скале и трозвуци
Упознавање са тоналитетима и 
њиховим трозвуцима у оквиру са- 
владаног тонског опсега у целим 
нотама, половинама и лаганим 
четвртинама (Ге и Еф- дур)

ЛИТЕРАТУРА
Школе и етиде за флауту
– М. Рикије: Мени не мањка даха
– T. Ваи: Почетна књига за флауту
– Бантаи – Шипош: АБЦ
– А. Кавчић Пуцихар: Свирамо флауту
– М.Мојс: Флаутиста почетник 1-3
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту за 

први разред – избор
– Тафанел – Гобер: Комплетна 
метода за флауту – избор и друга 
литература сличног садржаја и 
тежине
Композиције уз клавирску пратњу
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Избор комада из збирке Хрестоматија 1:
– Руска народна песма: Топ-Топ, 
Кабалевски: Мала полка, Руска народна 
песма: Препелица..)
– Ј. Хајдн: Ариета
– Х. Персл: Ригодон
– Чешка народна песма: Анушка

Обавезни минимум програма:
– вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине, прилагођени узрасту почетника
– избор неколико једноставних комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи – обавезна два јавна наступа током школске године

Програм смотре:
1. једна лествица напамет;
2. једна етида;
3. једна композиција по слободном избору

Кључни појмови садржаја: тон, дисање, поставка инструмента, слушање музике, свирање, музички
бонтон.

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ Циљ  учења предмета Флауте је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступи наставак уметничког школовања.

Разред: Други

Годишњи фонд часова       70 часова
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ИСХОДИ
По завршеној области

ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– опише својим речима 
карактеристике флауте и начин 
добија- ња тона;
– дише уз подршку трбушних 
мишића, уз помоћ и контролу 
наставника;
– правилно изводи вежбе за тон уз 

помоћ наставника;
– производи самостално тон;
– самостално поставља прсте 
леве и десне руке са ослањањем
на усник, кажипрст леве и палац 
десне руке;
– примењује основне елементе 
музичке писмености приликом 
свирања и читања нотног текста 
у виолинском кључу;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– испољава самопоуздање током 

јавног наступа;
– користи предности 

дигитализације у слушању и 
извођењу;

– испољи позитиван однос према 
заједничком музицирању;

– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Правилно држање инструмента:
– држање тела;
– поставка леве руке – стабилан ослонац на

кажипрст;
– поставка десне руке – стабилан ослонац
на палац и мали прст. Правилно дисање –
контрола.
Амбажура и њена контрола. Улога језика 
– атак.
Овладавање грифовима прве и друге 
октаве. Основне артикулације: стакато и
легато.
Основни елеменати музичке 
писмености. Основне ознаке темпа.
Музичка меморија – неговање и 
развијање. Тонски опсег: d1 – d3.
Издржавање тонова у оквиру савладаног 
тонског опсега. Технике вежбе за развој 
покретљивости прстију.
Самостално вежбање – начини и 
процедуре. Музички бонтон.

Скале и трозвуци
Дурске лествице до два предзнака, са 
тоничним квинтакордима, кроз две 
октаве.
Лествице у оквиру савладаног тонског 
опсега.

ЛИТЕРАТУРА
Школе и етиде за флауту
– М. Мојс: Флаутиста почетник
– 3-7 вежбе
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту – 

избор
– Тафанел – Гобер: Комплетна метода за 

флауту – избор
– Г. Гариболди: Етиде – избор
и друга литература сличног садржаја и 
тежине

Композиције уз клавирску пратњу
– Композиције из збирке Хрестоматија 1:
– В. А. Моцарт: Мајска песма, Песма 
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пастира
– Н. Бакланова: Хоровод
– Е.Перишон : Рано јутро
– Хамилтон: Песма дуги
– Ј. Брамс: Успаванка
– К. В. Глук: Плес духоваОбавезни минимум програма – вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине, прилагођени 

узрасту почетника; избор неколико комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи – обавезна два јавна наступа током школске године

Програм смотре:
1. једна лествица напамет;
2. једна етида;
3. једна композиција по слободном избору

Кључни појмови садржаја: тон, динамика, темпо,дисање, поставка инструмента, слушање музике,
свирање, музички бонтон.

Назив предмета                   ФЛАУТА

Циљ Циљ  учења предмета Флауте је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступи наставак уметничког школовања.

Разред: Трећи

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ
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ће бити у стању да:

– правилно дише уз подршку 
трбушних мишића (дијафрагма), уз
мању помоћ наставника;
– кратко опише технику дисања коју 

користи при свирању;
– користи проширен тонски опсег 

инструмента;
– контролише позицију тела 

приликом свирања;
– изводи правилно вежбе за развој 
и обликовање тона, уз помоћ 
наставника;
– самостално свира кратке 
композиције напамет, соло и уз 
пратњу клавира;
– учествује на јавним наступима;
– користи предности дигитализације 

у слушању и извођењу;
– самостално вежба код куће
– радо свира у камерном саставу.
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Континуирана контрола исправно 
постављеног дисања. Контрола 
амбажуре.
Тонски опсег: це1- ге3.

Грифови прве, друге и дела треће октаве. 
Атак : координација прста и језика.
Основне динамичке 
разлике (f, p). Музичка 
фраза – елементи и 
обликовање.
Свирање композиција различитих 
садржаја уз клавирску пратњу. Музичка 
меморија – неговање и развијање.
Заједничко свирање (наставник–
ученик; ученик– ученик). Музички 
бонтон.

Скале и трозвуци
Дурске и молске лествице до три 
предзнака, са тоничним квин- такордима
у обртајима.
Лествице у оквиру савладаног тонског 
опсега.

ЛИТЕРАТУРА

Школе и етиде за флауту
– М. Мојс: Флаутиста почетник
– 7-10
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту – 

избор
– Тафанел – Гобер: Комплетна метода за 

флауту – избор
– Г. Гариболди: Етиде – избор
и друга литература сличног садржаја и 
тежине

Композиције уз клавирску пратњу
– Избор композиција из збирке 

Хрестоматија 1
– В. Поп: Срећни дом
– В. Поп: Шумско цвеће
– Чичков: Скерцо; Скерцино
– Госек: Гавота
– Е. Храдецки: Сунчани реге
– С. Џоплин: Забављач
– Гедике: Игра
– Р. Л. Каин: Прелудијим и игра
– Г. Ф. Телеман: Менует II из Свите у а – 

молу
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– Ј. Л. Дусек: Менует
– П. Николић: Андантино
и други комади сличног садржаја и Обавезни минимум програма – вежбе, етиде и комади сличног садржаја и тежине, прилагођени 

узрасту; избор неколико комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи – обавезна два јавна наступа током школске године

Испитни програм
1. једна дурска и једна молска лествица напамет са тоничним квинтакордима, у четвртинама и 
осминама; 2. две етиде различитог карактера; 3. једна композиција уз пратњу клавира по слободном 
избору

Кључни појмови садржаја: тон, динамика, темпо,дисање, поставка инструмента, слушање музике, 
свирање, музички бонтон.

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ Циљ  учења предмета Флауте је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступи наставак уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ
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– правилно поставља и држи 
инструмент;

– контролише позицију тела приликом 
свирања;

– правилно дише уз подршку 
трбушних мишића (дијафрагма), уз 
мању помоћ наставника;
– изводи правилно вежбе за развој и 
обликовање тона, уз помоћ 
наставника;
– користи проширен тонски опсег 

инструмента;
– примењује различите артикулације и 

вибрато;
– примењује основне ознаке за темпо и 

динамику;
– учествује на јавним наступима;
– самостално вежба код куће;
– користи предности дигитализације у 

слушању и извођењу;
– испољи позитиван однос према 
уметничкој музици и зајед- ничком 
музицирању;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- ђењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Контрола амбажуре. Интонација, 
слушање и штимовање инстру- 
мента.
Тонске вежбе. Поставка вибрата.
Уједначеност квалитета тона у 
свим регистрима инструмента. 
Овладавање грифовима прве, 
друге и дела треће октаве.
Динамичко нијансирање (f, mf, mp, 
p).
Основни украси (трилер, 
предудар, пралтрилер, 
мордент). Музичка меморија – 
неговање и развијање.
Заједничко свирање 
(наставник–ученик; ученик–
ученик). Музички бонтон.

Скале и трозвуци
Дурске и молске скале до четири 
предзнака, са тоничним 
квинтакордима и обртајима, у 
оквиру савладаног тонског опсега у 
различитим артикулацијама, у 
осминама и лаганим шеснае- 
стинама, напамет. Дупле терце и 
терце у покрету. Скале свирати 
развијено.

ЛИТЕРАТУРА

 Школе и етиде за флауту
– М. Мојс: Флаутиста почетник
– од 10 и даље
– М. Мојс: 24 мале етиде
– М. Мојс: Тонске вежбе
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту

– избор
– Тафанел – Гобер: Комплетна 

метода за флауту – избор
– В. Поп: 30 лаких етида за флауту 

оп.320
– Г. Гариболди: Мињон етиде 

оп.131 – избор и друга 
литература сличног садржаја и 
тежине

–

Композиције уз клавирску пратњу
– В. Поп: Арабела
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– Г. Тихомиров: Мала корачница
– В. Поп: Шпанска игра
– В. А. Моцарт: Арија Тамина из опере

Чаробна фрула
– М. П. Мусоргски: Гопак
– Л. Вајнер: Игра лисице
– Вебер: Дудова колиба
– К. Дебиси: Мали црнац
и други комади сличног садржаја и 
тежине.

Обавезни минимум програма:
– техничке вежбе, етиде, комади сличног садржаја и тежине;
– избор неколико комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи – обавезна два јавна наступа током школске године

Испитни програм:
1. једна дурска и једна молска лествица напамет са тоничним квинтакордима, у осминама и лаганим 

шеснаестинама
2. две етиде различитог карактера;
3. једна композиција уз пратњу клавира, напамет

Кључни појмови садржаја: тон, вибрато, динамика, темпо, дисање, слушање музике, свирање, музички 
бонтон.

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ Циљ  учења предмета Флауте је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици

кроз индивидуално музичко искуство којим се подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступи наставак уметничког школовања.

Разред Пети

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ
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– користи проширен тонски опсег 
инструмента;

– користи вибратo;
– препозна и изводи хроматику;
– користи дупли језик у свирању;
– изводи правилно тонске вежбе за 
развој и обликовање тона, уз помоћ
наставника;
– примењује основне ознаке за 

темпо и динамику;
– се самостално штимује уз контролу 

нставника;
– учествује на јавним наступима;
– испољи позитиван однос према 
уметничкој музици и зајед- 
ничком музицирању;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Контрола амбажуре. Тонске вежбе M. Moјса. 
Ширење тонског опсега. Тонски
опсег : це1- ха3 Поставка дуплог језика.
Артикулације:(стакато, портато, тенуто и 
легато).
Разумевање нових агогичких ознака.
Читање с листа. Динамичко нијансирање (ff, 
f, mf, mp, p, pp)
Интонација, слушање и штимовање
инструмента. Цикличне 
композиције.
Музички бонтон.

Скале и трозвуци
Дурске и молске лествице до пет предзнака, 
са тоничним квинта- кордима и обртајима, у 
различитим артикулацијама, у обиму две 
октаве, у осминама и лаганим 
шеснаестинама.
Вежбе за развој покретљивоти прстију тј. 
Технике

ЛИТЕРАТУРА
Школе и етиде за флауту
– М.Мојс: Тонске вежбе
– М.Мојс: 25 мелодијских етида
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту – избор
– Тафанел – Гобер: Комплетна метода за 

флауту – избор
– Г. Гариболди: 20 малих етида,оп.132
и друга литература сличног садржаја и тежине

Композиције уз клавирску пратњу
– В. Поп: Шпанска серенада
– В. Поп: Песма без речи
– В. Поп: Шведска идила
– M. Пот: Сичилиана
– Р. Вебер: Цигански капричо
– П. Пруст: Прелудијум и игра
– Е. Келер: Пјероова игра
– Е. Келер: Мазурка
– М. Јеличанин: Ноктурно и Скерцо
и други комади сличног садржаја и тежине.

Сонате
– Г. Ф. Телеман: Соната у Еф - дуру
– Р. Валентајн: 12 соната – избор
и друге сонате сличног садржаја и тежине.

Обавезни минимум програма – техничке вежбе, етиде, комади сличног садржаја и тежине; избор 
неколико комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи – обавезна два јавна наступа током школске године
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Испитни програм:
1. једна дурска и једна молска лествица напамет са тоничним квинтакордима, у осминама и 

шеснаестинама;
2. две етиде различитог карактера;
3. једна композиција уз пратњу клавира, напамет

Кључни појмови садржаја: тон, вибрато, дупли језик, интонација, динамика, темпо, дисање, циклични
облици, слушање музике, свирање, музички бонтон.

  

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ Циљ  учења предмета Флауте је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Шести

Годишњи фонд часова       66 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– користи цео тонски опсег 
инструмента;
– изводи правилно тонске вежбе за 
развој и обликовање тона;
– самостално се штимује уз контролу
наставника;
– користи дупли језик у свирању;
– препознаје основне ознаке за 
темпо и динамику;
– учествује на јавним наступима;
– самостално вежба код куће;
– испољи позитиван однос 
према уметничкој музици и 
заједничком музицирању;
– посећује концерте и друге музичке 

манифестације;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Контрола амбажуре.
Тонске вежбе.
Ширење тонског опсега:
Тонски опсег: це1- це4

Уједначеност квалитета тона у свим 
регистрима.
Усавршавање дуплог језика.
Овладавање грифовима прве, друге и 
треће октаве.
Атак (координација прста и језика). 
Артикулације:(стакато, портато, тенуто и 
легато). Динамичко нијансирање (ff, f, mf,
mp, p, pp).
Интонација, слушање и штимовање 
инструмента. Музички бонтон.
Скале и трозвуци
Дурске и молске скале (сви тоналитети) са 
тоничним квинтакор- дима и обртајима, 
доминантним и умањеним септакордима, 
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у обртајима, у различитим артикулацијама,
у обиму две октаве у шеснаестинама.

ЛИТЕРАТУРА
Школе и етиде за флауту
– М. Мојс: Тонске вежбе
– Љ. Димитријевић: Школа за флауту – 

избор
– Г. Гариболди: 20 распеваних етида оп. 88
и друга литература сличног садржаја и 
тежине

Композиције уз клавирску пратњу
– В. Поп: Руска циганска песма
– Берлиоз: Арија и игра
– Ф. Госек: Тамбурин
– Г. Форе: Сичилијана
– Е. Келер: Романса
– Е. Келер: Шпански валцер
– Р. Хофман: Скерцо
– Синисало: Три минјатуре
– К. В. Глук: Мелодија из опере 
„Орфеј и Еуридика” и други 
комади сличног садржаја и 
тежине.

    Сонате и свите
– Б. Марчело: Соната Бе-дур или де-мол
– Г. Ф. Телеман: Соната Еф-дур
– Г. Ф. Хендл: Соната Еф-дур или ге-мол
– Ј. С. Бах: Избор ставова из Свите бр. 2, у ха

– молу
и друге копозиције сличног садржаја и 
тежине.

Обавезни минимум програма – техничке вежбе, етиде, комади сличног садржаја и тежине; избор 
неколико комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи – обавезна два јавна наступа током школске године

Испитни програм:
1. једна дурска и једна молска лествица напамет са тоничним квинтакордима, у осминама и 

шеснаестинама;
2. две етиде различитог карактера;
3. једна композиција уз пратњу клавира, напамет

Кључни појмови садржаја: тон, вибрато, дупли језик, интонација, динамика, темпо, дисање, циклични 
облици, слушање музике, свирање, музички бонтон.

Назив предмета KЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења предмета Кларинет је да код ученика рaзвиjе
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интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Први

Годишњи фонд часова      70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– опише својим речима 
карактеристике кларинета и начин 
добијања тона;
– правилно стоји и држи кларинет;
– држи правилно амбажуру и обе руке, 

правилно дише;
– изражајно пева а потом самостално 
или уз пратњу наставника свира кратке и
лаке песмице по слуху;
– изводи правилно техничке вежбе за 
квалитет тона, стакато, интонацију и 
покретљивост уз помоћ наставника;
– примени основне елементе нотне 
писмености у свирању и чита нотни 
текст у виолинском кључу;
– препозна основне ознаке за темпо, 

динамику, понављање..;
– примени различита музичка изражајна
средства у зависности од карактера 
музичког примера уз помоћ наставника;
– свира кратке композиције напамет, соло

и уз пратњу клавира;
– учествује на јавним наступима у школи и

ван ње;
– испољи самопоуздање у току јавног 

наступа;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- ђењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Карактеристике инструмента.
Поставка правилног дисања и вежбе 
дисања. Начин добијања тона.
Поставка леве и десне руке. 
Поставка амбажуре.

Техника десне руке:
– правилно постављање позиције 

прстију на рупама и клапнама;
– правилно постављање палца за 

ослањање инструмента;
– правилно позиционирање шаке.
Техника леве руке:
– правилно постављање позиције 

прстију на рупама и клапнама;
– правилно позиционирање шаке.
Стакато технка: правилно ударање 
врхом језика у трску. Вежбе за развој
моторике прстију леве руке.

Скале и трозвуци:
Цe, Ге, Де, Бе и Еф-дур, а, е, де, ха и 
ге мол у две октаве.

ЛИТЕРАТУРА
– Бруно Брун:

Школа за кларинет број 1
– Радивој Лазић: Учим кларинет број 

1 и остала литература сличне      
тежине по избору наставника

Обавезни минимум програма
– дурске и моске скале до једног предзнака
– 20 етида
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– 2 комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи
Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Програм смотри
– Једна дурска, једна молска скала са тоничним трозвуком
– 2 етиде
– Један комад уз пратњу клавира (изводи се напамет)

Кључни појмови садржаја: амбажура, тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, 
музички бонтон.

Назив предмета            KЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења предмета Кларинет је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Други

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– правилно стоји и држи инструмент;
– свира уједначено малу, прву и 

другу октаву;
– свира технике легато и стакато;
– примени основне елементе 
нотне писмености и теорије у 
свирању;
– чита нотни текст у виолинском 

кључу;
– чита динамичке и ознаке за темпо;
– свира вежбе за побољшање технике 

тона и моторике прстију;
– свира у опсегу од Е до це3;
– свира композиције напамет, соло и 

уз пратњу клавира;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Тонске и техничке вежбе за 
унапређивање целокупног извођач- 
ког апарата (тон, амбажура, техника 
прстију и језика).
Синхронизација језика и прстију. Рад на 
побољшању интерпретације. Музички 
бонтон.

Скале и трозвуци:
Дурске и молске скале до три 
предзнака кроз две октаве – стака- то и
легато

ЛИТЕРАТУРА
Етиде
– Бруно Брун:
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– поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу.

Школа за кларинет број 1, 2
– Радивој Лазић: Учим кларинет број 
1, 2 и остала одговарајућа литература 
по избору наставника, предвиђена 
програмским захтевима.
Комади
Комади по избору наставника адекватне
тежине

Обавезни минимум програма
– дурске и молске скале до 3 предзнака са тоничним трозвуком кроз две октаве
– 25 етида
– 2 комада уз пратњу клавира

Јавни наступи
Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Смотра на крају године (изводи се напамет)
Једна дурска, једна молска скала са тоничним трозвуком 2 етиде
Комад уз пратњу клавира

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.

Назив предмета KЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења предмета Кларинет је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Трећи

Годишњи фонд часова      70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ
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– изведе одговарајуће технике 
свирања на инструменту;

– свира у распону од Е мало до е3;
– свира различите типове 

артикулација;
– исправи интонацију у току свирања 

уз помоћ наставника;
– повеже стечено знање из основа 
муз.писмености са техничким 
процедурама на инструменту;
– прати развој сопствене 

координације и моторике кроз 
свирање;

– препознаје агогику;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност и емоционални 
утицај;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике;
– примењује основне принципе 
правилног вежбања у самосталном 
раду.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Вежбе за побољшање моторичких 
способности и синхронизацију прстију и 
језика.
Издржавање тонова. Контрола дисања, 
амбажуре.
Развијање слуха за самостално 
штимовање. Музички бонтон.

Скале и трозвуци:
Кроз две октаве : Це, Еф, Ге, Бе, Де, А и 
Ес-дур, а, е, де, ха, ге, це и фис-мол
Кроз три октаве: е-мол
Све скале свирати у стакато и легато 
артикулацији

ЛИТЕРАТУРА
– Бруно Брун :

Школа за кларинет број 1, 2, 3
– Радивој Лазић: Учим кларинет број 1, 2, 

3
и остала одговарајућа литература по 
избору наставника, предви- ђена 
програмским захтевима
Комади по избору наставника адекватне 
тежине.

Обавезни минимум програма
– Дурске и молске скале кроз две и три октаве са тоничним трозвуком
– 30 етида
– Два комада уз пратњу клавирa

Јавни наступи
Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Испитни програм (изводи се напамет)
– Једна дурска, једна молска скала са тоничним трозвуком
– 2 етиде
– Комад уз пратњу клавира

  Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.

Назив предмета КЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења предмета Кларинет је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче
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развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– прати развој сопствене координације и 
моторике кроз свирање;

– свира у опсегу од Е мало до еф3;
– свира у комбинованим артикулацијама 

(стакато и легато);
– примени различите начине решавања 
техничких и музичких захтева 
приликом свирања и вежбања;
– користи знања из области теорије 
музике и историје приликом 
интерпретације музичког дела;
– следи правилну примену 
процедура које се примењују у 
стицању целокупне технике 
свирања;
– комуницира са корепетитором кроз 

музику;
– изражајно свира;
– свирањем у ансамблу примени принцип

узајамног слушања;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност, и емоционални утицај;
– самостално и свакодневно вежба 

поштујући процедуру;
– учествује на јавним наступима у школи и

ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Вежбе за побољшање моторичких 
способности и синхронизацију прстију и 
језика.
Издржавање тонова.
Изједначавање регистара кроз тонске 
вежбе. Стварање менталне и физичке 
кондиције Заједничко свирање (камерна,
оркестар).
Музички бонтон.

Скале и трозвуци:
Дурске и молске скале до четири 
предзнака.
Скале кроз две октаве: це, ге, де, бе, а, 
ес, ас дур; а, де, ге, ха, це, фис, цис-мол..
Скале кроз три октаве: е, еф дур, е и еф-
мол
Све скале се свирају у стакато и 
легато артикулацији. Хроматска 
скала.

ЛИТЕРАТУРА
– Бруно Брун: Школа за кларинет број

2, 3
– Радивој Лазић: Учим кларинет број 3, 4
и остала одговарајућа литература по 
избору наставника, предви- ђена 
програмским захтевима
Комади по избору наставника адекватне 
тежине

Обавезни минимум програма
– Дурске и молске скале до 4 предзнака
– 35 етида
– 3 комада уз пратњу клавира

Јавни наступи
Обавезна су два јавна наступа у току године

189



Испитни програм (изводи се напамет)
– Једна дурска, једна молска скала са тоничним трозвуком
– 2 етиде различитог карактера
– Комад уз пратњу клавира

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.

Назив предмета КЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења предмета Кларинет је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Пети

Годишњи фонд часова          70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– изведе одговарајуће технике свирања 
на инструменту;

– користи знања из области теорије 
музике и историје приликом 
интерпретације музичког дела;
– самостално коригује интонацију у току 

свирања;
– истражује начине добијања што 
квалитетнијег и чистијег тона на 
кларинету;
– комуницира са корепетитором кроз
музику;
– испољи креативност у 
реализацији музичке фантазије и 
естетике;
– свирањем у ансамблу примени
принцип узајамног слушања;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност, стилску 
препознатљивост и емоционални 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Рад на добијању што квалитетнијег 
изговора код стакато технике. Вежбе за
побољшање моторичких способности 
и синхронизацији прстију и језика.
Тонске вежбе и рад на што 
квалитетнијој боји тона и интонацији у 
свим регистрима.
Рад  на  микродинамици. Свирање
соло и у ансамблу.

Скале и трозвуци:
Дурске и молске скале до пет 
предзнака са доминантним и 
умањеним септакордима
Скале се свирају разложено и у 
разним комбинованим артику- 
лацијама.
Хроматска скала.

ЛИТЕРАТУРА
– Клозе: Техничке вежбе
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утицај;
– учествује на јавним наступима у школи
и ван ње;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- ђењу 
музике.

– Лефевр: Техничке вежбе
и остала одговарајућа литература по 
избору наставника, предви- ђена 
програмским захтевима
Комади по избору наставника 
адекватне тежине

Обавезни минимум програма
– Дурске и молске скале до пет предзнака са доминантним и умањеним септакордима, разложено
– 35 етида
– 3 комада уз пратњу клавира

Јавни наступи
Обавезна су два јавна наступа у току године

Испитни програм (изводи сенапамет)
Једна дурска, једна молска скала са тоничним и доминантним трозвуком, разложено
– 2 етиде различитог карактера
– Комад уз пратњу клавира

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.

Назив предмета КЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења предмета Кларинет је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално  музичко  искуство којим се подстиче

развијање моторичке флексибилности и осетљивости,

креативности, естетског сензибилитета, као и

оспособљавање и мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Шести

Годишњи фонд часова        66 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– свира у опсегу од Е мало до Ге3;
– свира у комбинованим
артикулацијама стаката и легата;

Рад на постизању флексибилности 
амбажуре у свим регистрима. 
Меморисање текста.
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– изведе одговарајуће технике свирања
на инструменту;
– инерпретира композицију у стилу
епохе и композитора;
– комуницира са корепетитором кроз
музику;
– испољи креативност у 
реализацији музичке фантазије и 
естетике;
– критички вреднује изведене 
композиције у односу на технич- ку 
припремљеност, стилску 
препознатљивост и емоционални 
утицај;
– самостално уочава и решава музичке 
и техничке проблеме у вежбању;
– користи технике меморисања текста;
– контролише интонацију у току свирања;
– свирањем у ансамблу примени 

принцип узајамног слушања;
– покаже иницијативу у организацији 

заједничких проба;
– учествује на јавним наступима у школи 

и ван ње;
– испољи самопоуздање у току јавног 

наступа;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Обликовање што квалитетнијег 
тона, интонација и стакато. 
Самостално штимовање 
инструмента.
Постизање контроле прстију и језика 
код свирања у брзом темпу. Свирање 
соло и у ансамблу.
Музички бонтон.

Скале и трозвуци:
Све дурске и молске скале кроз две и 
три октаве са доминантним и 
умањеним септакордима.
Скале, трозвуке, умањене и 
доминантне септакорде свирати 
разложено и у комбинованим 
артикулацијама.
Хроматска скала.

ЛИТЕРАТУРА
– Клозе: Техничке вежбе
– Лефевр: Техничке вежбе
и остала одговарајућа литература по 
избору наставника, предви- ђена 
програмским захтевима
Комади по избору наставника адекватне
тежине.

Обавезни минимум програма
– Све дурске и молске скале са тоничним, доминантним и умањеним септакордима
– 40 етида
– 4 комада уз пратњу клавира

Јавни наступи
Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Испитни програм (изводи се напамет)
– Једна дурска и једна молска скала са тоничним, доминантним и умањеним септакордима
– 2 етиде различитог карактера
– Комад уз прању клавира

 Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

 ФЛАУТА, КЛАРИНЕТ

I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa oблaст или тема нe мoжe
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се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ, a дa сe

истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe (јединство техничких и

музичких елемената).

Бављење музиком уопште а посебно свирање на инструменту подстиче фину

менталну комбинаторику драгоцену за развијање укупног менталног и психо-моторног

потенцијала ученика и одлична је основа за интеграцију са другим предметима.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике. Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности

ученика. Препоручени музички садржаји (литература) остављају простор за избор и

других садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника.

Наставник има слободу али  и одговорност  да  изабере  оптималaн програм у

коме ће ученик моћи да репродукује све техничке и музичке задатке, а и да у истом

ужива, не размишљајући о тежини захтева као о неком непребродивом проблему.

Код  ученика  треба  развијати  дух  заједништва  кроз  заједничко  свирање  и

комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Најважнији

покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.

Музика у функцији здравља и музички бонтон

На сваком часу ученике треба упућивати да правилно седе и користе извођачки

апарат  што  је  важно  за  одржавање  здравља  коштано-мишићног  апарата.  Задатак

наставника је да у том смислу, у зависности од врсте инструмента и специфичног става

при свирању ученике упуте  на потребу сталног  јачања мускулатуре упражњавањем

различитих физичких вежби и/или пливања.

У  односу  на  слушни  апарат,  ученике  треба  информисати  и  упозорити  да

прегласна и агресивна музика има штетан утицај и изазива физиолошки и психолошки

одговор организма у негативном смислу.

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  при-  лику  за  људску  креативност  и
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самоизражавање.  Партиципацијом  у  музици  остварује  се  виши  облик  писмености

развијањем интуиције,  маште и  размишљања,  што доводи до  јединствених  облика

комуникације. У том смислу позитиван ефекат музике у смислу опуштања, подизања

пажње,  развијања  меморије,  емоционалних  и  физичких  реакција/одговора,

когнитивне стимулације је од непроцењивог значаја.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  публици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно обликују кроз правила понашања (музички

бонтон)  при  слушању и  извођењу музике.  Поред културе понашања ученике треба

упутити и на културу одевања, како на сцени тако и у публици.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  одабир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.

Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,

интелектуалне,  физичке и менталне предиспозиције.  С  обзиром на дужину трајања

часа (30/45 минута) рад треба ефикасно организовати. Код млађих ученика није лако

дуже задржати пажњу, па је разноврстан и маштовит час најбољи начин за постизање

резултата.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У  настави  дувачких  инструмената  у  првом  циклусу  посебну  пажњу  треба

усмерити  на  обликовање  тона,  његову  правилну  поставку  кроз  упознавање  са

основама  технике  дисања  и  правилну  импостацију  усника,  трске  или  писка  (у

зависности  од  инструмента).   Од  самог  почетка,  у  оквиру  регистра  који  омогућава

најлакшу  емисију  тона,  потребно  је  применити  све  елементе  који  се  односе  на

правилно  узимање  ваздуха  и  његово  рационално  коришћење  кроз  одговарајуће

обликовање  усана.  Већ  од  првих  корака  изузетно  је  важно  развијати  љубав  код

ученика за заједничко музицирање.

У  току  другог  циклуса  треба  обрадити  све  тоналитете,  дурске  и  молске,  са

тоничним трозвуком. Посебну пажњу треба усмерити на свирање вежби у различитим

артикулацијама. скале свирати напамет, увек у одређеном ритму од почетка до краја, у

истом темпу, без убрзавања и успоравања.

У  раду  увек  треба  до  краја  инсистирати  на  потпуном  овладавању  сваког
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техничког и тонског захтева који је задат у нотном тексту. Код ученика,треба неговати

уредност у вежбању, поштовање сваке ноте и ознаке у нотном тексту које се односе на

темпо,  динамичко  и  агогичко  нијансирање.  У  оквиру  свих  елемената  који  чине

наставни процес (тонске и техничке вежбе, лествице, етиде и комади за извођење уз

пратњу  клавира),  неопходно  је  пажњу  ученика  усмеравати  на  интонацију  и  чисто

свирање  које  може  омогућити  само  правилна  поставка  инструмената  и  правилна

примена технике дисања. Изузетно је важно радити на стицању искуства свирањем у

камерним ансамблима или оркестру.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање  вештина,  па  функционални  задаци  имају  приоритет.  Смер  наставе  је

такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у

првом циклусу не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу и

идентификовању музичких садржаја.

Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и његово лично напредовање

у складу  са  личним и  музичким могућностима.  У оквиру  свих  музичких  активности

потребно  је  обезбедити  пријатну  атмосферу,  а  код  ученика  потенцирати  осећање

сигурности  и  подршке.  Потребно  је  отклонити  све  разлоге  за  могуће  страхове,

несигурност и трему који су проузроковани превеликим и нереалним очекивањима

професора  или  родитеља.  Учешће  ученика  на  јавним  наступима,  такмичењима,

фестивалима и резултати годишњих испита и смотри употпуњују слику о постигнућима

наставе и учења.

Назив предмета ТРУБА

Циљ Циљ учења предмета Труба је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство ко- јим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,
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креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Први

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће бити у

стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– расклопи делове трубе и опише начин 
одржавања инструмента;

– правилно држи инструмент у мирној, 
релаксираној и стабил- ној позицији;
– примени правилну технику дисања;
– контролише отвореност грла и дисајних 

путева;
– правилно поставља амбажуру;
– зуји на уснику без притиска;
– изводи правилно тонске вежбе уз контролу 

интонације;
– изражајно пева вежбе које изводи на 

инструменту;
– примени основне елементе нотне 

писмености у свирању;
– препозна основне ознаке за темпо, 

динамику, понављање..;
– спроведе правила вежбања у самосталном 

раду;
– свира кратке композиције напамет, соло 
или уз пратњу клавира;
– учествује на јавним наступима у школи и ван 

ње;
– покаже самопоуздање на наступима;
– поштује договорена правила понашања при
слушању и изво- ђењу музике;
– користи предности дигитализације у 
слушању и извођењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Карактеристике инструмента. 
Правилан став и држање.
Техника дисања и 
отвореност дисајних 
путева. Амбажура 
(поставка усника).
Зујање на уснику. Атак (ударац 
језиком).
Издржавање основних аликвотних 
тонова на труби. Проширивање 
опсега тонова и тонске вежбе у 
распону до c2. Музички бонтон.
Скале и трозвуци
Скале у једној октави са 
тоничним трозвуком у 
половинама према 
могућностима ученика
ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Почетна школа за 

трубу – Први део
– Др. Чарлс Колин: Почетне студије 

за трубу
– Алојз Стрнад: Метода за трубу 1. 
део (избор вежби одговара- јућег 
нивоа)
– А. Митронов: Школа за трубу
– Р. Гетчел: Практичне студије 1. 

Књига

Обавезни минимум програма
– једнооктавна скала са тоничним трозвуком у половинама, у зависности од могућности ученика
– 20 етида
– 2 комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи
– Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Програм смотре
– Једна скала са тоничним трозвуком
– Две етиде
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– Један комад уз пратњу клавира, напамет
Кључне речи: дисање, зујање, амбажура, атак, тон, музички бонтон

Назив предмета ТРУБА

Циљ Циљ учења предмета Труба је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство ко- јим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред            Други

Годишњи фонд часова      70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– правилно држи инструмент у 
мирној релаксираној, стабилној 
позицији;
– контролише дисање и развија 
технику зујања без притиска на усне;
– изводи тонске везбе у проширеном
регистру и контролише интонацију;
– примењује легато свирање;
– усклађује рад језика и прстију;
– изражајно пева вежбе које изводи на

инструменту;
– користи основне појмове мелодике, 

ритма и динамике;
– поштује правила вежбања у 

самосталном раду;
– свира кратке композиције напамет, 
соло или уз пратњу клавира;
– комуницира са корепетитором кроз 

музику;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– показује самопоуздање на јавним 

наступима;
– изнесе мишљење о изведеном 

наступу или свирању;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Свирање без притиска, контрола 
дисања и амбажуре. Корелација 
рада прстију и језика.
Рад на тонском квалитету.
Легато свирање уз 
контролу интонације. 
Контрола атака на 
четвртинама.
Проширивање опсега тонова 
од „мало х до ц2”. Музички 
бонтон.

Скале и трозвуци
Ц-дур, Б-дур, Г-дур, Д-дур, са тоничним 
трозвуцима у половинама и четвртинама.
ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу
(до нивоа предвиђеног програмским 
захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција 

за трубу
– Д. Марковић: 78 композиција за трубу
– А. Стрнад: Метода за трубу 1. део
– (избор вежби одговарајућег нивоа)
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. Део
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– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

– Ј. Поре: Мини кончертино Но.5, Но.6
– Др. Чрлс Колин: Мелодичне основе за 

трубу
Или нека друга одговарајућа литература
по избору наставника, предвиђена 
програмским захтевима

Обавезни минимум програма
– 2 дурске скале са тоничним трозвуцима
– 25 етида
– 3 комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи
– Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Програм смотре
– Једна скала са трозвуком, напамет
– Једна етида
– Један комад уз клавирску пратњу, напамет

Кључне речи: амбажура, тон, интонација, артикулација, музичка фраза, музички бонтон.

Назив предмета ТРУБА

Циљ Циљ учења предмета Труба је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Трећи

Годишњи фонд часова      70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ
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– објасни историјски развој 
инструмента;

– контролише амбажуру, дисање,
атак и интонацију у проширеном 
регистру;
– контролише моторику леве руке;
– изводи различите начине 

артикулације;
– повеже стечено знање из основа 
музичке писмености са техничким 
процедурама на труби;
– покаже самопоуздање и 

такмичарски дух;
– поштује правила вежбања у 

самосталном раду;
– комуницира са корепетитором 

кроз музику;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Развој инструмента кроз историју 
(основни подаци). Контрола амбажуре, 
дисања и развијање слуха за 
самостално штимање.
Рад на тонским и техничким вежбама.
Упознавање са осминама нота и пауза, 
као и пунктираним нот- ним 
вредностима кроз одговарајуће 
композиције и вежбе.
Артикулација (утврђивање савладаних 
елемената легата и упо- знавање са 
осталим начинима артикулације).
Проширивање опсега тонова у распону
„мало фис до е2”. Музички бонтон.

Скале и трозвуци
Седам дурских скала кроз једну 
октаву, различитих начина 
артикулације и брзине

ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу Први део
(до нивоа предвиђеног програмским 
захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција 

за трубу
– Д. Марковић: 78 композиција за трубу
– А. Стрнад: Метода 
за трубу 1. део (избор
вежби одговарајућег 
нивоа)
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. део
Или нека друга одговарајућа литература 
по избору наставника, предвиђена 
програмским захтевима

Обавезни минимум програма
– 3 дурске скале
– 30 етида
– 4 комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи
– Обавезна су два јавна наступа у току школске године

Програм смотре
– Једна дурска скала са тоничним квинтакордом, напамет
– Две етиде
– један комад уз клавирску пратњу, напамет

 Кључне речи, амбажура, тон, моторика, штимање, интонација, артикулација, музички бонтон.

Назив предмета             ТРУБА

Циљ Циљ учења предмета Труба је да код ученика рaзвиjе
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интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Четврти

Годишњи фонд часова      70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– контролише амбажуру, дисање, атак и 
интонацију у прошире- ном регистру;
– самостално штима инструмент;
– прати развој сопствене координације и 

моторике кроз свирање;
– примени различите начине решавања 
техничких и музичких захтева 
приликом свирања и вежбања;
– повеже стечено знање из основа 
музичке писмености са техничким 
процедурама на инструменту;
– користи знања из области теорије 
музике и историје приликом 
интерпретације музичког дела;
– комуницира са корепетитором кроз 

музику;
– испољи креативност и индивидуалност у

интерпретацији;
– свира у малим камерним саставима у 

школи и ван ње;
– поштује правила вежбања у 

самосталном раду;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Амбажура, дисање и положај атака у 
проширеном регистру. Ширење опсега
зујањем глисандом.
Развијање слуха за 
самостално штимање. 
Обликовање тона и рад 
на интонацији.
Техничке вежбе за контролу 
ваздуха, усана и језика. 
Контрола дисања и свирања у 
седећем ставу.
Увод у камерно музицирање (свирање 
дуа).
Развој елемената артикулације у 
проширеном регистру уз упо- требу 
слогова.
Проширивање опсега тонова у 
распону „мало фис - ф2” Музички 
бонтон.

Скале и трозвуци
Дурске скале закључно са шест 
предзнака кроз једну октаву, 
различитих начина артикулације и 
брзине

– искаже мишљење о свирању
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике;
– користи предности дигитализације у 
слушању и извођењу музике.

ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу
(до нивоа предвиђеног програмским 
захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција

за трубу
– Д. Марковић: 78 композиција за трубу
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– А. Стрнад: Метода за трубу 1. Део 
(избор вежби одговарајућег нивоа)
– С. Херинг: 32 етиде
– Ј. Б. Арбан: Метода 1. део
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. део
– Ј. Поре: Кончертино Но.3.
– Х. А. Вандеркук: Трумпет старс, Но1. и 

Но2.
– А. Визути: Метода за трубу, књига 1.
Или нека друга одговарајућа 
литература по избору наставника, 
предвиђена програмским захтевима

Обавезни минимум програма
– 35 етида
– 5 комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи
– Обавезна су два јавна наступа у току године

Програм испита
– Једна дурска са тоничним квинтакордом, напамет
– Две етиде различитог карактера
– Један комад уз клавирску пратњу, напамет

Кључне речи: амбажура, култура тона, интонација, артикулација, музилка фраза, камерно свирање, 
музички бонтон.

Назив предмета ТРУБА

Циљ Циљ учења предмета Труба је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Пети

Годишњи фонд часова      70 часова

ИСХОДИ
По завршеној области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– контролише амбажуру, дисање, 
атак и интонацију у новом, 
проширеном регистру;
– примењује технику брзог дисања;

Амбажура, дисање и положај атака у 
новом, проширеном регистру.
Процес интелигентног загревања.
Контрила тона у ¸ - ì и 
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– самостално штима инструмент;
– оплемени тон у новим регистрима и 

коригује интонацију;
– истражује начине добијања чистог 

тона;
– изведе предвиђене технике свирања 

на труби;
– повеже стечено знање из основа 
музичке писмености са тех- ничким 
процедурама на инструменту;
– испољи креативност у 
реализацији музичке фантастике и
естетике;
– свира у различитим камерним 
саставима примењујући прин- цип 
узајамног слушања;
– испољи сопствене емоције кроз 

интерпретацију;
– комуницира са корепетитором кроз 

музику;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике;
– користи предности 
дигитализације у слушању и 
извођењу музике и изграђује 
сопствене естетске критеријуме.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

кориговање нтонације. 
Флексибилност амбажуре у 
свим регистрима.
Контрола квалитета тона у стакатисиму и 
тешком стакату (тзв.
Staccato pesante или 
„barokni staccato”). 
Штимање инструмента.
Постизање физичке и менталне 
издржљивости. Техника брзог удисања.
Обрада хроматских скала.
Заједничко свирање у различитим 
камерним саставима (триа, квартети).
Проширивање опсега тонова у распону 
„мало фис до г2”

Скале и трозвуци
Дурске скале закључно са седам 
предзнака кроз једну октаву, Фис-дур, 
Гес-дур и Г-дур кроз 2 октаве и молске 
закључно са 3 предзнака, различитих 
начина артикулације и брзине

ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу
(до нивоа предвиђеног програмским 
захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција 

за трубу
– А. Стрнад: Метода за трубу 1. Део 
(избор вежби одговарајућег нивоа)
– С. Херинг: 32 етиде
– Ј. Б. Арбан: Метода 1. део
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. део
– Ј. Поре: Кончертино Но.1. Но.19
– Х. А. Вандеркук: Трумпет старс, Но1. и 

Но2.
– А. Визути: Метода за трубу, књига 1.
Или нека друга одговарајућа литература 
по избору наставника, предвиђена 
програмским захтевима

Обавезни минимум програма
– Дурске скале и молске скале до 5 предзнака са трозвуцима
– 35 етида
– 6 комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи
– Обавезна су два јавна наступа у току године

Програм испита
– Једна дурска и једна молска скала са тоничним квинтакордом и обртајима, напамет
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– Две етиде различитог карактера
– Један комад уз клавирску пратњу, напамет

Кључне речи: брзи удисај, интонација, технике свирања, креативност, инерпретација, камерно свирање, 
музички бонтон.

Назив предмета ТРУБА

Циљ Циљ учења предмета Труба је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици кроз

индивидуално музичко искуство којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање ученика за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Шести

Годишњи фонд часова      66 часова

ИСХОДИ
По завршеној области

ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– примењује нон-прес у свирању 
и ширењу опсега;

– контролише амбажуру, 
дисање, атак и интонацију у 
новом, проширеном регистру;
– самостално и прецизно штима 

инструмент;
– оплемени тон у новим 

регистрима и коригује 
интонацију;

– интерпретира композицију у 
стилу епохе и композитора;

– испољи сопствене емоције кроз 
интерпретацију;

– свесно исправља постојеће 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Проширивање опсега од „мало фис до б2“.
Амбажура, дисање и положај атака у 
проширеном регистру. Флексибилност 
амбажуре и обликовање тона у свим 
обрађеним регистрима.
Обрада тонских и техничких вежби у свим 
тоналитетима. Развијање физичке и 
менталне издржљивости.
Ширење свести о грешкама и начину 
исправљања. Рад на микродинамици.
Свирање у различитим камерним саставима 
Познавања музичке форме и интерпретације 
различитих стилова. Орнаменти.
Скале и трозвуци
Све дурске и молске скале кроз једну октаву, 
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грешке и истражује нове 
начине свирања;
– повеже стечено знање из 
основа музичке писмености са 
техничким процедурама на 
инструменту;
– испољи креативност у 
реализацији музичке 
фантастике и естетике;
– комуницира са корепетитором

кроз свирање;
– свира у различитим камерним 
саставима поштујући принцип 
узајамног слушања;
– показује иницијативу у 

организацији проба;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике;
– користи предности 
дигитализације у слушању и 
извођењу музике и изграђује 
сопствене естетске критеријуме.

Фис-дур, фис-мол, Гес-дур, Г-дур, г-мол, Ас-дур, 
А-дур и а-мол кроз 2 октаве, са ритмичким 
варијацијама и различитих начина 
артикулације и брзине на скали.

ЛИТЕРАТУРА
– Д. Марковић: Школа за трубу
(до нивоа предвиђеног програмским захтевима)
– Д. Марковић: Збирка лаких композиција за 

трубу
– А. Стрнад: Метода за трубу 1. Део (избор 
вежби одговарајућег нивоа)
– (избор вежби одговарајућег нивоа)
– С. Херинг: 32 етиде за трубу
– В. Вурм: 45 лаких етида (избор етида 

одговарајућег нивоа)
– С. Херинг: 32 етиде
– Ј. Б. Арбан: Метода 1. и 2. део
– Ј. Усов: Хрестоматиа 1. део
– Ј. Поре: Кончертино Но.2. Но.4
– Х. А. Вандеркук: Трумпет старс, Но1. и Но2.
– Г. Ф. Хендл: Кончертино
– А. Корели: Соната Ф - дур
– А. Визути: Метода за трубу, књига 1.
– Божидар Трудић: Рондино
– Петр Николић: Кончертино
– С. Херинг: Бах за две трубе
– В. Вурм: Трумпет дуети
– Др.Чарлс Колин: Комплетна модерна метода
за трубу (избор вежби одговарајућег нивоа)
Или нека друга одговарајућа литература по 
избору наставника, предвиђена програмским 
захтевима

Обавезни минимум програма
– Све дурске и молске скале са трозвуцима
– 35 етида
– 6 комада уз клавирску пратњу

Јавни наступи
– Обавезна су 2 јавна наступа у току године

Програм испита
– Једна дурска и једна молска скала са тоничним квинтакордом и обртајима, напамет
– Две етиде различитог карактера
– Две композиције са клавирском пратњом различитог карактера (једна напамет)
– 1 комад уз клавирску пратњу, напамет

Кључне речи:проширени регистри, технике свирања, микродинамика, музичка форма, итерпретација, 
креативност, камерно свирање, музички бонтон.
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ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО 

ТРУБА

I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских

jeдиницa  кoje  су  прeдвиђeнe  нaстaвним  прoгрaмoм.  Ниjeднa  oблaст  или  тема  нe

мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ, a

дa  сe  истoврeмeнo  нe  рaзгoвaрa  o  свим  другим  aспeктимa  музикe  (јединство

техничких и музичких елемената).

Бављење музиком уопште а посебно свирање на инструменту подстиче фину

менталну  комбинаторику  драгоцену  за  развијање  укупног  менталног  и  психо-

моторног  потенцијала  ученика  и  одлична  је  основа  за  интеграцију  са  другим

предметима.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични однос према музици, а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Препоручени музички садржаји (литература)  остављају  простор за  избор и других

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Наставник

има слободу али и одговорност да изабере оптималaн програм у коме ће ученик

моћи да  репродукује  све  техничке  и  музичке  задатке,  а  и  да  у  истом  ужива,  не

размишљајући о тежини захтева као о неком непребродивом проблему.

Корелација  између  предмета  може  бити  полазиште  за  бројне  активности  у

којима  ученици  могу  бити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика треба развијати дух заједништва кроз заједничко свирање и комуникацијске

вештине  у  циљу  преношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању макси-

малног  учешћа  у  музичком  доживљају  као  и  развијању  потенцијала  за  музичко

изражавање.
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Музика у функцији здравља и музички бонтон

На сваком часу ученике треба упућивати да правилно седе и користе извођачки

апарат  што  је  важно за  одржавање  здравља коштано-мишићног  апарата.  Задатак

наставника је да у том смислу,  у зависности од врсте инструмента и специфичног

става  при  свирању  ученике  упуте  на  потребу  сталног  јачања  мускулатуре

упражњавањем  различитих  физичких  вежби  и/или  пливања.  У  односу  на  слушни

апарат,  ученике треба информисати и упозорити да прегласна и агресивна музика

има  штетан  утицај  и  изазива  физиолошки  и  психолошки  одговор  организма  у

негативном смислу.

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  прилику  за  људску  креативност  и

самоизражавање.  Партиципацијом  у  музици остварује  се  виши облик писмености

развијањем интуиције, маште и размишљања, што доводи до јединствених облика

комуникације. У том смислу позитиван ефекат музике у смислу опуштања, подизања

пажње,  развијања  меморије,  емоционалних  и  физичких  реакција/одговора,

когнитивне стимулације је од непроцењивог значаја.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  публици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно обликују кроз правила понашања (музички

бонтон) при слушању и извођењу музике. Поред културе понашања ученике треба

упутити и на културу одевања, како на сцени тако и у публици.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему  за  час.  Годишњим  планом  дефинисан  је  фонд  часова  у  току  школске

године. Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу.

Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,

интелектуалне, физичке и менталне предиспозиције. С обзиром на дужину трајања

часа (30/45 минута) рад треба ефикасно организовати. Код млађих ученика није лако

дуже  задржати  пажњу,  па  је  разноврстан  и  маштовит  час  најбољи  начин  за

постизање резултата.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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Остваривање  наставе  и  учења  Трубе  (у  првом  циклусу),  подразумева

упознавање са деловима инструмента и његовим одржавањем, правилно држање

тела  и  инструмента,  импостацију  дисања,  зујање  уснама  и  на  уснику,  као  и

репродуковање здравог и сонoр- ног тона. Свакодневно извођење тонских вежби уз

контролу  амбажуре  и  интонације,  као  и  учење  основних  елемената  нотне

писмености, обезбеђују напредак и постизање резултата.

Процес  учења,  базира  се  на избору  најупечатљивијих  музичких  примера  (за

извођење или слушање музике) који имају задатак да активирају свесну активност,

фокусирају  пажњу  ученика,  иницирају  процес  мишљења  и  креирају  одговарајући

емоцијални доживљај.

Композиције  које  се  обрађују  требало  би  да  одговарају  опажајним

могућностима ученика. Задату композицију потребно је одсвирати ученику како би

стекао утисак о њој као о целини. На овај начин, ученик се развија у смеру активног

слушања музике, а постиже се и боља комуникација између наставника и ученика.

Овим  добијамо  већу  естетску  осетљивост,  развијање  музичког  укуса  и  естетског

процењивања.

У  наставку  реализације  исхода  (у  другом  циклусу),  ученик  наставља  да  се

развија како у техничком тако и у музичком смислу. У том циљу, потребно је радити

вежбе ѕа проширење горњег и доњег регистра, као и вежбе за добијање различитих

артикулација  (легато,  стакато,  тенуто...).  Када  је  питању  ширење  регистра,  треба

водити рачуна о правилно постављеној амбажури.

У  завршним  разредима,  у  појединим  етидама  и  композицијама  за  хорну,

јављају се делови који су нотирани у бас кључу. Наставник је у обавези да ученику

објасни читање бас кључа на одговарајућем нотном материјалу.

Садржаји дају наставнику слободу да изабере оптимални програм у коме ће

ученик моћи да одговори на све техничке захтеве, истовремено уживајући у свирању.

Треба бити опрезан у избору тешких музичких дела којима ученици нису дорасли, јер

се у том случају могу појавити проблеми (лоше дисање, спазам у врату и горњем

делу грудног коша).

Будући да су  ученици сада технички и музички на вишем нивоу,  корисно је
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наставу  ових  инструмената  обогатити  камерном  музиком  где  се  ученици  и

наставници  могу  смењивати  у  свирању  сола  или  пратње.  Променом  улога  и

свирањем у ансамблу, они се уче међусобној музичкој подршци која подразумева

активно слушање, неговање заједничког тона и експресији.

Кроз свирање на јавним наступима у школи и ван ње, ученици се мотивишу да

на  што  бољи  начин  представе  своје  инструменте  као  солистичке,  изводећи

литературу различитих епоха.

Важно је истаћи да је неодвојив део јавног наступа понашање како извођача,

тако и публике. У том смислу, познавање правила музичког бонтона је неопходно.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИКА

На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање вештина,  па функционални задаци имају  приоритет.  Смер наставе је

такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у

првом циклусу не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу и

идентификовању  музичких  садржаја.  Критеријум  у  оцењивању  је  уложен  труд

ученика и његово лично напредовање у складу са личним и музичким могућностима.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу,

а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. Потребно је отклонити

све  разлоге  за  могуће  страхове,  несигурност  и  трему  који  су  проузроковани

превеликим и нереалним очекивањима професора или родитеља. Учешће ученика

на јавним наступима,  такмичењима, фестивалима и резултати  годишњих испита и

смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

208



(Солфеђо, Теорија музике)

Назив предмета СОЛФЕЂО (шестогодишње школовање)

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Први

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– слуша дечије и народне песме и 
примере из литературе уз покрете;
– изрази доживљај музике коју слуша 

цртањем;
– препозна елементе музичке 
писмености кроз једноставне примере
за слушање;
– пева по слуху и солмизацијом песмице

у C, G, F дуру;
– звучно препозна карактер дура;
– пева и препозна лествично и терцно 
кретање, скок у тонику, доминанту и 
вођицу и тонични трозвук у
C, G, F-дуру;
– чује и именује главне ступњеве;
– пева по слуху и препозна мол;
– опише својим речима доживљај 
музике различитог жанра и 
карактера;
– пише и чита ноте солмизацијом и 
музичком абецедом у вио- линском и 
бас кључу;
– изводи и записује нотне вредности и 

одговарајуће паузе;
– препозна и примени предзнаке: 
повисилицу и снизилицу у 
мелодијском примеру;

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање музике уз покрет. Слушање 
музике уз цртање.
Слушање одабране музичке литературе 
различитих жанрова.

MEЛОДИКА

Песмице и мелодијски примери 
примерени инструменталној 
литератури за први разред кроз C, G, F 
дур (певање).
Звучна слика дурског тонског рода.
Именовање и интонирање лествичног и 
терцног кретања, скоко- ва у: тонику, 
доминанту, вођицу и тонични трозвук.
Функције главних ступњева.
Песмице у молским тоналитетима 
(певање). Развој музикалности.

МУЗИЧКА
ПИСМЕНОСТ

Нотни систем: од велике октаве до треће 
октаве у зависности од врсте 
инструмента.
Нотне вредности и одговарајуће паузе: 
цела, половина, половина с тачком, 
четвртина и осмина.
Хроматски знаци: повисилице и снизилице.
Појмови: такт, тактица, завршна 
тактица, предтакт, узмах. Именовање 
нота солмизацијом и музичком 
абецедом.
Лествични појмови :
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– објасни својим речимa појмове: такт, 
тактица, завршна такти- ца, предтакт и 
узмах;
– oбјасни својим речима лествичне 

појмове;
– примени музичке ознаке за 

понављање, динамику и темпо;
– примени најчешће начине 
извођења у музичким примерима 
(повезано и кратко);
– oпажа и пева тонове и мотиве;
– препозна и запише ритам у 

мелодијском примеру;
– запише појединачне тонове, групе 

тонова и мотиве;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених песмица;
– смишља мелодију на текст бројалице 

или дечије песмице;
– пажљиво слуша и коментарише 

лествица, тетрахорд, степен, полустепен, 
ступњеви.
Музичке ознаке: понављање, prima i 
seconda volta, D.C.al fine, корона.
Основне ознаке за динамику (forte, piano, 
mezzoforte, mezzopiano, crescendo i 
decrescendo).
Основне ознаке за темпо (andante, 
moderato, allegro, vivo). Основне 
ознаке за артикулацију (legato, 
staccato).

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ,

ДИКТАТИ

Опажање и интонирање тонова и 
мотива у тоналитету. Записивање 
појединачних тонова, групе тонова и 
мотива. Записивање ритмичке 
окоснице.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Mелодијске и ритмичке импровизације 
у складу са пређеним градивом.
Импровизација мелодије на текст 
бројалице или дечије песмице.

МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слушање и уважавање извођача

РИТАМ

Врсте такта: 2/4, 3/4, 
4/4. Препознавање 
ритма у примерима.
Начини извођења ритма (куцање или 
тактирање или мануелна техника).
Четвртина као 
јединица бројања. 
Равномерно 
читање.
Ритмичке фигуре: синкопа, пунктирана и 
обрнуто пунктирана на две јединице 
бројања.
Покрет у функцији ритма.
Знаци за продужавање трајања 
тона: тачка, лук, корона. Ритмичко 
читање.

Јавни наступи:
Јавни час – извођење научених песмица које обухватају програм првог разреда

Програм смотре:
1. Равномерно и ритмичко читање нота.
2. Мелодијски пример у пређеним тоналитетима уз анализу (садржаји I разреда).

Кључни појмови садржаја: слушање , покрет, игра, импровизација, мелодија, ритам, музички бонтон

Назив предмета СОЛФЕЂО
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Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Други

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– слуша дечије и народне песме и 
примере из литературе уз покрете;

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране музичке 
литературе различитих жанрова у 
функцији усвојеног програма.

– изрази доживљај музике коју слуша 
цртањем;

– препозна елементе музичке 
писмености кроз једноставне 
примере за слушање;
– звучно препозна карактер дура и мола;
– слушно разликује и пева различите 
врсте мола – горњи тетра- хорд молских 
тоналитета;
– пева песмице по слуху и препозна 
лествично и терцно крета- ње, скок у 
тонику, доминанту и вођицу и тонични 
трозвук;
– чује и именује главне ступњеве;
– опише својим речима доживљај 
музике различитог жанра и карактера;
– пише и чита ноте солмизацијом и 
музичком абецедом у вио- линском и 
бас кључу;
– изводи и записује нотне вредности и 

одговарајуће паузе;
– препозна и примени предзнаке: 
повисилицу и снизилицу у 
мелодијском примеру;
– објасни својим речимa појмове: такт, 
тактица, завршна такти- ца, предтакт и 
узмах;
– oбјасни својим речима лествичне 

појмове;

MEЛОДИКА

Tоналитети: C, G, F дур (утврђивање). 
Функционални односи у тоналитету.
Песмице и мелодијски примери 
примерени инструменталној 
литератури за други разред (a, d и e 
мол).
Звучна слика молског тонског рода. 
Поставка штима
Именовање и интонирање 
лествичног и терцног кретања, скок у 
тонику и доминанту и тонични 
трозвук у a, d и e молу.
Природни, хармонски и мелодијски 
мол. Функције главних ступњева.
Развој музикалности.
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– примени музичке ознаке за понављање, 
динамику и темпо;

– примени најчешће начине извођења у
музичким примерима (повезано и 
кратко);
– oпажа и пева тонове и мотиве;
– препозна и запише ритам у мелодијском

примеру;
– запише појединачне тонове, групе 

тонова и мотиве;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених песмица;
– смишља мелодију на текст бројалице 

или дечије песмице;
– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга-дру- гарице;
– препозна и изведе четвртинске тактове;
– изведе бројалице, пева песме по 
слуху и песме различитих жанрова;
– изводи ритам на различите начине;
– одржи ритмички пулс;
– равномерно чита ноте у виолинском и 

бас кључу;
– визуелно сагледава и изводи као 
целину: синкопу, пунктирану и обрнуто 
пунктирану ритмичку фигуру на два 
откуцаја;
– изводи ритам уз покрет;
– препознаје и изводи знаке за 

продужавање трајања тона;
– чита ритам солмизацијом.

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Опажање и певање тонова и мотива 
у обрађеним дурским и молским 
тоналитетима.
Записивање ритмичке окоснице.
Записивање појединачних тонова, 
групе тонова и мотива. Писмени 
мелодијски диктат. Аутодиктат.
Опажање и певање мале и велике 
терце и чисте квинте са тен- 
денцијом везивања за тоналитет.
Опажање и интонирање дурског, 
молског и хармонског тетра- хорда.
Опажање и интонирање дурских и 
молских квинтакорада. Опажање 
метра.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке 
импровизације.
Импровизација мелодије на текст 
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бројалице или дечије песмице.

РИТАМ

Врста такта: 2/4, 3/4, 4/4.
Осмина као јединица бројања: 2/8, 
3/8, 4/8.
Звучна припрема основних 
ритмичких фигура у такту 6/8. Начини
извођења ритма (уз куцање или 
тактирање или мануел- ном 
техником).
Ритам у примерима од звука ка 
нотној слици. Покрет у функцији 
ритма.
Равномерно читање: четвртина и 
осмина као јединица бројања. 
Четвороделна подела јединице 
бројања.
Ритмичке фигуре: пунктирана и 
обрнуто пунктирана фигура на 
ритмичкој јединици – увод и 
припрема.
Примена лукова, пауза, узмаха и 
предтакта.
Ритмичко читање ауторских примера 
и примера из инструмен- талне 
литературе.

ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Записивање и препознавање 
обрађених лествица и тетрахорада. 
Интервали до квинте (мала и велика 
секунда, мала и велика терца, чиста 
кварта и чиста квинта), дурски и 
молски квинтакорд на основним 
тоновима.
Проширивање знања из музичке 
терминологије (лествица, ступањ, 
степен/полустепен, тетрахорд, 
главни ступњеви, вођица, тонични 
трозвук, интервали).

МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слушање и уважавање извођача.

Програм смотре:
1. Усмено опажање кратког мотива у тоналитету мелодијског примера
2. Мелодијски пример (а, d или е mol) уз анализу: лествица, тетрахорди, интервали, дурски и молски 

квинтакорд.
3. Ритмичко читање у бас кључу у оквиру пређеног градива

Кључни појмови садржаја: слушање , покрет, игра, импровизација, мелодија, ритам, музички бонтон.

Назив предмета СОЛФЕЂО (шестогодишње школовање)

Циљ ЦИЉ  учења предмета Солфеђо је да код ученика развију
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знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Трећи

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– препозна елементе пређеног градива 
кроз једноставне приме- ре за слушање;
– слуша дечије и народне композиције, 
примере из литературе уз покрет;
– изражава утиске о слушаном делу 

цртањем;
– препозна разлике и пева мелодијске 

примере у дуру и молу;
– пева и препозна однос тонике и 
доминанте, и скокове у све ступњеве;
– пева по слуху и солмизацијом песмице и

мелодијске примере;
– пева штимове обрађених дурских и 

молских лествица;
– звучно разликује дур и све врсте мола;
– опише својим речима доживљај 
музике различитог жанра и карактера;

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране музичке 
литературе различитих жанрова у 
функцији усвојеног програма.

MEЛОДИКА

Обнављање градива (из 
претходних разреда). 
Функционални односи у 
тоналитету.
Песмице и мелодијски примери који 
одговарају инструменталној литератури 
за трећи разред (D dur, h-mol, B-dur и g-
mol).
Штимови.
Једноставне песмице по слуху и 
мелодијски примери у дуру и 
истоименом молу и обрнуто (a mol-A 
dur, d mol-D dur).
Горњи тетрахорди у све три врсте мола: 
природни, хармонски и мелодијски 
мол.
Развој музикалности. Двогласно певање.

– пева двогласне примере и 
композиције са клавирском прат- 
њом;
– опажа и пева тонове и мотиве;
– запише ритам у мелодијском примеру;
– запише појединачне тонове, групе 

тонова и мотиве;
– запише мелодијске диктатe;
– опажа и пева дурски и молски 

квинтакорд;
– опажа и пева интервале до квинте;
– пева доминантни септакорд у песмама
и мелодијским приме- рима;

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Опажање и певање тонова и мотива у
обрађеним дурским и молским 
тоналитетима.

Записивање ритмичке окоснице.

Записивање и интонитање 
појединачних тонова, групе тонова и 
мотива.

Писмени мелодијски диктат – 
записивање по двотактима. Опажање
и певање: мале и велике секунде, 
мале и велике терце, чисте кварте и 
чисте квинте обрађених кроз песмице
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– препозна врсту такта;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених песмица;
– смишља мелодију на текст бројалице 

или дечије песмице;
– примени знања и вештине уз игру;
– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга-дру- гарице;
– поштује правила понашања на концерту;
– препозна и изводи тактове са 
половином као јединицом бројања;
– визуелно сагледава и изводи као 
целину основне фигуре, паузе и лукове у 
такту 6/8 уз певање одговарајућих 
песмица;
– изводи ритам кроз покрет;
– изведе ритам певајући песме по 
слуху и песме различитих жанрова;
– равномерно чита ноте у
– виолинском, бас кључу у једном и два 

линијска система;
– изводи ритмичке фигуре 
четвороделне поделе јединице 
бројања;
– препозна и изводи триолу;
– чита ритам солмизацијом;
– запише и препозна интервале до 

квинте;
– запише и препозна дурски и молски 
квинтакорд на основним тоновима и 
квинтакорде на главним ступњевима у 
обрађеним тоналитетима;
– објасни својим речима појмове:
лествица, ступањ,степен/ полустепен,
тетрахорд, главне ступњеве и вођицу,
тонични трозвук, интервали.

и примере из литературе.

Опажање и интонирање дурских и 
молских квинтакорада. Интонирање 
доминантног септакорда у обрађеним 
тоналитетима са разрешењем у тонику.

Опажање метра .

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке 
импровизације.

Импровизација мелодије на текст 
бројалице или дечије песмице. 
Музичко дидактичке игре.

РИТАМ

Половина као јединице бројања: 2/2, 
3/2, 4/2.

Основне фигуре у такту 6/8 уз примену 
лукова и паузи.

Начини извођења ритма

(уз куцање или тактирање или 
мануелном техником). Ритам у 
примерима – од звука ка нотној слици.

Покрет у функцији ритма.

Равномерно читање уз повећање брзине 
читања и обележен темпо у зависности 
од инструмента.
Четвороделне поделе јединице бројања: 
пунктирана и обрнуто пунктирана, 
синкопа на јединици бројања, паузе, 
лукови...
Поставка триоле.
Ритмичко читање ауторских примера 
и примера из инструмен- талне 
литературе.

ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Интервали до квинте (мала и велика 
секунда, мала и велика терца, чиста 
кварта и чиста квинта) дурски и 
молски квинтакорд на основним 
тоновима.
Квинтакорди на главним ступњевима 
у обрађеним тоналитетима. 
Утврђивање знања из музичке 
терминологије.

Ознаке за темпо: Lento, Andante, 
Moderato, Allegro, Vivo.

МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слушање и уважавање извођача.
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Испитни програм:
ПИСМЕНИ ДЕО:
1. Мелодијски диктат у тоналитетима до два предзнака
УСМЕНИ ДЕО:
1. Мелодијски пример (тоналитети пређени у I, II и III разреду) уз анализу мелодијског примера: 
лествице, тетрахорди, имена и врста интервала до квинте, дурски и молски квинтакорд и лествични 
квинтакорди на главним ступњевима обрађених лествица.
2. Ритмичко читање: виолински/бас кључ (пређено градиво из I,II и III разреда).

Кључни појмови садржаја: слушање , покрет, игра, импровизација, мелодија, ритам, музички бонтон.

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развију

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– пева и препозна лествично кретање и
скокове у све ступњеве
– пева по слуху и солмизацијом песме
различитих жанрова и мелодијске 
примере;
– пева штимове обрађених дурских и
молских лествица;
– препозна и пева дурски и молски тонски
род;
– пева хроматске скретнице и 
пролазнице у мелодијским 
примерима;
– пева изражајно мелодије различитих
жанрова и карактера;
– пева двогласне примере ( у пару или 
групи) и композиције са клавирском 
пратњом;
– опажа и пева тонове и мотиве;
– запише појединачне тонове, групе 

тонова и мотиве;

МЕЛОДИКА

Обнављање градива (из претходних 
разреда). Функционални односи у 
тоналитету.
Песме и мелодијски примери 
примерени инструменталној лите- 
ратури за четврти разред
(А- dur, fis mol, Es dur, c mol, Е dur, cis
mol). Штимови.
Једноставне песме по слуху и 
мелодијски примери у дуру и 
истоименом молу и обрнуто – 
мутација .
Хроматске скретнице и пролазнице у 
пређеним тоналитетима. Развој 
музикалности.
Двогласно певање.
Композиције са клавирском пратњом.

Опажање и певање тонова и мотива 
у обрађеним дурским и молским 
тоналитетима.
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– запише лакше мелодијске диктатe;
– запише ритам у мелодијском примеру
– опажа и пева интервале до сексте;
– опажа и пева дурски и молски 

квинтакорд са обртајима;
– опажа и пева доминантни септакорд;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених песмица;

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Записивање и интонирање 
појединачних тонова, групе тонова и 
мотива.
Писмени мелодијски диктат – 
записивање по двотактима. 
Записивање ритмичке окоснице
Опажање и певање: мале и велике 
секунде, мале и велике терце, чисте 
кварте и чисте квинте и мале и велике 
сексте обрађених кроз песмице и 
примере из литературе.
Опажање и интонирање дурских и 
молских квинтакорада са обртајима.
Опажање и интонирање доминантног 
септакорда.

– препозна и изводи синкопу на јединици 
бројања;

– визуелно сагледава и изводи сложену 
поделу у такту 6/8;

– изводи такт 9/8 и 12/8

– пева песме по слуху и песме различитих 
жанрова;

– равномерно чита ноте у виолинском и 
бас кључу у једном или два линијска 
система;
– изводи ритмичке фигуре 
четвороделне поделе јединице 
бројања;
– ритмички прочита триолу и четири 

шеснаестине;
– чита ритам солмизацијом;
– запише и препозна обрађене 
дурске и молске лествице и 
тетрахорде;
– запише и препозна интервале до сексте;
– запише и препозна квинтакорде на 
главним ступњевима у обрађеним 
тоналитетима;
– запише и препозна доминантни 

септакорд;
– објасни различите врсте темпа;
– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга-дру- гарице;
– поштује правила понашања на концерту.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке импровизације.
Импровизација мелодије научене песме 
или мелодијског при- мера.
Музичко дидактичке игре.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране музичке литературе 
различитих жанрова у функцији усвојеног 
програма.

РИТАМ

Обрађене врсте такта. Синкопа на 
једници бројања.
Сложена подела тродела у такту 6/8 без 
примене лукова и шена- естинских 
пауза.
Информативно упознавање врсте такта 
9/8 и 12/8. Начини извођења ритма
Ритам у примерима – од звука ка слици. 
Равномерно читање.
Обрађене ритмичке фигуре 
четвороделне поделе јединице броја- 
ња и синкопа на јединици бројања, 
паузе, лукови...
Триола у оквиру четвороделне поделе 
јединице бројања. Ритмичко читање 
ауторских примера и примера из 
инструмен- талне литературе.

ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Лествице и тетрахорди.
Интервали до сексте (чисти, велики и 
мали).
Квинтакорди на главним ступњевима у 
обрађеним тоналитетима. Доминантни 
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септакор.
Ознаке за различите врсте темпа.

МУЗИЧКИ
БОНТОН

Пажљиво слушање и уважавање 
извођача. Присуство концерту.

Програм смотре:
Писмени део:
1.Мелодијски диктат у тоналитетима до три предзнака.
Усмени део:
1. Мелодијски пример (тоналитети пређени у III и IV разреду) уз анализу примера (садржаји IV 

разреда).
2. Ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво из III и IV разреда).

Кључни појмови садржаја: функције, синкопа на један, троделни ритам, развој музичке меморије, 
креативност, импровизација, љубитељи музике.

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ ЦИЉ  учења предмета Солфеђо је да код ученика развију

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Пети

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– пева мелодијске примере у дуру и 
молу;

– пева и препозна лествично кретање 
и скокове у све ступњеве;

– пева мелодијске примере 
солмизацијом као и примере из 
литературе различитих жанрова;
– пева штимове обрађених дурских и 

молских тоналитета;
– пева и препозна истоимене 
тоналитете у мелодијском при- 
меру;
– пева песме различитих жанрова са 

МЕЛОДИКА

Обнављање градива из претходних 
разреда. Функционални односи у 
тоналитету.
Нови тоналитети: As dur, f mol, H dur, 
Des dur и b mol. Остали тоналитети са
5 и 6 предзнака – информативно.
Штимови.
Пева мелодије у истоименом дуру и 
молу.
Звучна поставка модулације. првог
квинтног сродства. Хроматске 
скретнице и пролазнице у 
пређеним тоналитетима. 
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модулацијом у доминантни дурски 
тоналитет и паралелни мол;
– пева хроматске скретнице и 
пролазнице у мелодијским 
примерима;
– пева народне мелодије са текстом у 

тактовима 5/8 и 7/8;
– пева изражајно мелодије различитог 

жанра и карактера;
– примени ознаке за различите врсте 

темпа и карактера;
– пева двогласне примере (у пару или 
групи), каноне и компози- ције са 
клавирском пратњом;
– запише појединачне тонове, групе 

тонова и мотиве;
– запише мелодијске диктатe;
– запише ритам у мелодијском 

примеру;
– oпажа и пева интервале до октаве;
– опажа и пева дурски и молски 

квинтакорд са обртајима;
– oпажа и пева умањени и 
прекомерни квинтакорд са разреше-
њем и везивањем за тоналитет;
– oпажа и пева доминантни и умањени

септакорд;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених примера;
– смишља мелодију на научену песму 

или мелодиjски пример;
– користи самостално или уз помоћ 
одраслих доступне носиоце звука;
– препозна елементе пређеног 

градива кроз примере за слушање;
– својим речима изражава утиске о 

слушаном делу
– изводи четвртинске, осминске и 

половинске тактове;

Мешовито сложени тактови 5/8 и 
7/8.
Развој музикалности. Ознаке за 
темпо и карактер:
Lento, Andante, Moderato, Allegro, 
Vivo, Cantabile
Двогласни примери и канони. 
Композиције са клавирскском 
пратњом.

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Записивање појединачних тонова, 
група тонова и мотива. Писмени 
мелодијски диктат – записивање по 
двотактима. Записивање ритмичке 
окоснице.
Опажање и инторнирање интервала
до октаве.
Опажање и интонирање дурских 
и молских квинтакорада са 
обртајима.
Опажање и инторнирање умањеног
и прекомерног квинтакорда са 
разрешењем и везивањем за 
тоналитет.
Опажање и интонирање 
доминантног и умањеног 
септакорда у тоналитету.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке, 
импровизације.
Импровизација мелодије научених
песама или мелодијских примера.
Савремена технологија у фунцији 
наставе.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране музичке 
литературе различитих жанрова у 
функцији усвојеног програма.

– препозна и изводи малу триолу;
– визуелно сагледава и изводи 
сложену поделу у такту 6/8 уз 
примену лукова и пауза;
– препозна и изводи ритмичку фигуру: 

сичилијану и тирану
– изводи ритам уз куцање или 
тактирање или мануелном 
техником;

РИТАМ

Обрађенe врстe такта.
Триола на половини јединице 
бројања.
Сложена подела тродела у такту 6/8 
уз примену лукова без 
шеснаестинских пауза.
Пунктиране фигуре троделног ритма: 
сичилијана и тирана. Начини 
извођења ритма.
Ритам кроз примере из литературе и 
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– пева народне мелодије у тактовима 
5/8 и 7/8;

– приказује ритам кроз покрет;
– равномерно чита ноте у виолинском
и бас кључу у једном или два 
линијска система;
– изводи ритмичке фигуре 
четвороделне поделе јединице 
бројања;
– ритмички прочита триолу и четири 

шеснаестине;
– препозна двоструко пунктирану и 
обрнуто пунктирану рит- мичку 
фигуру на две јединице бројања;
– чита ритам солмизацијом;
– запише и препозна обрађене 
дурске и молске лествице и 
тетрахорде;
– запише и препозна интервале до 

октаве;
– запише и препозна дурски и 
молски квинтакорд са обртајима и 
умањени и прекомерни квинтакорд;
– запише и препозна доминантни 

септакорд са обртајима;
– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга – 
другарице;
– поштује правила понашања на 

концерт

песме различитих жанрова. Врсте 
такта: 5/8 и 7/8.
Покрет у функцији ритма, тело као 
инструмент (body percusion). 
Равномерно читање нота.
Четвороделна подела јединице 
бројања.
Триола у оквиру четвороделне 
поделе јединице бројања. Двоструко 
пунктиране и обрнуто пунктиране 
ритмичке фигуре на две јединице 
бројања – информативно.
Ритмичко читање ауторских примера 
и примера из литературе.

ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Лествице и тетрахоради.
Интервали до октаве
(мали, велики и чисти интервали).
Дурски и молски квинтакорд са 
обртајима и умањени и преко- 
мерни квинтакорд.
Доминантни септакорд са обртајима.

МУЗИЧКИ БОНТОН

Пажљиво слушање и уважавање 
извођача. Присуство концерту.

Програм смотре:
Писмени део:
1.Мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака.
Усмени део:
1. Мелодијски пример (тоналитети пређени у IV и Vразреду) уз анализу (садржаји V разреда).
2. Ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво из IV и V разреда).

Кључни појмови садржаја: функционалност, интерпретација, хармонски слух, метар, ритам, меморија, 
креативност, импровизација, музички бонтон.

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ ЦИЉ  учења предмета Солфеђо је да код ученика развију

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко
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описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Шести

Годишњи фонд часова     66 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– пева мелодијске примере у дуру и молу;
– пева и препозна лествично кретање и 

скокове у све ступњеве ;
– пева штимове обрађених дурских и 

молских тоналитета;
– препозна истоимене тоналитете у 

мелодијском примеру;
– пева песме различитих жанрова и 
мелодијске примере са 
модулацијом;
– пева хроматске скретнице и 
пролазнице у мелодијским 
примерима;
– пева народне мелодије са текстом у 

тактовима 5/8 и 7/8;
– пева српске песме и песме других 

националности;
– пева изражајно мелодије различитих 

жанрова и карактера;
– пева двогласне примере, каноне и 
композиције са клавирском пратњом;
– запише ритам у мелодијском примеру;
– запише мелодијске диктатe;
– пева научен мотив у другом тоналитету;
– опажа и пева интервале до октаве;
– опажа и пева дурски и молски 

квинтакорд са обртајима;
– опажа и пева умањени и прекомерни 
квинтакорд са разреше- њем и 
везивањем за тоналитет;
– опажа и пева доминантни септакорд 
са обртајима и умањени септакорд;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених примера;

МЕЛОДИКА

Обнављање градива из претходних 
разреда.
Тоналитети са 7 предзнака – 
информативно (да осете боју 
тоналитета).
Функционални 
односи у тоналитету.
Штимови.
Mутацијa.
Mодулацијa првог квинтног сродства.
Хроматскe скретницe и пролазницe у 
пређеним тоналитетима које воде ка 
разрешевајућем лествичном тону.
Mешовито сложени 
тактови 5/8 и 7/8. 
Неговање музичке 
традиције.
Развој музикалности.
Двогласни примери, канони и 
композиције са клавирском 
пратњом.

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Записивање ритмичке окоснице.
Писмени мелодијски диктат – 
записивање по двотактима. 
Транспоновање мотива.
Опажање и инторнирање интервала 
до октаве (велики, мали и чисти, као и 
опажање прекомерне кварте и 
умањене квинте). Опажање и 
интонирање дурских и молских 
квинтакорада са обртајима.
Опажање и инторнирање умањенoг и 
прекомернoг квинтакордa са 
разрешењем и везивањем за тоналит.
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– смишља мелодију на научену песму или 
мелодиjски пример;

– користи самостално или уз помоћ 
одраслих доступне носиоце звука;
– препозна елементе пређеног градива 
кроз примере за слушање музике;
– својим речима изражава утиске о 

слушаном делу;
– препозна и изводи четвртинске, 
осминске и половинске тактове;
– изводи и препозна пређене ритмичке 

фигуре троделног ритма;

Опажање доминантног септакорда 
са обртајима и умањеног септакорда.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

 Mелодијске и ритмичке
 импровизације.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране музичке литературе 
различитих жанрова у функцији 
усвојеног програма. Савремена 
технологија у функци- ји наставе.

РИТАМ

Oбрађенe врстe такта.
Сложенa поделa тродела и пређенe 
фигурe троделног ритма. Начини 
извођења ритма.
Ритам кроз примере из литературе и 
песме различитих жанрова. Покрет у 
функцији ритма, тело као инструмент 
(body percusion). Ритмичко читање 
етида инструменталног типа – градиво 
VI разреда.
Ритмичко читање ауторских примера и 
примера из инструмен- талне 
литературе.

– чита ритам солмизацијом
– разуме и објасни својим речима 

музичке појмове;
– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга – другарице;
– поштује правила понашања на концерту.

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ Пређено градивo из теорије музике.

МУЗИЧКИ БОНТОН

Пажљиво слушање и уважавање 
извођача. Присуство концерту.

Испитни програм:
Писмени део:
1. Мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака.
Усмени део:
1. Мелодијски пример - тоналитети до четири предзнака (са скретницама и пролазницама)
2. Ритмичко читање: бас кључ (пређено градиво).

Кључни појмови садржаја: Функционалност, корелација, ритам, меморија, креативност, импровизација,
музички бонтон.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДМЕТ СОЛФЕЂО (шестогодишње школовање)

I УВОДНИ ДЕО
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Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих o лaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм.

Ниjeднa o лaст или тема нe мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и

не тре а да уде сама се и циљ.

Учење музике утиче на развој детета које воли музику и има трајну потре у за

ављењем музиком. Значајно је и за очување и преношење културног наслеђа, као и

за развој креативности, музичког укуса и критичког мишљења.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика.

Садржаји солфеђа су усмерени ка стицању интонативних и ритмичких знања и

вештина  ученика  са  циљем  да  сагледава  нотни  текст  са  разумевањем  у  сваком

погледу. Наставник солфеђа својом креативношћу и инвентивношћу има сло оду, али

и одговорност, да иза ере оптималан начин савладавања градива, с о зиром да групе

ученика чине ученици различитих стручних већа.

Корелација  између  предмета  може  ити  полазиште  за  ројне  активности  у

којима  ученици  могу  ити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика тре а развијати дух заједништва кроз заједничко извођење и комуникацијске

вештине,  у  циљу  преношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе  тре а  да  уде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.

Музика у функцији з равља и музички он он

Рана  музичка  едукација  стимулише  напреднији  рад  можданих  функција  и

унапређује  когнитивне  спосо ности  детета.  Музика  има  задатак  да  подстиче  и

унапређује  различите  видове  музичког  развоја  детета:  опажајног,  појмовног,

психомоторног и вокалног.

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  прилику  за  људску  креативност  и
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самоизражавање.  Партиципацијом  у  музици  остварује  се  виши  о лик  писмености

развијањем интуиције,  маште и  размишљања,  што доводи до  јединствених  о лика

комуникације.  Позитиван  ефекат  музике:  опуштања,  подизања  пажње,  развијања

меморије, емоционалних и физичких реакција/одговора, когнитивне стимулације је од

непроцењивог значаја.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  пу лици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно о ликују кроз правила понашања (музички

онтон)  при слушању и извођењу музике.  Поред културе понашања, ученике тре а

упутити и на културу одевања, како на сцени, тако и у пу лици.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  о ухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  ода ир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.  Код

млађих ученика није лако дуже задржати пажњу, па је маштовит час нај ољи начин за

постизање резултата.  Дакле,  потре но  је  да  припрема  за  час  о ухвати  разноврсне

о ласти – теме и садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Солфеђо се састоји из неколико о ласти – тема: слушање музике,  мелодика,

опажање -  интонирање - диктати,  музичко стварала- штво,  ритам, теорија музике и

музички онтон.

Наведене о ласти су међусо но повезане иако се посе но савладавају и чине

нераскидиву,  свео ухватну  целину.  Савладавање  нових  садржаја  темељи  се  на

савладаном градиву из претходних разреда. Такмичења нису циљ предмета солфеђо

него развијање љу ави према музици и освешћивање и примењивање стечених знања

на настави инструмента.

Слушање музике

Активним слушањем музике ученици анализирају музику, опажају елементе и

о лике уметничког дела, разликују извођаче и извођачке саставе. Сусрет с уметничким

делом на тај начин уди јединствен доживљај који проширује емотивну спознају.

Упознајући музику различитих врста, стилова и жанрова, ученик развија слушне

вештине потре не за разумевање музичке уметности и уметности уопште.

Слушањем ученик препознаје музички о лик – сличност и различитост делова у
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композицији.

Утемељен  став  о  музици  изграђује  се  подстицањем  критичког  мишљења,

разговором и дискусијом. Такав приступ знатно утиче на емоционални, интелектуални

и  естетски  развој  ученика.  Преношењем  мисли,  осећања  и  ставова  о ликују  се

креативне  осо ине  и  музичке  спосо ности.  Слушањем  музике  подстиче  се  развој

музичког  укуса  и  потре е  за  музиком.  На  тај  начин  негује  се  квалитетна  музичка

пу лика. 

Мелодика

Мелодика  је  о ласт  којом  се  развија  и  унапређује  спосо ност  вокалног  и

инструменталног репродуковања мелодијско-ритмичког садржаја на основу музичког

слуха. Изражајно и разговетно певање води ка развоју музикалности и ширењу опсега

гласа,  као  и  раду  на  чистој  интонацији  кроз  разне  музичке  моделе,  вокализе,

допуњалке,  мелодијске примере. Певају се мелодијски мотиви, песме са текстом и

примери  из  литературе,  мелодије  различитих  жанрова,  ауторске  и  народне

композиције, као и композиције различитих националности. Посе ну пажњу потре но

је о ратити на развој музикалности изражајним извођењем примера поштујући ознаке

за  темпо  и  карактер,  артикулацију,  динамику,  агогику  и  фразирање.  Примери  се

о рађују по слуху,  у  почетним разредима,  или из нотног текста,  наравно, уз  помоћ

наставника, и певањем солмизационим слоговима уз ритмичку пулсацију.

Припрема  тоналитета,  у  почетним  разредима,  изводи се  учењем  песама  по

слуху,  прво са текстом,  а  потом солмизацијом, опажањем тонова,  сличних кретању

мелодије у песми, приказивањем и теоријским тумачењем музичких појмова.

Поставка  подразумева  о нављање  научених  песама,  утврђивње  лествице

а ецедним изговором, певање тоничног трозвука и каденце, препознавање мотива,

певање  инструктивних  веж и  и  лакших  примера  из  литературе  и  саваладавањем

канона и двогласа.

О нављање тоналитета одвија се у оквиру опажања тонова а касније интервала

и акорада из каденци, певањем тежих примера из литературе и двогласних примера.

Тада се утврђују тежи скокови. Лествице са много предзнака савладавају се певањем

лествица и каденци и илуструју примерима из литературе, дакле, само информативно.

Активно музицирање је нај ољи пут ка развоју музикалности и љу ави према

музици.
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Опажање – интонирање – диктати

Опажање  појединачних  тонова  основа  је  памћења  звука  сваког  ступња  у

лествици,  чиме  се  поставља  функионалност  ступњева.  Потре но  је  почети  са

опажањем неколико тонова, нај оље три, тонови тоничног трозвука као најста илнија

функција,  и то у једној  до две октаве (мала и прва).  Постепено се рзина свираних

тонова  повећава  и  шири  о им,  с  тим  да  се  идентификовани  тонови  певају

солмизацијом када се изводе у гласовном регистру, а изговарају или записују када се

примењује већи о им. Овоме тре а додати препозавање интервала као два одвојено

одсвирана тона као и препознавање два симултано одсвирана тона, која ученици прво

препознају  певањем,  а  потом  утврђују  који  је  интервал  (у  зависности  од  програма

одређеног разреда).

Усмене диктате ученици изводе групно и појединачно.  Певањем одслушаног

мотива  ученици  развијају  меморију,  а  она  се  даље  усавршава  техником  рада  на

аутодиктату (записивање научене песме или певање мелодијског примера и његовог

записивања, а потом рисања - прво делова, а затим и примера у целости).

Интонирање  тонова,  интервала  и  акорада  тре а  што  више  везивати  за

тоналитет,  односно  лествицу  која  се  тада  о рађује  у  мелодици.  Интонирање  и

опажање акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос трозвука на главним

ступњевима.

Диктати као резултат  постављених звучних представа су  пожељни на сваком

часу.  Писмене диктате  не могу да раде ученици који нису веж али писање нота и

преписивали  веж е  из  уџ еника  и  на  тај  начин  савладали  читко  и  рзо  писање и

правилну ортографију. Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина

претходе свакој појави мелодијско-ритмичких диктата.

Музичко стваралаштво

У основи музичког стваралаштва лежи продуктивно музичко размишљање које

се разликује од репродуктивног, наиме, оно не понавља готове узоре, већ сло одним

ком иновањем ствара нове и логично осмишљене музичке садржаје.

Музичким  стваралаштвом,  ученици  се  у  настави  могу  авити  мењањем

мелодијких примера као и познатих песама, прео ликовањем мелодије варирањем,

експресивним  о ликовањем  (променом  динамике,  артикулације  и  темпа)  или

креирањем  песама  и  ројалица  на  задати  текст  чиме  стварају  нове  једноставне,
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јединствене  креативне  мелодије.  Осим  тога,  ученици  могу  импровизовати  и  на

различи- тим мелодијским инструментима или на удараљкама (Орфов инструментариј

или ручно израђеним инструментима).

Активности  музичког  стваралаштва  могу  се  спроводити  индивидуално  или

групно.  Музичким  стваралаштвом  се  подстиче  сло ода  изражавања  и  о ликовања

идеја и осећања, развија креативност и инвентивност како ученика тако и наставника.

Дидактичко-музичке игре

Музичке игре идеално су средство спонтаног усвајања знања и вештина.

Игра је детету најдража активност. Оно кроз њу осећа задовољство и стиче прва

сазнања.  У  настави солфеђа користе се  музичке игре,  а  оне доприносе свестраном

развоју личности, развоју музичких, али и моторичких спосо ности деце.

Развој савремених технологија

Развој  савремених  технологија  подразумева  употре у  интернета,  рачунара,

смарт та ли и одговарајућих апликација у свим видови- ма наставе, па и у настави

солфеђа и теорије музике. У зависности од технолошког напретка школе, постојања

модерне опреме у школи, могуће је чак и постојање мултимедијалних учионица.

Информационо комуникационе технологије имају за циљ да презентују, подуче,

оспосо е, заинтересују и мотивишу ученике и наставнике, како и удружени створили

културу  коришћења  савремених  технологија,  у  циљу  постизања  ољих  резултата  у

савладавању градива и при лижавања новим генерацијама ученика, којима је свет у

којем живе дигитализован на сваком кораку.

Ритам

Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и

метричких врста.  Ове поставке,  као и у мелодици, прати коришћење одговарајућих

примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља

звучне  представе  (фигуре,  врсте),  а  ученици  уче  примере  као  ритмичке  моделе  и

користе их као трансфер у даљим ритмичким искуствима.

Поставка  се  одвија  на  следећи  начин:  препознавањем  мотива,  извођењем

кратких  мелодијских  мотива  са  новим  градивом,  мануелним  извођењем  ритма,

правилним акцентовањем, испитивањем наученог градива, самосталним извођењем

нових задатака са сличним садржајем, записивањем ритмичке окоснице и читањем

примера  из  вокалне  и  инструменталне  литературе.  На  такмичењима  и  тре ало
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о ратити  пажњу  да  примери  уду  на  нивоу  инструменталних  композиција  како

ритмичко извиђење не и само се и постало циљ.

Опажање врста такта континуирано прати рад на ритму кроз слушање музике,

музичку пратњу наставника, извођење и кроз покрет. Пре рада на ритмичком читању,

али  и  касније,  користи  се  читање  у  једнаком  трајању  исписаних  нота,  са  или  ез

о ележене метричке врсте. 

Равномерним  читањем  ученици  савладавају  континуирано  праћење  нотног

текста  са  о ележеним  темпом,  а  тиме  и  технику  читања  литературе  коју  свирају,

односно певају ( ез враћања код учињене грешке!).  Код постављања четвороделне

поделе са паузама на јединици ројања и лукова тре а почети од најједноставнијих

фигура које садрже примери из инструменталне литературе.

Домаћи  задаци  тре а  да  садрже:  преписивање  нота,  веж е  из  ортографије,

утврђивање  научених  ритмичких  етида,  веж е  равномерног  читања,  утврђивање

до ро научених примера уз поставку мелодике и ритма (песме са текстом и примери

из литературе), евентуално, утврђивање оних мелодијских веж и које су о рађене на

часу.

Посе но је потре но истаћи важност савладавања ритма и ритмичких фигура

кроз  покрет.  Ученик  изражава  свој  доживљај  музике  и  прати  покретом  песме  и

композиције:  тапшањем,  лупкањем,  пуцкетањем  прстима,  корачањем,...те  при  том

опажа и усваја елементе ритма.

Теорија музике

Теорија музике у контексту наставе солфеђа представља усвајање знања која

омогућавају разумевање нотног текста. Познавање лествица, интервала и акорада као

других музичких појмова саставни су део ове о ласти. Да и теорију музике освестили

као  саставни  део  музике,  тре ало  и  је  искључиво  радити  кроз  озвучавање  ради

повезивања са звучним искуствима из праксе на инструменту и солфеђу.

Музичка писменост

Музичка писменост подразумева савладавање основних елемената и појмова у

музици: нотног писма, кључева, нотних вредности, лествица, итд. Она се поставља на

почетку  као  основа  ради  касније  надоградње.  Потре но  је  да  ученик  уме  својим

речима да о јасни значење музичких појмова и дефиниција, тј. да учи с разумевањем.

Музички онтон
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Наставник је у о авези да васпитно делује на ученика упућујући га на правила

понашања-музички онтон, при слушању и извођ њу музике. Потре но је да подстиче

ученика да пажљиво слуша и коментарише извођење друга-другарице, као и музичког

дела, али и да се адекватно понаша на концертима и јавним наступима.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  солфеђа  нај итније  је  развијање  музичких  спосо ности  и

изграђивање  вештина,  па  функционални  задаци  имају  приоритет.  Смер  наставе  је

такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у

првом циклусу, не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању и извођењу

музичких садржаја као и развоју креативности.

Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовање у складу са

личним и музичким спосо ностима је један од врло итних критеријума у оцењивању.

У оквиру свих музичких активности потре но је о ез едити пријатну атмосферу, и код

ученика  потенцирати  осећање  сигурности  и  подршке.  Потре но  је  отклонити  све

могуће  разлоге  за  потенционалне  страхове,  несигурност  и  трему  који  могу  ити

проузроковани превеликим и нереалним очекивањима професора или родитеља.

Резултати годишњих испита и смотри, учешће на јавним наступима употпуњују

слику о постигнућима наставе и учења.

Назив предмета            TEОРИЈА MУЗИКЕ (шестогодишње школовање)

Циљ ЦИЉ учења предмета Теорија музике је да ученици

стичу знања која подразумевају музичко описмењавање

и спознају елемената музике а све то ради ефикаснијег

разумевања нотног текста у свим његовим аспектима,

што доприноси успешној корелацији са наставом

инструмента.

Разред Шести

Годишњи фонд часова       35 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– oбјасни музичке појмове и 
термине: тонски и нотни систем од 

ПОЈМОВИ Музички појмови и термини.

Теоријско обнављање свих 
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велике до треће октаве, виолински и
бас кључ, особине тона, метар и 
метричке ознаке, музичку фразу, 
агогику, артикулацију, динамику и 
темпа.Основни украси и фигуре 
(информативно);
– запише и препозна лествице, 
лествичне интервале и квинта- 
корде, доминантни и умањени 
септакорд у тоналитету;
– запише и препозна врсте 
интервала до октаве (по узору на 

ТОНАЛИТЕТИ
дијатонских лествица, упоређивање 
истоимених и паралелних 
тоналитета, карактеристични 
лествич- ни интервали, лествични 
интервали и квинтакорди, 
доминантни и умањени септакорд у 
тоналитету.
Прости интервали.

ИНТЕРВАЛИ Трозвуци: обнављање 
консонантних квинтакорада и 
њихових обртаја и умањени и 
прекомерни квинтакорд.

АКОРДИ Четворозвуци: седам врста 
септакорада, мали дурски септакорд
с обртајима.

ОРТОГРАФИЈА
Правилно писање.

Испитни програм:
ПИСМЕНИ ДЕО:
Тест: музички појмови, тоналитети, интервали, акорди, ортографија.

Кључни појмови садржаја: музички појмови, тоналитети, интервали, акорди, ортографија

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

 ЗА ПРЕДМЕТ ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

 I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих o лaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм.

Ниjeднa o лaст или тема нe мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и

не тре а да уде сама се и циљ.

Учење музике утиче на развој детета које воли музику и има трајну потре у за

ављењем музиком. Значајно је и за очување и пре- ношење културног наслеђа, као и

за развој креативности, музичког укуса и критичког мишљења.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено
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учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика.

Садржаји  теорије  музике  су  повезани  са  садржајима  наставе  солфеђа  и

усмерени  су  ка  стицању  музичких  знања  и  вештина  ученика  са  циљем  да  кроз

теоретску анализу ученици сагледавају нотни текст са разумевањем у сваком погледу.

Наставник својом креативношћу и инвентивношћу има сло оду, али и одговорност, да

иза ере  оптималан  начин  савладавања градива,  с  о зиром  да  групе  ученика  чине

ученици различитих стручних већа.

Корелација  између  предмета  може  ити  полазиште  за  ројне  активности  у

којима  ученици  могу  ити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика тре а развијати дух заједништва кроз заједничко извођење и комуникацијске

вештине,  у  циљу  преношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе  тре а  да  уде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  о ухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  ода ир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.  С

о зиром  на  дужину  трајања  часа  (45  минута  за  групу)  рад  тре а  ефикасно

организовати.

Код  млађих  ученика  није  лако  дуже  задржати  пажњу,  па  је  маштовит  час

нај ољи  начин  за  постизање  резултата.  Дакле,  потре но  је  да  припрема  за  час

о ухвати разноврсне о ласти-теме и садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Теорија музике је посе ан предмет у завршним разредима основног музичког

о разовања. Од првог до последњег разреда основног музичког о развовања теорија

музике прати сваку поставку и о раду методске јединице, како у мелодици и ритму,

тако и у опажању, интонирању и диктатима.

У почетним разредима тежиште рада је  на описмењавању ученика у  оквиру

домаћих задатака у виду преписивања примера из уџ еника и именовања исписаних
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нота и нотних записа, где је заправо циљ у овладавању нотним писмом у виолинском и

ас кључу и савладавању нотних трајања и пауза као и врсте такта. Ова елементарна

врста музиче писмености ће сужити као основно средство за даљу надоградњу знања

из теорије музике.

Основне појмове наставник о јашњава примерено узрасту ученика. Потре но је

да ученици не уче напамет музичке: појмове, елементе и дефиниције, него да умеју

својим  речима  да  их  о јасне,  покажу  или  одсвирају  на  инструменту.  Сви  музички

елементи  који се  посе но  и  постепено савладавају,  међусо но су  повезани и чине

нераскидиву, свео ухватну целину музике.

Теорија музике која је у чврстој вези са наставом солфеђа представља усвајање

знања која кроз анализу омогућавају тумачење и ду ље разумевање нотног текста и

музике.  Познавање  лествица,  интервала  и  акорада  као  других  музичких  појмова

саставни су део ове о ласти. Да и теорију музике освестили као саставни део музике,

тре ало  и  је  искључиво  радити  кроз  озвучавање  ради  повезивања  са  звучним

искуствима  из  праксе  на  инструменту  и  солфеђу.  Такав  приступ  теорији  музике

доприноси успешној корелацији са наставом инструмента.

Утврђивање и проверу знања из теорије музике тре а спроводити усменим и

писменим путем, на разнолик и интересантан начин кроз:  квизове,  укрштене речи,

дидактичке игре, тестове...

Развој савремених технологија

Развој  савремених  технологија  подразумева  употре у  интернета,  рачунара,

смарт  та ли  и  одговарајућих  апликација  у  свим  видовима наставе,  па  и  у  настави

солфеђа и теорије музике. У зависности од технолошког напретка школе, постојања

модерне опреме у школи, могуће је чак и постојање мултимедијалних учионица.

Информационо-комуникационе технологије имају за циљ да презентују, подуче,

оспосо е, заинтересују и мотивишу ученике и наставнике, како и удружени створили

културу  коришћења  савремених  технологија,  у  циљу  постизања  ољих  резултата  у

савладавању градива и при лижавања новим генерацијама ученика, којима је свет у

којем живе дигитализован на сваком кораку.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима теорије музике нај итније је развијање музичких спосо ности и

изграђивање вештина, да и функционални задаци имали приоритет. Смер наставе је
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такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у

првом циклусу, не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању и тумачењу

музичких садржаја као и развоју креативности.

Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовање у складу са

личним и музичким спосо ностима је један од врло итних критеријума у оценивању.

У оквиру свих музичких активности потре но је о ез едити пријатну атмосферу, и код

ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.

Потре но је отклонити све могуће разлоге за евентуалне страхове, несигурност

и  трему  који  могу  ити  проузроковани  превеликим  и  нереалним  очекивањима

професора или родитеља. Резултати годишњих испита и смотри употпуњују слику о

постигнућима наставе и учења

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

(Соло певање, Упоредни клавир)

Назив предмета СОЛО ПЕВАЊЕ

Циљ Циљ учења предмета Соло певање је да код ученика

рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према соло певању и

музици кроз индивидуално музичко искуство којим се

подстиче  развијање  вокалних  способности,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање  и  мотивисање  ученика  за самосталан

јавни наступи наставак уметничког школовања.

Разред Први

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршенојтеми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– опише делове вокалног апарата;
– правилно резонира;

Карактеристике вокалног апарата. Начин 
добијања тона.
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– правилно користи дијафрагму;
– правилно држи тело;
– разликује правилно од неправилног 

дисања;
– самостално примењује вежбе дисања;
– разликује правилно од неправилне 

емисије тона;
– правилно интонира и јасно изговара 

слогове;
– примењује промену вокала при 

певању лакших вокализа;
– примењује основне елементе 
нотне писмености у певању, чита 
нотни текст;
– лако пева кратке композиције 

напамет уз пратњу клавира;
– комуницира са корепетитором кроз 

музику;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– испољава самопоуздање у току јавног 

наступа;
– поштује договорена правила 
понашања при извођењу и 
слушању музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Правилно држање тела и 
став тела при певању 
Дисање и вежбе дисања.
Емисија тона у односу на врсту техничке 
вежбе или композиције. Једноставне 
вежбе кроз легато, секунде, терце, 
кварте, квинте, узлазно и силазно, 
разложени квинтакорд.
Уједначавање вокала.
Слушање, интонација и дикција. 
Музички бонтон.

ЛИТЕРАТУРА
Техничке вежбе, вокализе:
Ф. Абт, Н. Вакаи, Х. Пановка, Ђ. Конконе, 
Г. Зајдлер
Р. Тирнанић: Песме Италијанских 
композитора, избор
Лакше композиције италијанских 
композитора: Ђ.Каћини, A. Калдара, А. 
Скарлати, А. Фалкониери, Л. Манциа, 
„Мале песме великих мајстора” и друга 
дела по избору наставника
које одговарају узрасту и техничким 
могућностима ученика

Обавезни минимум програма
– четири вокализе
– две песме старих мајстора
– једна лакша песма

Јавни наступи
Обавезан један јавни наступ у току школске године

Програм смотри
На крају школске године смотра, једна вокализа (са текстом или без текста) и једна песма старог 
мајстора, програм се изводи напамет не мора се изводити на оригиналном језику).

Кључни појмови садржаја: вокални апарат, дисање, тон, интонација, резонатор, дијафрагма, певање,
вокали, слушање музике, музички бонтон.

Назив предмета СОЛО ПЕВАЊЕ

Циљ Циљ учења предмета Соло певање је да код ученика

рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према соло певању и музици кроз индивидуално

музичко искуство којим се подстиче развијање вокалних способности, креативности,
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естетског  сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и  мотивисање  ученика  за

самосталан јавни наступи наставак уметничког школовања.

Разред Други

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– правилно држи тело и на 
правилан начин примењује вежбе 
дисања;
– опише положај гласница при 
певању и функцију дијафрагме, 
резонатора;
– лако формира тон
и контролише интонацију при певању;
– јасно изговара слогове и 
тумачи текст композиције при 
певању;
– примењује различита музичка
изражајна средства у фрази- рању,
у зависности од карактера
музичког примера уз помоћ
наставника;
– пева кратке композиције напамет уз 

пратњу клавира;
– комуницира са корепетитором кроз 

музику;
– учествује на јавним наступима у
– школи и ван ње;
– пренесе публици сопствени 
емоционални доживљај кроз 
интерпретацију;
– поштује договорена правила 
понашања при извођењу и 
слушању музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Став тела при певању и вежбе 
дисања. Карактеристике и 
одржавање вокалног апарата. Начин
добијања тона.
Емитовање тона у односу на врсту 
техничке вежбе или компо- зиције.
Техничке вежбе кроз легато. 
Уједначавање вокала.
Слушање, интонација и дикција. 
Тумачење динамике и темпа.
Припрема за јавни наступ. Музички 
бонтон.

ЛИТЕРАТУРА
Техничке вежбе, вокализе:
Ф. Абт, Н. Вакаи, Х. Пановка, Ђ. 
Конконе, Г. Зајдлер, Л. Бордезе Лакше 
композиције Италијанских 
композитора по избору наставника
Лакше песме класичара и романтичара
„Мале песме великих мајстора“ (В. А. 
Моцарт, Ф. Менделсон, Л.В. Бетовен, 
Р. Шу- берт, Ф. Векерлен и други, по 
избору наставника, који одговара 
узрасту и техничким могућностима 
ученика.

Обавезни минимум програма
– четиривокализе
– четири песме старих мајстора
– две лакше песме

Јавни наступи
– обавезан један јавни наступ током школске године

Испитни програм
Испитни програм: две вокализе (са текстом, без текста, различитог карактера) једна песма старог 
мајстора Испитни програм се изводи напамет (програм се не мора изводити на оригиналном језику)

Кључни појмови садржаја: дисање, тон, интонација, резонатор, дијафрагма, лако певање, вокали, 
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слушање музике, музичка фраза, музички бонтон.

Назив предмета СОЛО ПЕВАЊЕ

Циљ Циљ  учења  предмета  Соло  певање  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици  кроз  индивидуално  музичко искуство  којим  се

подстиче развијање вокалних способности, креативности,

естетског  сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и

мотивисање ученика за самосталан јавни наступи наставак

уметничког школовања.

Разред Трећи

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршенојтеми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– примени правилан певачки став и вежбе 
дисања;

– контролише дужину даха при певању;
– користи стечена знања из основа 
музичке писмености, лако чита с листа 
уз помоћ наставника;
– примењује нове певачке технике;
– правилно интонира и при певању 
користи функцију дијафраг- ме и 
резонатора – јасно изговара и тумачи 
текст у композицији;
– користи различита музичка изражајна 
средства при фразира- њу у зависности 
од карактера музичког примера;
– јасно тумачи динамику кроз певање;
– самостално изводи кратке 
композиције напамет уз пратњу 
клавира;
– комуницира са корепетитором кроз 

музику;
– учествује на јавним наступима у школи и 

ван ње;
– испољава самопоуздање у току јавног 

наступа;
– изрази мишљење о сопственом и туђем 

наступу;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Контрола правилног става при певању и
дисања. Увод у предмет читања с листа,
примена (prima vista).
Развој певачке технике: portato, 
portamento, staccato, martela o. 
Интонирање и емисија тона кроз 
техничке вежбе и композиције. 
Динамичко нијансирање: crescendo, 
decrescendo, diminuendo… Припрема 
за јавни наступ.
Музички бонтон.

ЛИТЕРАТУРА
Техничке вежбе, вокализе:
Ф.Абт, Н. Вакаи, Пановка, Конконе, 
Зајдлер
Лакше композиције Италијанских 
композитора: Качини, Калдара, 
Скарлати, Фалконијери, Манца и друга
дела по избору наставника
Б. Цвејић: Песме за младе певаче, избор
„Мале композиције великих 
мајстора“ избор лакших компози- 
ција
Моцарт, Менделсон, Шуберт и други, 
В. Ђорђевић, П. Коњовић, И. Бајић, Д.
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– поштује договорена правила 
понашања при извођењу и слушању 
музике;
– користи предности дигитализације за 
слушање и извођење музике.

Јенко, С. Христић, З. Јовановић, М. 
Пребанда, И. Зајц, Ј. Хатце A. 
Даргомижски, М. Глинкаи други, избор
песама које одговарају узрасту и 
техничким могућностима ученика по 
избору наставника.

Обавезни минимум програма
– четири вокализе
– четири песме старих мајстора
– једна песма класичара или романтичара
– једна песма Српског или Словенског композитора

Јавни наступи
Обавезна два јавна наступа током школске године

Испитни програм
– једна вокализа
– једна арија старог мајстора
– једна песма по слободном избору (класичара, 
романтичара српског или словенског 
композитора) Испитни програм се изводи 
напамет, на оригиналном језику

Кључни појмови садржаја: дисање, тон, интонација, резонатор, дијафрагма, лако певање, вокали, 
слушање музике, музичка фраза, музички бонтон.

Назив предмета СОЛО ПЕВАЊЕ

Циљ Циљ  учења  предмета  Соло  певање  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици  кроз  индивидуално  музичко искуство  којим  се

подстиче развијање вокалних способности, креативности,

естетског  сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и

мотивисање ученика за самосталан јавни наступи наставак

уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова        66 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– самостално изводи вежбе дисања уз 
правилан став и држање;

– лако формира тон и контролише 
интонацију при певању;

Развој певачких вештина и осамостаљивање 
при вежбању. Тумачење стилских разлика у 
литератури.
Текст – разумевање текста, тумачење 
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– јасно изговара и тумачи текст 
композиције при певању;

– примењује стилске разлике 
самостално у тумачењу компози- 
ције;
– контролише мимику лица;
– примењује принцип узајамног 
слушања у заједничком упева- вању 
и певању;
– самостално изводи, пева 
композиције напамет уз пратњу 
клавира;
– комуницира са корепетитором кроз 

музику;
– учествује на јавним наступима у 

школи и ван ње;
– испољава самопоуздање у току 

јавног наступа;
- поштује договорена правила 

понашања при извођењу и 
слушању музике;

- користи предности дигитализације 
у слушању и извођењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

музичким средствима и јасан и правилан 
изговор.
Увод у камерну музику. Припрема за јавни 
наступ.
Извођење композиција различитог 
карактера и сценски наступ. Музички 
бонтон

ЛИТЕРАТУРА
Техничке вежбе, вокализе:
Ф. Абт, Н. Вакаи, Пановка, Конконе, Зајдлер
Лакше композиције Италијанских 
композитора: Качини, Калдара, Скарлати, 
Фалконијери, Манца и друга дела по 
избору наставника
Б. Цвејић: Песме за младе певаче, 
избор

„Мале композиције великих мајстора” избор
лакших композиција

Моцарт, Менделсон, Шуберт и други, В. 
Ђорђевић, П. Коњовић, И. Бајић, Д. Јенко, С. 
Христић, З. Јовановић, М. Пребанда, И. Зајц, 
Ј. Хатце A. Даргомижски, М. Глинкаи други, 
избор песама које одговарају узрасту и 
техничким могућностима ученика по избору 
наставника.

Обавезни минимум програма
– шест вокализа
– четири песме старих мајстора
– две песме класичара и романтичара
– две песме српских и словенских композитора

Јавни наступи
Обавезна два јавна наступа током школске године

Испитни програм
– две вокализе различитог карактера
– једна арија старог мајстора
– једна песма по слободном избору(класичара, 
романтичара српског или совенског 
композитора) Испитни програм се изводи 
напамет, на оригиналном језику

Кључни појмови садржаја: дисање, тон, интонација, резонатор, дијафрагма, лако певање, вокали, 
слушање музике, музичка фраза, музички бонтон.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

СОЛО ПЕВАЊЕ

I УВОДНИ ДЕО 

Сваки аспект  извођења музике има  непосредан  и драгоцен утицај  на  развој
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ученика.  Певањем  се  активира  велики  рој  когнитивних  радњи,  развија  дугорочно

памћење, као и емоционални развој.

У настави која је усмерена на остваривање исхода предност се даје искуственом

учењу  у  оквиру  којег  ученици  развијају  лични  однос  према  музици,  а  постепена

рационализација  искуства  временом  постаје  теоријски  оквир.  Искуствено  учење  у

оквиру  овог  предмета  подразумева  активно  слушање  музике  и  лично  музичко

изражавање ученика кроз певање.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика.

Понуђени Музички садржаји остављају простор за из ор и других садржаја у

складу  са  могућностима  ученика  и  инвентивношћу  наставника.  Код  ученика  тре а

развијати  дух  заједништва  кроз  присуство  на  концертима  и  групно  извођаштво.

Посе ну пажњу тре а о ратити на развој и стимулисање комуникацијских вештине у

циљу преношења и размене искустава и знања. Најважнији покретач наставе тре а да

уде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању  максималног  учешћа  у

музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.

На сваком часу ученике тре а упућивати на правилан став, правилно дисање и

да правилно користе извођачки апарат.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења о ухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише рој часова у односу на иза рано музичко дело које

се о рађује, по месецима а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план

подразумева  ода ир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

иза рани музички пример/песму/дело.

Припрема за час је  специфична с о зиром да је  настава индивидуална и да

усмерење часа у односу на ток и фокус у многоме зависи од припремљености ученика

за час. Како се исходи у стицању вештина кумулативно остварују, сваки пут у неком

свом сегменту, припрема садржи назив дела, циљ часа и конкретизацију исхода који је

у фокусу у односу на циљ часа.

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и о ликовати наставне садржаје.

239



III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВE И УЧЕЊА

Током  остваривања наставе и учења,  наставник подстиче ученика пријатном

радном  атмосфером,  уводећи га  преко  веж и дисања,  лаганих  техничких  веж и,  у

умеће соло певања. Техничке веж е су у почетном раду (нпр. секунде, терце, кварте,

квинте, узлазно и сила- зно, разложени квинтакорд, навише и наниже), једноставне,

при чему кроз рад педагог инсистира: на правилној импостацији, мекој али конкретној

атаки  на  тон,  чистој  интонацији,  правилној  артикулацији  вокала  и  консонаната,

апођатури,  легату.  Развојем  гласовних  спосо -  ности  ученика  наставник  кроз  рад

примењује нове певачке технике (portato, portamento, staccato, martela o).

У  раду  са  учеником,  наставник  тре а  да  о рати  шажњу  на  став  тела  као  и

мимику  лица  ученика,  лаги  озарен  израз.  Кроз  различиту  музичку  литературу,

наставник  упознаје  ученика  са  епохама,  стиловима  извођаштва,  карактеристикама

истих, при чему ученик напредује у свом школовању.

Код  ученика  тре а  развијати  љу ав  и  вештине  заједничког  музицирања,

узајамног  слушања  и  певања  у  дуету  чиме  се  развија  потре а  за  међусо ним

слушањем и сарадњом у заједничкој интерпретацији музичког дела.

Веома је важно постицати ученике на слушање уметничке музике кроз видео

примере,  одласком  на  концерте,  у  позориште.  Дискусијом  о  одслушаним  или

изведеним делима развијају се критички ставови о сопственим и другим извођењима

што је веома важно за даље напредовање.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  соло  певања  нај итније  је  развијање  музичких  спосо ности  и

изграђивање  вештина.  Критеријум  у  оцењивању  је  уложен  труд  ученика  и  лично

напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима. У

оквиру свих музичких активности потре но је о ез едити пријатну атмосферу, а код

ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.

Потре но је отклонити све разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који

су проузроковани превеликим и нереалним очекивањима професора или родитеља.

Учешће  ученика  на  јавним  наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати

годишњих испита и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР
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Циљ Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици  кроз  индивидуално  музичко искуство  којим  се

подстиче  развијање  моторичке  флексибилности  и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као и

оспособљавање  и мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Први

Годишњи фонд часова       35 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– препозна делове клавира и разликује
различите начине доби- јања тона на 
клавиру;
– да се оријентише на клавијатури;
– правилно седи за клавиром;
– примени основне елементе нотне 
писмености у свирању и чита нотни 
текст у виолинском и бас кључу;
– препозна основне ознаке за 
темпо, динамику, понављање, 
артикулацију и опише их својим 
речима;
– примени различита музичка 
изражајна средства у складу са 
карактером музичког дела;
– самостално свира кратке композиције 

напамет;
– самостално и уз помоћ 
наставника контролише квалитет 
звука.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Положај за клавиром и поставка 
руку и прстију. Вежбе за 
опуштање.
Вежбе за правилно ритмизирање.
Основне врсте удара: портато, легато, 
стакато. Динамичке ознаке: пиано, 
мецофорте, форте, крешендо и 
диминуендо.
Ознаке за темпо: аданте, модерато, 
алегро и друге.. Појам лука.
Појам фразе.
Појам такта, двотакта, тротакта са 
одговарајућим нагласцима. 
Упознавање вредности ноте и паузе 
као и триоле, синкопе и пунктиране 
ноте.
Увођење ученика у начине вежбања.
Читање нота, знаци за октаве, знаци за 
интервале.
Остали знаци на које се наилази у 
литератури предвиђеној програмом.
Контрола тона.
Музичка меморија. Самоконтрола 
звука и разумевање музичког облика.
Полифонија – канон, имитација.

  Скале и трозвици
Скале до четири повисилице и једне 
снизилице у размаку једне октаве, у 
четвртинама, у паралелном и 
супротном правцу од истог тона.
Дурски трозвук разложено и 
истовремено –
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основни положај и два обртаја 
трогласно у четвртинама.

ЛИТЕРАТУРА
– Једна од почетних школа за 
клавир – Томсон, Јела Кршић, 
Николајев
– Бајер: Школа за клавир – од вежбе 85 

и даље
– Диверноа: Етиде оп. 76 – основне 

вежбе за клавир
– Черни: Оп. 599, Оп. 453 оп. 139, I 
свеска
– Гњесина: Клавирска абецеда, избор
– Лешхорн: Мелодичне етиде оп. 192, 

избор
– М. Лили Петровић Школица за 
клавир Ниво А и Ниво Б Обраде и 
аранжмани познатих мелодија и 
друге композиције примерене 
узрасту и способностима ученика.

Обавезни минимум програма
– лествице и трозвуци по програму
– тридесет композиција – вежбе, етиде и разни комади.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

Програм смотри
1. Једна лествица по избору;
2. Једна етида;
3. Две композиције различитог карактера.

Кључни појмови садржаја: клавир, слушање, опажање, тон.

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици  кроз  индивидуално  музичко искуство  којим  се

подстиче  развијање  моторичке  флексибилности  и
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осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као и

оспособљавање  и мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Други

Годишњи фонд часова       35 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– чита течно нотни текст у 
виолинском и бас кључу;

– одсвира основне елементе 
музичке форме: мотив, реченица, 
облик песме, облик сонатине;
– препозна и примени основне 
законе метрике, слаб и јак део 
такта;
– користи педал у делима;
– уочи у нотном тексту и примени у 

извођењу акценте;
– чује и примени више динамичких
нивоа пиајанисимо, мецо- пијано, 
фортисимо, мецофорте;
– јасно дистанцира у свом 
извођењу мелодијску линију од
пратње;
– осмисли уз помоћ наставника и 
примени различита музичка 
изражајна средства у зависности 
од карактера музичког дела;
– самостално и/или по потреби уз 
помоћ наставника контроли- ше 
квалитет звука;
– повезује прсторедне групе 
подметањем и пребацивањем 
палца уз слушну контролу 
самостално и уз помоћ наставника;
– развија спретност целокупног

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Технички и музички захтеви:
Повезивање прсторедних група навише и 
наниже, развијање спретности прстију кроз 
активно осмишљавање, слушање и 
свирање техничких вежби, лествица и 
етида.
Увођење у основне елементе форме – 
мотив, реченица, облик песме, сонатина.
Упознавање са законима метрике – разне 
врсте тактова, слаб и јак део такта, акценти.
Динамичко нијансирање лествица – пиано, 
пианисимо и мецо- пиано.
Диференцирање мелодије од пратње, рад 
на полифонији. Увођење у педализацију – 
вежбе.

Скале и трозвуци
Најмање 4 дурске и 2 молске скале у 
осминама у размаку две октаве, паралелно.
Трозвуци, разложено и истовремено, у 
размаку две октаве – завршетак 
секстакордом.

ЛИТЕРАТУРА
– Јела Кршић: Клавирска читанка за други 

разред
– Канон за почетнике
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– апарата уз помоћ наставника;
– самостално, изражајно свира 

композиције напамет;
– развија и испољи самопоуздање у 

току јавног наступа;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

– Диверноа: Оп. 176
– Лемоан: Дечије етиде оп. 37
– Гњесина: Мале етиде, I део
– Беренс: Оп. 70
– Черни: Оп. 139, 24 етиде
– М. Живковић: Међумурје мало, Текла вода 

Карашица
– Ј. С. Бах: Мале композиције, избор лакших
– Хендл: Избор композиција у редакцији Јеле

Кршић
– Избор сонатина: Ванхал, Хаслингер, 
Плејел, Бетовен, Хор, Рајнеке, Кулау, 
Клементи. Сонатине домаћих аутора и 
других композитора одговарајуће тежине
– Збирка „Наши композитори за младе 

пијанисте”
– З. Христић: Тачкице
– Р. Петровић: Игра, Циркус за мичиће, 

Украјинска игра
– С. Хофман: Две басне
– Б. Предић: Прича моје лутке
– М. Тајчевић: За мале
– В. Миланковић: Дечје приче, 25 мијатура за 

I и II разред
– Избор лаких композиција (Просвета, 

Београд)
– Шуман: Оп. 68
– Гречанинов: Оп. 99
– Гедике: Оп. 36
– Гурлит: Оп. 82
– Раули: Оп. 36 и 37
– Б. Барток: За децу – Клавирска музика
за почетнике, Ми крокосмос I, избор
– Мајкапар: 24 лаке композиције оп. 16
– Кабалевски: Оп. 30
– Скот: Кутија играчака
Друге композиције одговарајуће тежине.

Обавезни минимум програма
– лествице и акорди по програму;
– осам композиција по слободном избору од чега обавезно 3 виртуозног карактера (етиде);
– две полифоне композиције;
– једна цела сонатина и један до два става из различитих со натина или варијације.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

Програм смотри
1. Једна лествица по слободном избору;
2. Једна етида;
3. Две композиције по слободном избору.

Кључни појмови садржаја: клавир, слушање, опажање, тон.
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Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици  кроз  индивидуално  музичко искуство  којим  се

подстиче  развијање  моторичке  флексибилности  и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као и

оспособљавање  и мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Трећи

Годишњи фонд часова      35 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– свира с листа лакше вежбе са обе 
руке или одвојено уз помоћ 
наставника;
– јасно разликује и доследно изводи 

различите врсте удара;
– транспонује хроматски лакше мотиве

или реченице;
– примени више динамичких нијанси у

свирању;
– негује културу тона;
– појасни конструкцију дела и да 
својим речима објасни значе- ња 
термина музичке форме;
– свира двохвате са јасним 

диференцирањем мелодијске 
линије;

– свесно користи директан и 
синкопирани педал;

– јасно разликује врсте украса и може 
да одсвира краћи трилер;

– свира једноставну пратњу на задату 
мелодију;

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Читање с листа.
Унапређивање основних врста удара – 
легато, стакато из подлак- тице, из 
прста,
нон легато, портато, репетиција.
Техничке вежбе са ритмичким 
варијантама.
Анализа музичких облика уз тумачење 
значења и конструкције дела која се 
обрађују – сонатина, менует, гавота, 
марш ...
Шире упознавање са елементима 
полифоније – држани тонови, свирање 
двохвата, истицање гласова, 
динамизирање деоница. Употреба 
истовременог и синкопираног педала.
Упознавање са украсима и припремне 
вежбе: дуги и кратки предудар, 
пралтрилер и краћи трилер.
Техничке вежбе, скале и трозвуци
Вежбе за: правилно низање тонова, 
изједначавање удара, учвр- шћивање 
прстију, различиту артикулацију.
Најмање 4 дурске скале (које нису 
рађене у II разреду) у распону две октаве 
у осминама паралелно и супротно, као и 
у распону три октаве у осминским 
триолама, паралелно.
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Најмање 2 молске скале у распону две 
октаве, паралелно. Хроматске скале у 
распону две октаве, паралелно.
Трозвук четворогласно кроз две октаве 
разложено. Читање с листа лаганих 
вежби, одвојено и заједно.

ЛИТЕРАТУРА
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка
– Лемоан: Дечје етиде оп. 37
– Черни: Оп. 849, избор
– Бертини: 25 етида оп. 100, избор
– Диверноа оп. 176
– Гедике: Оп. 32 и 47, број 5, 6 и 8
– Лак: Оп. 172
Друге етиде одговарајуће тежине.
– Ј. С. Бах: Мале композиције
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка, избор
– Хендл: Избор композиција, у 
редакцији Јеле Кршић Друге 
композиције одговарајуће 
тежине.
– Клементи, Дијабели, Кулау, Дусик, 
Хајдн (лакше) као и сонати- не домаћих 
и других аутора одговарајуће тежине.
– Гњесина: Тема и шест малих варијација
– Кабалевски оп. 51: Варијације Ефдур
– Сорокин: Тама са варијацијама амол
– Кулау: Варијације Гедур
– Кршић и Шишмановић: Збирка Наши 
композитори за младе пијанисте
– Логар, Рајичић и Илић: За мале
клавиристе
– Рајичић: Дечја збирка, избор
– Тајчевић: Дјеци и I мала свита
– Душан Радић: Рондино
– Р. Мац: Стара ура игра полку
– Чајковски: Албум за младе, оп. 39, 

избор
– Шуман: Албум за младе, оп. 68, избор
– Б. Барток: Деци, Микрокосос II
– Гречанинов: Дечја књига оп. 98
– О. Шин: Од јутра до сумрака
– Шите: Из веселог дечјег доба, избор
– Хајдн: Мале игре, избор
– Моцарт: 14 дечјих композиција
– Скот: Животиње, избор
– Сарауер: Слике из дечјег доба
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– Хачатуријан: Андантино
– Лутославски: 12 малих комада
– Мајкапар оп. 33: Минијатуре
– Вилалобос: Изабрани лаки комади

Обавезни минимум програма
– лествице и акорди по програму;
– 6 композиција по слободном избору од чега обавезно 3 виртуозног карактера (етиде);
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина или варијације и један став или два циклуса варијација;

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

Испитни програм:
1. Једна лествица по слободном избору;
2. Једна етида;
3. Једна полифона композиција;
4. Један став сонатине;
5. Једна композиција по слободном избору.

Кључни појмови садржаја: клавир, слушање, опажање, тон.

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и

музици  кроз  индивидуално  музичко искуство  којим  се

подстиче  развијање  моторичке  флексибилности  и

осетљивости, креативности, естетског сензибилитета, као и

оспособљавање  и мотивисање ученика  за  самосталан

јавни наступ и наставак уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова      33 часа

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– чита и свира течно с листа Решавање техничких и музичких проблема.
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лакше вежбе са обе руке или 
одвојено;
– самостално изведе различите врсте 
артикулације које се захтевају у 
музичком делу;
– примени различите начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом свирања;
– коригује лоше извођење у току 

свирања;
– у свирању примени више 
динамичких нијанси и јасно дифе- 
ренцира мелодијску линију од 
пратње;
– појасни конструкцију дела и да 
својим речима објасни значе- ња 
термина музичке форме;
– јасно разликује врсте украса и 
може да одсвира различите врсте 
трилера;
– негује културу тона;
– критички прати сопствени развој;
– самостално вежба по плану који је 

утврдио са наставником;
– поштује договорена правила 
понашања при слушању и изво- 
ђењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Вежбе за:
– јачање прстију (нарочито 4. и 5. прста);
– подметање палца и брзо низање и 

промену прсторедних група;
– повећање распона шаке. Припремне 
вежбе за веће интервале.
Проширење динамичке лествице као рад 
на упознавању елемена- та правилне 
интерпретације.
Примена педала.
Анализа облика – дводелна песма, 
троделна песма, прелудијум ... Читање с 
листа лаких композиција.

Скале и трозвуци
Дурске скале кроз четири октаве у 
шеснаестинама, у паралелном кретању.
Молске скале кроз четири октаве у 
осминама, у паралелном кретању.
Хроматске скале кроз четири октаве у 
шеснаестинама, у пара- лелном кретању.
Велико разлагање трозвука (арпеђо) у
осминама, кроз две октаве. Доминантни и
умањени септакорд (арпеђо)  у  осминама,
кроз две октаве.

ЛИТЕРАТУРА
– Черни: Оп. 849 избор етида
– Кршић и Ранковић: Збирка за 
савлађивање техничких про блема I и II
свеска
– Беренс: Оп. 61, избор
– Лешхорн: Оп. 38I избор
Друге етиде одговарајуће тежине.
– Ј. С. Бах: Мали прелудијуми – избор
– Хендл: Избог композиција, у редакцији 
Јеле Кршић Друге композиције 
одговарајуће тежине.
– Хајдн Сонатине
(редакција Кршић и Шишма новић)
Друге сонатине или сонате одговарајуће 
тежине.
– С. Рајичић: Мала свита
– Славенски: Игре и песме са Балкана I и II 

свеска, избор лакших
– В. Мокрањац: Мала свита
– Кршић и Шишмановић: Наши 
композитори за младе пијанисте Друга 
дела одговарајуће тежине.
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– Менделсон: Песме без речи, избор
– Григ: Лирски комади, избор
– Прокофјев: Музика за децу
– Дебиси: Мали црнац
– Дусик: Матине
– Мартину: Лутке, избор лакших
– Душкин: Краљ вилењака, Вашар
– Чимароза: Сонате, избор
– Кабалевски: Оп. 27
– Лутославски: Народне мелодије
– Б. Барток: За децу, Микрокосмос III и IV 

свеска
Пинтарић и Станковић: Композиције за 
клавир, избор Аранжмани и обраде 
разних познатих мелодија за клавир.

Обавезни минимум програма
– лествице и акорди по програму;
– 6 композиција по слободном избору од чега обавезно 3 виртуозног карактера (етиде);
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина или варијације и један став или два циклуса варијација;– једна 

композиција домаћег аутора.

Јавни наступи
– обавезна два јавна наступа током школске године

Испитни програм (на крају школске године):
1. Једна етида;
2. Једна полифона композиција;
3. Један став сонатине;
4. Једна композиција по слободном избору.

Кључни појмови садржаја: клавир, слушање, опажање, тон

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

УПОРЕДНИ КЛАВИР

I УВОДНИ ДЕО

Сваки аспект  извођења музике има  непосредан  и драгоцен утицај  на  развој

ученика. Свирањем се активира велики рој  когнитивних радњи, развија дугорочно

памћење, као и емоционални развој.

У настави која је усмерена на остваривање исхода предност се даје искуственом

учењу  у  оквиру  којег  ученици  развијају  лични  однос  према  музици,  а  постепена

рационализација  искуства  временом  постаје  теоријски  оквир.  Искуствено  учење  у

оквиру  овог  предмета  подразумева  активно  слушање  музике  и  лично  музичко

изражавање ученика кроз свирање.

Исходи  представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.
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Понуђени Музички садржаји остављају простор за из ор и других садржаја у складу са

могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Код ученика тре а развијати дух

заједништва  кроз  присуство  на  концертима  и  групно  извођаштво.  Посе ну  пажњу

тре а о ратити на развој и стимулисање комуникацијских вештине у циљу преношења

и размене искустава и знања.  Најважнији покретач наставе тре а да уде принцип

мотивације  и  инклузивности  у  подстицању  максималног  учешћа  у  музичком

доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења о ухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише рој часова у односу на иза рано музичко дело које

се о рађује, по месецима а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план

подразумева  ода ир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

иза рани музички пример/песму/дело.

Припрема за час је  специфична с о зиром да је  настава индивидуална и да

усмерење часа у односу на ток и фокус у многоме зависи од припремљености ученика

за час. Како се исходи у стицању вештина кумулативно остварују, сваки пут у неком

свом сегменту, припрема садржи назив дела, циљ часа и конкретизацију исхода који је

у фокусу у односу на циљ часа.

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и о ликовати наставне садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Најважнији покретач наставе тре а да уде принцип мотивације у подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.  Ученике  на  сваком  часу  тре а  упућивати  на  правилно  седење  и

економичност  покрета  која  је  основа  превенције  повреда  мишићног  ткива.

Инсистирати  на  логичком  мишљењу  које  ће  помоћи  да  се  сви  сегменти  личности

ученика развијају у пуном капацитету. Подстицати ученике на самостално изражавање

кроз музику са освешћеном употре ом музичких средстава.

Наставник има могућност да по сло одном из ору, ода ере и композиције за

извођење које нису наведене у програму водећи рачуна о примерености наставним
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садржајима,  учениковим  техничким  могућностима  и  музичким  интересовањима,

естетским захтевима и исходима.

Ученике  тре а  стимулисати  да  читају  нотни  запис  клавирске  деонице  коју

изводе  клавирски  корепетитори  како  и  се  што  оље  упо-  знали  са  садржајем

клавирске пратње за главни предмет – соло певање. Веома је корисно ученике ставити

у позицију корепетитора и при томе водити рачуна о да то уде по тежини пратња коју

је реално испратити.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  нај итније  је  развијање  музичких  спосо ности  и

изграђивање  вештина.  Критеријум  у  оцењивању  је  уложен  труд  ученика  и  лично

напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима.

Битно  је  на  почетку  школске  године  јасно  поставити  критеријуме  оцењивања  и

упознати  ученика  са  истим.  У  о зир  тре а  узети  све  сегменте  учениковог  талента,

залагања  и  односа  према  раду.  У  оквиру  свих  музичких  активности  потре но  је

о ез едити  пријатну  атмосферу,  а  код  ученика  потенцирати  осећање  сигурности  и

подршке.

Потре но је отклонити све разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који

су проузроковани превеликим и нереалним очекивањима професора или родитеља.

Учешће  ученика  на  јавним  наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати

годишњих испита и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

(солфеђо, теорија музике)
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Назив предмета СОЛФЕЂО (четворогодишње школовање)

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развије

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Први

Годишњи фонд часова        70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– препозна елементе музичке 
писмености кроз једноставне примере 
за слушање;

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране музичке 
литературе различитих жанрова у 
функцији усвојеног програма.

– слуша дечије и народне композиције и 
примере из литературе уз покрет;
– изражава утиске о слушаном делу 

цртањем;
– препозна и чита ноте у виолинском и бас 

кључу;
– изводи и записује: нотна трајања: целу, 
половину с тачком, половину, четвртину, 
осмину ноте;
– препозна и употреби предзнаке: 
повисилицу, снизилицу и разрешилицу;
– препозна и својим речима објасни 
појмове: такт, тактица, завршна тактица, 
предтакт и узмах;
– употреби солмизацију и музичку абецеду;
– опише својим речима шта је лествица, 
тетрахорд, ступњеви и главни ступњеви;
– употреби знаке за понављање, prima i 
seconda volta, D.C.al fine, корона;
– примени основне динамичке ознаке (јако,
тихо, умерено јако, умерено тихо, поступно
појачавање и стишавање);
– примени основне ознаке за темпо: спор, 

умерeн и брзи;
– примени најчешће начине извођења 
музичког дела (повезано, кратко и 

МУЗИЧКА
ПИСМЕНОСТ

Нотни систем: од велике октаве до 
треће октаве у зависности од врсте 
инструмента.
Нотне вредности и одговарајуће 
паузе.
Хроматски знаци: повисилице, 
снизилице и разрешилице. Појмови: 
такт, тактица, завршна тактица, 
предтакт, узмах. Именовање нота 
солмизацијом и музичком абецедом.
Лествични појмови.
Термини и појмови, без дефиниција, у
оквиру садржаја програма. Основне 
ознаке за динамику (forte, piano, 
mezzoforte, mezzopiano; crescendo i 
decrescendo).
Основне ознаке за темпо (lento, 
andante, moderato, allegro, vivo). 
Основне ознаке за артикулацију 
(legato, staccato, теnuto) и фразирање.
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издржано) и музичке целине;
– пева по слуху и солмизацијом песмице и 

мелодијске примере;
– звучно препозна дур и мол;
– пева: лествично и терцно кретање, скок у 
тонику, доминанту, тоничну терцу и вођицу
и тонични трозвук;
– пева штимове обрађених дурских и 

молских лествица;
– чује и препозна главне ступњеве;
– пева изражајно мелодије различитог жанра

и карактера;
– опажа и пева тонове и мотиве;
– запише појединачне тонове, групе тонова и 

мотиве;
– запише напамет научене песме;
– запише мелодијске диктате по двотактима;
– запише ритам у мелодијском примеру;
– препозна врсту такта у певаним песмама са 

текстом;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених песмица ;
– смишља мелодију или ритам на текст 
бројалице или дечије песмице;
– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга-дру- гарице;
– препозна и изводи двочетвртински; 
трочетвртински и четворо- четвртински такт;
– препозна и изводи двоосмински, 

троосмински;
– препозна и изводи такт шестосмина са 
основном поделом јединице; бројања и 
без лукова и паузи;
– изводи бројалице;
– изводи ритам уз куцање или 
тактирање или мануелном техником;
– осећа ритмички пулс;
– равномерно чита ноте у виолинском и бас 

кључу;
– изводи четвртине; осмине, лукове и 

одговарајуће паузе;
– препозна и изводи као целину: синкопу, 
пунктирану и обрнуто пунктирану ритмичку 
фигуру на два откуцаја;
– препозна и изводи основне фигуре;
– приказује ритам кроз покрет;
– изводи знакове за продужавање 
трајања; тона: тачка, лук, корона;
– чита ритам солмизацијом;
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МЕЛОДИКА

Песмице и мелодијски примери 
примерени инструменталној 
литератури за први разред (С, F и G 
дур a, e, d мол).
Звучна слика дурског и молског 
тонског рода. Функционални односи у 
тоналитету.
Поставка штима.
Функције главних ступњева.
Именовање и интонирање лествичног 
и терцног кретања, скок у тонику и 
доминанту и тонични трозвук у 
обрађеним тоналите- тима.
- Природни, хармонски и мелодијски 
мол. Развој музикалности.

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ,

ДИКТАТИ

Опажање и певање тонова и мотива у 
обрађеним дурским и молским 
тоналитетима.
Записивање појединачних тонова, 
групе тонова и мотива. Аутодиктат.
Писмени мелодијски диктат. 
Записивање ритмичке окоснице.
Опажање и интонирање дурских и 
молских квинтакорада. Опажање и 
певање мале и велике терце и чисте 
квинте са тен- денцијом везивања за 
тоналитет.
Опажање и интонирање дурског, 
молског и хармонског тетра- хорда.
Опажање метра.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке 
импровизације.

РИТАМ

Врсте такта: 2/4, 3/4, 4/4, 2/8, 3/8.
Звучна припрема основних ритмичких 
фигура у такту 6/8. Начи- ни извођења 
ритма. Ритам у примерима од звука ка
слици.
Покрет у функцији ритма.
Равномерно читање: четвртина и 
осмина као јединица бројања у 
зависности од инструмента.
Ритмичке фигуре: синмкопа, 
пунктирана и обрнуто пунктирана 
фигура на две јединице бројања.
Примена лукова, пауза, узмаха и 
предтакта.
Ритмичко читање ауторских примера 
и примера из инструмен- талне 
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литературе.

МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слушање и уважавање извођача.

1. Равномерно и ритмичко читање нота.
2. Препознавање лествице и лествичних елемената у мелодијском примеру.
3. Мелодијски пример у пређеним тоналитетима.

Кључни појмови садржаја: мелодија, ритам, покрет, импровизација, меморија, музички бонтон.

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развије

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред                                    Други

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– слуша дечије и народне композиције и
примере из литературе уз покрете;

СЛУШАЊ
Е МУЗИКЕ

Слушање одабране музичке 
литературе различитих жанрова у 
функцији усвојеног програма.

– изражава утиске о слушаном делу 
цртањем;

– препозна елементе музичке 
писмености кроз примере за 
слушање;
– пева и препозна скок у тонику, 
доминанту, субдоминанту и вођицу;
– пева по слуху мелодијске примере 
солмизацијом и песмице у молу;
– звучно препозна мол;
– пева штимове обрађених дурских и 

молских лествица;
– пева и препозна лествично и 
терцно кретање, тонични трозвук;
– пева и препозна три врсте мола;
– препозна и именује главне ступњеве;

MEЛОДИК
А

Утврђивање пређеног градива. 
Функционални односи у тоналитету.
Песмице и мелодијски примери 
примерени инструменталној 
литератури за други разред (D дур, h 
мол, Bдур, g мол, А дур, fis mol).
Звучна слика молског тонског рода. 
Поставка штима.
Именовање и интонирање лествичног 
и терцног кретања, скок у тонику и 
доминанту и тонични трозвук у 
пређеним тоналите- тима.
Природни, хармонски и мелодијски 
мол. Функције главних ступњева.
Развој музикалности.
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– изражајно пева мелодије различитог 
жанра и карактера;

– опажа и пева тонове и мотиве;
– запише ритам у мелодијском примеру;
– запише појединачне тонове, групе 

тонова и мотиве;
– запише мелодијске диктате;
– запише напамет научене песме;
– опажа и пева дурски и молски 

квинтакорд;
– опажа и пева мале и велике терце и 

чисту квинту;
– опажа и пева дурски, молски и 

хармонски тетрахорд;
– препозна врсту такта у песмама са 
текстом и у примерима из литературе;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених песмица;
– смишља мелодију или ритам на текст
бројалице или дечије песмице;
– пажљиво слуша и коментарише 

извођење друга-другарице;
– изводи основне фигуре такта 6/8 уз 
певање одговарајућих песмица;
– изводи ритам уз куцање или 
тактирање или мануелном 
техником;
– изводи бројалице;
– приказује ритам кроз покрет и игру;
– равномерно чита ноте у виолинском, 
бас кључу у једном и два линијска 
система;
– визуелно сагледава и изводи као 
целину: основне фигуре; че- твороделне
поделе и пунктирану и обрнуто 
пунктирану фигуру на ритмичкој 
јединици;
– препозна и чита лукове, паузе, узмах и

предтакт;
– чита ритам солмизацијом;
– запише и препозна обрађене 
дурске и молске лествице и 
тетрахорде;
– запише и препозна интервале до квинте
као и дурски и молски квинтакорд на 
основним тоновима;
– објасни својим речима појмове: 
лествица, ступањ,степен/по- лустепен, 
тетрахорд, главне ступњеве, вођицу, 
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тонични трозвук, интервале.

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Опажање и певање тонова и мотива у 
обрађеним дурским и молским 
тоналитетима.
Записивање ритмичке окоснице.
Записивање појединачних тонова, групе
тонова и мотива. Писмени мелодијски 
диктат.
Аутодиктат.
Опажање и интонирање дурских и 
молских квинтакорада. Опажање и 
певање мале и велике терце и чисте 
квинте са тенденцијом везивања за 
тоналитет.
Опажање и интонирање дурског, 
молског и хармонског тетра- хорда.
Опажање метра.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке 
импровизације.
Импровизација мелодије на текст 
бројалице или дечије песмице.

РИТАМ

Обнављање пређених врста тактова и 
обрада такта: 4/8 и 2/2. Звучна 
припрема основних ритмичких фигура
у такту 6/8 са луковима и паузама.
Начини извођења ритма (уз куцање 
или тактирање или мануел- ном 
техником).
Ритам у примерима од звука ка слици.
Покрет у функцији ритма.
Равномерно читање: четвртина и 
осмина као јединица бројања у 
зависности од инструмента. 
Четвороделна подела јединице 
бројања.
Ритмичке фигуре: пунктирана и 
обрнуто пунктирана фигура на 
ритмичкој јединици.
Примена лукова, пауза, узмаха и 
предтакта.
Ритмичко читање ауторских примера и
примера из инструмен- талне 
литературе.

ТЕОРИЈА

Записивање и препознавање 
обрађених лествица и тетрахорада. 
Интервали до квинте (мали, велики и 
чисти) и дурски и молски квинтакорд 
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МУЗИКЕ на основним тоновима.
Проширивање знања из музичке 
терминологије (лествица, ступањ, 
степен/полустепен, тетрахорд, главне 
ступњеве, вођицу, тонични трозвук, 
интервали).

МУЗИЧКИ
БОНТОН

Слушање и уважавање извођача.

Програм смотре:
1. Усмено опажање кратког мотива у тоналитету мелодијског примера.
2. Мелодијски пример ( а, е или d mol ) уз анализу: лествица, тетрахорди, интервали, дурски и молски 

квинтакорд.
3. Ритмичко читање у четвртинском такту у оквиру пређеног градива.

Кључни појмови садржаја: Слушање, мелодија, ритам, покрет, игра, импровизација, музички бонтон.

   

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ ЦИЉ учења предмета Солфеђо је да код ученика развије

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Трећи

Годишњи фонд часова       70 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– пева и препозна лествично кретање и 
скокове у све ступњеве;

– пева по слуху и солмизацијом песме 
различитих жанрова као и примере из 
инструменталне литературе;
– пева штимове обрађених дурских и 

молских лествица;
– звучно препозна дурски и молски тонски 

род;
– пева песме различитих жанрова са 
модулацијом у доминантни дурски 

МЕЛОДИКА

Oбнавнављање градива (све области). 
Функционални односи у тоналитету.
Песме и мелодијски примери 
примерени инструменталној 
литератури за трећи разред (Es dur и c 
mol, E dur , cis mol Аs duru и f mol).
Штимови.
Једноставни примери по слуху и 
солмизацијом, као и мелодијски 
примери који садрже у себи мутацију.
Звучна поставка модулације првог 
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тоналитет и паралелни мол;
– пева хроматске скретнице и 
пролазнице у мелодијским 
примерима;
– пева изражајно мелодије различитог 

жанра и карактера;
– пева двогласне примере (у пару или 
групи) и композиције са клавирском 
пратњом;

квинтног сродства. Хроматске 
скретнице и пролазнице у пређеним 
тоналитетима. Развој музикалности.
Двогласни примери. Композиције са 
клавирском пратњом.

– опажа и пева и записује: тонове, групе 
тонова и мотиве;

– запише мелодијске диктатe;
– запише ритам у мелодијском примеру;
– опажа и пева дурски и молски квинтакорд

са обртајима;
– опажа и пева доминантни септакорд;
– опажа и пева интервале до октаве;
– мења и допуњава мелодију и ритам 

научених песама;
– смишља мелодију или ритам на 
научену песму или мелодиј- ски пример;
– примени потребна знања и вештине уз 

игру;
– препознаје елементе пређеног 
градива кроз примере за слушање;
– својим речима изражава утиске о 

слушаном делу;
– изводи сложену поделу у такту 6/8 уз 

примену лукова и пауза;
– изводи ритмичке фигуре сичилијану и 

тирану;
– изводи такт 9/8 и 12/8;
– пева народне мелодије у тактовима 5/8 и 

7/8;
– изводи ритам уз куцање или 
тактирање или мануелном техником;
– доживљава ритам кроз покрет;
– равномерно чита ноте у виолинском и 
бас кључу у једном или два линијска 
система;
– ритмички прочита триолу у 
четвороделној подели јединице 
бројања;
– чита ритам солмизацијом;
– запише и препозна обрађене дурске 
и молске лествице и тетрахорде;
– запише и препозна интервале до октаве;
– запише и препозна квинтакорде са 
обртајима у обрађеним тоналитетима;

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Опажање и интонирање тонова и 
мотива у обрађеним дурским и молским
тоналитетима.
Записивање појединачних тонова, групе 
тонова и мотива. Писмени мелодијски 
диктат – записивање по двотактима. 
Записивање ритмичке окоснице.
Опажање и интонирање дурских и 
молских квинтакорада са обртајима.
Опажање и интонирање доминантног 
септакорда.
Опажање и интонирање интервала до 
октаве обрађених кроз песме и примере
из литературе.
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– запише и препозна доминантни и 
умањени септакорд;

– објасни ознаке за различите врсте темпа и
карактера;

– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга-дру- гарице;
– поштује правила понашања на концерту.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Мелодијске и ритмичке импровизације.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање одабране музичке литературе 
различитих жанрова у функцији 
усвојеног програма.

РИТАМ

Обрађене врсте такта.
Сложена подела тродела у такту 6/8 уз 
примену лукова и осмин- ских пауза.
Пунктиране фигуре троделног ритма: 
сичилијана и тирана. Информативно 
упознавање врста такта 9/8 и 12/8.
Мешовито сложени тактови: 5/8 и 7/8. 
Начини извођења ритма.
Триола у оквиру четвороделне поделе 
јединице бројања. Ритам кроз песме 
различитих жанрова.
Покрет у функцији ритма, тело као 
инструмент (body percusion,...).
Равномерно читање уз повећање 
брзине читања и обележен темпо.
Ритмичко читање ауторских примера и 
примера из инструмен- талне 
литературе.

ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

Лествице и тетрахорди.
Интервали до октаве
(чисти, велики и мали интервали).
Дурски и молски квинтакорд са 
обртајима и прекомерни и умањени 
квинтакорд.
Доминантни и умањени септакорда.
Ознаке за темпо и карактер: Lento, 
Andante, Moderato, Allegro, Vivo.

МУЗИЧКИ
БОНТОН

Пажљиво слушање и уважавање 
извођача. Присуство концерту

Програм смотре:
Писмени део:
1. Мелодијски диктат у тоналитетима до три предзнака.
2. Tест из теорије (лествице, предзнаци, тетрахорди, имена и врста интервала до октаве, дурски и 

молски квинтакорд са обртајима, доминантни и умањени септакорд).
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Усмени део:
1. Мелодијски пример.
2. Ритмичко читање: бас кључ (пређено садржаји из II и III разреда).

Кључни појмови садржаја: функције, ритам, меморија, креативност, импровизација, музички бонтон.

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ Циљ учења предмета Солфеђо је да код ученика развије

знања  и  вештине  које  подразумевају  музичко

описмењавање  и  развој  музикалности, креативности,

моторичке осетљивости и осећаја за лепо, у циљу

ефикаснијег разумевања нотног текста у свим његовим

аспектима, што доприноси успешној корелацији  са

наставом инструмента.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова       66 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– пева мелодијске примере 
солмизацијом као и примере из 
литературе;
– пева и препозна лествично кретање и 

скокове у све ступњеве;
– пева и опажа штимове обрађених дурских

и молских лествица;
– пева и препозна истоимене 
тоналитете у мелодијском при- меру;
– пева мелодијске примере различитих 

жанрова са модулацијом;
– пева хроматске скретнице и 
пролазнице у мелодијским 
примерима;
– пева народне песме са текстом у 

тактовима 5/8 и 7/8;
– пева српске песме и песме других 

националности;
– пева двогласне примере и каноне (у 
пари или групи) и компо- зиције са 
клавирском пратњом;
– запише ритам у мелодијском примеру;

МЕЛОДИКА

Oбнавнављање градива из свих области.
Нови тоналитети: H dur, Des- dur и b-
mol. Остали тоналитети са 5, 6 и 7 
предзнака – информативно (да осете 
боју тоналитета). Функционални 
односи у тоналитету.
Штимови. Мутација.
Модулације првог квинтног сродства.
Хроматске скретнице и пролазнице у 
пређеним тоналитетима. Мешовито 
сложени тактови: 5/8 и 7/8.
Неговање музичке традиције. Развој 
музикалности.
Двогласни примери, канони и 
композиције са клавирском пратњом.

ОПАЖАЊЕ,
ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Записивање ритмичке окоснице. 
Транспоновање мотива.
Писмени мелодијски диктат – 
записивање по двотактима.
Опажање и инторнирање интервала до 
октаве (велики, мали и чисти)
и опажање прекомерне кварте и 
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– пева научен мотив у другом тоналитету;
– запише мелодијске диктатe;
– опажа и пева интервале до октаве;
– опажа и пева дурски и молски квинтакорд

са обртајима;
– опажа и пева умањени и прекомерни 
квинтакорд са разреше- њем и 

умањене квинте.
Опажање и интонирање дурских и 
молских квинтакорада са обртајима.
Опажање и инторнирање умањенoг и 
прекомернoг квинтакордa са 
разрешењем и везивањем за тоналитет.
Опажање доминантног септакорда 
са обртајима и умањеног 
септакорда.

– смишља мелодију или ритам на 
научену песму или мелоди jски пример;
– примени потребна знања и вештине уз 

игру;
– препозна елементе пређеног градива 

кроз примере за слушање;
– својим речима изражава утиске о 

слушаном делу;
– изводи ритам уз куцање или 
тактирање или мануелном техником;
– доживљава ритам кроз покрет;
– ритмички чита етиде инструменталног
типа из градива IV разреда;
– разуме и објасни музичке појмове;
– пажљиво слуша и коментарише 
извођење музике друга-дру- гарице;
– поштује правила понашања на концерту;

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

 Mелодијске и ритмичке импровизације.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

 Слушање одабране музичке литературе  
различитих жанрова.

РИТАМ

 Обрађене врсте такта.
 Сложена подела и ритмичке фигуре
 троделног ритма. Начини извођења
 ритма.
 Ритам у примерима – од звука ка слици.
 Покрет у функцији ритма, тело као
 инструмент (body percusion). Ритмичко ч
 итање етида инструменталног типа из
 градива IV разреда уз примену оба
 кључа.

ТЕОРИЈА
МУЗИКЕ

 Пређено градивo из теорије музике.

МУЗИЧКИ
БОНТОН

 Пажљиво слушање и уважавање
 извођача. Присуство концерту.

Испитни програм:
Писмени део:
1. Мелодијски диктат у тоналитетима до четири предзнака.
Усмени део:
1. Мелодијски пример – тоналитети до четири предзнака (са скретницама и пролазницама).
2. Ритмичко читање: бас кључ (пређени ритмички садржаји ).

Кључни појмови садржаја: функционалност, метар, ритам, меморија, креативност, импровизација, 
музички бонтон.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕДМЕТ СОЛФЕЂО (четворогодишње школовање)

 I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих o лaсти и тeмaтских
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jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм.

Ниjeднa o лaст или тема нe мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и

не тре а да уде сама се и циљ.

Учење музике утиче на развој детета које воли музику и има трајну потре у за

ављењем музиком. Значајно је и за очување и преношење културног наслеђа, као и

за развој креативности, музичког укуса и критичког мишљења.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

 Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика.

Садржаји солфеђа су усмерени ка стицању интонативних и ритмичких знања и

вештина  ученика  са  циљем  да  сагледава  нотни  текст  са  разумевањем  у  сваком

погледу. Наставник солфеђа својом креативношћу и инвентивношћу има сло оду, али

и одговорност, да иза ере оптималан начин савладавања градива, с о зиром да групе

ученика чине ученици различитих стручних већа.

Корелација  између  предмета  може  ити  полазиште  за  ројне  активности  у

којима  ученици  могу  ити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика тре а развијати дух заједништва кроз заједничко извођење и комуникацијске

вештине,  у  циљу пре-  ношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе  тре а  да  уде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.

Музика у функцији з равља и музички он он

Рана  музичка  едукација  стимулише  напреднији  рад  можданих  функција  и

унапређује  когнитивне  спосо ности  детета.  Музика  има  задатак  да  подстиче  и

унапређује  различите  видове  музичког  развоја  детета:  опажајног,  појмовног,

психомоторног и вокалног.

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  прилику  за  људску  креативност  и

самоизражавање.  Партиципацијом  у  музици  остварује  се  виши  о лик  писмености
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развијањем интуиције,  маште и  размишљања,  што доводи до  јединствених  о лика

комуникације.  Позитиван  ефекат  музике:  опуштања,  подизања  пажње,  разви-  јања

меморије, емоционалних и физичких реакција/одговора, когнитивне стимулације је од

непроцењивог значаја.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  пу лици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно о ликују кроз правила понашања (музички

онтон)  при слушању и извођењу музике.  Поред културе понашања, ученике тре а

упутити и на културу одевања, како на сцени, тако и у пу лици.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  о ухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  ода ир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.  Код

млађих ученика није лако дуже задржати пажњу, па је маштовит час нај ољи начин за

постизање резултата.  Дакле,  потре но  је  да  припрема  за  час  о ухвати  разноврсне

о ласти – теме и садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Солфеђо се састоји из неколико о ласти – тема: слушање музике,  мелодика,

опажање – интонирање – диктати, музичко стварала- штво, ритам, теорија музике и

музички онтон.

Наведене о ласти су међусо но повезане иако се посе но савладавају и чине

нераскидиву,  свео ухватну  целину.  Савладавање  но-  вих  садржаја  темељи  се  на

савладаном градиву из претходних разреда. Такмичења нису циљ предмета солфеђо

него развијање љу ави према музици и освешћивање и примењивање стечених знања

на настави инструмента.

Слушање музике

Активним слушањем музике ученици анализирају музику, опажају елементе и

о лике  уметничког  дела,  разликују  извођаче  и  изво-  ђачке  саставе.  Сусрет  с

уметничким делом на тај начин уди јединствен доживљај који проширује емотивну

спознају.

Упознајући музику различитих врста, стилова и жанрова, ученик развија слушне

вештине потре не за разумевање музичке уметности и уметности уопште.

Слушањем ученик препознаје музички о лик – сличност и различитост делова у
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композицији.

Утемељен  став  о  музици  изграђује  се  подстицањем  критичког  мишљења,

разговором и дискусијом. Такав приступ знатно утиче на емоционални, интелектуални

и  естетски  развој  ученика.  Преношењем  мисли,  осећања  и  ставова  о ликују  се

креативне  осо ине  и  музичке  спосо ности.  Слушањем  музике  подстиче  се  развој

музичког  укуса  и  потре е  за  музиком.  На  тај  начин  негује  се  квалитетна  музичка

пу лика.

Мелодика

Мелодика  је  о ласт  којом  се  развија  и  унапређује  спосо ност  вокалног  и

инструменталног репродуковања мелодијско-ритмичког садржаја на основу музичког

слуха. Изражајно и разговетно певање води ка развоју музикалности и ширењу опсега

гласа,  као  и  раду  на  чистој  интонацији  кроз  разне  музичке  моделе,  вокализе,

допуњалке,  мелодијске примере. Певају се мелодијски мотиви, песме са текстом и

примери  из  литературе,  мелодије  различитих  жанрова,  ауторске  и  народне

композиције, као и композиције различитих националности. Посе ну пажњу потре но

је о ратити на развој музикалности изражајним извођењем примера поштујући ознаке

за  темпо  и  карактер,  артикулацију,  динамику,  агогику  и  фразирање.  Примери  се

о рађују по слуху,  у  почетним разредима,  или из нотног текста,  наравно, уз  помоћ

наставника, и певањем солмизационим слоговима уз ритмичку пулсацију.

Припрема  тоналитета,  у  почетним  разредима,  изводи се  учењем  песама  по

слуху,  прво са текстом,  а  потом солмизацијом, опажањем тонова,  сличних кретању

мелодије у песми, приказивањем и теоријским тумачењем музичких појмова.

Поставка  подразумева  о нављање  научених  песама,  утврђивње  лествице

а ецедним изговором, певање тоничног трозвука и каденце, препознавање мотива,

певање  инструктивних  веж и  и  лакших  примера  из  литературе  и  саваладавањем

канона  и  двогласа.  О нављање  тоналитета  одвија  се  у  оквиру  опажања  тонова  а

касније интервала и акорада из каденци, певањем тежих примера из литературе и

двогласних  примера.  Тада  се  утврђују  тежи  скокови.  Лествице  са  много  предзнака

савладавају  се певањем лествица и каденци и илуструју примерима из литературе,

дакле, само информативно.

Активно музицирање је нај ољи пут ка развоју музикалности и љу ави према

музици.
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Опажање – интонирање – диктати

Опажање  појединачних  тонова  основа  је  памћења  звука  сваког  ступња  у

лествици,  чиме  се  поставља  функионалност  ступњева.  Потре но  је  почети  са

опажањем неколико тонова, нај оље три, тонови тоничног трозвука као најста илнија

функција,  и то у једној  до две октаве (мала и прва).  Постепено се рзина свираних

тонова  повећава и  шири о им,  с  тим  да се  идентификовани тонови певају  солми-

зацијом  када  се  изводе  у  гласовном  регистру,  а  изговарају  или  записују  када  се

примењује већи о им. Овоме тре а додати препозавање интервала као два одвојено

одсвирана тона као и препознавање два симултано одсвирана тона, која ученици прво

препознају  певањем,  а  потом  утврђују  који  је  интервал  (у  зависности  од  програма

одређеног разреда).

Усмене диктате ученици изводе групно и појединачно.  Певањем одслушаног

мотива  ученици  развијају  меморију,  а  она  се  даље  усавршава  техником  рада  на

аутодиктату (записивање научене песме или певање мелодијског примера и његовог

записивања, а потом рисања – прво делова, а затим и примера у целости).

Интонирање  тонова,  интервала  и  акорада  тре а  што  више  везивати  за

тоналитет,  односно  лествицу  која  се  тада  о рађује  у  мелодици.  Интонирање  и

опажање акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос трозвука на главним

ступњевима.

Диктати као резултат  постављених звучних представа су  пожељни на сваком

часу.  Писмене диктате  не могу да раде ученици који нису веж али писање нота и

преписивали  веж е  из  уџ еника  и  на  тај  начин  савладали  читко  и  рзо  писање и

правилну ортографију. Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина

претходе свакој појави мелодијско-ритмичких диктата.

Музичко стваралаштво

У основи музичког стваралаштва лежи продуктивно музичко размишљање које

се разликује од репродуктивног, наиме, оно не понавља готове узоре, већ сло одним

ком иновањем ствара нове и логично осмишљене музичке садржаје.

Музичким  стваралаштвом,  ученици  се  у  настави  могу  авити  мењањем

мелодијких примера као и познатих песама, прео ликовањем мелодије варирањем,

експресивним  о ликовањем  (променом  динамике,  артикулације  и  темпа)  или

креирањем  песама  и  ројалица  на  задати  текст  чиме  стварају  нове  једноставне,
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јединствене  креативне  мелодије.  Осим  тога,  ученици  могу  импровизовати  и  на

различи- тим мелодијским инструментима или на удараљкама (Орфов инструментариј

или  ручно  израђеним  инструментима).  Активности  музичког  стваралаштва  могу  се

спроводити индивидуално или групно. Музичким стваралаштвом се подстиче сло ода

изражавања и о ликовања идеја и осећања, развија креативност и инвентивност како

ученика тако и наставника.

Дидактичко-музичке игре

Музичке игре идеално су средство спонтаног усвајања знања и вештина.

Игра је детету најдража активност. Оно кроз њу осећа задовољство и стиче прва

сазнања.  У  настави солфеђа користе се  музичке игре,  а  оне доприносе свестраном

развоју личности, развоју музичких, али и моторичких спосо ности деце.

Развој савремених технологија

Развој  савремених  технологија  подразумева  употре у  интернета,  рачунара,

смарт  та ли  и  одговарајућих  апликација  у  свим  видовима наставе,  па  и  у  настави

солфеђа и теорије музике. У зависности од технолошког напретка школе, постојања

модерне опреме у школи, могуће је чак и постојање мултимедијалних учионица.

Информационо комуникационе технологије имају за циљ да презентују, подуче,

оспосо е, заинтересују и мотивишу ученике и наставнике, како и удружени створили

културу  коришћења  савремених  технологија,  у  циљу  постизања  ољих  резултата  у

савладавању градива и при лижавања новим генерацијама ученика, којима је свет у

којем живе дигитализован на сваком кораку.

Ритам

Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и

метричких врста.  Ове поставке,  као и у мелодици, прати коришћење одговарајућих

примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља

звучне  представе(фигуре,  врсте),  а  ученици  уче  примере  као  ритмичке  моделе  и

користе  их  као  трансфер  у  даљим  ритмичким  искуствима.  Поставка  се  одвија  на

следећи начин:  препознавањем мотива,  извођењем кратких мелодијских мотива са

новим  градивом,  мануелним  извођењем  ритма,  правилним  акцентовањем,

испитивањем наученог градива, самосталним извођењем нових задатака са сличним

садржајем,  записивањем  ритмичке  окоснице  и  читањем  примера  из  вокалне  и

инструменталне литературе. На такмичењима и тре ало о ратити пажњу да примери
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уду на нивоу инструменталних композиција како ритмичко извиђење не и само се и

постало циљ.

Опажање врста такта континуирано прати рад на ритму кроз слушање музике,

музичку пратњу наставника, извођење и кроз покрет. Пре рада на ритмичком читању,

али  и  касније,  користи  се  читање  у  једнаком  трајању  исписаних  нота,  са  или  ез

о ележене метричке врсте. Равномерним читањем ученици савладавају континуирано

праћење нотног текста са о ележеним темпом, а тиме и технику читања литературе

коју  свирају,  односно  певају  ( ез  враћања код  учињене грешке!).  Код постављања

четвороделне  поделе  са  паузама  на  јединици  ројања  и  лукова  тре а  почети  од

најједноставнијих фигура које садрже примери из инструменталне литературе.

Домаћи  задаци  тре а  да  садрже:  преписивање  нота,  веж е  из  ортографије,

утврђивање  научених  ритмичких  етида,  веж е  равномерног  читања,  утврђивање

до ро научених примера уз поставку мелодике и ритма (песме са текстом и примери

из литературе), евентуално, утврђивање оних мелодијских веж и које су о рађене на

часу.

Посе но је потре но истаћи важност савладавања ритма и ритмичких фигура

кроз  покрет.  Ученик  изражава  свој  доживљај  музике  и  прати  покретом  песме  и

композиције:  тапшањем,  лупкањем,  пуцкетањем  прстима,  корачањем,...те  при  том

опажа и усваја елементе ритма.

Теорија музике

Теорија музике у контексту наставе солфеђа представља усвајање знања која

омогућавају разумевање нотног текста. Познавање лествица, интервала и акорада као

других музичких појмова саставни су део ове о ласти. Да и теорију музике освестили

као  саставни  део  музике,  тре ало  и  је  искључиво  радити  кроз  озвучавање  ради

повезивања са звучним искуствима из праксе на инструменту и солфеђу.

Музичка писменост

Музичка писменост подразумева савладавање основних елемената и појмова у

музици: нотног писма, кључева, нотних вредности, лествица, итд. Она се поставља на

почетку  као  основа  ради  касније  надоградње.  Потре но  је  да  ученик  уме  својим

речима да о јасни значење музичких појмова и дефиниција, тј. да учи с разумевањем.

Музички онтон

Наставник је у о авези да васпитно делује на ученика упућујући га на правила
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понашања-музички онтон, при слушању и извођењу музике. Потре но је да подстиче

ученика да пажљиво слуша и коментарише извођење друга-другарице, као и музичког

дела, али и да се адекватно понаша на концертима и јавним наступима.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  солфеђа  нај итније  је  развијање  музичких  спосо ности  и

изграђивање  вештина,  па  функционални  задаци  имају  приоритет.  Смер  наставе  је

такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у

првом циклусу, не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању и извођењу

музичких садржаја као и развоју креативности.

Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовање у складу са

личним и музичким спосо ностима је један од врло итних критеријума у оцењивању.

У оквиру свих музичких активности потре но је о ез едити пријатну атмосферу, и код

ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.

Потре но  је  отклонити  све  могуће  разлоге  за  потенционалне  страхове,

несигурност  и  трему  који  могу  ити  проузроковани  превели-  ким  и  нереалним

очекивањима професора или родитеља.

Резултати годишњих испита и смотри, учешће на јавним наступима употпуњују

слику о постигнућима наставе и учења.

Назив предмета TEОРИЈА MУЗИКЕ (четворогодишње школовање)

Циљ ЦИЉ учења предмета Теорија музике је да ученици стичу

знања која подразумевају музичко описмењавање и

спознају елемената музике а све то ради ефикаснијег

разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што

доприноси успешној корелацији са наставом инструмента.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова       35 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– oбјасни музичке појмове и термине:
тонски и нотни систем од велике до треће
октаве, виолински и бас кључ, особине 

ПОЈМОВИ Музички појмови и термини.

ТОНАЛИТЕТИ
Теоријско обнављање свих 
дијатонских лествица, упоређивање 
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тона, метар и метричке ознаке, музичку
фразу, агогику, артикулацију, динамику и 
темпа.Основни украси и фигуре 
(информативно);
– запише и препозна лествице, лествичне 
интервале и квинта- корде, доминантни и 
умањени септакорд у тоналитету;
– запише и препозна врсте интервала до 
октаве (по узору на лествичне);

истоимених и паралелних 
тоналитета, карактеристични 
лествич- ни интервали, лествични 
квинтакорди, доминантни и 
умањени септакорд у тоналитету.

ИНТЕРВАЛИ Трозвуци: обнављање 
консонантних квинтакорада и 
њихових обртаја и умањени и 
прекомерни квинтакорд.

АКОРДИ Четворозвуци: седам врста 
септакорада, мали дурски 
септакорд с обртајима.

ОРТОГРАФИЈА

Правилно писање.

Испитни програм:
ПИСМЕНИ ДЕО:
Тест: музички појмови, тоналитети, интервали, акорди, ортографија.

Кључни појмови садржаја: музички појмови, тоналитети, интервали, акорди, ортографија.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ЗА ПРЕДМЕТ ТЕОРИЈА МУЗИКЕ (четворогодишње школовање)

I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих o лaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм.

Ниjeднa o лaст или тема нe мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и

не тре а да уде сама се и циљ.

Учење музике утиче на развој детета које воли музику и има трајну потре у за

ављењем музиком. Значајно је и за очување и преношење културног наслеђа, као и

за развој креативности, музичког укуса и критичког мишљења.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика.

Садржаји  теорије  музике  су  повезани  са  садржајима  наставе  солфеђа  и
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усмерени  су  ка  стицању  музичких  знања  и  вештина  ученика  са  циљем  да  кроз

теоретску анализу ученици сагледавају нотни текст са разумевањем у сваком погледу.

Наставник својом креативношћу и инвентивношћу има сло оду, али и одговорност, да

иза ере  оптималан  начин  савладавања градива,  с  о зиром  да  групе  ученика  чине

ученици различитих стручних већа.

Корелација  између  предмета  може  ити  полазиште  за  ројне  активности  у

којима  ученици  могу  ити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика тре а развијати дух заједништва кроз заједничко извођење и комуникацијске

вештине,  у  циљу пре-  ношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе  тре а  да  уде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко

изражавање

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  о ухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  ода ир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.  С

о зиром  на  дужину  трајања  часа  (45  минута  за  групу)  рад  тре а  ефикасно

организовати.

Код  млађих  ученика  није  лако  дуже  задржати  пажњу,  па  је  маштовит  час

нај ољи  начин  за  постизање  резултата.  Дакле,  потре но  је  да  припрема  за  час

о ухвати разноврсне о ласти – теме и садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Теорија музике је посе ан предмет у завршним разредима основног музичког

о разовања. Од првог до последњег разреда основног музичког о развовања теорија

музике прати сваку поставку и о раду методске јединице, како у мелодици и ритму,

тако и у опажању, интонирању и диктатима.

У почетним разредима тежиште рада је  на описмењавању ученика у  оквиру

домаћих задатака у виду преписивања примера из уџ еника и именовања исписаних

нота и нотних записа, где је заправо циљ у овладавању нотним писмом у виолинском и

ас кључу и савладавању нотних трајања и пауза као и врсте такта. Ова елементарна

врста музиче писмености ће сужити као основно средство за даљу надоградњу знања

из теорије музике.
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Основне појмове наставник о јашњава примерено узрасту ученика. Потре но је

да ученици не уче напамет музичке: појмове, еле- менте и дефиниције, него да умеју

својим  речима  да  их  о јасне,  покажу  или  одсвирају  на  инструменту.  Сви  музички

елементи  који се  посе но  и  постепено савладавају,  међусо но су  повезани и чине

нераскидиву, свео ухватну целину музике.

Теорија музике која је у чврстој вези са наставом солфеђа представља усвајање

знања која кроз анализу омогућавају тумачење и ду ље разумевање нотног текста и

музике.  Познавање  лествица,  интервала  и  акорада  као  других  музичких  појмова

саставни су део ове о ласти. Да и теорију музике освестили као саставни део музике,

тре ало  и  је  искључиво  радити  кроз  озвучавање  ради  повезивања  са  звучним

искуствима  из  праксе  на  инструменту  и  солфеђу.  Такав  приступ  теорији  музике

доприноси успешној корелацији са наставом инструмента.

Утврђивање и проверу знања из теорије музике тре а спроводити усменим и

писменим путем, на разнолик и интересантан начин кроз:  квизове,  укрштене речи,

дидактичке игре, тестове...

Развој савремених технологија

Развој  савремених  технологија  подразумева  употре у  интернета,  рачунара,

смарт  та ли  и  одговарајућих  апликација  у  свим  видовима наставе,  па  и  у  настави

солфеђа и теорије музике. У зависности од технолошког напретка школе, постојања

модерне опреме у школи, могуће је чак и постојање мултимедијалних учионица.

Информационо комуникационе технологије имају за циљ да презентују, подуче,

оспосо е, заинтересују и мотивишу ученике и наставнике, како и удружени створили

културу  коришћења  савремених  технологија,  у  циљу  постизања  ољих  резултата  у

савладавању градива и при лижавања новим генерацијама ученика, којима је свет у

којем живе дигитализован на сваком кораку.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима теорије музике нај итније је развијање музичких спосо ности и

изграђивање вештина, да и функционални задаци имали приоритет. Смер наставе је

такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у

првом циклусу, не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању и тумачењу

музичких садржаја као и развоју креативности.

Уложен труд ученика и његово лично ангажовање и напредовање у складу са
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личним и музичким спосо ностима је један од врло итних критеријума у оценивању.

У оквиру свих музичких активности потре но је о ез едити пријатну атмосферу, и код

ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.

Потре но је отклонити све могуће разлоге за евентуалне страхове, несигурност

и  трему  који  могу  ити  проузроковани  превеликим  и  нереалним  очекивањима

професора или родитеља.

Резултати годишњих испита и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе

и учења.

ОРКЕСТАР/ХОР/КАМЕРНА МУЗИКА

(II ЦИКЛУС)

Назив предмета ХОР

Циљ Циљ учења предмета Хор је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према заједничком музицирању и

музици кроз музичко искуство којим се  подстиче

развијање  осетљивости,  креативности,  естетског

сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и  мотивисање

ученика  за  јавни  наступ  и  наста- вак уметничког

школовања.

Разред II циклус

Годишњи фонд часова     70/66 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– користи знања из области теорије музике 
приликом читања и интерпретације музичког 
дела;
– користи правилну и јасну дикцију и 
примењује правилан начин певања;
– комуницира са члановима своје деонице и са
осталим члано- вима ансамбла кроз музику;
– прати диригента и пева усаглашено са осталим 

ученицима;
– одговарајућим певањем покаже значај 
међусобног слушања у ансамблу;
– интонира чисто у току извођења;
– пренесе на публику сопствени емоционални
доживљај кроз заједничко певање;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Хор и карактеристике певања у хору.
Правилан начин певања – држање 
тела и дисање.
Дикција – значај правилне и јасне 
дикције, изговарање брзалица и 
бројалица.
Хармонски слух – развој. 
Комуникација са диригентом.
Интонација – значај чисте 
интонације и начини постизања. 
Композиције различитог карактера.
Музички бонтон.
Слушање дела помоћу доступних 
носиоца звука. Музички бонтон.
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– учествује на јавним наступима у школи и ван 
ње;

– користи предности дигитализације у слушању 
и извођењу;

– поштује договорена правила понашања у 
оквиру ансамбла.

Обавезни минимум програма: једна народна песма, једна уметничка композиција, једна трогласна 
композиција

Јавни наступи: јавни часови у школи, концерт поводом Дана школе, различита домаћа и међународна 
такмичења, сарадња са локалном заједницом

Кључни појмови садржаја: тон, певање, слушање, интонација, музички бонтон.

Назив предмета ОРКЕСТАР

Циљ Циљ учења предмета Оркестар је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према музици и заједничком

свирању, кроз музичко искуство којим се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање и мотивисање ученика за јавни наступ и

наставак уметничког школовања.

Разред II циклус

Годишњи фонд часова       70/66 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

– користи знања из области теорије музике 
приликом читања и интерпретације 
музичког дела;
– изведе одговарајуће технике свирања на 

инструменту;
– прати диригента;
– комуницира са члановима своје деонице 
и са осталим члано- вима оркестра кроз 
музику;
– усагласи сопствено извођење са потребама 

групног;
– свирањем покаже значај међусобног 

слушања у ансамблу;
– пренесе на публику сопствени 
емоционални доживљај кроз заједничко 
свирање;
– коригује интонацију у току свирања;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Карактеристике свирања у оркестру.
Оркестар – врсте, 
карактеристике и организација 
(гудачки, хармоникашки, 
тамбурашки…).
Оркестарски звук - начин добијања. 
Развој хармонског слуха.
Сарадња и комуникација на 
релацији диригент – вођа деонице – 
пар за пултом.
Носиоци звука – начин и значај 
коришћења. Музички бонтон.
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– самостално вежба поштујући процедуру;
– учествује на јавним наступима у школи и 

ван ње;
– поштује договорена правила понашања у 

оквиру оркестра;
– користи предности дигитализације у 

слушању и извођењу.

Минимум програма: 3 краћа дела или једно дело у више ставова, по избору диригента.

Јавни наступи: на јавним часовима у школи, Републичко такмичење, наступи у оквиру локалне 
заједнице, концерт поводом Дана школе, различита такмичења.

Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање, заједничко свирање, музички бонтон.

Назив предмета КАМЕРНА МУЗИКА

Циљ Циљ учења предмета Камерне музике је да код ученика

рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према камерном

музицирању и музици кроз заједничко музичко искуство

којим се подстиче развијање моторичке флексибилности

и осетљивости, креативности, естетског сензибилитета,

као и оспособљавање и мотивисање ученика за  јавни

наступ и наставак уметничког школовања.

Разред II циклус

Годишњи фонд часова      70/66 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА

САДРЖАЈИ

– усагласи индивидуално свирање са групним 
свирањем;

– усагласи интонацију са осталим члановима 
камерног састава;

– усагласи артикулацију са осталим 
члановима камерног састава;
– усагласи динамичке ознаке са осталим 

члановима састава;
– дефинише своју улогу у камерном саставу и 
перципира улогу осталих чланова камерног 
састава;
– примени различита музичка изражајна 
средства у зависности од карактера музичког 
примера уз помоћ наставника;
– комуницира са осталим члановима 
камерног састава кроз музику;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Камерна музика – развој и врсте 
ансамбла. Специфичности 
свирања у камерном саставу.
Вежбе за интонацију и 
артикулацију. Припремање 
ученика за јавне наступе. Музички
бонтон.

  ЛИТЕРАТУРА
Избор композиције за различите 
камерне сасатаве писане у ори- 
гиналу за одређени састав или 
транскрипције дела из музичке 
литературе које одговарају 
тeхничким и музичким 
способности- ма свих чланова 
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– учествује на јавним наступима у школи и ван 
ње;

– испољи самопоуздање у току јавног наступа;
– поштује договорена правила понашања при 
слушању и изво- ђењу музике;
– покаже спремност за тимски рад;
– користи самостално или уз помоћ одраслих, 
доступне носиоце звука;
– поштује договорена правила понашања у 

оквиру ансамбла.

камерног састава.

Обавезни минимум програма: три комада из различитих стилских епоха или различитог карактера

Јавни наступи: минимум један јавни наступ камерног ансамбла у току школске године
Кључни појмови садржаја: тон, интонација, слушање музике, свирање, групно музицирање, музичка 
фраза, музички бонтон.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ОРКЕСТАР/ХОР/КАМЕРНА МУЗИКА

 I УВОДНИ ДЕО

Певање и свирање у оркестру, хору и камерном ансам лу је од непроцењиве

важности  јер  развија  не  само  музичке  спосо ности  већ  има  функцију  социјалне

кохезије. Оно развија спосо ност ученика да комуницирају са другима кроз међусо но

слушање, извођење и стварање музике и да изражавају своје мисли и осећања кроз

музику.

О разовни  циљ  ових  предмета  о ухвата  развијање  музичког  укуса,

стваралачких спосо ности, спонтаног изражавања, музичког слуха и ритма, развијање

гласовних и инструменталних могућности и учвршћивање интонације, спосо ност за

фино нијансирање и изражајно извођење.

Вaспитни циљ o ухвaтa  рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву  –  тимски

рад,  развијање  тoлeрaнциje,  дисциплине,  пoштoвaњa  рaзличитoсти  и  прaвилa

пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти,  стицање самопоуздања, саваладавање треме и

пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње.

Исходи  представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика,

односно  очекиване  резултате  у  реализацији  музичких  садржаја.  Упознавање

разноврсних  дела  домаћих  и  страних  аутора  доприноси  развоју  опште  културе,

међусо ном разумевању, уважавању и поштовању.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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Планирање наставе и учења о ухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише рој часова у односу на иза рано музичко дело које

се о рађује, по месецима, а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план

подразумева  ода ир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

иза рани музички пример/песму/дело.

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе,

начин провере остварености исхода и из ор наставних стратегија, метода и поступака

учења  и  подуча-  вања  (водећи  рачуна  о  предзнању,  тј.  искуству  ученика,  које  ће

ученицима  омогућити  да  савладају  знања  и  вештине  предвиђене  дефинисаним

исходима).  Усмерење  часа  у  односу  на  ток  и  фокус  у  многоме  зависи  од

припремљености  ученика  за  час.  У  оквиру  организације  годишњих  и  месечних

активности неопходно је водити рачуна о школском календару и активностима које

прате живот школе, па према њима усмеравати и о ликовати наставне садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Оркестар,  хор  и  камерна  музика  о ухвата  ученике  четвртог,  петог  и  шестог

разреда шестогодишње школе и трећег и четвртог разреда четворогодишње школе.

Изузетно,  овим  саставима  могуће  је  прикључити  и  ученике  трећег  разреда

шестогодишње школе, уколико ученик жели и може да прати наставни план и програм

ради  стицања  искуства  у  групном  певању  или  свирању.  Овом  ученику  учешће  у

групном  музицирању  представља  сло одну  активност  која  као  таква  не  подлеже

оцењивању.

Школа  може  у  односу  на  своје  капацитете  у  погледу  заступљености

инструменталних  група  и  у  односу  на  ученичке  капацитете  да  формира  гудачки,

дувачки оркестар, оркестар хармоника, гитара, флаута, там ура и сл.

Сви ученици који  нису о ухваћени радом оркестра у  о авези су  да похађају

наставу хора.

Настава камерне музике се планира и реализује у оквиру Школског програма

рада.  Камерни  састав  има  најмање  три  члана.  Ученици  који  имају  посе на

интересовања,  капацитет  и  жељу  могу  ити  истовремено  о ухваћени  и  радом

оркестра/хора као и учешћем у раду камерног ансам ла.
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Процес учења азира се на из ору композиција које ће одговарати техничким и

музичким спосо ностима свих ученика,  чак  и  када нису  истог  разреда и узраста,  а

подстицајне су и прихватљиве, како и се код ученика развила позитивна мотивација

за рад. Ради ољег и ржег савладавања програма пожељно је да наставници солфеђа

на својим часовима прочитају деонице које се изводе на настави хора, а наставници

инструмента,  на  часовима  главног  предмета  прочитају  деонице  које  се  изводе  на

настави оркестра.

Рад  са  оркестром  о ухвата:  усклађивање  прстореда,  штрихова,  као  и

интонативно и ритмичко усклађивање, фразирање, динамичку о раду, уједначавање

оје инструмената.

Рад  са  хором  садржи:  веж е  правилног  седења,  дисања,  вокализе  за

уједначавање  оје,  увеж авање  деоница,  певање  канона,  певање  једногласних,

двогласних и трогласних композиција са пратњом и а капела. Такође, рад са хором

о ухвата  интонативно  и  ритмичко  усклађивање,  фразирање  и  динамичку  о раду.

Важно је увек о ратити пажњу на дикцију и разумевање садржаја.

Литературу  за  камерну  музику  чини  из ор  композиција  које  су  писане  у

оригиналу  за  одређени састав  или транскрипције  дела  из  музичке  литературе  које

одговарају  тахничким  и  музичким  спосо ностима  свих  чланова  камерног  састава,

нарочито ако су чланови ансам ла различитог узраста и разреда. Програм тре а да

уде занимљив, прихватљив и пријемчив ученицима, како и се подржала и развила

љу ав према овој врсти музике. У оквиру камерне музике наставник је у о авези да

спреми:  две  композиције  из  периода  арока  или  једно  дело  из  периода

преткласицизма,  класицизма,  романтизма и  савремене  музике,  или  три  комада  из

различитих стилских епоха

Као  што  музика  утиче  на  здравље  (психолошки,  социолошки,  емоционални

аспект) тако и свирање у оркестру/хору/камерном саставу у великој мери доприноси

смањењу стреса и агресивности. Ученици који учествују у раду оркестра/хора/камерне

показују оље резултате у учењу и социјалним вештинама.

У процесу рада врло је корисно преслушавање снимака сопствених наступа као

и  слушање  различитих  извођења  на  доступним  носиоцима  звука.  На  тај  начин

потре но је  иницирати разговор са  ученицима подстичући их  на активно слушање,

анализу као и сопствено критичко мишљење.
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IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима оркестра/хора/камерне музике нај итније је развијање музичких

спосо ности  и  жеље  за  успехом  и  радом  у  групном  музицирању.  Критеријум  у

оцењивању је уложен труд ученика и лично напредовање сваког ученика у складу са

његовим личним и музичким могућностима.  У оквиру ових активности потре но је

о ез едити  пријатну  атмосферу,  а  код  ученика  потенцирати  осећање  сигурности,

подршке и задовољства заједничким успехом.

11.2. ПРИЛОГ II 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

1. Циљеви средњег музичког образовања и васпитања су:
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– развој  кључних  компетенција  неопходних  за  даље  образовање  и  активну

улогу грађанина за живот у савременом друштву;

– развијање музичких способности и музичко сазревање, како у техничком, тако

и у интерпретативном смислу;

–  развијање  стваралачких  способности,  критичког  мишљења  мотивације  за

учење,  способности  за  тимски  рад,  способности  самовредновања,

самоиницијативе и изражавања свог мишљења;

– стицање искуства јавног наступања – самосталног и у ансамблу;

– развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са

другима;

– развијање личног и националног идентитета кроз очување музичке традиције

и  културе  српског  народа  и  националних  мањина,  развијање

интеркултуралности,  поштовање  и  очување  националне  и  светске  културне

баштине;

– развијање позитивних људских вредности:

– свест о важности здравља и безбедности;

–  оспособљавање  за  решавање  музичких  проблема,  комуникацију  и  тимски

рад;

–  поштовање  расне,  националне,  културне,  језичке,  верске,  родне,  полне  и

узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости;

– развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према

насиљу;

– развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и

животне средине и еколошке етикe.

2. Опште упутство за остваривање програма наставе и учења

I Програми оријентисани на процес и исходе учења
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Структура програма наставе и учења свих обавезних предмета је конципирана

на исти начин.  На почетку се налази циљ наставе и учења предмета за сва четири

разреда општег средњег образовања и васпитања. У табели која следи, у првој колони

наведени  су  исходи  за  крај  разреда,  у  другој  се  налазе  теме/области  а  у  трећој

садржаји.

Након табеле следе препоруке за остваривање наставе и учења предмета под

насловом  Упутство  за  дидактичко-методичко  остваривање  програма.  Праћење

напредовања  и  оцењивање  постигнућа  ученика  је  формативно  и  сумативно  и

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и

васпитању,  а  у  оквиру  Упутства  за  дидактичко-методичко  остваривање  програма

налазе  се  препоруке  за  праћење  и  вредновање  постигнућа  ученика  у  односу  на

специфичности датог предмета.

Сви програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима

образовања и васпитања и потребама ученика. Усмерени су на процес и исходе учења,

а  не на  саме  садржаје  који  сада  имају  другачију  функцију  и  значај.  Садржаји  су  у

функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика

тако  да  показују  шта  ће  ученик  бити  у  стању  да  учини,  предузме,  изведе,  обави

захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне

године  учења  конкретног  наставног  предмета.  Овако  конципирани  програми

подразумевају  да  оствареност  исхода  води  ка  развијању  компетенција,  и  то  како

општих и специфичних предметних, тако и кључних. Прегледом исхода који су дати у

оквиру  појединих  програма  наставе  и  учења  може  се  видети  како  се  постављају

темељи развоја кључних компетенција које желимо да ученици имају на крају средњег

музичког образовања.

На  путу  остваривања  циља  и  исхода,  улога  наставника  је  врло  важна  јер

програм пружа простор за слободу избора литературе и повезивање садржаја, метода

наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је

не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује

знање  у  смислене  целине,  како  се  развија  мрежа  појмова  и  повезује  знање  са

практичном применом.
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Програми  наставе  и  учења,  наставницима  су  полазна  основа  и  педагошко

полазиште  за  развијање наставе  и  учења,  за  планирање  годишњих  и  оперативних

планова, као и непосредну припрему за рад.

II Препоруке за планирање наставе и учења

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и

детаљно  унапред  предвидети.  Она  се  одвија  кроз  динамичну  спрегу  међусобних

односа и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом

контексту  конкретног  одељења,  групе  и  индивидуалне  наставе  конкретне  школе  и

конкретне локалне заједнице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи

да се на основу датог програма планирају и остварују настава и учење који одговарају

конкретним потребама ученика.  Настава  треба да обезбеди сигурну,  подстицајну и

подржавајућу  средину  за  учење  у  којој  се  негује  атмосфера  интеракције  и  однос

уважавања, сарадње, одговорности и заједништва.

Полазећи од датих исхода учења и садржаја, од наставника се очекује да дати

програм контекстуализује, односно да испланира наставу и учење према потребама

одељења,  групе  или  појединачно  ученика  имајући  у  виду  карактеристике ученика,

наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије

којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа

учења и брзине напредовања;

–  интегрисаним  приступом  у  којем  постоји  хоризонтална  и  вертикална

повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета;

– партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу;

– активним и искуственим методама наставе и учења;

–  уважавањем  свакодневног  искуства  и  знања  које  је  ученик  изградио  ван

школе,  повезивањем  активности  и  садржаја  учења  са  животним  искуствима

ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу;

–  неговањем  радозналости,  одржавањем  и  подстицањем  интересовања  за

учење и континуирано сазнавање;
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–  редовним  и  осмишљеним  прикупљањем  релевантних  података  о

напредовању  ученика,  остваривању  исхода  учења  и  постигнутом  степену

развоја компетенција ученика.

Полазећи  од  датих  исхода,  наставник  најпре,  као  и  до  сада,  креира  свој

годишњи (глобални) план рада из кога касније развија своје оперативне планове. Како

су  исходи  дефинисани  за  крај  наставне  године,  наставник  треба  да  их

операционализује  прво  у  оперативним  плановима,  а  потом  и  на  нивоу  конкретне

наставне  јединице.  Од  њега  се  очекује  да  за  сваку  наставну  јединицу,  у  фази

планирања  и  писања  припреме  за  час,  дефинише  исходе  за  час  који  воде  ка

остваривању исхода прописаних програмом.

При планирању треба,  такође,  имати у виду да се исходи разликују.  Неки се

лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више

различитих активности.

Посебну  пажњу  током  непосредне  припреме  за  наставу  треба  посветити

планирању и избору метода и техника, као и облика рада. Њихов избор је у вези са

исходима  учења  и  компетенцијама  које  се  желе  развити,  а  одговара  природи

предмета,  конкретним  садржајима  и  карактеристикама  ученика.  У  том  смислу  на

наставнику је  да  осмишљава разноврсне активности,  како  своје,  тако  и  активности

ученика. Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима

наставе  развијају  своје  компетенције  целоживотног  учења  кроз  самостално

проналажење  информација,  критичко  разматрање,  обраду  података  на  различите

начине, презентацију, аргументовану дискусију, показивање иницијативе и спремности

на акцију.

Од  наставника  се  очекује  да  континуирано  прати  и  вреднује  свој  рад  и  по

потреби изврши корекције у свом даљем планирању. Треба имати у виду да се неке

планиране  активности  у  пракси  могу  показати  као  неодговарајуће  зато  што  су,  на

пример,  испод  или  изнад  могућности  ученика,  не  обезбеђују  остваривање  исхода

учења,  не  доприносе  развоју  компетенција,  не  одговарају  садржају  итд.  Кључно

питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте

да  ли  је  нешто  релевантно,  чему  то  служи,  које  когнитивне  процесе  код  ученика

подстиче  (са  фокусом  на  подстицање  когнитивних  процеса  мишљења,  учења,

памћења), којим исходима и компетенцијама води.
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III Препоруке за праћење и вредновање наставе и учења

Праћење и вредновање је део професионалне улоге наставника.  Од њега се

очекује да континуирано прати и вреднује:

– процес наставе и учења,

– исходе учења и

– себе и свој рад.

Оријентисаност  нових  програма  наставе и  учења на  исходе  и  процес  учења

омогућава:

– објективније вредновање постигнућа ученика,

– осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања,

– диференцирање задатака за праћење и вредновање ученичких постигнућа и

– боље праћење процеса учења.

Праћење  напредовања  и  оцењивање  постигнућа  ученика  је  формативно  и

сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем

образовању  и  васпитању.  У  настави  оријентисаној  на  остваривање  исхода  учења

вреднују се и процес учења и резултати учења. Зависно од природе предмета и начини

праћења  и  оцењивања  ученика  у  музичкој  школи  су  специфични  и  међусобно

различити.

Смер  наставе  је  такав  да  се  увек  креће  од  представе  музике  и  звука  ка

контекстуализацији,  теоријском  тумачењу  и  практичним  решењима.  У  оквиру  тога,

идентификовање, разумевање и дефинисање музичких садржаја на којима се базира

интерпретација  има  велики  значај  у  праћењу  наставе.  Критеријум  у  оцењивању  је

уложен труд и квалитет рада ученика, те његово напредовањеу складу са личним и

музичким  могућностима,  као  и  уметничко  постигнуће  на  јавним  наступима  и

годишњим испитима (уколико се ради о извођачким предметима).

Веома важни показатељи у  праћењу ученичких  постигнућа  су  начин на који

ученик учествује  у  активностима,  како  аргументује  и  доноси  закључке.  Поред тога,

наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују у процесу учења, како

решавају  сукобе  мишљења,  како  једни  другима  помажу,  да  ли  испољавају

иницијативу,  како превазилазе тешкоће,  да  ли показују  критичко мишљење уместо

критицизам.
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Како  ни  један  од  познатих  начина  вредновања  није  савршен,  потребно  је

комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа

слабе и јаке стране ученика.

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је  ученику дати повратну

информацију  која  помаже  да  разуме  грешке  и  побољша  свој  резултат  и  учење.

Повратна информација треба да буде увремењена, дата током или непосредно након

обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи на активности и

продукте ученика, а не на његову личност.

Праћење  напредовања  ученика  започиње  иницијалном  проценом  нивоа  на

коме се он налази и у односу на који ће се процењивати његов даљи ток напредовања.

Свака  активност  је  добра  прилика  за  процену  напредовања  и  давање  повратне

информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени

напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу,

а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. Потребно је отклонити све

разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који су проузроковани превеликим и

нереалним  очекивањима  професора  или  родитеља.  Учешће  ученика  на  јавним

наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати  годишњих  испита  и  смотри

употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

3. Препоруке за припрему индивидуалног образовног плана за ученике

којима је потребна додатна образовна подршка

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован

систем  образовања  и  васпитања,  остварује  се  додатна  подршка  у  складу  са

индивидуалним  образовним  планом.  Циљ  додатне  подршке  у  образовању  и

васпитању  јесте  постизање  оптималног  укључивања  ученика  у  редован  образовно-

васпитни  рад,  осамостаљивање  у  вршњачком  колективу  и  његово  напредовање  у

образовању  и  припрема  за  свет  рада.  Предност  у  пружању  овакве  помоћи  чини

специфичност  музичког  образовања  у  смислу  организације  рада  по  предметима,

односно индивидуални рад и рад у малим групама које подразумевају иначе стално

прилагођавање ученицима и њиховим могућностима било да се ради о тешкоћама или

о изузетним способностима појединаца у савладавању образовних исхода.
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4. Начин прилагођавања програма предмета од значаја за националну мањину

У настави  предмета од  значаја  за  националну мањину изучавају  се  додатни

садржаји који се  односе на историјско и уметничко наслеђе одређене мањине. Од

наставника се очекује да, у оквирима дефинисаног годишњег фонда часова, обраде и

додатне садржаје,  обезбеђујући остваривање циљa предмета, стандарда постигнућа

ученика и дефинисаних исхода. Да би се ово постигло, веома је важно планирати и

реализовати наставу на тај начин да се садржаји из културно-историјске баштине једне

мањине  не  посматрају  и  обрађују  изоловано,  већ  да  се  повезују  и  интегришу  са

осталим садржајима програма користећи сваку прилику да се деси учење које ће код

ученика јачати њихов осећај припадности одређеној националној мањини.

5. Упутство за остваривање слободних активности

Ради јачања образовноваспитне делатности школе, подстицања индивидуалних

склоности  и  интересовања  и  правилног  коришћења  слободног  времена,  школа  је

дужна да реализује  слободне активности,  које се спроводе кроз рад у  секцијама и

ваннаставним активностима. Школа својим Школским програмом и Годишњим планом

рада  дефинише различите  активности  у  складу  са  својим  ресурсима и  просторним

могућностима.

Активности треба тако организовати да ученици имају што више могућности за

активно  учешће,  за  креативно  испољавање,  за  интеракцију  са  другим  ученицима,

коришћење различитих извора информација и савремених технологија. Резултате рада

ученика у оквиру слободних активности треба учинити видљивим јер се на тај начин

обезбеђује мотивација и задовољство учесника активности. Бројни су начини на који је

могуће  то  остварити  као  што  су:  организовање  представа,  изложби,  базара,

објављивање на сајту школе, кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и друго.

ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
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1. Инструментални програми

2. Клавирски дуо

3. Читање с листа – програм је приказан после одговарајуће групе инструмената 

4. Камерна музика

5. Италијански (за соло певаче)

Назив 

предмета

КЛАВИР

Циљ Циљ  учења  предмета  Клавирје  да  код  ученика  рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици  кроз

индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче  развијање

моторичке  флексибилности  и  осетљивости,  креативности,

естетског  сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и  мотивисање

ученика за самосталан јавни наступ и наставак професионалног

уметничког школовања

Разред Први

Годишњи фонд

часова

105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 примени различите начине 
решавања техничких и 
музичких захтева приликом
свирања;

 самостално препозна и 
изведе различите врсте 
артикулације које се 
захтевају у музичком делу;

 јасно разликује врсте 
украса и може да одсвира 
различите врсте трилера;

– користи десни и леви 

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Унапређивање технике:
 хитрина прстију
 релаксација извођачког апарата
 економија покрета
 издржљивост
 ритмичка стабилност
 кантилена
 јасна хармонизација.

Техника удвојених интервала – октаве.

Извођење технички сложенијих композиција 
са поштовањем свих задатих параметара.

Интерпретација дела која припадају 
различитим стиловима (од барока доXXI 
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педал у складу са стилом 
музичког дела;

 у свирању примени 
динамичке нијансе и јасно 
диференцира мелодијску 
линију од пратње;

 коригује лоше извођење у 
току свирања;

 повеже знање из 
теоријских

 музичких предмета са 
елементима 
интерпретације;

 интерпретира композицију 
технички и музички у стилу 
одређене епохе;

 меморише текст 
примењујући различите 
начине памћења;

 осмисли, уз помоћ 
наставника концепцију 
извођења одређеног дела;

 пренесе на публику 
сопствени емоционални 
доживљај кроз 
интерпретацију музичког 
дела (изражајно свира);

– својим речима објасни 
фазе припрема за јавни 
наступ;

 учествује на јавним 
наступима у школи и ван 
ње;

 критички вреднује 
изведене композиције у 
односу на техничку 
припремљеност и музичку 
освешћеност;

 критички прати сопствени 

века).

Елементи интерпретације:

темпо, динамика, фраза, агогика, израз, 
педализација

Координација са другим предметима у 
функцији интерпретације.
Врсте меморије:

 аналитичка,
 визуелна,
 аудитивна,
 моторичка.

Професионална и психолошка припрема за 
јавни наступ.

Музичка имагинација и профилирање 
критеријума у о ласти музичке естетике

Скале и акорди
Све дурске, молске и хроматске лествице у 
размаку октаве, терце, сексте и дециме кроз 
четири октаве у шеснаестинама у пара- 
лелном кретању.

Дупле октаве кроз две октаве у осминама и 
кроз три октаве у триолама, у размаку октаве,
терце, сексте и дециме у паралелном 
кретању.

Арпеђа: велико разлагање трозвука, 
доминантног и умањеног септакорда са 
обртајима, кроз четири октаве у 
шеснаестинама, паралелно .

Етиде
 К.Черни: оп. 740, оп. 299 – избор
 Крамер-Билов: Етиде - избор
 Ф. Лист: оп. 1 - избор
 E.Нојперт: Етиде – избор

Полифоне композиције
 Ј. С. Бах: Трогласне инвенције , 

Француске свите - избор
 Г. Ф. Хендл: Свите – избор

Сонате, концерти, композиције различитих 
стилова и дела домаћих композитора 
наведена су после програма за 4. разред.
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развој;

 самостално вежба;

 поштује договорена 
правила понашања при 
слушању и извођењу 
музике;

 користи носиоце звука за 
слушање и истраживање 
музике различитих стилова.

Обавезни минимум програма
- шест етида - од којих три напамет;
- три полифоне композиције;
- једна цела соната и једна соната или концерт делимично
- три композиције разних стилова - по избору

Обавезни јавни наступи: Обавезна су 3 јавна наступа у току године.

Програм смотре/испита:

Смотра технике (у току првог полугодишта)

– Дурске и  молске лествице  на  белим  диркама,  у  размаку  октаве,  паралелно кроз  четири
октаве  у  шеснаестинама,  арпеђа  трозвука  у  основном  положају  кроз  четири  октаве
паралелно;

– Једна етида из програма

Испитни програм ( на крају школске године)

– Једна етида;
– Једна трогласна инвенција Ј. С. Баха;
– Два става сонате (о авезан сонатни о лик),
– Једна композиција по избору.

Испитни програм се изводи напамет

Кључне речи: економичност  покрета, врсте меморија, артикулација

Назив предмета КЛАВИР

Циљ Циљ учења предмета Клавирје да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и  љубав  према инструменту  и  музици
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кроз  индивидуално  музичко  искуство  којим  се

подстиче  развијање  моторичке  флексибилности  и

осетљивости,  креативности,  естетског  сензибилитета,

као  и  оспособљавање  и  мотивисање  ученика  за

самосталан  јавни  наступ  и  наставак  професионалног

уметничког школовања

Разред Други

Годишњи фонд 

часова

105 часова    (три часа недељно)

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 примени различите 
начине решавања 
техничких и музичких 
захтева приликом 
свирања;

 самостално препозна и 
изведе различите врсте 
артикулације које се 
захтевају у музичком 
делу;

 јасно разликује врсте 
украса и може да 
одсвира различите врсте
трилера;

– користи десни и леви 
педал у складу са 
стилом музичког дела;

 у свирању примени 
динамичке нијансе и 
јасно диференцира 
мелодијску линију од 
пратње;

 коригује извођење у току
свирања;

 повеже знање из 
теоријских музичких 
предмета са елементима
интерпретације;

 интерпретира 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ  Унапређивање технике:

 хитрина прстију
 релаксација извођачког апарата
 економија покрета
 издржљивост
 ритмичка стабилност
 кантилена
 јасна хармонизација.

Техника удвојених интервала: терце, октаве.
Акордска техника, тремоло.

Тонска перспектива, полифонија.

Извођење технички сложених композиција са 
поштовањем свих задатих параметара.

Интерпретација дела која припадају 
различитим стиловима (од барока доXXI века).

Елементи интерпретације:
темпо, динамика, фраза, агогика, туше, израз, 
педализација.

Координација са другим предметима у 
функцији интерпретације.

Врсте меморије:
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композицију технички и 
музички у стилу 
одређене епохе;

 меморише текст 
примењујући различите 
начине памћења;

 осмисли, уз помоћ 
наставника концепцију 
извођења одређеног 
дела;

 пренесе на публику 
сопствени емоционални 
доживљај кроз 
интерпретацију музичког
дела (сугестивно свира);

– својим речима објасни 
фазе припрема за јавни 
наступ;

 учествује на јавним 
наступима у школи и ван
ње;

 критички вреднује 
изведене композиције у 
односу на техничку 
припремљеност и 
музичку освешћеност;

 пореди различита 
извођења исте 
композиције;

 критички прати 
сопствени развој

– самостално вежба;
 поштује договорена 

правила понашања при 
слушању и извођењу 
музике;

 користи носиоце звука за
слушање и истраживање
музике различитих 
стилова.

 аналитичка,
 визуелна,
 аудитивна,
 моторичка.

Професионална и психолошка припрема за 
јавни наступ.

Слушање музике.

Музичка имагинација и профилирање 
критеријума у о ласти музичке естетике.

Скале и акорди
Све дурске, молске и хроматске лествице у 
размаку октаве, терце, сексте и дециме кроз 
четири октаве у шеснаестинама у паралелном 
кретању.
Дупле октаве кроз две октаве у осминама и 
кроз три октаве у триолама, у размаку октаве, 
терце, сексте и дециме у паралелном кретању.
Дупле терце кроз две октаве у осминама.
 Арпеђа: велико разлагање трозвука, 
доминантног и умањеног септакорда са 
обртајима, кроз четири октаве у 
шеснаестинама, паралелно

Етиде:
 К.Черни: оп. 740, оп. 365 - избор
 М.Клементи: Градус ад Парнасум - избор
 И.Мошелес: оп. 70 - избор
 M.Мошковски: оп. 72 – избор
 Ф. Лист: оп. 1 - избор
 Е.Нојперт: Етиде - избор

Полифоне композиције
– Ј. С. Бах: Француске свите, Енглеске свите, 

Прелудијуми и фуге-
Добро темперовани клавир, I и II - избор

– Г. Ф. Хендл: Свите – избор

Сонате, концерти, композиције различитих 
стилова и дела домаћих композитора 
наведена су после програма за 4. разред.

Обавезни минимум програма
- шест етида - од тога три напамет;
- три полифоне композиције;
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- две сонате или соната и концерт - једно дело у целини, друго делимично;
- три композиције разних стилова.

Обавезни јавни наступи: Обавезна су 3 јавна наступа у току године.

Програм смотре/испита:
Смотра технике (у току првог полугодишта)

– Све дурске и молске лествице - сви тоналитети - кроз четири октаве у шеснаестинама, паралелно,
у размаку октаве, као и хроматске скале кроз четири октаве паралелно;

– Арпеђа трозвука - велико разлагање - у основном положају кроз четири октаве паралелно;
– Једна етида из програма.

Испитни програм (на крају школске године)
 Једна етида
 Три става свите – обавезни сарабанда и један брзи став - из Француске свите Ј. С. Баха или Свите

Г. Ф. Хендла, или Прелудијум и фуга Ј.С. Баха
 Једна соната или концерт - цело дело;
 Једна композиција по слободном избору.

Испитни програм се изводи напамет

Кључне речи: економија  покрета, врсте меморија, артикулација

Назив предмета КЛАВИР

Циљ Циљ  учења  предмета  Клавирје  да  код  ученика  рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици  кроз

индивидуално музичко искуство којим се подстиче развијање

моторичке  флексибилности  и  осетљивости,  креативности,

естетског сензибилитета,  као и оспособљавање и мотивисање

ученика за самосталан јавни наступ и наставак професионалног

уметничког школовања

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова

105 часова    (три часа недељно)

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

ИЗВОЂЕЊЕ
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 примени различите начине 
решавања техничких и 
музичких захтева приликом 
свирања;

 самостално препозна и 
изведе различите врсте 
артикулације које се 
захтевају у музичком делу;

 јасно разликује врсте украса 
и може да одсвира 
различите врсте трилера;

– користи десни и леви педал 
у складу са стилом музичког 
дела;

 у свирању примени 
динамичке нијансе и јасно 
диференцира мелодијску 
линију од пратње;

 коригује извођење у току 
свирања;

 повеже знање из теоријских 
музичких предмета са 
елементима интерпретације;

 интерпретира композицију 
технички и музички у стилу 
одређене епохе;

 меморише текст 
примењујући различите 
начине памћења;

 осмисли, уз помоћ 
наставника концепцију 
извођења одређеног дела;

 пренесе на публику 
сопствени емоционални 
доживљај кроз 
интерпретацију музичког 
дела (сугестивно свира);

– својим речима објасни фазе 
припрема за јавни наступ;

 учествује на јавним 
наступима у школи и ван ње;

 критички вреднује изведене 
композиције у односу на 
техничку припремљеност и 
музичку освешћеност;

 пореди различита извођења 
исте композиције;

 критички прати сопствени 

МУЗИКЕ     Унапређивање технике:
 хитрина прстију
 релаксација извођачког апарата
 економија покрета
 издржљивост
 ритмичка стабилност
 кантилена
 јасна хармонизација.

Техника удвојених интервала: терце, 
октаве.
Акордска техника, тремоло.

Тонска перспектива, полифонија.

Извођење технички сложених 
композиција са поштовањем свих задатих
параметара.

Интерпретација дела која припадају 
различитим стиловима (од барока доXXI 
века).

Елементи интерпретације:
темпо, динамика, фраза, агогика, туше, 
израз, педализација.

Координација са другим предметима у 
функцији интерпретације.

Врсте меморије:
 аналитичка,
 визуелна,
 аудитивна,
 моторичка.

Професионална и психолошка припрема 
за јавни наступ.

Слушање музике.

Музичка имагинација и профилирање 
критеријума у о ласти музичке естетике.

Скале и акорди
Све дурске, молске и хроматске лествице 
у размаку октаве, терце, сексте и дециме 
кроз четири октаве у шеснаестинама у 

293



развој
– самостално вежба;
 поштује договорена правила 

понашања при слушању и 
извођењу музике;

 користи носиоце звука за 
слушање и истраживање 
музике различитих стилова.

паралелном кретању.
Дупле октаве кроз две октаве у осминама
и кроз три октаве у триолама, у размаку 
октаве, терце, сексте и дециме у 
паралелном кретању.
Дупле терце кроз четири октаве у 
шеснаестинама.
Арпеђа: велико разлагање трозвука, 
доминантног и умањеног септакорда са 
обртајима, кроз четири октаве у 
шеснаестинама, паралелно

Етиде:
– K.Черни:оп.740, Токата
– M.Клементи: Градус  ад  Парнасум -

избор
– И.Мошелес:оп.70- избор
– М.Мошковски:оп.72- избор
– Ф. Менделсон: оп. 104
– Шуман-Паганини: Етиде оп. 3 - избор
– А.Аренски: оп. 36
– А.Рубинштајн: оп. 23
– Ј.К.Кеслер: оп. 20, оп. 100 - избор

Полифоне композиције
– Ј. С. Бах: Енглеске свите Партите
– Италијански концерт
– Добро темперовани клавир, I и II – 

избор
– Г.Ф. Хендл: Свите – избор

Сонате, концерти, композиције 
различитих стилова и дела домаћих 
композитора наведена су после 
програма за 4. разред.

Обавезни минимум програма
– пет етида различитих техничких захтева;
– две полифоне композиције;
– две сонате или соната и концерт - једно дело у целини, друго делимично;
– три композиције разних стилова по слободном избору;
– у току године ученик обавезно треба јавно да изведе I или II и III став концерта за клавир и

оркестар.

Обавезни јавни наступи: Обавезна су 3 јавна наступа у току године.

Програм смотре/испита:
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Смотра технике (у току првог полугодишта)
– Све дурске и молске лествице -  сви тоналитети -  кроз четири октаве у шеснаестинама,

паралелно, у размаку октаве, као и хроматске скале кроз четири октаве паралелно;
– Арпеђа трозвука  -  велико разлагање -  у  основном положају  (без  обртаја)  кроз  четири

октаве паралелно;
– Арпеђа  доминантног  и  умањеног  септакорда  у  основном  положају  (без  обртаја)  кроз

четири октаве у шеснаестинама
– Једна етида из програма.

Испитни програм (на крају школске године)
– Једна виртуозна етида;
– Два  става  из  Енглеске  свите  Ј.  С.  Баха,  или  два  става  из  Партите  (два  од  обавезних

ставова), или прелудијум и фуга;
– Цела соната;
– Једно дело из епохе романтизма.

Испитни програм се изводи напамет

Кључне речи: трансфер знања, естетски критеријуми, стилови

Назив предмета КЛАВИР

Циљ ЦИЉ  учења  предмета  Клавирје  да  код  ученика  рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици  кроз

индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче  развијање

моторичке  флексибилности  и  осетљивости,  креативности,

естетског  сензибилитета,  као  и оспособљавање и  мотивисање

ученика за самосталан јавни наступ и наставак професионалног

уметничког школовања

Разред Четврти

Годишњи фонд 

часова

99 часова    (три часа недељно)

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 примени различите начине 
решавања техничких и 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ Унапређивање технике:
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музичких захтева приликом 
свирања;

 самостално препозна и 
изведе различите врсте 
артикулације које се 
захтевају у музичком делу;

 јасно разликује врсте украса
и може да одсвира 
различите врсте трилера;

– користи десни и леви педал
у складу са стилом 
музичког дела;

 у свирању примени 
динамичке нијансе и јасно 
диференцира мелодијску 
линију од пратње;

 коригује извођење у току 
свирања;

 повеже знање из теоријских
музичких предмета са 
елементима 
интерпретације;

 интерпретира композицију 
технички и музички у стилу 
одређене епохе;

 меморише текст 
примењујући различите 
начине памћења;

 осмисли, уз помоћ 
наставника концепцију 
извођења одређеног дела;

 пренесе на публику 
сопствени емоционални 
доживљај кроз 
интерпретацију музичког 
дела (сугестивно свира);

– својим речима објасни 
фазе припрема за јавни 
наступ;

– предложи наставнику дела 
за свој репертоар

 учествује на јавним 
наступима у школи и ван 
ње;

 критички вреднује 
изведене композиције у 
односу на техничку 
припремљеност и музичку 
освешћеност;

- хитрина прстију

- релаксација извођачког апарата

- економија покрета

- издржљивост

- ритмичка стабилност

- кантилена

- јасна хармонизација.

Техника удвојених интервала: терце, 
октаве.
Акордска техника, тремоло.

Тонска перспектива, полифонија.

Извођење технички сложених композиција 
са поштовањем свих задатих параметара.

Интерпретација дела која припадају 
различитим стиловима (од барока доXXI 
века).

Елементи интерпретације:
темпо, динамика, фраза, агогика, туше, 
израз, педализација.

Координација са другим предметима у 
функцији интерпретације.

Врсте меморије:

- аналитичка,

- визуелна,

- аудитивна,

- моторичка.

Професионална и психолошка припрема за 
јавни наступ.

Слушање музике.

Музичка имагинација и профилирање 
критеријума у о ласти музичке естетике.

Скале и акорди
Све дурске, молске и хроматске лествице у 
размаку октаве, терце, сексте и дециме 
кроз четири октаве у шеснаестинама у 
паралелном кретању.
Дупле октаве кроз две октаве у осминама и 
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 пореди различита 
извођења исте 
композиције;

 критички прати сопствени 
развој
самостално вежба;

 поштује договорена 
правила понашања при 
слушању и извођењу 
музике;

 користи носиоце звука за 
слушање и истраживање 
музике различитих стилова.

кроз три октаве у триолама, у размаку 
октаве, терце, сексте и дециме у 
паралелном кретању.
Дупле терце кроз четири октаве у 
шеснаестинама
Арпеђа: велико разлагање трозвука, 
доминантног и умањеног септакорда са 
обртајима, кроз четири октаве у 
шеснаестинама, паралелно

Етиде:

- М.Мошковски:оп. 72, ор. 48

- J.K.Кеслер: ор. 20, оп. 100 
M.Клементи -Градус ад Парнасум

- Ф. Шопен ор. 10 и 25 – избор

- Ф.Лист-Паганини:Етиде - избор,

- Ф.Лист: Жубор шуме, Уздах, Игра 
патуљака

- А.Скрјабин: оп. 8 - избор, оп. 2 цис-
мол

- С.Рахмањинов: Етиде - слике оп. 33

- А.Рубинштајн: оп. 23 А.Аренски: оп.
41, оп. 36

- К.Шимановски: оп. 4

- К. Дебиси:Етиде, избор

- С. Прокофјев: Етиде оп.2

Полифоне композиције

- Ј.С.Бах:Прелудијуми и фуге (ДТК I и 
II ) Италијански концерт, Партите, 
Коралне предигре, Капричо Бе дур, 
Токате, итд.

Сонате, концерти, композиције различитих
стилова и дела домаћих композитора 
наведена су после програма за  4. разред.

Обавезни минимум програма
– три концертне етиде;
– две полифоне композиције - обавезно један прелудијум и фуга
– једна соната
– три композиције различитих стилова.
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Програм смотре/испита:
Смотра технике (у току првог полугодишта)

– Све дурске и молске лествице - сви тоналитети - кроз четири октаве у шеснаестинама, 
паралелно, у размаку октаве, као и хроматске скале кроз четири октаве паралелно;

– Арпеђа трозвука - велико разлагање - у основном положају кроз четири октаве паралелно;
– Арпеђа доминантног и умањеног септакорда – у основном положају кроз четири октаве 

паралелно
– Једна етида из програма.

Матурски испит

Испитни програм се изводи напамет. Напомена: На завршном испиту морају бити заступљени 
сви стилови; уколико се не свира класична соната, већ соната из периода романтизма или XX 
века, класични период мора бити заступљен неким другим делом (нпр. варијације, фантазија, 
рондо и сл).

Кључне речи: репертоар, реситал, критичко вредновање

ИЗБОР ЛИТЕРАТУРЕ ЗА СВЕ РАЗРЕДЕ

СОНАТЕ, КОНЦЕРТИ, КОМПОЗИЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ СТИЛОВА

И ДОМАЋИХ КОМПОЗИТОРА

Сонате  

 В. А.Моцарт: КВ 279 Це-дур, КВ 280 Еф-дур, КВ 281 Бе-дур, КВ 309 Це-дур, КВ 310 а-

мол, КВ 311 Де-дур, КВ 330 Це-дур, КВ 331 А-дур, КВ 332 Еф-дур, КВ 333 Бе-дур, КВ

457 це-мол, КВ 570 Бе-дур, КВ 576 Де-дур

 Ј. Хајдн: Хоб. 20 це-мол, Хоб. 23 Еф-дур, Хоб. 43 Ас-дур, Хоб. 32 ха-мол, Хоб. 44 ге-

мол, Хоб. 46 Ас-дур, Хоб. 49 Ес-дур, Хоб. 50 Це-дур, Хоб. 52 Ес-дур

 Л. В. Бетовен: оп. 2 бр. 1 еф-мол, оп. 2 бр. 2 А-дур, оп. 2 бр. 3 Це-дур, оп. 7 Ес-дур,

оп. 10 бр. 1 це-мол, оп. 10 бр. 2 Еф-дур, оп. 10 бр. 3 Де-дур, оп. 13 це-мол, оп. 14 бр.

1 и 2, оп. 22 Бе-дур, оп. 27 бр. 1 и 2, оп. 28 Де-дур, оп. 31 бр. 1, 2 и 3, оп. 78 Фис-дур,

оп. 90 е-мол,

 М. Клементи: оп. 47 бр. 2 Бе-дур, оп. 39 бр. 2 Ге-дур, оп. 34 бр. 1 Це-дур, оп. 26 бр. 2

фис-мол, оп. 40 бр. 2 ха-мол, оп. 40 бр. 3 де-мол

 Ф. Шуберт: Сонате – избор

 Е. Григ: Соната е-мол,

 С. Прокофјев: Соната бр. 1 еф-мол  и остале сонате по избору наставника
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Концерти

 Г. Ф. Хендл: Еф-дур

 Ј. С. Бах: еф-мол, де-мол, А-дур

 Ј. Хајдн: Де-дур, Ге-дур, Це-дур

 В. А. Моцарт: КВ 175 Де-дур, КВ 238 Бе-дур, КВ 246 Це-дур, КВ 271 Ес-дур, КВ 413

Еф-дур, КВ 414 А-дур, КВ 415 Це-дур, КВ 449 Ес-дур, КВ 450 Бе-дур, КВ 451 Де-дур,

КВ 453 Ге-дур, КВ 456 Бе-дур, КВ 459 Еф-дур, КВ 466 де-мол, КВ 467 Це-дур, КВ 482

Ес- дур, КВ 488 А-дур, КВ 491 це-мол, КВ 503 Це-дур, КВ 537 Де-дур, КВ 595 Бе-дур

 Л. В. Бетовен: Концерт бр. 1, 2 и 3

 Е. Григ: Концерт а-мол 

 Ф. Менделсон: Концерт ге-мол и де-мол 

– Д. Кабалевски: Концерт а-мол оп. 9 

 Д. Шостакович: Концерт Еф-дур бр. 2

 Концертни комади за клавир и оркестар - Вебер, Менделсон, Сен-Санс

Композиције различитих стилова

 Д. Скарлати: Сонате - избор 

 Д. Чимароза: Сонате

 П. Парадизи: Токата 

 Б. Галупи: Сонате

 Ј. Хајдн: Варијације еф-мол, Капричо Це-дур, Ге-дур

 В. А. Моцарт: Фантазије це-мол КВ 396, КВ 475, Адађо ха- мол, КВ 540, Рондо а-мол,

КВ 511, Варијације Це-дур, Де-дур, Ге- дур итд.

 Л. ван Бетовен: Варијације Еф-дур оп. 34, 32 варијације це- мол, Рондо Це-дур и Ге-

дур ор. 51, Анданте фавори Еф-дур, Рондо оп. 129 итд.

 Ф. Шуберт: Музички моменти, Емпромпти оп. 90 и 142

 Р. Шуман: Арабеска, Дечје сцене, Лептири ор. 2, Варијације на тему Кларе Вик ор. 5,

Фантастични комади - избор, Новелете - избор, Романсе оп. 28, итд.

 Ф.  Шопен:  Валцери,  Ноктурна,  Мазурке,  Полонезе,  Тарантеле,  Емпромпти  (сва

четири), Екосезе, Баладе бр. 2 и 3, Скерца бр. 1 и 2, Бриљантне варијације оп. 28 итд.
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 Ф.  Лист:  Петраркини  сонети,  Утехе,  Љубавни  снови,  Полонеза  Ес-дур,  Године

ходочашћа  -  избор,  Мађарске  рапсодије  -  избор,  транскрипције  соло  песама

Шуберта, Шумана, Шопена итд.

 Ф. Менделсон: Песме без речи, Рондо капричиозо 

 Ј. Брамс: Рапсодије, 4 баладе, избор из оп. 117, оп. 118, оп. 119

 П. И. Чајковски: Годишња доба, Думка, Варијације Еф-дур, Чајковски-Плетњов Свита

из балета Крцко Орашчић, итд.

 А. Скрјабин: Прелиди – избор, Поеме оп.32

 С. Рахмањинов: Комади оп.3 (Елегија, Мелодија, Полишинел), Музички моменти -

избор, Прелиди - избор

 К. Дебиси: Бергамска свита, Естампе, Свита „За клавир", Прелиди – избор, итд.

 С. Прокофјев: Свита Ромео и Јулија, Пролазне визије, Комади оп. 4 и оп. 12 итд.

 Б. Барток: Румунске игре, Микрокозмос - избор, Алегро барбаро итд.

 Д. Шостакович: Три фантастичне игре, Прелиди ор. 34, итд

 Ђ. Лигети: Музика ричерката и остала дела по избору наставника

Дела домаћих композитора

 П. Стојановић:Посвета, Радост и туга, Марш де мол, Љубавна изјава, Сонатина 

Де дур

 М. Тајчевић: Прелиди, Балканске игре 

 М. Милојевић: 4 комада за клавир оп.23, Ритмичке гримасе оп.47, Камеје

 П. Милошевић: Сонатина

 В. Перичић: Сонатина

 С. Рајичић: Етиде, Игре, Хумореске

 Љ. Марић: Прелудијуми, Етида, Бранково коло 

 Ј. Славенски: Југословенска свита, Свита „Са Балкана"

 В. Мокрањац: Соната Це-дур, Фрагменти, Игре, Етиде, Интиме

 Б. Симић: Варијације и токата; Сонатина

 Д. Деспић: Ноктурна, Вињете, Минијатуре, Хумористичне етиде

 К. Бабић: Прелиди ђокози, Токата, Фуга 

 Д. Радић:Три прелудијума, Соната леста, Свита за клавир, 4 сонатине
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 М. Логар: Златна рибица, Бурлеске К. Миљковић: Невидљиве нити

 Е. Јосиф:Соната бревис, Четири скице, Пет прича, Три псалм

 М. Михаиловић: Три прелудијума

 С. Божић: Ноктурно, Лирика Атоса, Пантелејмон 

 M. Раичковић Б А Г Д А Д

 М. Петровић:Варијације за клавир

 В. Тошић: Вариал, Воксал, Медиал 1 и 2, итд.

 М. Стојадиновић Милић: Тајни агент са Тимпаниуса-мини рапсодија, И би светлост, 

Тристеца за Драгана, Небо над Студеницом- мозаик за Јелицу,

       и остала дела по избору наставника

ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКО УПУТСТВО

КЛАВИР

I  УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa oблaст или тема нe мoжe

се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ, a дa сe

истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe (јединство техничких и

музичких елемената).

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом  учењу  у  оквиру  којег  ученици  развијају  лични  однос  према  музици,а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Препоручени  музички  садржаји  (литература)  остављају  простор  за  избор  и  других

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Наставник

има слободу али и одговорност да изабере оптималaн програм у коме ће ученик моћи

да репродукује све техничке и музичке задатке. 

Корелација  између  предмета,  како  теоријских  (теорија,  музички  облици,

хармонија, контрапункт, историја музике), ивођачких (камерна музика, читање с листа,
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клавирски  дуо),  тако  и  општеобразовних  (  књижевност,  историја  уметности,

филозофија...) је полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници

као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух заједништва

кроз заједничко свирање и комуникацијске вештине у  циљу преношења и размене

искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације

учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.

II  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабрано музичко дело које

се обрађује, по месецима, а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план

подразумева  одабир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

изабрани музички пример, композицију.

Припрема за час обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и

допуњавања одабраних редакција, до континуираног вођења евиденције о ученичком

раду и напретку.

Припрема за час је специфична јер како је настава клавира индивидуална, тако

је и припрема прилагођена сваком ученику појединачно. Индивидуални облик наставе

пружа и могућност да час пође и сасвим другим путем од планираног, али наставник у

планирању мора да води рачуна о предзнању ученика да би био сигуран да ученик

може да  прати  и  савлада  постављене  задатке.  Како  се  исходи у  стицању вештина

кумулативно остварују, сваки пут у неком свом сегменту, припрема садржи назив дела,

циљ часа и конкретизацију исхода који је у фокусу у односу на циљ часа. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Имајући на уму комплексност и свеобухватност процеса наставе клавира као

инструмента,  активност  наставника обухвата  велику  палету  информација  различите

природе (техника свирања, неговање тона, процедуре вежбања, стилске одреднице о
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композитору, делу, облику у којем је написано, мелодијским, ритмичким, хармонским

и  контрапунктским  појединостима  које  га  карактеришу,  емотивној,  поетској,

психолошкој  или  филозофској  позадини  његове  уметничке  представе  и  његовој

естетској вредности) до практичних демонстрација (лично свирање на инструменту). За

ученике је веома важно да наставника доживљавају и као музички ауторитет, старијег

колегу, а не само као предавача са друге стране катедре. 

Припрема ученика за јавни наступ један је од најзначајнијих циљева наставе

клавира, па је освешћивање сложеног извођачког процеса од пресудне важности. У

том смислу посебну пажњу треба обратити на:  

 развој  технике свесног  меморисања  (учењем,  само  из  нота,  ез  употре е

инструмента,  кратких,  релативно  једноставних  композиција,  по  извођачким

тешкоћама лако доступних ученику четвртог разреда основне школе);

 изградњу музичке  фантазије кроз  упознавање  музичке  литературе и

профилирање  критеријума  у  о ласти  музичке  естетике  (повременим

дискусијама  о  уметничком  садржају  и  вредности  извођених  композиција  и

задавањем ученику домаћих задатака везаних за ову тематику);

 развој спосо ности ученика за интегрално извођење музичког дела (редовним

преслушавањем учениковог свирања у целини);  

 постизање ефикасности  извођачког  апарата,  радом на техничким веж ама и

композицијама  с  про лематиком  позиционих  и  ванпозиционих  фигурација,

арпеђа, удвојених тонова, акорада, трилера, тремола, репетиција и скокова;

– у континуираном раду неопходно је да наставник  подстиче ученика да повезује

већ  стечена  знања  и  вештине  из  других  предмета  и  области  у  циљу  што

квалитетније извођачке праксе. 

    Припреме ученика за такмичења су посебан део у настави и могу бити веома

корисна као подстицај  у раду,  као  и  мотив за већи број  одговорних јавних наступа

нарочито због изузетно концентрисано усмереног рада са талентованим ученицима.

Тако  ће  и  репертоар  у  појединим  случајевима  бити  усмерен  према  захтевима  на

одређеном  такмичењу.  То  ипак  не  би  требало  да  донесе  превелика  одступања  у

погледу пређеног годишњег програма, јер је прелажење што већег репертоара у овим

годинама од суштинске важности за сваког будућег младог пијанисту.
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Веома је важно да ученик што чешће јавно свира како би се ослободио страха

од  наступа, да континуирано слуша музику на носачима звука ( наставник планира и

задаје  домаће  задатке  упознавања  музичке  литературе),  као  и  да  стекне  навику

посећивања  концерата  уметничке  музике  и  представа.  Дискусијом  о  одслушаним

делима и њховим извођењем, ученик стиче увид у тумачења музичких дела, начине

извођења,  различите  техничке  приступе  извођача,  развијајући  тако  критичко

мишљење,  о  сопственом и  туђем  извођењу које  ће му  помоћи у  даљем развоју  и

напредовању. 

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

за клавиристе

Назив предмета ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Читање  с  листа  за  инструменте  са

диркама је да код ученика развију знања и вештине неопходне

за  брзо  и  течно  читање  нотног  текста,  разумевање  и

упознавање музичке литературе и корепетиторску праксу.

Разред: Први, други, трећи, четврти

Годишњи фонд 

часова

35/35/35/33

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 одсвира без прекида и 
задржавања задани нотни текст 
једноставнијег садржаја;

 анализира текст и унутрашњим 
слухом чује мелодијске и 
хармонске покрете;

 примењује добијена упутства за 
решавање одређене текстуалне 
проблематике;

 опажа релевантне музичке 
елементе у циљу интерпретације 
задате деонице;

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Оспособљавање ученика за анализу 
текста.

Аутентичне каденце свих дурских и 
молских тоналитета (први и други 
разред) и проширене аутентичне 
каденце (трећи и четврти разред).

Сагледавање текста у целини – 
опажање музичких елемената.

Континуирано кретање кроз текст 
без прекида или задржавања.

Упутства за отклањање грешака.
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 проналази начине за самостално 
вежбање;

 покаже самопоуздање и 
сналажљивост у кретању кроз 
текст;

 транспонује једноставније 
композиције за секунду и терцу 
навише и наниже;

 отпрати вокалног и/или 
инструменталног извођача у 
једноставнијој композицији.

Развој унутрашњег слуха и 
повезивање стеченог знања из 
других предмета.

Вежбе за развијање меморије.

Припрема за пратњу различитих 
инструмената, певача,балета или 
хора

Сналажљивост и брзо реаговање.

Транспоновање за секунду

(први и други разред) и терцу (трећи
и четврти разред) навише и наниже

*ЛИТЕРАТУРА
Ј Кршић.: Читање с листа и 
корепетиција, Завод за уџбенике 
1982.

Методe*: Specimen sight reading 
tests for pianoforte

Grades 1 -8, diploma и сл.

Обавезни минимум програма
10 етида
15 композиција различитог садржаја, облика и карактера
8 композиција предвиђених за корепетицију

Смотра ( на крају школске године – 1, 2, 3 и 4. разред)
– Једна композиција за клавир (читање с листа)
– Једна композиција за корепетицију
– Транспозиција

Кључне речи: концентрација,опажање,анализа,континуирано кретање,

ЛИТЕРАТУРА*

Први разред

Аутентичне каденце дурских и молских тоналитета на белим диркама.                                

305



Вежбе  за  развијање  меморије  и  брзог  памћења,  одгонетање  наставника  или

завршетка  једне  мисли  или  реченице,  транспоновање  једноставних  вежбица  у

тоналитете за секунду навише и наниже.

 Почетне школе за клавир:А. Николајев, Ј. Кршић

 Е. Гњесина: Клавирска абецеда

 А. Диверноа: Етиде оп. 76

 А. Лешхорн: Етиде оп. 192

 Лемоан: Eтиде оп.37

 Х. Беренс: Етиде оп. 70

 Избор сонатина за II разред основне школе

 Композиције аутора XVII и XVIII века 1а, 1б, 2 

 Ј.С.Бах: Мале композиције

 „Наши композитори за мале пијанисте" - збирка

 Албум југословенских клавирских композиција

 Први кораци, I и II свеска

 Први успеси, I и II свеска

 Б. Барток: Микрокосмос, I и II свеска

 Р. Шуман: оп. 68

 С. Мајкапар: оп. 16

 Д. Кабалевски: 24 лаке композиције оп. 30 

 Д. Скарлати: Мале игре и комади 

 К. Ф. Е. Бах: Мали комади за клавир

 Збирке ренесансних композиција 

 Р. Шуман: Албум за младе 

 Ф. Шуберт: Збирка игара 

 П. И. Чајковски: Албум за младе 

 С. Прокофјев: „Музика за децу" оп. 65 

 Ц. Франк: 18 мањих комада

 А. Хачатурјан: 10 комада

Избор литературе за корепетицију

306



Поред  предложене  литературе  у  из ор  композиција  за  корепетицију  могу  доћи  у

о зир  и  други комади  предвиђени  по  програму  за  први  циклус основне  музичке

школе (све инструменталне групе и певање).

Виолина 

 Дејан Марковић: I, II и III свеска

 Дејан Марковић: Нека увек буде песма, I и II свеска Хрестоматија I и II свеска 

Златне степенице I и II свеска

 Л. Миранов: Песме и плесови старих мајстора

 Ј. С. Бах: Лаки кончертино 

 Е. Кохлер: Кончертино Ге-дур

 Љ. Николић: Кончертино Ге-дур 

 А. Вивалди: Кончертино Ге-дур

Флаута 

 М. Мирковић-М. Егић: Збирка лаких комада 

 Р. ле Рој и X. Класенс: I и II свеска 

 И други комади за кларинет, обоу и фагот предвиђени по програму за први 

циклус основне музичке школе 

Труба

 Алојз Стрнад: Композиције за трубу и клавир 

Вокална литература

 Ф. Абт: Мелодијске вежбе 

 Х. Панофка: Мелодијске вежбе 

 Ђ. Конконе: Мелодијске вежбе 

 Р. Тирнанић: Песме и арије старих мајстора - избор из I свеске 

Други разред

 А. Бертини  Етиде оп. 100

 Ј. Кршић: Клавирска вежбанка за 2. Разред ОМШ

 Ј. С. Бах: Мале композиције

 Ј. С. Бах: Мали прелудијуми

 Ј. С. Бах: Мали прелудијуми и фугете
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 Разне лакше полифоне композиције - само два гласа

 Д. Кабалевски оп. 51: Варијације Еф-дур

 Ф. Кулау: Варијације Ге-дур

 Први успеси: II свеска

 Ј. Хајдн: Мале игре, 10 немачких игара, 12 менуета, лакше сонатине - избор из

Збирке Шишмановић- Кршић

 В. А. Моцарт: 14 лакших композиција, Бечке сонатине

 А. Гречанинов: Дечја књига

 Л. ван Бетовен: Екосезе и немачке игре, Варијације - избор лакших

 Б. Барток: Микрокосмос II и III свеска

 В. Лутославски: 12 малих комада

 П. И. Чајковски: Албум за младеж, Годишња доба - избор лакших

 Ф. Шуберт: Збирка игара I и II свеска, 6 лаких комада

 Р. Шуман: оп. 124 Албумблатер

 Е. Григ: оп. 17 Норвешке игре,  Лирски комади – избор 

и композиције сличне тежине по избору наставника

Избор литературе за корепетицију

Поред  предложене  литературе  у  из ор  композиција  за  корепетицију  могу  доћи  у

о зир  и  други комади  предвиђени  по  програму  за  први  циклус основне  музичке

школе (све инструменталне групе и певање).

Виолина

 Д. Марковић: Комади III и IV свеска

 Ј. Скрипач: II свеска

 П. Николић: Варијације А-дур

 Н.Бакланова: Сонатина

 Б. Мартину: Сонатина

 Од предкласике до модерне I и II свеска 

 Ђ.Тартини: Сарабанда 

 Г.Ф.Телеман: Сарабанда и Гавота

 Л. Бокерини: Менует

 П. Стојановић: Романса
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 А. Марчело: Граве и Алегро 

 А. Корели: Алегро Де-дур 

 А. Рубинштајн: Преслица

 Н. Бакланова: Кончертино 

 И. Зајц: Кончертино Ге-дур

 А. Вивалди: Концерт Де-дур; Ге-дур; а-мол и други 

 А. Комаровски: Концерт А-дур 

 Ђ.Б. Виоти: Концерт Це-дур оп. 23 

 В.А. Моцарт: Мали концерт 

 Г. Ф. Телеман: Сонатине

Флаута 

 Р. ле Рој и X. Класенс: III и IV свеска 

 К. В. Глук: Песма Орфеја 

 В.А. Моцарт: Анданте Це-дур 

 А. Вивалди: Кончерто бр. 5 Еф-дур 

 Г.Ф. Телеман: Соната 

 Разни комади и лакши сонатни облици за све дувачке инструменте

Вокална литература

 Б. Цвејић: За младе певаче

 Избор лакших песама југословенских аутора (Бинички, Милојевић, Зајц, Берко и

други) 

 Избор лакших оперских арија (подразумева се да су лакше за пијанисте):

 В. А. Моцарт: Арија Сузане из „Фигарове женидбе" 

 Ђ. Росини: Серенада Алмавиве из „Севиљског берберина" 

 П. И. Чајковски: Успаванка Марије из „Мазепе" 

 Ђ. Верди: Арија Ацучене из „Трубадура" 

 Ђ. Пучини: Арија Манон из „Манон Леско" и слично

Трећи разред

 Ј. Кршић: Клавирска читанка за 3. Разред ОМШ

 Д. Скарлати: Сонате - лакше
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 Ј. С. Бах: Прелудијуми из Добро темперованог клавира 

 Ј. Хајдн: Сонате - избор

 В. А. Моцарт: Сонате – избор

 Ф. Шопен: Валцери,Мазурке

 Ф. Шуберт: Валцери

 П. И. Чајковски: Годишња доба - избор

 Ј. Брамс: оп. 39 - 16 валцера

 Е. Григ: Лирски комади

 К. Дебиси: Дечји кутак

 С. Прокофјев: Пролазне визије – избор

 и друга дела сличне тежине по избору наставника

Избор литературе за корепетицију

Поред  предложене  литературе  у  из ор  композиција  за  корепетицију  могу  доћи  у

о зир  и  други комади   предвиђени  по  програму  за  први  и  други  циклус основне

музичке школе (све инструменталне групе и певање).

Виолина

 Ј. Хајдн: Концерт Це-дур 

 Н. Раков: Кончертино 

 Д. Кабалевски: Концерт 

 Ј. С. Бах: Концерт Е-дур; де-мол 

 А. Вивалди: Концерт Це-дур 

 М. Брух: Адађо оп. 56 

 Јосип Славенски: Југословенска песма и игра

 В. А. Моцарт: Рондо Бе-дур и Ге-дур

 Л. ван Бетовен: Менует: Ге-дур; Рондо Ге-дур 

 Ш. Берио: Фантазија оп. 100; Валцер оп. 58;

Флаута

 Г.Ф.Телеман: Соната Еф-дур

 Г. Ф. Хендл: Сонате бр. 4, 6 и 7

 Ј. С. Бах: Сонате бр. 4 и 6 

 А. Вивалди: Концерт бр. 1 и 2 
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 Ж. М. Леклер: Соната ха-мол

Кларинет

 К.Стамиц: Концерт Ес-дур

 Л. Перминов: Балада 

 Бруно Барун: Минијатуре

Труба

 Калиновски: Збирка игара и мелодија

 Ј. Хајдн: Концерт Ес-дур II став

Вокална литература 

 А.Скарлати: Песме и Арије 

 Д.Чимароза: Пасме и Арије 

 Ј. Хајдн: Песме 

 Г. Ф. Хендл: Арије 

 Миховил Логар: Успаванка 

 Станојло Рајичић: Песме 

 З. М. Шкерјанц: Песме 

 Радмила Тирнанић: Песме и арије старих мајстора III свеска

Хорска литература

 М. Тајчевић: Народне песме за двогласни дечји или женски хор

 С. Мокрањац: Руковети – избор

Клавирски концерти

 Поједини ставови из концерата за клавир и оркестар: Ј.С. Бах, Ј. Хајдн, В.А. 

Моцарт,Л.В. Бетовен, Ф. Шопен, итд.

Четврти разред

 Ј. Кршић: Клавирска читанка за 4. Разред ОМШ

 Ј. С. Бах: Голдберг варијације – избор; Партите - избор

 В.А. Моцарт: Сонате – избор, Фантазије; Рондо 

 Ј. Хајдн: Сонате - избор

 Л. ван Бетовен: Сонате - избор лакших појединих ставова

 Ф. Шопен: Ноктурна – избор, Прелиди - избор
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 Р. Шуман: Дечје сцене

 Ф. Шуберт: Музички моменти

 К. Дебиси: Прелиди - избор

 А. Скрјабин: Прелиди оп. 11 – избор

 Џ. Гершвин: Прелиди

 С.  Рахмањинов:  Музички  комади  и  прелиди  –  избор и  остале  композиције

сличног нивоа по избору наставника

Виолина

 Ф. Менделсон: Концерт е-мол,

 А. Вијетан: Концерт бр. 2 и 4

 Л. ван Бетовен: Романса Ге-дур и Еф-дур 

 Ј. Брамс: Успаванка оп. 49 бр. 4; Скерцо; Валцер оп. 39 и оп. 15

 М. Бравничар: Млади концертант II 

 М. Брух: Концерт ге-мол

 Б. Барток: Пет словачких народних песама 

 П. И. Чајковски: Анданте кантабиле оп. 11; Баркарола оп. 37 бр. 6; Романса оп. 

5; Меланхолична серенада оп. 26; Три комада оп. 42

 А. Дворжак: Албум за виолину и клавир 

 Е. Григ: Лирски комади оп. 38 

 Ј. Хајдн: Серенада

 Г. Ф. Хендл: 25 комада 

 Миливоје Ивановић: Од преткласике до модерне III свеска Југословенски 

аутори за виолину и клавир

 Д. Кабалевски: Албум комада 

 Милоје Милојевић: Елегија 

 Б. Мартину: Сонатина

 Д. Шостакович Три игре; Четири прелудијума

 В. А. Моцарт: Концерти Ге-дур и А-дур

Флаута

 Ј. С. Бах: Соната бр. 7 

 Ж.М. Леклер: Концерт Це-дур 
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 Г. Форе: Фантазија

 В. А. Моцарт: Концерт Ге-дур и Де-дур 

 Ј. Хајдн: Концерт Де-дур 

Кларинет

 К. М.  Вебер: Кончертино 

 Ф. Крамарж: Концерт Ес-дур 

 Р. Шчедрин: Комади 

 Б. Барток: Комади

Труба 

 Л. В. Бетовен: Романса

 Р.Глиер: Анданте и Варијације

 Р. Шуман: Адађо и Алегро оп. 70 

 К. М. в Вебер: Кончертино е-мол оп. 45

Вокална литература

 Петар Коњовић: Лирика; Моја земља

 Борис Папандопуло: Песме 

 Јосиф Маринковић: Песме

 Милоје Милојевић: Песме

 А. Хачатуријан: Песме 

 С. Прокофјев: Песме 

 С. Рахмањинов: Песме 

 Ф. Шуберт: Песме

 Р. Шуман: Песме; Дуети 

 Ф. Менделсон: Дуети

 А. Перизоти: Старе арије 

Из албума „Југословенских соло песама" - I, II и III свеска

Хорска литература

 М. Тајчевић: Народне песме за дечји и женски трогласни хор 

 Ст. Мокрањац: Руковети – избор

Клавирски концерти
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 Поједини ставови из концерата за клавир и оркестар: Ј.С. Бах, Ј. Хајдн, В. 

А.Моцарт, Л.В. Бетовен, Ф. Шопен, итд

    УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

I  УВОДНИ ДЕО

 Предмет читање с листа повезан је са главним предметом, предметом камерна

музика и предметима хор и оркестар што треба имати у виду приликом остваривања

плана и програма. Несумњиво је да је  овај предмет повезан и са другим музичким

дисциплинама: солфеђо, теорија музике, хармонија, контрапункт, музички облици и

историја музике.

Знања и вештине стечене на часовима овог предмета треба да омогуће ученику

њихову  најширу  примену  у  пракси,  као  и  да  га  припреме  за  успешну  сарадњу  са

другим инструменталистима, певачима, балетским играчима.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  који  представљају  музичке,

опажајне и сазнајне активности ученика. Искуствено учење подразумева примену већ

стечених знања и вештина и њихово проширивање у контексту сналажења у новом,

непознатом нотном тексту а посебно када он припада литератури за корепетицију.

Исходи се надовезују, усложњавају и прожимају кроз четири разреда средње

музичке  школе,  а  ниво  и  сложеност  исхода  одређени  су  захтевима  из  понуђене

литературе по разредима.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу. 

У односу на трајање часа рад треба ефикасно организовати тако да се успешно

испуњавају  краткорочни и  дугорочни циљеви,  квалитетно  покривају  све  планиране

наставне и методске јединице. 

Припрема за час обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и
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допуњавања одабраних редакција, до континуираног вођења евиденције о ученичком

раду и напретку.

III  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Часови предмета Читање а листа одвијају се у групама од 2 ученика. 

           Наставу читања с листа треба започети најједноставнијим вежбама, моделима,

каденцама, а касније етидама или композицијама, које се раде у нижим разредима

основне мкузичке школе. Најважније је инсистирати на континуираном кретању кроз

текст  -  без  прекида  или  задржавања.  Ритам  мора  бити  изведен  без  грешке,  пулс

уједначен  -  у  оном  темпу  у  коме  се  могу  извести  претходни  захтеви.  Погрешно

одсвиране  ноте  могу  се  толерисати  и  због  њих  не  треба  прекидати  читање;  пре

свирања треба прегледати текст (предзнаци, облик, .).  Када се код ученика учврсти

способност  непрекидног  кретања  кроз  композицију  и  потпуно  правилног

ритмизирања,  могу  му  се  постављати детаљнији  захтеви  у  вези  са  темпом,  и  са

комплетним музичким изражавањем - фразирање, динамика, артикулација, боја....

             Постепено ширити сложеност читаног текста.

             Вежбе транспоновања  почињемо транспоновањем најједноставнијих примера, 

напредујући у сложености фактуре. 

             Настава подразумева упутства за вежбање, указивање на одређену 

проблематику са којом се срећемо у музичкој литератури и, свакако, како је решити и 

превазићи. Пракса треба да омогући ученику његов несметан рад над композицијама 

код куће, на часу, на репетицијама  камерних ансамбала, хора, оркестра.

             У припреми дела за корепетицију треба обратити пажњу на савладавање 

деонице клавира, као и деонице солисте и упознати ученика са карактеристикама и 

финесама пратње појединих инструмената и певача. Пожељно је, да у сарадњи са 

наставницима главног предмета солиста, ученик јавно наступи у улози корепетитора 

два пута у току школске године. 

              Редовни домаћи задаци обезбеђују и подстичу континуирани самостални рад 

ученика на унапређењу вештине читања с листа и упознавању музичке литературе.

IV  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима Читања с листа критеријум у оцењивању је уложен труд, квалитет

рада ученика, његово напредовање по питању течног читања и сналажења у нотном
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тексту,јавни наступи, резултати на смотри  и практична примена стечених вештина у

клавирској сарадњи (корепетицији). 

Назив предмета КЛАВИРСКИ  ДУО

Циљ Циљ учења предмета Клавирски дуо је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње и љубав према заједничком музицирању ида се

кроз  камерно  музичко  искуство  развије  способност

комуницирања којом се подстиче директни трансфер знања и

развија  вештина  дијалога,  осећања  солидарности,  ефикасне

сарадње и тимског рада.

Разред Први/Други/Трећи/Четврти

Годишњи фонд 

часова

35/35/35/33 часова (један час недељно)

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– познаје музичку фактуру 
дела;

– лако чита  нотни текст;
– користи леви и десни педал у

зависности од положаја за 
клавиром;

– изводи дела која нису 
оригинално писана за клавир
или за клавирски дуо;

– примени атрикулациону 
технику

– износи своја запажања о 
делу које изводе;

– свира различита дела 
симфонијског и камерног 
репертоара;

– критички вреднује своје и 
заједничко извођење

– покаже спремност за тимски 
рад;

– поштује договорена правила 
извођења;

– аналитички приступа 

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ
ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ:

 усклађивање покрета у клавирском  
дуу,

 рад на економичности покрета у 
односу на задату фактуру,

 рад на ритмичкој фактури, 
мелодијској линији и фактури дела,

 рад на педализацији, самостално, и 
у дуу

 рад на инструментацији музичких 
линија у односу на оригинално 
дело,

 рад на динамици, артикулацији и 
агогици.

ЛИТЕРАТУРА*: налази се у списку испод 
табеле по разредима
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музичком делу;
– повеже и примени знање са 

главног предмета;
– повеже знање из теоријских 

музичких предмета са 
елементима интерпретације;

– осмисли са сарадником из 
клавирског дуа и/или уз 
помоћ наставника 
концепцију извођења;

– учествује на јавним 
наступима у школи и ван ње;

– поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике;

– користи носиоце звука за 
истраживање и слушање 
музике различитих стилова.

Обавезни минимум програма:

Први разреди други разред – шест композиција различитих стилова

Трећи разред и четврти разред – осам композиција различитих стилова

Обавезна два јавна наступа у току године

Смотра (на крају године):

Две композиције различитог карактера.

Кључне речи: музичка фактура, анализа музичког дела, тимски рад, трансфер знања.

ЛИТЕРАТУРА*

Први разред

– Волфганг Амадеус Моцарт: Шест соната за клавир четвороручно, фуга Ге-дур       

К.Анх 45/375д и Алегро це-мол К.Анх 44/426а за два клавира,

– Лудвиг ван Бетовен: Три марша оп. 45

– Јохан Кристијан Бах: Сонате Еф-дур, Ге-дур, А-дур

– Бела Барток: Микрокосмос

– Јоханес Брамс: Валцери , Мађарске игре

– Антоњин Дворжак: Словенске игре

– Фредерик Шопен: Варијације
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– Франсис Пуланк: Соната за клавир четвороручно

– Игор Стравински: Пећа и вук – свита

– Валериј Гаврилин: Скице за балет „Ањута“, циклус Комади за клавир, валцери 

за клавир 

– Дејан Деспић: Токата за клавир у четири руке  оп. 178

– Владимир Тошић: Дуал и  Триал

– Морис  Равел: Моја мајка гуска

– Камиј Сен-Санс: Игра смрти, Berceuse, Op.105, Карневал животиња

– Муцио Клементи: 5 соната и дуета оп.1а

– Фридрих Кулау: Адађо и Рондо оп.124, Патетични алегро оп.123

– Карл Марија фон Вебер: 12 Алеманди, оп.4

– Морис Мошковски: Шпански албум оп.21

– Раинхолд  Глиер: Албум клавирских композиција 

– Антон Диабели: Ала Турка

– Феликс Менделсон: Бриљантни алегро оп.92, Анданте и варијације оп.83а 

– Антон Рубинштајн: Бал под маскама, Oп.103

– Роберт Шуман: Слике са истока оп.66, Балске сцене, Oп.109

– Карл Черни: 3 бриљантне фантазије на тему брилјантне фантазије Франца 

Шуберта оп.339

– Макс Регер: 6 Бурлески, Oп.58

– Михаил Иванович Глинка: Капричо на руске теме

– Франц Шуберт: Алегро а-мол Д.947

– Игнац Мошелес: 3 карактеристична комада, Oп.142

– Јулиус Заребски: 3 галске игре оп.2

– Цезар Кјуи: 3 комада оп.69

– Едвард Григ: свита Пер Гинт

– Лудвиг ван Бетовен: симфоније

– Јохан Себастијан Бах: токата и фуга де-мол, концерти за два харписхорда, 

Брандербуршки концерти

– Жорж Бизе: опера „Кармен“

– Сергеј Рахмањинов: Свите за два клавира оп.5 и оп.17, Руска рапсодија

И друге композиције и транскрипције за клавир у 4 руке и за 2 клавира сличне тежине
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Други разред

– Волфганг Амадеус Моцарт: Шест соната за клавир четвороручно, фуга Ге-дур       

К.Анх 45/375д и Алегро це-мол К.Анх 44/426а за два клавира,

– Лудвиг ван Бетовен: Три марша оп. 45

– Јохан Кристијан Бах: Сонате Еф-дур, Ге-дур, А-дур

– Бела Барток: Микрокосмос

– Јоханес Брамс: Валцери , Мађарске игре

– Антоњин  Дворжак: Словенске игре

– Фредерик  Шопен: Варијације

– Франсис Пуланк: Соната за клавир четвороручно

– Игор  Стравински: Пећа и вук – свита

– Валериј  Гаврилин: Скице за балет „Ањута“, циклус Комади за клавир, валцери 

за клавир 

– Дејан Деспић: Токата за клавир у четири руке  оп. 178

– Владимир Тошић: Дуал и  Триал

– Морис  Равел: Моја мајка гуска

– Камиј Сен-Санс: Игра смрти, Berceuse, Op.105, Карневал животиња

– Муцио Клементи: 5 соната и дуета оп.1а

– Фридрих Кулау: Адађо и Рондо оп.124, Патетични алегро оп.123

– Карл Марија фон Вебер: 12 Алеманди, оп.4

– Морис Мошковски: Шпански албум оп.21

– Раинхолд Глиер: Албум клавирских композиција 

– Антон Диабели: Ала Турка

– Феликс Менделсон: Бриљантни алегро оп.92, Анданте и варијације оп.83а 

– Антон Рубинштајн: Бал под маскама, Oп.103

– Роберт Шуман: Слике са истока оп.66, Балске сцене, Oп.109

– Карл Черни: 3 бриљантне фантазије на тему брилјантне фантазије Франца 

Шуберта оп.339

– Макс Регер: 6 Бурлески, Oп.58

– Михаил Иванович Глинка: Капричо на руске теме

– Франц Шуберт: Алегро а-мол Д.947

– Игнац Мошелес: 3 карактеристична комада, Oп.142
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– Јулиус Заребски: 3 галске игре оп.2

– Цезар Кјуи: 3 комада оп.69

– Едвард Григ: свита Пер Гинт

– Лудвиг ван Бетовен: симфоније

– Јохан Себастијан Бах: токата и фуга де-мол, концерти за два харписхорда, 

Брандербуршки концерти

– Жорж Бизе: опера „Кармен“

– Сергеј Рахмањинов: Свите за два клавира оп.5 и оп.17, Руска рапсодија

И друге композиције и транскрипције за клавир у 4 руке и за 2 клавира сличне тежине

Трећи разред

– Волфганг Амадеус Моцарт: Шест соната за клавир четвороручно, фуга Ге-дур       

К.Анх 45/375д и Алегро це-мол К.Анх 44/426а за два клавира,

– Лудвиг ван Бетовен: Три марша оп. 45

– Јохан Кристијан Бах: Сонате Еф-дур, Ге-дур, А-дур

– Бела Барток: Микрокосмос

– Јоханес Брамс: Валцери , Мађарске игре

– Антоњин  Дворжак: Словенске игре

– Фредерик  Шопен: Варијације

– Франсис Пуланк: Соната за клавир четвороручно

– Игор  Стравински: Пећа и вук – свита

– Валериј  Гаврилин: Скице за балет „Ањута“, циклус Комади за клавир, валцери 

за клавир 

– Дејан Деспић: Токата за клавир у четири руке  оп. 178

– Владимир Тошић: Дуал и  Триал

– Морис  Равел: Моја мајка гуска

– Камиј Сен-Санс: Игра смрти, Berceuse, Op.105, Карневал животиња

– Муцио Клементи: 5 соната и дуета оп.1а

– Фридрих Кулау: Адађо и Рондо оп.124, Патетични алегро оп.123

– Карл Марија фон Вебер: 12 Алеманди, оп.4

– Морис Мошковски: Шпански албум оп.21

– Раинхолд Глиер: Албум клавирских композиција 
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– Антон Диабели: Ала Турка

– Феликс Менделсон: Бриљантни алегро оп.92, Анданте и варијације оп.83а 

– Антон Рубинштајн: Бал под маскама, Oп.103

– Роберт Шуман: Слике са истока оп.66, Балске сцене, Oп.109

– Карл Черни: 3 бриљантне фантазије на тему брилјантне фантазије Франца 

Шуберта оп.339

– Макс Регер: 6 Бурлески, Oп.58

– Михаил Иванович Глинка: Капричо на руске теме

– Франц Шуберт: Алегро а-мол Д.947

– Игнац Мошелес: 3 карактеристична комада, Oп.142

– Јулиус Заребски: 3 галске игре оп.2

– Цезар Кјуи: 3 комада оп.69

– Едвард Григ: свита Пер Гинт

– Лудвиг ван Бетовен: симфоније

– Јохан Себастијан Бах: токата и фуга де-мол, концерти за два харписхорда, 

Брандербуршки концерти

– Жорж Бизе: опера „Кармен“

– Сергеј Рахмањинов: Свите за два клавира оп.5 и оп.17, Руска рапсодија

И друге композиције и транскрипције за клавир у 4 руке и за 2 клавира сличне тежине

Четврти разред

– Волфганг Амадеус Моцарт: Шест соната за клавир четвороручно, фуга Ге-дур       

К.Анх 45/375д и Алегро це-мол К.Анх 44/426а за два клавира,

– Лудвиг ван Бетовен: Три марша оп. 45

– Јохан Кристијан Бах: Сонате Еф-дур, Ге-дур, А-дур

– Бела Барток: Микрокосмос

– Јоханес Брамс: Валцери , Мађарске игре

– Антоњин  Дворжак: Словенске игре

– Фредерик  Шопен: Варијације

– Франсис Пуланк: Соната за клавир четвороручно

– Игор  Стравински: Пећа и вук – свита
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– Валериј  Гаврилин: Скице за балет „Ањута“, циклус Комади за клавир, валцери 

за клавир 

– Дејан Деспић: Токата за клавир у четири руке  оп. 178

– Владимир Тошић: Дуал и  Триал

– Морис  Равел: Моја мајка гуска

– Камиј Сен-Санс: Игра смрти, Berceuse, Op.105, Карневал животиња

– Муцио Клементи: 5 соната и дуета оп.1а

– Фридрих Кулау: Адађо и Рондо оп.124, Патетични алегро оп.123

– Карл Марија фон Вебер: 12 Алеманди, оп.4

– Морис Мошковски: Шпански албум оп.21

– Раинхолд Глиер: Албум клавирских композиција 

– Антон Диабели: Ала Турка

– Феликс Менделсон: Бриљантни алегро оп.92, Анданте и варијације оп.83а 

– Антон Рубинштајн: Бал под маскама, Oп.103

– Роберт Шуман: Слике са истока оп.66, Балске сцене, Oп.109

– Карл Черни: 3 бриљантне фантазије на тему брилјантне фантазије Франца 

Шуберта оп.339

– Макс Регер: 6 Бурлески, Oп.58

– Михаил Иванович Глинка: Капричо на руске теме

– Франц Шуберт: Алегро а-мол Д.947

– Игнац Мошелес: 3 карактеристична комада, Oп.142

– Јулиус Заребски: 3 галске игре оп.2

– Цезар Кјуи: 3 комада оп.69

– Едвард Григ: свита Пер Гинт

– Лудвиг ван Бетовен: симфоније

– Јохан Себастијан Бах: токата и фуга де-мол, концерти за два харписхорда, 

Брандербуршки концерти

– Жорж Бизе: опера „Кармен“

– Сергеј Рахмањинов: Свите за два клавира оп.5 и оп.17, Руска рапсодија

И друге композиције и транскрипције за клавир у 4 руке и за 2 клавира сличне 

тежине
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ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКО УПУТСТВО

КЛАВИРСКИ ДУО

I   УВОДНИ ДЕО

Природа камерне музике подразумева константно упућивање на партнера и

прожимање свих тематских јединица које су предвиђене планом наставе и учења. Без

трансфера знања из осталих предмета (солфеђо, хармонија,  историја музике…) није

могуће постићи завидан ниво камерног музицирања и музицирања уопште.

Јединство  техничких  и  музичких  елемената  у  камерном  музицирању

подразумева  и  усклађеност  са  партнером  из  камерног  састава  и  подразумева

заједничку надоградњу свих аспеката извођачке личности.

Бављење камерним музицирањем у клавирском дуу подразумева  развијање

свих  менталних  и  психо-моторних  потенцијала  који  су  неопходни  као  основа  за

интеграцију са другим предметима.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,при  чему  се  даје предност

искуственом  учењу  у  оквиру  којег  ученици  развијају  лични  однос  према  музици,а

постепена  рационализација  искуства  временом  постаје  теоријски  оквир који  ће  им

касније  користити  у  аналитичнијем  приступу  раду  на  музичком  делу..  Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике у клавирском дуу.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика које би

требало да савлада или да овлада њима на одређеном нивоу.

Препоручени  музички  садржаји  (литература)  остављају  простор  за  избор  и

других  садржаја  у  складу  са  могућностима  ученика  и  инвентивношћу  наставника.

Наставник има слободу, али и одговорност да изабере оптималaн програм у коме ће

се оба ученика моћи да репродукују све техничке и музичке задатке, а и да у истом

ужива, не размишљајући о тежини захтева као о неком непребродивом проблему. 

Код  ученика  треба  развијати  дух  заједништва  кроз  заједничко  свирање  и

комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Најважнији

покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.
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Обратити  пажњу  при  спајању  ученика  у  клавирски  дуо  на  њихову  музичко-

техничку  припремљеност  и  на  њихова  интересовања  како  би  продуктивност  овог

предмета  била  максимална.  Ово  не  подразумева  састављање  клавирских  дуа  од

личности  сличних  музичких  афинитета,  већ  баш супротно,  састављати  ученике који

својим потенцијалом могу допринети развоју другог ученика.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  публици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност  наставника даученике  васпитно  обликују  крозправила  понашања (музички

бонтон)  при  слушању и  извођењу музике.  Поред културе понашања ученике треба

упутити и на културу одевања, како на сцени тако и у публици.

II  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  одабир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.

Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,

интелектуалне,  физичке и менталне предиспозиције.  С  обзиром на дужину трајања

часа  (45  минута)  рад  треба ефикасно  организовати,  a  разноврстан  и  маштовит  час

најбољи je начин за постизање резултата.

III  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Час клавирског дуа, као и сама настава соло инструмента мора све време бити

маштовито  осмишљена  и  разноврсна  у  остваривању  како  би  се  искористили

максимални капацитети овог предмета. Константно упућивање ученика на трансфер

знања једног од другог и неговање њихових међусобних квалитета су најбољи пут ка

успешном извођењу.

Јасно  постављање  циљева  и  њихова  правовремена  реализација  ће  довести  до

сигурности  која  ће  на  подсвесном  нивоу  изградити  самопоштовање  и  сигурност

ученика.

Треба  добро  водити  рачуна  о  избору  програма,  јер  добро  изабране

композиције  могу  показати  све  квалитете клавирског  дуа,  а  такође и прикрити  све

недостатке  које  треба  постепено  отклањати. Такође,  потребно  развијати  музичку

фантазију ученика.

Наставник треба да ојачава професионалну и психолошку припрему ученика за јавни

наступ.
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Понуђени избор клавирске литературе је само подсетник за наставника и не

значи да га се треба круто придржавати. Богатство литературе за клавирски дуо даје

наставнику могућност да у рад укључи и друга дела сличних захтева, водећи рачуна о

психофизичким  способностима  оба  ученика  и  зависно  од  њихове  спремности  за

комплетне извођачке захтеве које пред њих поставља одређено дело.

Потребно  је  бирати  композиције  које  ће  допринети  ширењу  дијапазона

изражајних средстава, али водити рачуна о тежини дела и њиховој реализацији.

Искористити  клавирски  дуо  да  се  чланови  овог  састава  упознају  и  са  музичком

литературом која је писана за друге камерне саставе и оркестре. Упознати ученике са

најбољим  делима  симфонијске  музике,  камерне  музике  и  са  делима  која  су

оригинално писана за клавирски дуо па накнадно транскрибована за друге саставе и

обрнуто.

Сама спознаја  и  слушање ових  извођења у  другом  извођачком  медију,  допринеће

квалитету звука и јасноћи израза.

Програм годишње смотре  се не изводи напамет,  и  не подлеже нумеричком

начину оцењивања. Али коментари и сагледавање смотре утиче на коначну годишњу

оцену. Препорука је да се смотре обављају при крају школске године, и оквиру групе

неколико класа професора(три или више), и буду јавне за професоре и ученике тих

класа. Пожељно је да ученици присуствују смотрама и слушају остале ученике, а ради

развијања професионалне самосвести, и осигуравања јавног наступа код ученика.

IV  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИКА

На  часовима  клавирског  дуа  најбитније  је  развијање  духа  заједништва  и

поверења које ће се највише исплатити на сцени. Учење заједничког дисања у циљу

постизања јасне ритмичке структуре и симултаног  исказивања идеја  треба да буду

основ вредновања.

Критеријум  у  оцењивању треба  да  буде  уложен  труд  и  напредак  ученика  у

односу  на  њихово  лично  и  заједничко  напредовање  и  у  складу  са  њиховим

могућностима.

Пријатна атмосфера на часовима одагнаће све страхове и несигурности и допринеће

потпуном  остваривању  потенцијала  оба  ученика.  Јасно  неговати  и  награђивати

примену теоријски знања у функцији доброг извођења музичког дела.
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Назив предмета ХАРМОНИКА

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Хармоника  је  да  код  ученика  развије

вештине  извођења  кроз  индивидуално  музичко  искуство,

усавршавањем техничких и музичких елемената, разних начина

извођења артикулације,  динамике и  употре е  свих  регистара

кроз потпуно овладавање различитим стиловима, мотивисање

ученика  за  самостални  јавни  наступ  и  наставак  уметничког

школовања.

Разред Први

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита и свира течно с листа 
лакше веж е са о е руке или 
одвојено;

– самостално изведе различите 
врсте артикулације које се 
захтевају у музичком делу;

– примени различите начине 
решавања техничких и 
музичких

– захтева приликом свирања;

– коригује лоше извођење у току 
свирања;

– у свирању примени више 
динамичких нијанси и јасно 
диференцира мелодијску 
линију од пратње;

– појасни конструкцију дела и да 
својим речима о јасни значења
термина музичке форме;

– јасно разликује врсте украса и 
може да одсвира различите 

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Решавање техничких и музичких 
про лема.

Веж е за:

– јачање прстију (нарочито 4. и 5. 
прста);

– подметање палца и рзо низање и

промену прсторедних група;

– повећање распона шаке.

Припремне веж е за веће интервале.

Изграђивање технике двогласа у 
полифоним композицијама.

Проширење динамичке лествице као 
рад на упознавању елемената правилне
интерпретације.

Анализа о лика – дводелна песма, 
троделна песма, прелудијум ...

Украси – двоструки предудар, групето, 
трилер.

Читање с листа лаких композиција.

Овладавање разним техникама 
промене регистара.
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врсте украса;

– негује културу тона кроз 
критичко слушање свог и туђег 
свирања;

– учествује на јавним наступима у
школи и ван ње;

– пренесе на пу лику сопствени 
емоционални доживљај кроз 
интерпретацију музичког дела 
(изражајно свира);

– -критички вреднује изведене 
композиције у односу на 
техничку припремљеност и 
музичку освешћеност;

– -критички прати сопствени 
развој;

– самостално веж а по плану који
је утврдио са наставником;

– поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике;

ЛЕСТВИЦЕ

Све дурске и молске (хармонске и 
мелодијске ) лествице: паралелно, 
супротно, терце и сексте (однос између 
леве и десне клавијатуре); октаве и 
терцоктаве ломљене и симултано.

Све хроматске лествице у паралелном и
супротном кретању.

Дурски и молски потпуни квинтакорд, 
доминантни и умање ни септакорд у 
малом и великом разлагању и 
симултано.

Арпеђо.

Све лествице свирати у шеснаестинама,
темпо 120 и више или у:

четвртинама (једанпут кроз једну 
октаву);

осминама (једанпут кроз две октаве);

шеснаестинама (два пута кроз две 
октаве);

Све лествице свирати на основном 
(стандард) асу или на мелодијском 

асу.

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе 
налази се испод та еле.

Обавезни минимум програма

а) шест етида различите техничке проблематике;

б) две полифоне композиције;

в) једна композиција цикличног облика;

г) две композиције, по избору, различитог карактера.

У току школске године ученик мора имати најмање два јавна наступа.

Смотра

1. Лествице
2. Етида

Испит

1. Лирска композиција по сло одном из ору
2. Полифона композиција
3. Циклична композиција
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4. Техничка композиција по сло одном из ору
Кључне речи: транскрипција, транспоновање, арпеђо, регистри.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

– З.Ракић, З ирка етида за хармонику за ученике средње школе

– И. Хавличек, Концертне етиде - по из ору 

– К. Черни, ор. 740 - по из ору у одговарајућој транскрипцији 

– К. Черни, ор. 299 - по из ору у одговарајућој транскрипцији 

– М.Клементи, етиде по из ору у одговарајућој транскрипцији 

– Ј.Крамер-Билов, етиде по из ору у одговарајућој транскрипцији 

– Н. Чајкин, Етиде за хармонику - А-дур, еф-мол, е-мол и де-мол 

– Ј. Шишаков, „Три етиде за хармонику" (Москва, 1962. године) 

– Д.Ракић,З ирка етида за хармонику р.1

– М. Двиљански, „Етида-интермецо" (Москва, „Сов. компози- тор", 1975. године)

Полифоне композиције

– Ј. С. Бах, Трогласне инвенције, по из ору

– Ј. С. Бах, До ро темперовани клавир, по из ору

Композиције цикличног о лика

– В.Золотарјов, Дечје свите - по из ору („Антологија", VIII свеска)

– Е.Јемељанов, „Скице природе" (Лењинград, „Сов. компози- тор", 1960)

– В.Бонаков, „4 композиције на руске теме" (Москва, „Сов. композитор", 1977)

– „Из дечјег живота" (Москва, „Музика", 1990)

– „Пет лирских песама" (Москва, „Музика", 1990)

– Ј.Дер енко, Свите и дечје свите - по из ору

– Г.Вдовин, „Пет тренутака" (Москва, „Сов. композитор",1979)

– П.Лондонов, „Маскарада играчака" (Москва, „Сов. композитор", 1983)

– А.Репњиков, Дечја свита „Сувенири"

Композиције по из ору

– Н. Римски-Корсаков, „Бум аров лет" (Москва, „Сов. композитор", 1980)
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– Д. Скарлати, Сонате - по из ору 

– П. И. Чајковски, „Годишња до а" - по из ору

– Н.Чајкин, „Лирски валцер" (Москва, „Музика", 1984) П. Лондонов, „Сеоска 

слика" (Москва, „Музика", 1980) 

– А. Глазунов, Валцер (Москва, „Музика", 1966) 

– Ј. Дер енко, „Трк времена"

– Ј. Шишаков, „Циркуски марш (Москва, „Сов. композитор",1984)

– А. Холминов, „Ноктурно" (Москва, „Сов. композитор", 1984) А.Ри алкин, 

„Музички моменат"

– (Москва, „Музика", 1967)

– К. Сен-Санс, „Ла уд" (Москва, „Сов. композитор", 1989) 

– М. Мошковски, „Тарантела" (Москва, „Сов. композитор",

– Д. Шостакович, „Шпанска игра" (Москва, „Музика", 1970) 

Поред наведене литературе може се користити и друга која одговара узрасту и 

техичким могућностима ученика.
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Назив предмета ХАРМОНИКА

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Хармоника  је  да  код  ученика  развије

вештине  извођења  кроз  индивидуално  музичко  искуство,

усавршавањем техничких и музичких елемената, разних начина

извођења  артикулације,  динамике  и  употре е  свих  регистара

кроз  потпуно овладавање различитим стиловима,  мотивисање

ученика  за  самостални  јавни  наступ  и  наставак  уметничког

школовања.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– примени различите начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом свирања;

– самостално изведе различите врсте
артикулације које се захтевају у 
музичком делу;

– коригује лоше извођење у току 
свирања;

– у свирању примени динамичке 
нијансе и јасно диференцира 
мелодијску линију од пратње;

– негује културу тона;

– појасни конструкцију дела и да 
својим речима о јасни значења 
термина музичке форме;

– јасно разликује врсте украса и 
може да одсвира различите врсте 
трилера;

– учествује на јавним наступима у 
школи и ван ње;

– пренесе на пу лику сопствени 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Решавање и усавршавање сложених 
техничких захтева (техника скокова), 
припрема за свирање октава, тремола...

Ознаке за динамику са свим ступњевима
у диференцирању јачине свирања, 
употре а више термина за рзину.

Полиритмија – решавање основних 
про лема.

Детаљнији рад на елементима 
полифоније – глас, тема, имитација, 
одговор, инверзија, инвенција ...

Увођење ученика у самосталност у 
погледу примене прстореда и других 
дисциплина, као и оспосо љавање 
ученика да сагледа тешкоће и сам нађе 
средства и начин да их реши.

Овладавање разним техникама промене
регистара.

Лествице

Све дурске и молске (хармонске и 
мелодијске ) лествице: паралелно, 
супротно, терце и сексте (однос између 
леве и десне клавијатуре); октаве и 
терцоктаве ломљене и симултано.
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емоционални доживљај кроз 
интерпретацију музичког дела 
(изражајно свира);

– критички вреднује изведене 
композиције у односу на техничку 
припремљеност и музичку 
освешћеност;

– критички прати сопствени развој;

– користи носиоце звука за слушање 
музике;

– препознаје музичке елементе у 
свирању других;

– поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике.

Све хроматске лествице у паралелном и 
супротном кретању.

Арпеђо

Дурски и молски потпуни квинтакорд, 
доминантни и умањени септалорд у 
малом и великом разлагању и 
симултано.

Све лествице свирати у шеснаестинама, 
темпо 132 и више

или у:

- четвртинама (једанпут кроз једну 
октаву), темпо 66 и више;

- осминама (једанпут кроз две октаве);

- шеснаестинама (два пута кроз две 
октаве);

- тридесетдвојкама (два пута кроз 
четири октаве или четири пута кроз две 
октаве).

Све лествице свирати на мелодијском 
асу.

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе налази
се испод та еле.

Обавезни минимум програма

а) шест етида различите техничке проблематике;

б) две полифоне композиције;

в) једна композиција цикличног облика;

г) две композиције, по избору, различитог карактера.

У току школске године ученик мора имати најмање два јавна наступа.

Смотра

1. Лествице
2. Етида

Испит

1. Лирска композиција по сло одном из ору
2. Полифона композиција
3. Циклична композиција
4. Техничка композиција по сло одном из ору

Кључне речи: динамичко нијансирање, изражајност, транскрипција, украси.
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ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

– З. Ракић: З ирка етида за хармонику за ученике средње школе

– И. Хавличек, Концертне етиде - по из ору 

– К. Черни, ор. 740 - по из ору 

– К. Черни, ор. 299 - по из ору 

– М. Клементи, Етиде - по из ору 

– Ј. Крамер-Билов, Етиде - по из ору

– Г.Шендерјов, „24 концертне етиде" - по из ору (Москва, „Музика", 1990)

– Gradus ad Parnasum, 1. и 2. свеска - по из ору

– Д. Ракић,З ирка етида за хармонику р.1

Полифоне композиције

– Ј. С. Бах, До ро темперовани клавир, по из ору

Композиције цикличног о лика

– В.Золотарјов, Дечје свите - по из ору („Антологија", VIII свеска)

– Ј. Дер енко, Свите и дечје свите - по из ору

– Ј. Холминов – Свита („Антологија“ IV„Музика“, Москва, 1987.)

– Н. Чајкин – Соната р.1 („Антологија“ IV – „Музика“, Москва, 1987.)

– Г. Шендерјов – Руска свита („Антологија“ V – „Музика“, Москва 1988.)

Композиције по из ору

– В. Новиков – Балада на тему „Караван“ (З.Ракић „Хармоника на концертној 

сцени“ З.Ракић и Музичка Академија Источно Сарајево, 2000.)

– Д. Скарлати, Сонате - по из ору 

– Ф. Купрен – Иза рана дела, прва свеска („Скорина“, Москва 1993.)

– А. Љадов, „Експромт" (Москва, „Сов. композитор", 1990) „Музичка та акерка" 

(Москва, „Музика", 1990) Ф. Шу ерт, Скерцо (Москва, „Музика", 1967) А. 

Репњиков, „Монолог" (Москва, „Сов. композитор", 1974) 

– „Басо остинато" (Москва, „Сов. композитор", 1984)

– Ј. Дер енко, „Експромт" (Москва, „Сов. композитор", 1986)

– „Нова кадриљ" (Москва, „Сов. композитор", 1987) 
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– Ј. Шишаков, „Експромт у ритму тарантеле" (Москва, „Сов. композитор", 1987)

– П. Сеница, „Скерцо" (Кијев, „Муз. Украина", 1980) 

– А. Бородин, „Ноктурно" (Москва, „Музика", 1982) 

– Г. Камалдинов, „Лирска фантазија (Москва, „Сов. композитор", 1987)

– А. Куку ајев, „Скерцо" (Москва, „Сов. композитор", 1982)

– Н. Паганини, „Карневал у Венецији" (Москва, „Сов. композитор", 1968)

Поред наведене литературе може се користити и друга која одговара узрасту и 

техичким могућностима ученика.

Назив предмета ХАРМОНИКА

Циљ ЦИЉ учења предмета  Хармоника  је  да  код  ученика  развије

вештине  извођења  кроз  индивидуално  музичко  искуство,

усавршавањем техничких и музичких елемената, разних начина

извођења артикулације,  динамике и употре е свих регистара

кроз потпуно овладавање различитим стиловима, мотивисање

ученика  за  самостални  јавни  наступ  и  наставак  уметничког

школовања.

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита и свира течно с листа са 
о е руке;

– повеже знање из теорије 
музике, хармоније и 
музичких о лика са 
елементима интерпретације;

– препозна период настанка 
одређене композиције;

– спретно изведе технички 
захтевније композиције;

– самостално хармонизује 

ИЗВОЂЕЊЕ

 МУЗИКЕ

Читање с листа.

Унапређивање технике у смислу 
хитрине прстију и издржљивост, 
ритмичке ста илности, кантилене, 
јасне хармонизације. Течно извођење 
технички сложенијих композиција са 
поштовањем свих задатих параметара.

Вођење техничког и музичког развоја 
ученика као нераздвојне целине.

Технике свирања удвојених интервала: 
терце, октаве.
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једноставни тематски 
материјал;

– појасни конструкцију дела и 
да о јасни значења термина 
музичке форме;

– својим речима о јасни и 
користи одговарајуће врсте 
меморије;

– учествује на јавним 
наступима у школи и ван ње;

– критички вреднује изведене 
композиције у односу на 
техничку припремљеност и 
музичку освешћеност;

– негује културу тона;

– критички прати сопствени 
развој и самостално 
опредељује средства за 
његово по ољшање;

– поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике;

– користи носиоце звука за 
слушање музике.

Врсте меморије – фотографска, 
аудитивна, меморија прстију, ради 
сигурнијег учења напамет.

Основни појмови и стилови у вези с 
композицијама које се изводе – 
динамика, фраза, израз, темпо, агогика 
и остали елементи интерпретације као 
одлике стилских периода: арок, 
класицизам, XX век.

Једноставније импровизације пратње.

Овладавање разним техникама 
промене регистара.

Лествице

Све дурске и молске (хармонске и 
мелодијске ) лествице: паралелно, 
супротно, терце и сексте (однос између
леве и десне клавијатуре); октаве и 
терцоктаве ломљене и симултано.

Све хроматске лествице у паралелном 
и супротном кретању.

Арпеђо

Дурски и молски потпуни квинтакорд, 
доминантни и умањени септалорд у 
малом и великом разлагању и 
симултано.

Све лествице свирати у шеснаестинама,
темпо 144 и више

или у:

- четвртинама (једанпут кроз једну 
октаву), темпо 72 и више;

- осминама (једанпут кроз две октаве);

- шеснаестинама (два пута кроз две 
октаве);

- тридесетдвојкама (два пута кроз 
четири октаве или четири пута кроз две
октаве).

Све лествице свирати на мелодијском 
асу.

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе 
налази се испод та еле.

Обавезни минимум програма
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а) шест етида различите техничке проблематике;

б) две полифоне композиције;

в) једна композиција цикличног облика;

г) две композиције, по избору, различитог карактера.

У току школске године ученик мора имати најмање два јавна наступа.

Јавни наступи: О авезна 4 јавна наступа

Смотра

3. Лествице
4. Етида

Испит

5. Лирска композиција по сло одном из ору
6. Полифона композиција
7. Циклична композиција
8. Техничка композиција по сло одном из ору

Кључне речи: меморија, израз, агогика, импровизација.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

– З.Ракић, З ирка етида за хармонику за ученике средње школе

– К. Черни, ор.740 - по из ору 

– К. Черни, ор. 299 - по из ору 

– J.Крамер- Билов, Етиде - по из ору 

– Г.Шендерјов, „24 концертне етиде" - по из ору 

– М. Двиљански, Етиде Це-дур, а-мол (Москва, „Сов. композитор", 1989)

– И. Лахер, Етида а-мол (Москва, „Сов. композитор", 1989)

– Г. Розелен, Етида Ге-дур (Москва, „Сов. композитор", 1989) 

– Ф. Лекупе, Етида Це-дур (Москва, „Сов. композитор", 1989) 

– Е. Јуцевич, Етиде Е-дур, е-мол (Кијев, 1963) 

– К. Мјасков, Етида А-дур, а-мол (Кијев, 1963) 

– С. Чапки, Етиде Це-дур, ха-мол, а-мол, це-мол (Кијев, „Музичка Украина", 1963)

– Д.Ракић, З ирка етида за хармонику р.1 
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Полифоне композиције

– Ј. С. Бах, из ор из дела за оргуље

– Ј. С. Бах, „До ро темперовани клавир" - по из ору

– Д. Букстехуде, из ор из дела за оргуље

– Ј. Пахел ел, из ор из дела за оргуље

– Д. Шостакович, „24 прелудијума и фуге" - по из ору

Композиције цикличног о лика

– В. Власов – “Пет погледа на Гулаг”(Навчална книга, Тернопил, 2004.)

– Ј. Меисл – “Индијанске игре”, оп.19 (2007)

– Ј. Шамо, Соната р. 3 (Москва, „Музика", 1986) В. Бонаков, Соната- алада 

(Москва, „Сов. композитор",1977)

– В. Золотарјов – Соната р.2 („Антологија“ VI – „Музика“, Москва, 1989.)

– А. Кусјаков – Соната р.2 („Антологија“ IX – „Музика“, Москва, 1997.)

Композиције по из ору

– Д. Скарлати, Сонате - по из ору 

– Ф. Купрен – Иза рана дела, прва свеска („Скорина“, Москва 1993.) 

– З. Божанић – Токата (оп.2) (З.Ракић „Хармоника на концертној сцени“ – З.Ракић 

и Музичка Академија Источно Сарајево, 2000.)

– Ј. Наимушин, „Скерцо" (Москва, „Музика", 1990)

– А. Журбин, „Токата" („Антологија" VI свеска) 

– Ј. Дербрнко, „Токата" (Москва, „Музика", 1990) П. Лондонов, „Скерцо-токата" 

(Москва, „Музика", 1982) 

– Ф. Шуберт-Ф. Лист, „Шумски цар" (Москва, „Музика", 1982)

Поред наведене литературе може се користити и друга која одговара узрасту и 

техичким могућностима ученика.
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Назив предмета ХАРМОНИКА

Циљ ЦИЉ учења предмета  Хармоника је да код ученика развије

вештине  извођења  кроз  индивидуално  музичко  искуство,

усавршавањем  техничких  и  музичких  елемената,  разних

начина  извођења  артикулације,  динамике  и  употре е  свих

регистара кроз потпуно овладавање различитим стиловима,

мотивисање ученика за самостални јавни наступ и наставак

уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд 

часова

99

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита и свира течно с листа са 
о е руке;

– повеже знање из теорије 
музике, хармоније и музичких 
о лика са елементима 
интерпретације;

– препозна период настанка 
одређене композиције;

– спретно изведе технички 
најзахтевније композиције;

– самостално транспонује 
једноставније композиције у 

лиске тоналитете;

– појасни конструкцију дела и да
о јасни значења термина 
музичке форме;

– учествује на јавним наступима 
у школи и ван ње;

– критички вреднује изведене 
композиције у односу на 

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Самостално читање с листа.

Унапређивање технике у смислу хитрине 
прстију и издржљивост, ритмичке 
ста илности, кантилене, јасне 
хармонизације. Течно извођење 
технички сложенијих композиција са 
поштовањем свих задатих параметара.

Вођење техничког и музичког развоја 
ученика као нераздвојне целине.

Основни појмови и стилови у вези с 
композицијама које се изводе – 
динамика, фраза, израз, темпо, агогика и 
остали елементи интерпретације као 
одлике стилских периода: арок, 
класицизам, XX век, са нарочитим 
акцентом на музику двадесетог века.

Потпуна самосталност у поставци и 
примени регистара.

Транскри овање композиција писаних за
друге инструменте у двадесетом веку.

Транспоновање једноставнијих 
композиција.
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техничку припремљеност и 
музичку освешћеност;

– негује културу тона;

– критички прати сопствени 
развој и самостално 
опредељује средства за 
његово по ољшање;

– -критички учествује у процени 
напредовања других свирача;

– поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике;

– користи носиоце звука за 
слушање музике.

Осамостаљивање ученика у свим 
сегментима.

Пружање могућности самосталног 
из ора композиција.

Лествице

Све дурске и молске (хармонске и 
мелодијске ) лествице: паралелно, 
супротно, терце и сексте (однос између 
леве и десне клавијатуре); октаве и 
терцоктаве ломљене и симултано.

Све хроматске лествице у паралелном и 
супротном кретању.

Арпеђо

Дурски и молски потпуни квинтакорд, 
доминантни и умањени септалорд у 
малом и великом разлагању и 
симултано.

Све лествице свирати у шеснаестинама, 
темпо 156 и више

или у:

- четвртинама (једанпут кроз једну 
октаву), темпо 72 и више;

- осминама (једанпут кроз две октаве);

- шеснаестинама (два пута кроз две 
октаве);

- тридесетдвојкама (два пута кроз четири
октаве или четири пута кроз две октаве).

Све лествице свирати на мелодијском 
асу.

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе налази 
се испод та еле.

Обавезни минимум програма
а) четири етиде различите техничке проблематике;
б) две полифоне композиције;
в) једна композиција цикличног облика;
г) три композиције, по избору, различитог карактера, од којих једна мора бити од домаћег аутора.
У току школске године ученик мора имати најмање два јавна наступа.

Јавни наступи: 4 у току године

Смотра
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– Лествице
– Етида или Соната старог мајстора ( Д.Скарлати, К.Сеижас, Ф.Купрен...)

Матурски испит

Испитни програм се изводи напамет.

  Кључне речи: транспоновање, осамостаљивање, могућност из ора.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

– З.Ракић, З ирка етида за хармонику за ученике средње школе

– К. Черни, ор. 740 - по из ору 

– К. Черни, ор. 299 - по из ору 

– Ј.Крамер-Билов, Етиде - по из ору 

– Г.Шенредјов: „24 концертне етиде" - по из ору 

– Н. Паганини-Ф. Лист: „Велике етиде" - по из ору (Кијев, „Музичка Украина" 

1983.)

– Д.Ракић: З ирка етида за хармонику р.1

Полифоне композиције

– Ј. С. Бах, из ор из дела за оргуље

– Ј. С. Бах, „До ро темперовани клавир" - по из ору

– Д. Шостакович, „24 прелудијума и фуге" - по из ору

Композиције цикличног о лика

– В. Бонаков – Симфонија р.1

– В.  Бонаков – Симфонија р.2

– А. Кусјаков – Соната р. 4

– П.И. Чајковски – “Годишња до а”

– Д.Деспић – “Вињете”

– Н.Паганини – 24 каприса (из ор)

Композиције по из ору

– Д. Скарлати, Сонате - по из ору 
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– Ф. Купрен – Иза рана дела, прва свеска („Скорина“, Москва 1993.) 

– H. Vuori – “The Hour of the Wolf”

– E. Jokinen – „Alone“

– J.Ganzer - Version in G

– С. Гу eдулина – Де Профундис

– Б. Лоренцен – “Сузе”

– З. Божанић –Токата (оп.2) (З.Ракић „Хармоника на концертној сцени“ – З.Ракић и

Музичка Академија Источно Сарајево, 2000.)

– Б.Симић - Токата М.Мошковски – “Искре”

– М.Мошковски – “Шпански капричо”

– Ф.Менделсон – Рондо-капричиозо

– Н.Паганини – 24 каприса (из ор)

– В.Золотарјов – Рондо капричиозо

Назив предмета ЧИТАЊЕ С ЛИСТА - ХАРМОНИКА

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Читање  са  листа  је  да  код  ученика

развију знања и вештине неопходне за брзо и течно читање

нотног  текста,  оспосо љавање  за  корепетиторску  праксу  и

упознавање ученика са широм инструменталном и вокалном

литературом.

Разред Први, други, трећи, четврти

Годишњи фонд 

часова

35/35/35/33

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 чита и свира течно с листа веж е 
одвојено и са о е руке 
истовремено;

 самостално изведе различите 
врсте артикулације које се 
захтевају у музичком делу;

Решавање техничких и музичких 
про лема.

Веж е за:

– рзо и тачно читање (парлато 
читање пре свирања);
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– индетификује одређене 
про леме и издвоји важна места 
у композицији коју чита;

– импровизује задату мелодију;

– спретно изведе технички 
захтевније композиције;

– самостално транспонује 
композиције;

 негује културу тона кроз 
критичко слушање свог и туђег 
свирања;

 пренесе на пу лику сопствени 
емоционални доживљај кроз 
интерпретацију музичког дела 
(изражајно свира);

 критички прати сопствени развој;

 самостално веж а по плану који 
је утврдио са наставником;

 поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

– одлично познавање тоналитета;

– уочавање више елемената у 
истом моменту (тачности текста,
динамике, артикулације).

Читање с листа

композиција.

Овладавање разним техникама 
промене регистара.

Основни принципи израде 
транскрипција за хармонику на 
лакшим композицијама клавирске и 
оргуљске литературе.

Транспоновање сложенијих 
композиција.

Извоћачка редакција.

ЛИТЕРАТИРА* списак литературе 
налази се испод та еле по 
разредима

  Кључне речи: тачност, рзина повезивање, интерпретација

ЛИТЕРАТУРА*

Први разред

 З.Ракић: Хармоника, 1. и 2. разред

 B.Вуковић-Терзић: Школа за клавирску хармонику 1. и 2. разред 

 А. Факин: Школа за клавирску хармонику 1. и 2. разред

 М. Барачкова: Оригиналне солистичке композиције домаћих и страних аутора 1.

свеска

 Л. Међери: Из ор композиција за хармонику

Друга одговарајућа литература.

Други разред

 З.Ракић: Хармоника, 3.разред

 В.Вуковић-Терзић: Школа за клавирску хармонику 3. разред 

 А. Факин: Школа за клавирску хармонику 
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 М. Барачкова: Оригиналне солистичке композиције домаћих и страних аутора 2.

свеска

 Ф. Криг: Мале композиције за орављених мајстора XVIII века 

 З. Вукосављев: Композиције за хармонику III и IV разред 

 Л. Међери: Из ор композиција за хармонику X. П. Хесе: Полифони комади 2. 

свеска

 Љ. Мицић: З ирка етида и ода раних композиција 3. и 4. разред

 Друга одговарајућа литература. 

Трећи разред

 З.Ракић: Хармоника, 4. и 5. разред

 В. Вуковић-Терзић: Из ор етида и композиција 1. свеска 

 В. Вуковић-Терзић: Из ор етида за клавирску хармонику 2. свеска

 В.Вуковић-Терзић: Из ор композиција за клавирску хармонику 3. свеска

 Љ. Мицић: З ирке етида и ода раних композиција 4. и 5. разред

 Факин: Школа 3. свеска

 З. Вукосављев: Композиције за хармонику 4. и 5. разред 

 X. П. Хесе: Полифони комади 2. свеска 

 Л. Међери: Из ор композиција за хармонику 

Четврти разред

– З. Ракић: Хармоника, 6.разред

– В. Вуковић-Терзић: Из ор етида 2. свеска

– В. Вуковић-Терзић: Из ор композиција 3. свеска 

– Љ. Мицић: З ирке етида и композиција 6. разред К.Черни-Буковски: Етиде

– Д. Ракић: З ирка етида р.1

– Ј. С. Бах: Двогласне и трогласне инвенције 

– Л. Међери: Из ор композиција за хармонику 

– З. Вукосављев: Композиције за хармонику 6. разред 

ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКО УПУТСТВО

ХАРМОНИКА И ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

342



I УВОДНИ ДЕО

Бављење  музиком  уопште  а  посе но  свирање  на  инструменту  подстиче  фину

менталну комбинаторику драгоцену за развијање укупног менталног и психо-моторног

потенцијала ученика и одлична је основа за интеграцију са другим предметима.

Исходи представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Препоручени  музички  садржаји  (литература)  остављају  простор  за  избор  и  других

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Наставник

има сло оду али и одговорност да иза ере оптималaн програм у коме ће ученик моћи

да  репродукује  све  техничке  и  музичке  задатке,  а  и  да  у  истом  ужива,  не

размишљајући о тежини захтева као о неком непре родивом про лему. 

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима

ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба

развијати дух заједништва кроз заједничко свирање и комуникацијске вештине у циљу

преношења и размене искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде

принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком

доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.

Музика у функцији здравља и музички бонтон 

На сваком часу ученике треба упућивати да правилно седе и користе извођачки

апарат  што  је  важно  за  одржавање  здравља  коштано-мишићног  апарата.  Задатак

наставника је да у том смислу, у зависности од врсте инструмента и специфичног става

при свирању ученике упуте  на потребу сталног  јачања мускулатуре упражњавањем

различитих физичких вежби и/или пливања. У односу на слушни апарат, ученике треба

информисати  и  упозорити  да  прегласна  и  агресивна  музика  има  штетан  утицај  и

изазива физиолошки и психолошки одговор организма у негативном смислу. 

Музичка уметност нам пружа могућност да изразимо наше јединствене мисли и

осећања.  Музика  и  друге  уметности  пружају  прилику  за  људску  креативност  и

самоизражавање.  Партиципацијом  у  музици  остварује  се  виши  облик  писмености

развијањем интуиције,  маште и  размишљања,  што доводи до  јединствених  облика

комуникације. У том смислу позитиван ефекат музике у смислу опуштања, подизања

пажње,  развијања  меморије,  емоционалних  и  физичких  реакција/одговора,

когнитивне стимулације је од непроцењивог значаја.
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Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  публици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да  ученике васпитно о ликују кроз правила понашања (музички

бонтон)  при  слушању и  извођењу музике.  Поред културе понашања ученике треба

упутити и на културу одевања, како на сцени тако и у публици. 

II  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења, обухвата  годишњи  и  оперативни  план, као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  ода ир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.

Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,

интелектуалне, физичке и менталне предиспозиције. 

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Остваривање  наставе  се  изводи  кроз  индивидуалну  наставу,  ез  о зира  на

спосо ности  ученика.  Настава  се  остварује  два  часа  недељно,  односно  седамдесет

часова  годишње.  Потре но  је  сваки  час  остварити  кроз  јасно  прилагођавање

програмских  захтева  и  планираног  градива  са  основним  осо инама  ученика.   Све

захтеве тре а остварити кроз мањи или већи рој једноставнијих односно сложенијих

примера, у зависности од могућности ученика. 

Техничке елементе лествица и акорада, разних веж и и етида тре а користити

за  поступно  овладавање  техничке  поставке.  Тре а  постићи  одређени  темпо  кроз

уједначен рад прстију у техничким веж ама и етидама, као и рад на техници меха. Рад

на  техници  меха  се  прилагођава  одређеној  артикулацији,  стилу  и  комплетном

музичком изражавању, адекватно узрасту ученика. 

Транскри оване  композиције  старих  мајстора  користе  се  путем  упознавања

стила,  као  припрема  за  полифонију  и  каснији  развој  сложеније  слушне  контроле.

Разни  комади  и  цикличне  форме  су  потре не  за  развој  музичке  маште,  смисла  за

о лик и тонске оје, а важне су и за концентрацију ученика. 

Употре а регистара тре а да уде правилно постављена у односу на музичке и

техничке  захтеве.  Неговање  квалитета  тона,  ритмичко-метричке  ста илности,

меморије, динамике, агогике и осталих елемената важно је за формирање комплетне

музичке личности ученика.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИКА
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На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање  вештина,  па  функционални  задаци  имају  приоритет.  Смер  наставе  је

такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу. Из тих разлога, нарочито у

првом циклусу не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу  и

идентификовању музичких садржаја. 

Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и његово лично напредовање

у  складу  са  личним и  музичким  могућностима.  У  оквиру  свих  музичких активности

потребно  је  обезбедити  пријатну  атмосферу,  а  код  ученика  потенцирати  осећање

сигурности и подршке. 

Потребно је отклонити све разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који

су проузроковани превеликим и нереалним очекивањима  професора или родитеља.

Учешће  ученика  на  јавним  наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати

годишњих испита и смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Виолина  је  да  ученик  кроз

индивидуално  и  колективно  музичко  искуство  усаврши

вештине извођења различитих музичких стилова, развије своју

креативност  и  инвентивност  кроз  свирање  и  импровизацију

градећи  своју  уметничку  личност  кроз  соло,  камерно  и

оркестарско  свирање  и  припремајући  се  тако  за  наставак

уметничког образовања.

Разред Први

Годишњи фонд 

часова

105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 систематски примењује 
одговарајуће процедуре у 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ Квалитет тона

Постизање сло одног и разноликог 
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стицању технике леве и десне 
руке;

 примењује различите начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом самосталног 
вежбања и свирања;

 истражује начине добијања чисте
интонације;

 контролише интонацију и 
квалитет тона при промени 
позиција и коригује се;

 користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао 
различите емоције;

 користи знања из области 
сродних предмета приликом 
интерпретације музичког дела;

 самостално свира задате 
конпозиције напамет, соло и уз 
пратњу клавира;

 испољава креативност у 
реализацији музичке фантазије и
естетике;

 критички вреднује изведене 
конпозиције у односу на 
техничку припремљеност и 
емоционални утицај;

 свирањем у ансамблу примењује
принцим узајамног слушања;

 учествује на јавним наступима у 
школи и ван школе;

 самостално посећује концерте и 
друге музичке манифестације;

 користи предности 
дигитализације и поштује 
договорена правила понашања 
при слушању и извођењу 
музике.

звука.
Тумачење нотног записа и ознака 
(различите епохе, стила, карактера, 
темпа и динамике).
Слушање и интонација.
Развијање музичке фантазије кроз 
одговарајућу литературу.
Музичка форма и интерпретација 
различитих стилова.
Музичка меморија.
Припрема за јавни наступ.
Читање с листа и заједничко 
музицирање.

Техника десне руке:
 равномерно вођење целог гудала 

ради постизања уједначеног тона 
(успостављање контроле над 
звуком),

 промена гудала на жа ици и врху 
као и промене гудала током целе 
дужине гудала,

 припрема и складно прелажење са
жице на жицу у легату, деташеу и 
свим потезима

 усавршавање свих потеза (легато, 
деташе, мартеле, стакато, спикато, 
сотије, пунктирани) и њихово 
ком иновање и усложњавање,

 интонативно и звучно чисто 
извођења двозвука и акорада.

Техника леве руке:
 слушна перцепција као 

претпоставка до ре интонације,

 правилан пад и одизање прстију,

 развијање прецизности и рзине 
прстију леве руке у фиксној 
позицији и кроз позиције,

 промена позиција од једноставних 
ка сложенијим,

 различити видови и рзине 
ви рата (из целе руке, шаке и 
прста) и његова корелација са 
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вођењем гудала,

 вештачки и природни флажолети.

Развијање радне дисциплине кроз 
систематичност, студиозност и 
апсолутну посвећеност.

Вежбе и студије скала
 Шрадик: Вежбе за леву руку, 

Вежбе за десну руку

 Шевчик: оп. 1, 2, 8 и 9

 Григоријан: Скале и арпеђа

 К. Флеш: Систем скала

 М. Ивановић: Систематске 
студије скала Студије промене 
позиција и двогласа.

 Аврамов: Скале

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе 
налази се испод табеле.

Обавезни минимум програма
 Две дурске,  истоимене молске  скалекроз  три  октаве  са  разложеним  трозвуцима  и

четворозвуцима и двохватима кроз најмање једну оактаву (терце, сексте и октаве);
 10 етида;
 Један концерт (I или II и III став) и једна предкласична соната(два става)
 Четири комада различитог карактера

Јавни наступи
 –      о авезна три  јавна наступа током школске године.

Програм испита:
 Једна дурска и истоимена молска скала (кроз минимум 3 различита потеза)- кроз три октаве

са  разложеним  трозвуцима и  четворозвуцима и  двохватима кроз  најмање  једну  оактаву
(терце, сексте и октаве);

 Две етиде од којих једна Кројцерова (од броја 5 – редакција А. Јамполски);
 Концерт I или II и III став, или цела соната;
 Један комад

Испитни програм се изводи напамет
  Кључне речи: тон, интонација, вибрато, слушање музике, музичка фраза.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

 Р. Кројцер: 42 етиде(етиде од р. 2 – 17)

347



 Ж. Мазас: Етиде оп. 36, прва свеска

 Ф. Фиорило: 36 етида 

 Ј. Донт: оп. 37

 Х. Сит: 4. и 5. свеска

 Б. Кампањоли етиде

 Збирке осталих аутора по избору наставника које одговарају могућностима 

ученика

Концерти и сонате

 А. Вивалди: Концерти4 о ишња о а

 Т. Албинони: Концерт А-дур

 Д. Кабалевски: Омладински концерт

 П. Нардини: Концерт а-мол 

 Ј. С. Бах: Концерт а-мол и Е-дур

 Ј. Хајдн: Концерт Ге-дур

 Ђ. Б. Виоти: Концерт бр. 20, 22 

 Г. Ф. Хендл: Сонате А. А. Корели: Сонате 

 Р. Кројцер: Концерти бр. 13 и 19

 П. Роде: Концерт бр. 6, 7, 8 

 Л. Берио: Концерт р.7. и 9. 

Дела мале форме

 М. Ивановић: Фестивал мелодија I и III свеска, Југословенски репертоар, Од 

преткласике до модерне, II свеска

 Римски-Корсаков: Песма индијског госта 

 Д. Шостакович: Романса

 Л. ван Бетовен: Контраданса и Менует
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 Ф.М.Верачини: Ларго

 К. В. Глук: Мелодија

 А. Вивалди:Интермецо

 Ј. Хајдн: Менует Де-дур

 Дакен: Кукавица

 А. Корели: Алегро

 Матесон: Арија

 Ж. Ф. Рамо: Гавота са варијацијама 

 Ј.Фиоко: Алегро

 и друга дела по избору наставника
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Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Виолина  је  да  ученик  кроз

индивидуално  и  колективно  музичко  искуство  усаврши

вештине  извођења  дела  различитих  музичких  стилова,

развије  своју  креативност  и  инвентивност  кроз  свирање  и

импровизацију  градећи  своју  уметничку  личност  кроз  соло,

камерно  и  оркестарско  свирање, припремајући  се  тако  за

наставак уметничког образовања.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова

105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 систематски примењује 
одговарајуће процедуре у 
стицању технике леве и десне 
руке;

 примењује различите начине 
решавања техничких и музичких
захтева приликом самосталног 
вежбања и свирања;

 истражује начине добијања 
чисте интонације;

 контролише интонацију и 
квалитет тона при промени 
позиција и коригује се;

 користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао 
различите емоције;

 користи знања из области 
сродних предмета приликом 
интерпретације музичког дела;

 самостално свира задате 
конпозиције напамет, соло и уз 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ Квалитет тона.

Постизање слободног и разноликог звука 
у зависности од музичког садржаја 
композиција које се изводе
Тумачење нотног записа и ознака 
(различите епохе, стила, карактера, темпа
и динамике)
Слушање и интонација.
Развијање музичке фантазије кроз 
одговарајућу литературу.
Музичка форма и интерпретација 
различитих стилова.
Музичка меморија.
Припрема за јавни наступ.
Читање с листа и заједничко музицирање.

Техника десне руке:
 равномерно вођење целог гудала 

ради постизања уједначеног тона 
(успостављање контроле над звуком)

 промена гудала на жа ици и врху као
и промене гудала током целе дужине
гудала

 припрема и складно прелажење са 
жице на жицу у легату, деташеу и 
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пратњу клавира;

 испољава креативност у 
реализацији музичке фантазије 
и естетике;

 критички вреднује изведене 
конпозиције у односу на 
техничку припремљеност и 
емоционални утицај;

 свирањем у ансамблу 
примењује принцим узајамног 
слушања;

 учествује на јавним наступима у 
школи и ван школе;

 посећује концерте и друге 
музичке манифестације;

 користи предности 
дигитализације и поштује 
договорена правила понашања 
при слушању и извођењу 
музике.

свим потезима

 усавршавање свих потеза (легато, 
деташе, мартеле, стакато, спикато, 
сотије, пунктирани) и њихово 
ком иновање и усложњавање

 интонативно и звучно чисто 
извођења двозвука и акорада

Техника леве руке:
 слушна перцепција као претпоставка 

до ре интонације,

 правилан пад и одизање прстију,

 развијање прецизности и рзине 
прстију леве руке у фиксној позицији 
и кроз позиције,

 промена позиција од једноставних ка
сложенијим

 различити видови и рзине ви рата 
(из целе руке, шаке и прста) и његова
корелација са вођењем гудала

 вештачки и природни флажолети

Развијање радне дисциплине кроз 
систематичност, студиозност и апсолутну 
посвећеност.

Вежбе и студије скала
  Х. Шрадик: Вежбе за леву руку, 

Вежбе за десну руку

  О. Шевчик: оп. 8 и оп. 9       Ф. 
Гросман: Вежбе за леву руку

 А. Григоријан: Скале и арпеђа

 К. Флеш: Скале

 М. Ивановић: Систематске студије 
скала

  Студије промена позиција и 
двогласа

  В.Аврамов / Р.Данева - Скале

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе налази 
се испод табеле.

Обавезни минимум програма
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а) Студије промена позиција и двогласа;
б) четири дурских, истоимених молских и хроматских скала са разложеним трозвуцима и 
четворозвуцима које нису обрађиђване у I разреду;
в) 10 етида;
г) два дела велике форме: један концерт и једна класична соната (препоручују се два става из једне 
од Телеманових фантазија за соло виолину као припрема за извођење Бахових партита и соната за 
виолину соло);
ђ) четири дела мале форме - комада.

Јавни наступи
– о авезна три  јавна наступа током школске године.

Програм испита:
 Дурска и истоимена молска скала, према тоналитету једне од компиозиција из испитног 

програма, са разложеним акордима и двогласима; терце, сексте, октаве - скале треба 
изводити са потезима из групе лежећих, бацаних, скачућих и комбинованих;

 Две етиде од којих једна Кројцерова (од броја 10 - редакција А. Јамполски);
 Концерт I или II и III став или цела соната;
 Једно дело мале форме изабрано према склоностима ученика - техничке тешкоће нису 

одлучујуће.
Испитни програм се изводи напамет

 Кључне речи: тон, интонација, вибрато, слушање музике, музичка фраза.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

 Р. Кројцер: 42 етиде (препорука од р. 2 – 17)

 Ж.Ф.Мазес етиде: Етида

 Б.Кампањоли: Етиде 

 Ф. Фиорило: 36 етида

Збирке различитих аутора и друге збирке по избору

Дела велике форме

Концерти, сонате, фантазије

 Ј. С. Бах: Концерт Е-дур

 А. Вивалди: Сонате

 Ж. Виоти: Концерти бр. 22, 23 и 24 

 Г. Ф. Хендл: Сонате 
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 А. Корели: Ла Фолиа

 В. А. Моцарт: Концерти 

 Г. Ф. Телеман: 12 фантазија за виолину соло - избор 

 П. Роде: Концерти 

Дела мале форме

 М. Ивановић: Југословенски репертоар, Фестивал мелодија, Од преткласике до 

модерне, II и III свеска Златне степенице, III свеска

 П. И. Чајковски: Баркарола, Јесења пема, Песма без речи

 А. Хачатурјан: Ноктурно

 Х.Вјењавски: Легенда, Мазурка, Пољска песма

 Ф. М. Верачини: Ларго

 Ј. Хајдн: Капричо

 Л. К. Дакен: Кукавица

 А. Дворжак: Хумореска    -     Деплан: Интрада

 Ф. Менделсон-Концерт де-мол

 Крајслер: Песма без речи и други комади

 В.А. Моцарт: Менует Де-дур 

 Франкер-Крајслер: Сичилијана и Ригодон

Друга дела одговарајуће тежине по избору наставника

353



Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ ЦИЉ учења предмета Виолина је да код ученика развију

знања  и  вештине  која  се  надовезују  на  предходно

стечено  о разовање  и  пружају  платформу  за  даљу

професионалну  делатност  и  усавршавање

инструменталне  технике,  меморије,  музичког  слуха,

израза  и  начина  размишљања,  као  и  развијање

спосо ности  за  концерту  делатност,  импровизацију  и

заједничко музицирање.

Разред Трећи

Годишњи фонд часова 105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 систематски примењује 
одговарајуће процедуре у стицању 
технике леве и десне руке;

 примењује различите начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом самосталног 
вежбања и свирања;

 истражује начине добијања чисте 
интонације;

 контролише интонацију и квалитет 
тона при промени позиција и 
коригује се;

 користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао различите 
емоције;

 користи знања из области сродних 
предмета приликом 
интерпретације музичког дела;

 свира задате конпозиције напамет, 
соло и уз пратњу клавира;

 испољава креативност у 
реализацији музичке фантазије и 
естетике;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Квалитет тона
Постизање сло одног и разноликог 
звука.
Тумачење нотног записа и ознака 
(различите епохе, стила, карактера, 
темпа и динамике).
Слушање и интонација.
Развијање музичке фантазије кроз 
одговарајућу литературу.
Музичка форма и интерпретација 
различитих стилова.
Музичка меморија.
Припрема за јавни наступ.
Читање с листа и заједничко 
музицирање.

Техника десне руке:
 успостављање контроле над 

звуком,

 усавршавање свих потеза (легато, 
деташе, мартеле, стакато, спикато, 
сотије, пунктирани) и њихово 
ком иновање и усложњавање,

 интонативно и звучно чисто 
извођења двозвука и акорада.

Техника леве руке:
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 критички вреднује изведене 
конпозиције у односу на техничку 
припремљеност и емоционални 
утицај;

 свирањем у ансамблу примењује 
принцим узајамног слушања;

 учествује на јавним наступима у 
школи и ван школе;

 самостално посећује концерте и 
друге музичке манифестације;

 самостално чита с листа нотни 
материјал разноликог  карактера и 
са лакоћом примењује различите 
начине решавања техничких и 
музичких захтева приликом 
свирања;

 организује своје веж ање на начин 
који подразумева рад над свим 
техничким припремама и 
програму;

 активно слуша часове других ђака и
примењује на се и искуства 
стечена на тај начин;

 посећује концерте и друге музичке 
манифестације;

 поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике.

− слушна перцепција као 
претпоставка до ре интонације,

− артикулација позиционе и пасажне 
технике у различитим рзинама,

− хроматика,

− двозвучна и акордска техника,

− прелази и скокови,

− различити видови и рзине ви рата
(из целе руке, шаке и прста) и 
његова корелација са вођењем 
гудала,

− вештачки и природни
флажолети.

Развијање радне дисциплине кроз 
систематичност, студиозност и 
апсолутну посвећеност.

Веж е за усавршавање технике десне 
и леве руке – веж е и студијске 
четворооктавне и трооктавне дурске, 
молске и хроматске скале са 
разложеним трозвуцима и 
четворозвуцима.

ЛИТЕРАТУРА*
Списак литературе налази се испод 
та еле.

О авезни минимум програма
 од 4 до 6 трооктавних и л и  ч е тв о р о октавних, х р о м а т с к и х ,  

дурскихимолскихскаласаразлагањима трозвука и четворозвука;
 двохвати терце, кварте, сексте, октаве, прстометне октаве, дециме;
 десет етида различите про лематике;
 три дела мале форме различитог карактера;
 два става из сонате или партите за виолину соло Ј. С. Баха;
 став сонате из периода од арока до романтизма;
 концерт први односно други и трећи став једног или различитих аутора

Јавни наступи
– о авезна четири  јавна наступа током школске године.
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Програм испита:
 Дурска и истоимена молска  трооктавна или четворооктавна  скала - према тоналитету

једне од композиција из испитног програма са разлагањима трозвука и четворозвукауз
о авезна минимум три потеза из групе лежећих, бацаних, скачућих или комбинованих;

 Двохвати кроз минимум две октаве (терце, сексте и октаве)
 Две етиде  различитих аутора,  од којих је  једна о авезно Кројцерова у двозвуцима (од

р. 29 - редакција А. Јамполски);
 Један став изсоло соната или партита Ј. С. Баха;
 Концерт I или II и III став;
 Једно дело мале форме одабрано према склоностима ученика.

Изводи се напамет
Кључне речи: тон, интонација, вибрато, слушање музике, музичка фраза.

ЛИТЕРАТУРА*

Сва издања наведених аутора: Х. Шрадик, О. Шевчик, Е. Гиљемс, Х. Гросман, А. 

Григориан и К. Флеш, И. Галамиан, В. Аврамов др.

Етиде:

− Р. Кројцер: 42 етиде;

− Мазас: Етиде оп. 36 (Друга свеска); 

− Фиорило: 36 етида; 

− П. Гавиње: Етиде; 

− Ш. Данкла: 20 етида оп.73; 

− Ј. Донт: Етиде и каприси оп. 35; Студије Кројцерових и Родеових етида оп.37; 

− Ж. П. Роде 24 каприса оп.22; 

− Паганини 24 каприса;

− Х. Вијењавски етиде оп. 10 и оп.18.

Збирке различитих аутора по избору наставника које одговарају могућностима 

ученика;

Дела велике форме:

В. А. Моцарт, Ј. С. Бах: (Е-дур), Ј. Хајдн (Це-дур), Л. Шпор, Х. Виетан, Р. Кројцер, 

М. Брух, Е. Лало (Шпанска симфонија), Ф. Менделсон е-мол, Х. Вијењавски де-мол, 

Концерти (сва три става) и цела соната из периода од класике до импресионизма;
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Сонате

− Ј. С. Бах: 6 соната и партита за виолину соло;  6 соната за виолину и клавир,

− Г. Ф. Хендл: Сонате за виолину и клавир, 

− В. А. Моцарт: Сонате за виолину и клавир, 

− А. Дворжак: Сонате за виолину и клавир, 

− Л. ван Бетовен: Сонате за клавир и виолину (1-5), 

− Ф. Шу ерт: Сонате за виолину и клавир;

Дела мале форме: Ф. Крајслер, Х. Вијењавски, П. де Сарасате, М. Равел, К. Сен-Санс, Б. 

Барток, П. И. Чајковски, Р. Шчедрин, С. Прокофјев, Д. Шостакович, 

Д. Радић,Ј. Славенски,М. Милојевић, В.Мокрањац, Ж. Гр ић и др.

И други комади писани за виолину соло или са пратњом који приказују музикално-

техничка умећа ученика истичући његову лепоту тона, виртуозност и познавање стила.

Назив предмета ВИОЛИНА

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Виолина  је  да  код  ученика

развију  знања  и  вештине  која  се  надовезују  на

предходно стечено о разовање и пружају платформу

за  даљу  професионалну  делатност  и  усавршавање

инструменталне  технике,  меморије,  музичког  слуха,

израза  и  начина  размишљања,  као  и  развијање

спосо ности  за  концерту  и  такмичарску  делатност,

заједничко музицирање и импровизацију.

Разред Четврти

Годишњи фонд часова 99 часова
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 примењује одговарајуће начине 
решавања техничких и музичких 
захтева приликом самосталног 
вежбања и свирања;

 самостално одабере или креира 
одговарајући прстомет у делима 
која свира;

 са лакоћом свира у високим 
позицијама;

 користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао 
различите емоције;

 користи знања из области 
сродних предмета приликом 
интерпретације музичког дела;

 испољава креативност у 
реализацији музичке фантазије и
естетике;

 изведе напамет солистички 
концерт у трајању од најмање 45 
минута, са програмом који 
подразумева композиције 
различитог стила и карактера;

 критички вреднује изведене 
конпозиције у односу на 
техничку припремљеност и 
емоционални утицај;

 посећује концерте и друге 
музичке манифестације;

 користи предности 
дигитализације и поштује 
договорена правила понашања 
при слушању и извођењу музике;

 наступа солистички уз пратњу 
оркестра, односно  клавирског 
сарадника на јавним наступима у
школи и ван ње;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ Квалитет тона

Постизање сло одног и разноликог 
звука.
Тумачење нотног записа и ознака 
(различите епохе, стила, карактера, 
темпа и динамике).
Слушање и интонација.
Развијање музичке фантазије кроз 
одговарајућу литературу.
Музичка форма и интерпретација 
различитих стилова.
Музичка меморија.
Припрема за јавни наступ.
Читање с листа и заједничко 
музицирање.

Техника десне руке:
 успостављање контроле над звуком,

 усавршавање свих потеза (легато, 
деташе, мартеле, стакато, спикато, 
сотије, пунктирани) и њихово 
ком иновање и усложњавање,

 интонативно и звучно чисто 
извођења двозвука и акорада.

Техника леве руке:
− слушна перцепција као претпоставка

до ре интонације,

− артикулација позиционе и пасажне 
технике у различитим рзинама,

− хроматика,

− двозвучна и акордска техника,

− прелази и скокови,

− различити видови и рзине ви рата 
(из целе руке, шаке и прста) и 
његова корелација са вођењем 
гудала,

− вештачки и природни
флажолети.
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 активно учествује и наступа са 
камерним ансам лима, гудачким
и симфонијским оркестрима;

 поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике.

Развијање радне дисциплине кроз 
систематичност, студиозност и 
апсолутну посвећеност.

Веж е за усавршавање технике десне и
леве руке – веж е и студијске 
четворооктавне и трооктавне дурске, 
молске и хроматске скале са 
разложеним трозвуцима и 
четворозвуцима;

Предложена литература:
сва издања наведених аутора: Х. 
Шрадик, О. Шевчик, К. Мострас, Е. 
Гиљемс, Х. Гросман, А. Григориан, К. 
Флеш, И. Галамиан, В. Аврамов др.

ЛИТЕРАТУРА*списак литературе налази 
се испод та еле.

О авезни минимум програма:
Техничке веж е, скале и етиде које доприносе усавршавању програма:

− две етиде или каприса различитих аутора;
− два става изсоло соната и партита Ј. С. Баха;
− концерт (цео);
− једно виртуозно дело
− једно дело домаћег аутора

Јавни наступи
– о авезна четири  јавна наступа током школске године.

Програм смотре:
Дурска и истоимена молска скала са разлагањима трозвука и четворозвукауз о авезнна минимум три
потеза  из  групе  лежећих,  бацаних,  скачућих  иликомбинованих,  као  и  двохвати  (терце,  сексте  и
октаве)  се не свирају као испитни захтев али се препоручује провера знања из скала у току шкосле
године.
Матурски испит

Испитни програм се изводи напамет.

Кључне речи: тон, интонација, вибрато, слушање музике, музичка фраза.
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ЛИТЕРАТУРА*

Етиде:

Збирке различитих аутора по избору наставника које одговарају могућностима 

ученика;

 Кројцер: 42 етиде 

 Мазас: Етиде оп. 36 (Друга свеска),

 Фиорило: 36 етида, 

 П. Гавиње: Етиде, 

 Ш. Данкла: 20 етида оп.73. Ј. Донт: Етиде и каприси оп. 35, 

 Ј. Донт: Студије Кројцерових и Родеових етида оп.37, 

 Ж. П. Роде 24 каприса оп.22, Паганини 24 каприса,

 Х. Вијењавски етиде оп. 10 и оп.18;

Дела велике форме:

Концерти (сва три става) и цела соната из периода од класике до импресионизма;

Предложена литература за концерте следећих аутора:

 В. А. Моцарт, М. Брух, Е. Лало (Шпанска симфонија), 

 Ф. Менделсон, 

 Х. Вијењавски, 

 А. Хачетурјан, 

 А. Глазунов, 

 И. Стравински, 

 С. Прокофјев, 

 Ј. Си елијус, 

 П. И. Чајковски и др.

Сонате

 Ј. С. Бах: 6 соната и партита за виолину соло; 

 В. А. Моцарт: Сонате за виолину и клавир, 
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 Л. ван Бетовен: Сонате за клавир и виолину, 

 Ц. Франк: Соната за клавир и виолину, 

 Ј. Брамс: Сонате за виолину и клавир, 

 К. Де иси: Сонате за виолину и клавир, 

 Е. Исаи: 6 соната за виолину соло

Дела мале форме:

Комади писани за виолину соло или са пратњом који приказују музикално-техничка 

умећа ђака истичући његову лепоту тона, виртуозност и познавање стила;

Предложена литература за комаде следећих аутора:

Ф. Крајслер, Х. Вијењавски, П. де Сарасате, Х. Ернст, М. Равел, К. Сен-Санс, Б. Барток,

П. И. Чајковски, Р. Шчедрин, С. Прокофјев, Д. Шостакович, Душан Радић,Јосип 

Славенски,Милоје Милојевић, Василије Мокрањац, Живорад Грбић и др.

Назив предмета ЧИТАЊЕ С ЛИСТА (гудачки инструменти)

Циљ ЦИЉ учења предмета Читање са листа је да код ученика развију 

знања и вештине неопходне за брзо и течно читање нотног 

текста и за разумевање и упознавање музичке литературе

Разред Први, други, трећи, четврти

Годишњи фонд 

часова

35/35/35/33

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ

 одсвира без прекида и 
задржавања задани нотни текст
једноставнијег садржаја;

 анализира текст и унутрашњим 
слухом чује мелодијске и 
хармонске покрете;

 примењује добијена упутства 
за решавање одређене 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Оспособљавање ученика за анализу текста.

Сагледавање текста у целини – опажање 
музичких елемената.

Континуирано кретање кроз текст без прекида
или задржавања.

Упутства за отклањање грешака.
Развој унутрашњег слуха и повезивање 
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текстуалне проблематике;

 опажа релевантне музичке 
елементе у циљу 
интерпретације задате 
деонице;

 проналази начине за 
самостално вежбање;

 покаже самопоуздање и 
сналажљивост у кретању кроз 
текст;

 препозна дела и деонице 
инструмента у камерним и 
оркестарским композицијама.

стеченог знања из других предмета.

Вежбе за развијање меморије.

Сналажљивост и брзо реаговање.

Упознавање са деоницама инструмента у 
камерној и оркестарској литератури.

Слушање музике у циљу упознавања музичке 
литературе.

ЛИТЕРАТУРА* је дата по инструментима и 
разредима испод табеле

Кључне речи: концентрација,опажање,анализа,континуирано кретање,примена

ЛИТЕРАТУРА*

Први разред – Оркестарска сола

ВИОЛИНА

Милорад Ђуричић: Оркестарске студије за виолину, I свеска (први и други разред) 

 А. Корели: Кончерто гросо оп. 6 бр. 7 

 Г. Торели: Симфонија це-мол оп. 6 

 А. Вивалди: Кончерто гросо оп. 3; Симфонија

 Л. Соркочевић: Симфонија бр. 6 Де-дур; Симфонија бр. 4 Еф-дур; Симфонија бр.

3 Де-дур 

 К. Штамиц: Оркестарски квартет оп. 4 

 Ј. С. Бах: Бранденбуршки концерт бр. 5 Де-дур; Бранденбуршки концерт бр. 1

Еф-дур; Бранденбуршки концерт бр. 3 Ге-дур 

 Ј. Хајдн: Симфонија бр. 31 Де-дур

Други разред – Оркестарска сола
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 Ј.  Хајдн:  Симфонијабр.  88,  Симфонијабр.  94,Симфонијабр.  31  Де-дур,

Симфонијабр. 101  Де-дур,  Симфонијабр. 104  Де-дур,  Симфонијабр. 94  Ге-дур,

Симфонијабр. 103 Ес-дур.

 В. А.  Моцарт:  Симфонијабр. 35 Де-дур,  Симфонијабр. 41 Це-дур,  Симфонијабр.

39 Ес-дур,  Фигароваженидба - увертира

 Ф. Шуберт: Симфонија бр. 8 ха-мол

Трећи разред – Оркестарска сола

Милорад Ђуричић: Оркестарске студије за виолину свеска I и II (трећи и четврти

разред) и друга литература која одговара захтевима програма

 В.  А.  Моцарт:  Чаробна фрула -  увертира,  Арија  Морена,  Отмица  из Сараја  –

увертира, Симфонија бр. 38 Де-дур, Симфонија бр. 41 Це-дур, Симфонија бр. 40

ге-мол, Симфонија бр. 41 Це-дур, Симфонија бр. 40 ге-мол. 

 Б. Сметана: Продана невеста - увертира 

 Ј. Мајседер: Сцена из балета 

 Ђ. Росини: Виљем Тел - увертира 

 Л. Делиб: Копелија - свита из балета 

 Б. Бритн: Једноставна симфонија II став, Једноставна симфонија IV став 

 В. Мокрањац: Дивертименто за гудаче

Четврти разред – Оркестарска сола

 Л. ван Бетовен: III симфонија Ес-дур оп. 55, IV симфонија Бе-дур оп. 60, 

 VI симфонија Еф-дур оп. 68, VII симфонија А-дур оп. 92, IX симфонија де-мол 

 оп. 125, Леонора бр. 3 пр. 72а - увертира.

 Ј. Брамс: Концерт за клавир оп. 15, I симфонија це-мол оп. 68, II симфонија Де-

дур оп. 73

 Ф. Шуберт: Симфонија ха-мол

 А. Адам: Жизела - свита из балета
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 А. Дворжак: IX симфонија е-мол

 Б. Сметана: Влтава - симфонијска поема бр. 2

 П. И. Чајковски: Лабудово језеро - балетска свит, IV симфонија еф-мол оп. 36

 П. Коњовић: Велика чочечка игра - опера „Коштана"

 С. Рајичић: Симфонија ин Е

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

ВИОЛИНА

I УВОДНИ ДЕО

Предмет  Читање  слиста  је  неодвојиво  повезан са  предметом инструмента и

оркестром.  Настава је усмерена на остваривање  исхода, који представљају музичке,

опажајне и сазнајне активности ученика. Искуствено учење подразумева примену већ

стечених знања и вештина и њихово проширивање у контексту сналажења у новом,

непознатом нотном тексту а посебно када он припада оркестарској литератури.

Исходи се надовезују, усложњавају и прожимају кроз четири разреда средње

музичке  школе,  а  ниво  и  сложеност  исхода  одређени  су  захтевима  из  понуђене

литературе по разредима.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу. 

У односу на трајање часа рад треба ефикасно организовати тако да се успешно

испуњавају  краткорочни и  дугорочни циљеви,  квалитетно  покривају  све  планиране

наставне и методске јединице.

Припрема за час обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и

допуњавања одабраних редакција, до континуираног вођења евиденције о ученичком

раду и напретку.

III  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Часови  предмета  Читање  а  листа  одвијају  се  у  групама  од  2  ученика.  На

часовима  овог  предмета  треба  водити  рачуна  о  томе  да  се  ученици  подучавају

вештини читања с  листа (prima vista)  уз помоћ за то одабраних примера,  који ће у

односу на разред и узраст, обухватати све шири дијапазон захтева у тексту, почев од

једноставнијих ритмова, динамичких и артикулационих ознака, па све до комплексних

одељака који у себи садрже што више ознака и комплексне мело-ритмичке целине.

Свакако  треба  избећи  ситуацију  да  се  примери  из  литературе  изводе

примарноprimavista, и да је то сврха часа.

Оркестарска  литература  чини  изузетно  важан  део  репертоара  будућих

оркестарских свирача, инструменталиста и треба јој приступити озбиљношћу којом се

приступа  и  инструментално-солистичком  репертоару.  Изводе  из  оркестарске

литературе треба пажљиво проучити, упутити ученика на слушање дате композиције,

проширити знање о композитору, периоду и стилу и коначно, задати да се увежба. 

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима Читања с листа критеријум у оцењивању је уложен труд, квалитет

рада ученика, његово напредовање по питању течног читања и сналажења у нотном

тексту  и практична примена стечених вештина у оркестру.

Назив предмета ГИТАРА

Циљ ЦИЉ учења предмета Гитара, је да ученик кроз индивидуално и

колективно  музичко  искуство  усаврши  вештине  извођења

различитих  музичких  стилова,  развије  своју  креативност  и

инвентивност кроз свирање, градећи своју  уметничку личност

кроз  соло  и  камерно  музицирање,  припремајући  се  тако  за

наставак уметничког образовања

Разред Први

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

ИЗВОЂЕЊЕ
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 препознаје и примењује све музичке 
ознаке;

 имплементира искуства у свирању 
стечена на осталим музичким 
предметима;

 критички вреднује сопствену 
интерпретацију на основу нивоа 
стеченог знања;

 примењује шири спектар боја на 
гитари (од „понтичела“ до „сул 
таста“) у зависности од карактера 
композиције;

 користи различите технике 
меморисања текста;

 самостално решава лакше техничке 
проблеме у композицији;

 јасно фразира и прецизно изражава 
музички ток;

 примени технику тремоло свирања на
гитари;

 имплементира основне агогичке 
појмове;

 самостално вежба поштујући 
одређене техничке процедуре;

 самостално обликује нокте у функцији
добијања квалитетног тона;

 учествује у јавним наступима у школи 
и ван ње.

МУЗИКЕ

Tехника леве и десне руке:
апојандо, тирандо, легато 
(узлазни и силазни), арпеђа.
Тремоло техника.
Синхронизовање леве и десне 
руке.
Рад на прстометирању леве и 
десне руке.
Меморисање нотног текста.
Динамичке и агогичке ознаке и 
начин интерпретације.
Имплементирање одређеног 
тембра приликом 
интерпретације.
Циклична дела (соната или 
варијације) – приступ и 
реализација.
Хармонска и музичка анализа 
дела.
Музичко фразирање.

Скале
Дијатонске дурске и молске 
скале кроз триоктаве. Хроматска 
скала кроз три октаве.
Терце, сексте, октаве, дециме, 
разлагање трозвука и 
четворозвука.
Каденце у сва триполжаја.

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе
налази се испод та еле.

Обавезни минимум програма:
 Једна трооктавна скала са интервалима, арпеђима и каденцом
 Две етиде
 Циклично дело
 Комад.

Јавни наступи: Најмање два јавна наступа у току школске године
Програм смотре:

 Етида
 Једна трооктавна скала са интервалима, арпеђима и каденцом;
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Програм испита:
 Етида;
 Циклично дело;
 Комад

Испитни програм се изводи напамет
Кључне речи: агогика, фраза, музички израз

ЛИТЕРАТУРА*

Школе и етиде:

 Ј. Јовичић: Школа за гитару II, III, IV и V део

 Е. Пухол: Еscuela rotonada

 А. Карлеваро: Cuadernos но. 1, 2, 3, 4

 М. Каркаси: Етиде оп. 60 - број 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 19

 Ф. Сор – А. Сеговиа: 20 етида - број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15

 Н. Косте: Етиде оп. 38

 М. Ђулијани: Етиде оп. 48

 Д. Агуадо: Етиде

 Л. Лењани: Каприча

 Е. Пухол: Grado superior - број 1, 2

Друге етиде по избору наставника.

Циклична дела

 М. Ђулијано: Сонатине оп. 71 - број 1, 2, 3 

 Ф. Карули: Сонате 

 Ф. Молино: Сонате 

 А. Диабели: Соната Це-дур, А-дур 

 Г. Ф. Хендл: Сарабанда и варијације 

 М. Каркаси: Варијације Де-дур, А-дур 

 Ј. А. Логи: Партите 

а-мол, Це-дур 

 С. Л. Вајс: Свита „L’Infidelle" 

 Друга дела по избору наставника

Комади

 Избор комада од епохе ренесансе до XX века – Џ. Дауленд, Г. Санс,
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А. Мудара, Р. де Визе, С. Л. Вајс, Д. Агуадо, Ф. Сор, М. Ђулијани, Ф.Тарега, Х. Вила-

Лобос, Л. Броувер и др.

Друга дела по избору наставника.

Назив предмета ГИТАРА

Циљ ЦИЉ учења предмета Гитара, је да ученик кроз индивидуално и

колективно  музичко  искуство  усаврши  вештине  извођења

различитих  музичких  стилова,  развије  своју  креативност  и

инвентивност кроз свирање, градећи своју уметничку личност

кроз  соло  и  камерно  музицирање,  припремајући  се  тако  за

наставак уметничког образовања

Разред Други

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

 примењује све музичке ознаке;

 имплементира искуства у свирању 
стечена на осталим музичким 
предметима;

 самостално решава лакше 
техничке проблеме у композицији;

 примењује шири спектар боја на 
гитари (од „понтичела“ до „сул 
таста“) у зависности од 
карактера композиције;

 користи различите технике 
меморисања текста;

 критички вреднује сопствену 
интерпретацију на основу нивоа 
стеченог знања;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ Tехника леве и десне руке:

апојандо, тирандо, легато (узлазни и 
силазни), арпеђа.
Синхронизовање леве и десне руке.
Рад на прстометирању леве и десне 
руке.
Меморисање нотног текста.
Динамичке и агогичке ознаке и начин 
интерпретације.
Имплементирање одређеног тембра 
приликом интерпретације.
Циклична дела (соната или варијације) – 
приступ и реализација.
Хармонска и музичка анализа дела.
Музичко фразирање
Дијатонске дурске и молске скале кроз 
три октаве; хроматска скала кроз три 
октаве; терце, сексте, октаве, дециме, 
разлагање трозвука и четворозвука; 
каденца у сва три положаја.
Скале и све припадне вежбе треба 
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 јасно фразира и прецизно 
изражава музички ток;

 имплементира основне агогичке 
појмове;

 самостално вежба поштујући 
одређене техничке процедуре;

 самостално обликује нокте у 
функцији добијања квалитетног 
тона;

 учествује у јавним наступима у 
школи и ван ње.

вежбати и даље и легато и стакато, уз 
проширење употребе ритмичких 
варијанти; ученика оспособити да може 
да свира већ у брзом темпу - м. м. = 100-
112.

ЛИТЕРАТУРА:
Школе и етиде
 Ј. Јовичић: Школа за гитару III, IV и V 

свеска
 Е. Пухол: Еscuela rotonada
 А. Карлеваро: Cuadernos но. 1, 2, 3, 4
 М. Каркаси: Етиде оп. 60
 Ф. Сор-А. Сеговија: 20 етида
 Косте: Етиде оп. 38
 М. Ћулијани: Етиде оп. 48 и оп. 100
 Д. Агуадо: Етиде
 Л. Лењани: Каприча
 Е. Пухол: Grado Superior
Друге етиде по избору наставника.

Циклична дела
Сонате, сонатине, свите или варијације 
из литературе а по избору наставника

Комади
Избор комада из литературе за гитару од
ренесансе до XX века - избор може да 
садржи и транскрипције (нпр дела 
Албениза, Гранадоса и др.).

Обавезни минимум програма:
 Једна трооктавна скала са интервалима, арпеђима и каденцом
 Две етиде
 Циклично дело
 Комад.

Јавни наступи:
Најмање два јавна наступа у току школске године

Програм смотре:
 Етида
 Једна трооктавна скала са интервалима, арпеђима и каденцом;

Програм испита:
 Етида;
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 Циклично дело;
 Комад
 Комад.

Испитни програм се изводи напамет

 Кључне речи: агогика, фраза, музички израз

Назив предмета ГИТАРА

Циљ ЦИЉ  учења  предмета  гитара,  је  да  ученик  кроз

индивидуално и колективно музичко искуство усаврши

вештине  извођења  различитих  музичких  стилова,

развије  своју  креативност  и  инвентивност  кроз

свирање, градећи своју уметничку личност кроз соло и

камерно  музицирање,  припремајући  се  тако  за

наставак уметничког образовања

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 препознаје и примењује све 
музичке ознаке;

 имплементира искуства у 
свирању стечена на осталим 
музичким предметима;

 критички вреднује сопствену 
интерпретацију на основу нивоа 
стеченог знања;

 примењује шири спектар боја на 
гитари (од „понтичела“ до „сул 
таста“) у зависности од 
карактера композиције;

 користи различите технике 
меморисања текста;

 самостално решава лакше 
техничке проблеме у 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ Tехника леве и десне руке:

апојандо, тирандо, легато (узлазни и 
силазни), арпеђа.
Синхронизовање леве и десне руке.
Рад на прстометирању леве и десне 
руке.
Меморисање нотног текста.
Динамичке и агогичке ознаке и начин 
интерпретације.
Имплементирање одређеног тембра 
приликом интерпретације.
Циклична дела (соната или 
варијације) – приступ и реализација.
Приступ барокној музици и 
полифонији.
Хармонска и музичка анализа дела.
Музичко фразирање
Дијатонске дурске и молске скале 
кроз три октаве; хроматска скала; 
терце, сексте, октаве, дециме, 
разложени трозвуци и четворозвуци; 
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композицији;

 јасно фразира и прецизно 
изражава музички ток;

 познаје барокне игре и њихове 
карактеристике

 имплементира основне агогичке 
појмове;

 самостално вежба поштујући 
одређене техничке процедуре;

 самостално обликује нокте у 
функцији добијања квалитетног 
тона;

 учествује у јавним наступима у 
школи и ван ње.

каденце у сва три положаја.
Наставити рад на скалама као једном 
од основних средстава техничког 
развоја применом различитих 
ритмичких комбинација. Тежити томе
да се ученик сигурно креће кроз већ 
сасвим брза темпа (мм = 120).

ЛИТЕРАТУРА:
Школе и етиде

 Ј. Јовичић: Школа за гитару III, IV и V 
део

 Е. Пухол: Escuela ratonada
 А. Карлеваро: Cuadernos 1, 2, 3, 4
 Ф. Сор-А. Сеговија: 20 етида
 Косте: Етиде оп. 38
 Е. Пухол: Grado superior и етиде из 

Школе
 X. Вила-Лобос: Етиде X. Сагрерас: 

Етиде Д. Агуадо: Етиде
Друге етиоде из литературе по избору
наставника

 Ј. С. БАХ –  2 става из неке свите
Циклична дела
Сонате, варијације, свите из 
литературе а по избору наставника
Комади
Избор комада из литературе од 
ренесансе до XX века
Друга дела по избору наставника.

Обавезни минимум програма:
 Једна трооктавна скала са интервалима, арпеђима и каденцом
 Две етиде
 Циклично дело
 Комад.

Јавни наступи: Најмање два јавна наступа у току школске године

Програм смотре:
 Етида
 Једна трооктавна скала са интервалима, арпеђима и каденцом;

Програм испита:
 Етида;
 Циклично дело;
 Комад
 Два става из барокне свите (по могућству из неке од Бахових свита).

Испитни програм се изводи напамет

 Кључне речи: агогика, фраза, музички израз
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Назив предмета ГИТАРА

Циљ ЦИЉ  учења  предмета  гитара,  је  да  ученик  кроз

индивидуално и колективно музичко искуство усаврши

вештине  извођења  различитих  музичких  стилова,

развије  своју  креативност  и  инвентивност  кроз

свирање, градећи своју уметничку личност кроз соло и

камерно  музицирање,  припремајући  се  тако  за

наставак уметничког образовања

Разред Четврти

Годишњи фонд 

часова

99

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 препознаје и примењује све 
музичке ознаке;

 имплементира искуства у 
свирању стечена на осталим 
музичким предметима;

 критички вреднује сопствену 
интерпретацију на основу 
нивоа стеченог знања;

 примењује шири спектар боја 
на гитари (од „понтичела“ до 
„сул таста“) у зависности од 
карактера композиције;

 користи различите технике 
меморисања текста;

 самостално решава лакше 
техничке проблеме у 
композицији;

 јасно фразира и прецизно 
изражава музички ток;

 познаје барокне игре и 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ Tехника леве и десне руке:

апојандо, тирандо, легато (узлазни и 
силазни), арпеђа.
Синхронизовање леве и десне руке.
Рад на прстометирању леве и десне 
руке.
Меморисање нотног текста.
Динамичке и агогичке ознаке и начин
интерпретације.
Имплементирање одређеног тембра 
приликом интерпретације.
Циклична дела (соната или 
варијације) – приступ и реализација.
Приступ барокној музици и 
полифонији.
Хармонска и музичка анализа дела.
Музичко фразирање.
Дијатонске дурске и молске скале 
кроз три октаве; хроматска скала; 
терце, сексте, октаве, дециме, 
разложени трозвуци и четворозвуци; 
каденце у сва три положаја.
Наставити рад на скалама као једном
од основних средстава техничког 
развоја применом различитих 
ритмичких комбинација. Тежити 
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њихове карактеристике;
 имплементира основне 

агогичке појмове;

 самостално вежба поштујући 
одређене техничке 
процедуре;

 самостално обликује нокте у 
функцији добијања 
квалитетног тона;

 учествује у јавним наступима у
школи и ван ње;

 креира сопствени прсторед, 
прилагођен индивидуалним 
способностима и карактеру 
композиције;

 субјективно интерпретира 
композиције уз слободу 
музичког доживљаја 
одређену правилима епохе и 
стила.

томе да се ученик сигурно креће кроз
већ сасвим брза темпа (мм = 120).

ЛИТЕРАТУРА:
Школе и етиде

 Ј. Јовичић: Школа за гитару III, IV и V
свеска

 Е. Пухол: Еscuela rotonada
 А. Карлеваро: Cuadernos 1, 2, 3, 4
 X. Вила-Лобос: Етиде
 Ф. Сор-А. Сеговија: 20 етида
 Н. Косте: Етиде оп. 38
 Е. Пухол: Grado superior и етиде из 

Школе
 Д. Агуадо: Етиде
 X. Сагрерас: Етиде

Друге етиде из литературе
 Ј. С. БАХ – Два става из неке Бахове 

свите или нека Бахова композиција 
сложенијег садржаја и форме (нпр. 
Чакона де-мол и сл)

Циклична дела
Сонате из шире литературе

 Ф. Сор: Соната оп. 22, оп. 25, оп. 15
 М. Ђулијани: Соната оп. 15
 А. Диабели: Соната Еф-дур
 М. М. Понсе: Сонатина 

меридионал, Соната класика
 Ф.М. Тороба: Сонатина X. Турина: 

СОНАТА

У обзир долазе и развијене 
једноставачне сонатне форме као 
што су:
М. Ђулијани: Grande ouver re, 
Grand sonata Eroika

Комади
Избор комада од епохе ренесансе 
до XX века - потребно је у избор 
укључити бар једну композицију 
домаћег аутора: Д. Богдановића, В. 
Трајковића, Ј. Јовичића, В. 
Ивановића и др.
Друга дела по избору наставника.
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Обавезни минимум програма:
 Концертна етида;
 Први став сонате
 Виртуозни комад
 Једна композиција домаћег аутора.
 Најмање један став Бахове партите, сонате или свите

Јавни наступи: Најмање два јавна наступа у току школске године

Матурски испит

  Кључне речи: агогика, фраза, музички израз

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ГИТАРА

I  УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднaoблaст или тема нe мoжe

се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ, a дa сe

истoврeмeнo  нe  рaзгoвaрao  свим  другим  aспeктимa  музикe.  Корелација  између

различитих предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици

учествују  као истраживачи,  креатори и извођачи.  У  том  смислу,  у  настави гудачких

инструмента неопходно је  константно и на различите начине примењивати синтезу

знања стеченог на настави других предмета. 

Настава инструмента усмерена  је  на остваривање  исхода,  који  представљају

музичке, опажајне и сазнајне активности ученика, при чему се у почетку даје предност

искуственом  учењу  у  оквиру  којег  ученици  развијају  лични  однос  према  музици,а

постепена  рационализација  искуства  касније  постаје  теоријски  оквир.  Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике. Исходи се надовезују, усложњавају и прожимају кроз четири

разреда средње музичке школе, а ниво и сложеност исхода одређени су захтевима

садржаја наставе сваког разреда. 

II  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења, обухвата  годишњи  и  оперативни  план,као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  одабир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.

374



Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,

интелектуалне,  физичке  и  менталне  предиспозиције,  карактер,  темперамент,

мотивацију, васпитање и радне навике. 

С обзиром на дужину трајања часа (недељно три часа од 45 минута) рад треба

ефикасно  организовати  тако  да  се  успешно  испуњавају  краткорочни  и  дугорочни

циљеви,  квалитетно  покривају  све  планиране  наставне  и  методске  јединице  и

испуњава барем обавезни минимум годишњег програма. 

Припрема за час обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и

допуњавања одабраних редакција,  до континуираног вођења обимне евиденције  о

учениковом раду и напретку.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

При избору композиција, нарочито у I разреду који је у извесном смислу спона

основне  и  средње  школе,  треба  се  руководити  идејом  афирмисања  правилног

функционисања свирачког  апарата,  тј.  стварањем чврсте  психофизичке везе између

ученика, инструмента и музике. Програм, поготово у почетку I  разреда, не треба да

садржи  тешке  композиције  већ  тежина  мора  бити  у  захтевима  који  се  ученику

постављају  као  што  су  тонска  лепота  и  изражајност,  фразирање,  темпо,  динамика,

нијансирање  боја,  агогика.  Оваквим  континуираним  приступом  учврстиће  се  код

ученика критички однос према захтевима музичког текста, а то је важан корак у правцу

његовог осамостаљења.

При постављању или обради композиција из програма наставник је дужан да,

бар у неколико реченица, упозна ученика са композитором и са временом и стилом у

којем је дело настало. Различити видови анимације ученика учиниће интерпретацију

маштовитијом, убедљивијом и разноврснијом.

Композиције  из  програма  многобројне  су  и  разноврсне.  О  њиховом  избору

одлучује наставник не заборављајући да етиде и техничке вежбе морају покрити све

аспекте технике, а да остале композиције треба да су што различитије и по времену

настанка (стил) и по карактеру.

Изузетно је важно да се наведени поступци почну доследно промењивати од

самог почетка I разреда средње музичке школе јер представљају образац по коме се
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одвија професионално музичко школовање и дају  чврсту и здраву основу за развој

музичке личности.

Скале и одговарајуће интервале и вежбе вежбати почев од врло спорих темпа у

легату и стакату, користећи различите прстореде десне руке и ритмичке варијанте.

У III  разреду у  програм улази и музика Ј.  С.  Баха те  је,  сходно томе,  током године

потребно урадити бар два става из неке свите -  уколико професор не оцени да је

могуће може се урадити и нека већа и сложенија композиција, нпр. фуга.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање  вештина,  па  функционални  задаци  имају  приоритет.  Смер  наставе  је

такав да се увек креће од представе музике и звука ка контекстуализацији, теоријском

тумачењу и практичним решењима. У оквиру тога,  идентификовање, разумевање и

дефинисање музичких садржаја на којима се базира интерпретација има велики значај

у праћењу наставе. 

Критеријум у оцењивању је уложен труд и квалитет рада ученика, те његово

напредовањеу  складу  са  личним  и  музичким  могућностима,  као  и  уметничко

постигнуће на јавним наступима и годишњим испитма.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу,

а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.Потребно је отклонити све

разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који су проузроковани превеликим и

нереалним  очекивањима  професора  или  родитеља.  Учешће  ученика  на  јавним

наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати  годишњих  испита  и  смотри

употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

Назив предмета ЧИТАЊЕ С ЛИСТА – ГИТАРА

Циљ ЦИЉ учења предмета Читање са листа је да код ученика 

развију знања и вештине неопходне за брзо и течно читање 

нотног текста и за разумевање и упознавање музичке 

литературе

Разред Први, други, трећи, четврти

Годишњи фонд 

часова

35/35/35/33
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 одсвира без прекида и 
задржавања задани нотни текст 
једноставнијег садржаја;

 анализира текст и унутрашњим 
слухом чује мелодијске и 
хармонске покрете;

 примењује добијена упутства за 
решавање одређене текстуалне 
проблематике;

 опажа релевантне музичке 
елементе у циљу интерпретације 
задате деонице;

 проналази начине за самостално 
вежбање;

 покаже самопоуздање и 
сналажљивост у кретању кроз 
текст;

 познавање музичких и техничких 
ознака унутар текста;

 познавање нота на различитим 
жицама и у оквиру различитих 
позиција.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Оспособљавање ученика за анализу 
текста.

Сагледавање текста у целини – 
опажање музичких и техничких 
елемената.

Континуирано кретање кроз текст без 
прекида или задржавања.

Развој унутрашњег слуха и 
повезивање стеченог знања из других 
предмета.

Вежбе за развијање меморије.

Сналажљивост и брзо реаговање.

Слушање музике у циљу упознавања 
музичке литературе.

 Кључне речи: концентрација. опажање, анализа, континуирано кретање, примена

 ЛИТЕРАТУРА* – ГИТАРА

Први разред:

 Ј. Јовичић: Школа гитаре за младе почетнике Јован Јовичић: Школа за гитару I и

II део

 С. Прек: Албум I, II, III

 В. Андре: Збирка композиција за класичну гитару.

Деонице камерне музике и друга дела по избору наставника.
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Други разред:

 Ј. Јовичић: Школа за гитару II и III део

 В. Андре: Збирка композиција за класичну гитару

 Ф. Ноад: Ренесансна гитара; Барокна гитара; Класична гитара 

Друга литература по избору наставника.

Трећи разред:

 Ф. Ноад: Ренесансна гитара; Барокна гитара; Класична гитара 

 У. Петерс: Класици гитаре I - V 

Лаки  примери савремене музике и примери у  којима постоји неправилан  ритам  и

друга литература по избору наставника.

Четврти разред:

 Ф. Ноад: Ренесансна гитара; Барокна гитара; Класична гитару 

 У. Петерс: Класици гитаре I - V 

Примери савремене музике и примери у којима постоји неправилан ритам, и друга

литература по избору наставника.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА -

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

I УВОДНИ ДЕО

Предмет  Читање  слиста  је  неодвојиво  повезан са  предметом инструмента и

оркестром.  Наставаје усмерена на остваривање  исхода,  који  представљају  музичке,

опажајне и сазнајне активности ученика. Искуствено учење подразумева примену већ

стечених знања и вештина и њихово проширивање у контексту сналажења у новом,

непознатом нотном тексту а посебно када он припада оркестарској литератури.

Исходи се надовезују, усложњавају и прожимају кроз четири разреда средње

музичке  школе,  а  ниво  и  сложеност  исхода  одређени  су  захтевима  из  понуђене

литературе по разредима.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења, обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу. 
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У односу на трајање часа рад треба ефикасно организовати тако да се успешно

испуњавају  краткорочни и  дугорочни циљеви,  квалитетно  покривају  све  планиране

наставне и методске јединице.

Припрема за час обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и

допуњавања одабраних редакција, до континуираног вођења евиденције о ученичком

раду и напретку.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Предмет  читање  с  листа  повезан  је  са  главним  предметом  и  предметом

камерна музика што и треба имати у виду приликом остваривања плана и програма.

Несумњиво  је  да  је  овај  предмет  повезан  и  са  другим  музичким  дисциплинама:

солфеђо, теорија музике, хармонија, контрапункт, музички облици и историје музике.

Наставу изводити индивидуално или у паровима како би ефекат обуке био што

је могуће већи. Знања стечена на часовима овог предмета треба да омогуће ученику

њихову најширу примену у пракси.

Наставу  читања с  листа треба започети најједноставнијим вежбама,  етидама

или  композицијама,  које  се  раде  у  нижим  разредима  основне  музичке  школе.

Најважније је инсистирати на континуираном кретању кроз текст -  без прекида или

задржавања. Ритам мора бити изведен без грешке, пулс уједначен - у оном темпу у

коме се могу извести претходни захтеви. Погрешно одсвиране ноте могу се толерисати

и  због  њих  не  треба  прекидати  читање;  пре  свирања  треба  прегледати  текст

(предзнаци, темпо итд.). Када се код ученика учврсти способност непрекидног кретања

кроз  композицију  и  потпуно  правилног  ритмизирања,  могу  му  се  постављати

детаљнији  захтеви  у  вези  са  темпом,  и  са  комплетним  музичким  изражавањем  -

фразирање, динамика, артикулација, боја и остало.

Постепено  ширити  опсег  читаног  текста.  Настава  подразумева  упутства  за

вежбање,  указивање  на  одређену  проблематику  са  којом  се  срећемо  у  музичкој

литератури и, свакако, како је решити и превазићи. Пракса треба да омогући ученику

његов  несметан  рад  над  композицијама  код  куће,  на  часу  и  у  оквиру  камерних

ансамбала. Кроз четири године обуке на овом предмету техника „прима виста" треба
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да буде рутинска и уобичајена ствар као саставни и неодвојиви део културе ученика са

средњим образовањем.

IV  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима Читања с листа критеријум у оцењивању је уложен труд, квалитет

рада ученика, његово напредовање по питању течног читања и сналажења у нотном

тексту и практична примена стечених вештина у оркестру.

Назив предмета СОЛО ПЕВАЊЕ

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Соло  певање  је  да  ученик  кроз  даље

музичко  сазревање,  како  у  вокално-техничком,  тако  и  у

интерпретативном смислу, буде у стању да, кроз индивидуално

искуство  и  ниво  постигнућа  на  коме  се  налази,  изведе

композиције различитих стилова и епоха и повеже их са другим

уметностима,  нарочито  глумом,  сценским  покретом  и

књижевношћу  као  великом  инспирацијом  вокалне  и  оперске

музике.

Разред Први

Годишњи фонд 

часова

105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

 контролише  правиланпевачки 
став и држање тела у току 
извођења музике;

 правилно користи певачки 
апарат у зависности од 
техничких и музичких захтева 
композиције која се изводи;

 употребљава резонатор гласа и 
користи различита вибрантна 
места зависно од регистара 
гласа;

 разликује типове дисања и 
правилно од неправилног;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Правилно држање тела при певању.
Анатомија и функција органа за певање.
Припрема и почетак тона.
Правилна продукција и емисија тона.
Резонатор.
Типови и вежбе дисања.
Техничке вежбе мањих опсега и 
једноставнијих кретњи кроз легато, 
спецато, стакато, мартелато технику и 
рад на покретљивости гласа.
Висока импостација.
Артикулација и дикција кроз 
интерпретацију.
Обрада вокалне литературе на страном 
језику – изговор и тумачење текста.
Припрема за јавни наступ.
Музички бонтон и хигијена гласа.
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 примењује различите вежбе 
дисања у циљу контроле 
положаја дијафрагме;

 правилно формира високо 
импостиран тон и контролише 
интонацију при певању;

 правилно артикулише, изговара 
и интерпретира текст 
композиције при певању;

 контролише гестикулацију тела и
мимику лица;

 комуницира са корепетитором у 
извођењу музичког дела;

 самостално ради на припреми 
за јавни наступ у циљу стицања 
самопоуздања;

 поштује договорена правила 
понашања при извођењу и 
слушању музике;

 учествује на јавним наступима у 
школи и ван ње;

 брине о гласу и примењује 
хигијену вокалног апарата 
(гласа);

 користи предности 
дигитализације у слушању и 
извођењу музике.

ЛИТЕРАТУРА:
Вокализе
Н. Вакаи, Ђ. Конконе,
Б. Лутген, Ј. Цајдлер,
С. Маркези, Х. Панофка и други 
композитори сличних извођачких 
захтева;

Стари мајстори
А. Скарлати, Ђ. Паизиело, Ф. Гаспарини, 
С. Роза,
А. Калдара, Ђ. Б. Перголези, Х. Персел, 
Ђ. Ђордани и други композитори 
сличних извођачких захтева;

Соло песме класичара и романтичара:
В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен, Ј. Хајдн,
Ф. Шуберт, Р. Шуман,
Ф. Менделсон, Ј. Брамс,
А. Јенсен, Е. Григ,
В. Белини, Г. Доницети,
Ж. Масне, Ш. Гуно и други композитори 
сличних извођачких захтева;

Соло песме српских композитора:
С. Бинички, Д. Јенко,
И. Бајић, С. Христић,
Ј. Маринковић,
З. Јовановић, М. Тајчевић, П. Коњовић и 
други композитори сличних извођачких 
захтева;

Соло песме словенских композитора:
М. И. Глинка, Ј. Хаце,
М. Пребанда,
П. И . Чајковски, И. Зајц,
П. П. Булахов,
А. Даргомижски,
Р. М. Глиер, С. Тањејев,
Н. Римски-Корсакови други 
композитори сличних извођачких 
захтева;

Обавезни минимум програма:
 четири вокализе
 три арије старих мајстора
 две соло песме класичара или романтичара
 две соло песме српских композитора
 две соло песме словенских композитора
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Јавни наступи:
Обавезна два јавна наступа у току школске године.
Испитни програм:

1. Једна вокализа
2. Једна арија старог мајстора
3. Једна соло песма класичара или романтичара
4. Једна соло песма српског или словенског композитора

*Испитни програм се изводи напамет, на оригиналном језику.

Кључне речи: певачки став, вокални апарат, основна својства гласа, дисање, дијафрагма, резонатор, 
висока импостација, певање, дикција, артикулација, јавни наступ, слушање музике, музички бонтон, 
хигијена гласа.

Назив предмета СОЛО ПЕВАЊЕ

Циљ ЦИЉ учења предмета  Соло  певање  је  да  ученик  кроз  даље

музичко  сазревање,  како  у  вокално-техничком,  тако  и  у

интерпретативном смислу, буде у стању да, кроз индивидуално

искуство  и  ниво  постигнућа  на  коме  се  налази,  изведе

композиције  различитих  стилова  и  епоха  и  повеже  их  са

другим уметностима, нарочито глумом, сценским покретом и

књижевношћу као великом инспирацијом вокалне и оперске

музике.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова

105 часова

382



ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 контролише  правиланпевачки став 
и држање тела у току извођења 
музике;

 правилно користи певачки апарат у 
зависности од техничких и музичких
захтева композиције која се изводи;

 употребљава резонатор гласа и 
користи различита вибрантна места 
зависно од регистара гласа;

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Правилно држање тела при певању.
Анатомија и функција органа за 
певање.
Правилна продукција и емисија тона.
Резонатор и вибрантна места.
Регистри гласа.
Типови и вежбе дисања.
Певање на даху, апођо.
Техничке вежбе различитих 
интервалских скокова и кретњи кроз 
легато, спецато, стакато, мартелато 
технику и рад на покретљивости гласа.

 контролише изједначавање 
регистара гласа уз помоћ 
наставника;

 разликује типове дисања и 
правилно од неправилног;

 примењује различите вежбе дисања
у циљу ефикасније контроле 
положаја дијафрагме и подршке 
тона при певању на даху;

 разликује правилне, меке атаке од 
тврде и шуштаве;

 правилно формира високо 
импостиран тон и контролише 
интонацију при певању;

 артикулишеи примењује јасну 
дикцију при певању, тумачењу и 
интерпретирању текста 
композиције;

 контролише гестикулацију тела и  
мимику лица;

 комуницира са корепетитором  у 
извођењу музичког дела;

 испољава марљивост, мотивацију и 
позитиван приступ у учењу и раду;

 самостално ради на припреми за 

Висока импостација и атака.
Изједначавање вокала, артикулација и
дикција кроз интерпретацију.
Обрада вокалне литературе на 
страном језику – изговор и тумачење 
текста.
Припрема за јавни наступ.
Музички бонтон и хигијена гласа.
ЛИТЕРАТУРА:
Вокализе
Ђ. Конконе, Б. Лутген,
Ј. Цајдлер, М. Мирзојева, М. 
Бордоњи, Г. Росини и други 
композитори сличних извођачких 
захтева;

Стари мајстори
А. Скарлати, Ђ. Паизиело, Ђ. Б. 
Перголези,
Ф. Дуранте, Џ. Ф. Хендл,
К. В. Глук, Ф. Кавали,
Ј. А. Хасе, Д. Сари и други 
композитори сличних извођачких 
захтева;
Соло песме класичара и 
романтичара:
В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен, Ј. Хајдн,
Ф. Шуберт, Р. Шуман,
Ф. Менделсон,А. Јенсен,
Ј. Брамс, Х. Волф, Е. Григ, В. Белини, Г. 
Доницети,
Ж. Масне, Ш. Гуно,
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јавни наступ у циљу стицања 
самопоуздања;

 поштује договорена правила 
понашања при извођењу и слушању
музике;

 учествује на јавним наступима у 
школи и ван ње;

 брине о гласу и примењује хигијену 
вокалног апарата (гласа);

 користи предности дигитализације у
слушању и извођењу музике;

Е. Шабрије и други композитори 
сличних извођачких захтева;

Соло песме српских композитора:
С. Бинички, Д. Јенко,
И. Бајић,С. Христић,
Ј. Маринковић, З. Јовановић, М. 
Тајчевић,
П. Коњовић, К. Бабић,
Д. Големовић и други композитори 
сличних извођачких захтева;

Соло песме словенских композитора:
М. И. Глинка, Ј. Хаце,
М. Пребанда,
П. И . Чајковски, И. Зајц,
Ј. Готовац, П. П. Булахов, А. 
Даргомижски,
Р. М. Глиер, С. Тањејев,
Н. Римски-Корсаков,
А. Дворжак, С. Рахмањинов и други 
композитори сличних извођачких 
захтева;

Лакша оперска арија:
К. В. Глук, В. А. Моцарт и други 
композитори сличних извођачких 
захтева прилагођених узрасту и нивоу 
постигнућа ученика.

Обавезни минимум програма:
 четири вокализе
 четири арије старих мајстора
 две соло песме класичара или романтичара
 две соло песме српских композитора
 две соло песме словенских композитора
 једна лакша оперска арија (од Глукове реформе)

Јавни наступи:
Обавезна два јавна наступа у току школске године.

Испитни програм:
1. Једна арија старог мајстора
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2. Једна соло песма класичара или романтичара
3. Једна соло песма српског композитора
4. Једна соло песма словенског композитора

*Испитни програм се изводи напамет, на оригиналном језику.

Кључне речи: певачки став, вокални апарат, основна својства гласа, дисање, дијафрагма, резонатор, 
висока импостација, певање, дикција, артикулација, јавни наступ, слушање музике, музички бонтон, 
хигијена гласа.

Назив предмета СОЛО ПЕВАЊЕ

Циљ ЦИЉ учења предмета  Соло  певање је  да  ученик кроз  даље

музичко  сазревање,  како  у  вокално-техничком,  тако  и  у

интерпретативном  смислу,  буде  у  стању  да,  кроз

индивидуално искуство и ниво постигнућа на коме се налази,

изведе композиције различитих стилова и епоха и повеже их са

другим уметностима, нарочито глумом, сценским покретом и

књижевношћу као великом инспирацијом вокалне и оперске

музике.

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова

105 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 контролише правилан певачки став и 
држање тела у току извођења музике;

 правилно користи певачки апарат у 
зависности од техничких и музичких 
захтева композиције која се изводи;

 контролише положај меког непца, 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Овладавање функцијама органа за 
певање. Активатор и генератор 
гласа.

Резонатор и артикулацијски 
простор. Вибрантна места.

Регистри гласа.

Контрола дијафрагме, певање на 
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ларинкса, језика и доње вилице при 
певању уз помоћ наставника;

 контролише употребу резонатора гласа
у току певање;

 континуирано ради на изједначавању 
регистара гласа и разликује вибрантна 
места зависно од регистара гласа;

 разликује типове дисања и примењује 
правилно костоабдоминално дисање;

 успешно изводи различите вежбе 
дисања у циљу ефикасније контроле 
положаја дијафрагме и подршке тона 
при певању на даху;

 изводи правилну припрему пред 
певање, формира правилну, меку 
атаку;

 формира високо импостиран тон и 
контролише га при певању;

 самостално обликује и динамички 
нијансира музичку фразу;

 препознаје одређени захтев вокалне 
технике са којим се већ сусрео и 
примењује научене вештине у 
савладавању истог;

 артикулише, примењује јасну дикцијуи 
самостално тумачи и интерпретира 
текст композиције при певању;

 интерпретира композиције поштујући 
стилске карактеристике различитих 
епоха;

 контролише гестикулацију тела и  
мимику лица у циљу боље 
комуникације са публиком;

 комуницира са корепетитором кроз 
интерпретацију музичког дела;

 пева на страним језицима са којима се 
у вокалној литератури најчешће среће;

даху, апођо.

Сложеније техничке вежбе 
различитих интервалских скокова и 
кретњи кроз легато, спецато, 
стакато, мартелато технику и рад на 
покретљивости гласа.

Певање украса (апођатура, 
аћакатура, мордент, групето)и 
трилера.

Висока импостација и мека атака.

Изједначавање вокала, 
артикулација и дикција кроз 
интерпретацију.

Обрада вокалне литературе на 
страном језику – изговор и 
тумачење текста.

Динамичко нијансирање и 
фразирање.

Тумачење стилских разлика при 
извођењу композиција различитих 
епоха.

Припрема за јавни наступ.

Музички бонтон и хигијена гласа.

ЛИТЕРАТУРА:
Стари мајстори:
А. Скарлати, Ђ. Паизиело, Ђ. Б. 
Перголези, Ф. Дуранте, Б. Марчело, 
Т. Траета, Ђ. Сарти, Џ. Ф. Хендл, К. В. 
Глук, А. Вивалди, Ф. Кавали, Ј. А. 
Хасе, Д. Сари и други композитори 
сличних извођачких захтева;

Арија из ораторијума, мисе или 
кантате:
А. Вивалди, Ђ. Б. Перголези, Ј. С. 
Бах, Џ. Ф. Хендл, Ј. Хајдн, Ф. 
Менделсон и други композитори 
сличних извођачких захтева;

Соло песме композитора 19. века:
Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. 
Менделсон,Ј. Брамс, Х. Волф, Е. 
Григ, Ф. Лист, В. Белини, Г. 
Доницети, Ђ. Росини, Ђ. Верди, Ж. 
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 испољава систематичност у раду;

 самостално ради на припреми за јавни 
наступ у циљу стицања самопоуздања;

 поштује договорена правила 
понашања при извођењу и слушању 
музике;

 учествује на јавним наступима у школи 
и ван ње;

 брине о гласу и примењује хигијену 
вокалног апарата (гласа);

 користи предности дигитализације у 
слушању и извођењу музике.

Масне, Ш. Гуно, Е. Шабрије, Е. 
Шосон, Л. Делиб, Ж. Бизе, Г. Малер 
и други композитори сличних 
извођачких захтева;

Соло песме композитора 20. И 21. 
века:
К. Дебиси, Р. Штраус, Г. Форе, Х. 
Дипарк, Ф. Пуланк, М. Равел, Р. Ан, 
Е. Сати, Б. Бритн, В. Вилиамс, С. 
Барбер, С. Донауди, П. Тости, Е. 
Гранадос, Ф. Обрадорс, М. де 
Фаљаи други композитори сличних 
извођачких захтева;

Соло песме српских композитора:
С. Бинички, И. Бајић,
С. Христић, Ј. Маринковић,
П. Коњовић, М. Милојевић,
К. Бабић, Д. Големовић,
С. Рајичић, Д. Деспић,
М. А. Расински, Д. Радић,
В. Миланковић, М. Мишевић, С. С. 
Ковачевић,
М. Стојадиновић и други 
композитори сличних извођачких 
захтева;

Соло песме словенских 
композитора
Ј. Хаце, М. Пребанда, И. Зајц, Ј. 
Готовац, Л. М. Шкерјанц,
М. Логар, П. И . Чајковски,
Р. М. Глиер, С. Тањејев,
Н. Римски-Корсаков,
А. Дворжак, С. Рахмањинов и други 
композитори сличних извођачких 
захтева;

Арија из опере, оперете или 
концертна арија:
К. В. Глук, В. А. Моцарт,
Г. Доницети, Ђ. Росини,
Ђ. Верди, В. Белини,
Ђ. Пучини, Ш. Гуно, Ж. Масне, Ж. 
Бизе, П. И. Чајковски,
Н. Римски-Корсаков,
Б. Сметана, А. Дворжак,
Ј. Штраус, Ф. Лехар,
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А. Саливан, Џ. Гершвин,
И. Калман, П. Сорозабал,
Ф. А. Барбиери, Р. Чапи,
Г. Хименез и други композитори 
сличних извођачких захтева 
прилагођених узрасту и нивоу 
постигнућа ученика.

Обавезни минимум програма:
 три арије старих мајстора
 једна арија из ораторијума, мисе или кантате
 две соло песме композитора 19. века
 једна соло песма композитора 20. или 21. века (осим српских и словенских  композитора)
 две соло песме српских композитора
 две соло песме словенских композитора
 једна арија из опере, оперете или концертна арија (од Глукове реформе)

Јавни наступи:
Обавезна четири јавна наступа у току школске године.

Испитни програм:
1. Једна арија старог мајстора
2. Једна соло песма композитора 19. века
3. Једна соло песма композитора 20. или 21. века (осим српских и словенских  композитора)
4. Једна соло песма српског или словенског композитора
5. Једна арија из опере, оперете или концертна арија

*Испитни програм се изводи напамет, на оригиналном језику.

Кључне речи: певачки став, вокални апарат, основна својства гласа, дисање, дијафрагма, резонатор, 
регистри, висока импостација, певање, дикција, артикулација, јавни наступ, слушање музике, музички 
бонтон, хигијена гласа.

Назив предмета СОЛО ПЕВАЊЕ

Циљ ЦИЉ учења  предмета  Соло  певање  је  да  ученик  кроз  даље

музичко  сазревање,  како  у  вокално-техничком,  тако  и  у

интерпретативном смислу, буде у стању да, кроз индивидуално

искуство  и  ниво  постигнућа  на  коме  се  налази,  изведе

композиције различитих стилова и епоха и повеже их са другим
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уметностима,  нарочито  глумом,  сценским  покретом  и

књижевношћу као великом инспирацијом вокалне и оперске

музике.

Разред Четврти

Годишњи фонд 

часова

99 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 контролише певачки став и 
држање тела у току извођења 
музике;

 контролише положај меког непца, 
ларинкса, језика и доње вилице 
при певању;

 правилно користи певачки апарат 
у зависности од техничких и 
музичких захтева композиције која
се изводи и успешно примењује 
технику костоабдоминалног 
дисања и пева тон на даху;

 контролише  изједначеност 
регистара гласа;

 богатим музичким језиком 
обликује и динамички нијансира 
музичке фразе;

 повезује певање са другим 
уметностима, нарочито глумом, 
сценским покретом и 
књижевношћу;

 процени, оцени и изрази 
мишљење како о свом тако и о 
туђем наступу;

 брине о гласу и примењује 
хигијену вокалног апарата (гласа);

 учествује на јавним наступима у 
школи и ван ње.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Осамостаљивање и овладавање 
функцијама органа за певање.

Резонатор и артикулацијски простор. 
Вибрантна места.

Регистри гласа.

Контрола дијафрагме, певање на 
даху, апођо.

Сложеније техничке вежбе 
различитих интервалских скокова и 
кретњи кроз легато, спецато, стакато,
мартелато технику и рад на 
покретљивости гласа.

Певање украса (апођатура, 
аћакатура, мордент, групето) и 
трилера.

Висока импостација и мека атака.

Изједначавање вокала, артикулација 
и дикција кроз интерпретацију.

Обрада вокалне литературе на 
страном језику – изговор и тумачење 
текста.

Динамичко нијансирање и 
фразирање.

Тумачење стилских разлика при 
извођењу композиција различитих 
епоха.

Припрема за јавни наступ.

Музички бонтон и хигијена гласа.

ЛИТЕРАТУРА*списак литературе 
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налази се испод табеле.

Обавезни минимум програма:
 две арије старих мајстора
 једна арија из ораторијума, мисе или кантате
 две соло песме композитора 19. века
 једна соло песма композитора 20. или 21. века (осим српских и словенских  композитора)
 две соло песме српских композитора
 две соло песме словенских композитора
 две арије из опере, оперете или концертне арије (од Глукове реформе)

Јавни наступи:
Обавезна четири јавна наступа у току школске године.
Матурски испит
Испитни програм се изводи напамет, на оригиналном језику.

Кључне речи: певачки став, вокални апарат, основна својства гласа, дисање, дијафрагма, резонатор,  
регистри, висока импостација, певање, дикција, артикулација, јавни наступ, слушање музике, музички 
бонтон, хигијена гласа.

ЛИТЕРАТУРА*:

Стари мајстори:

А. Скарлати, Ђ. Паизиело, 

Ђ. Б. Перголези, 

Н. Пичини, Н. Јомели, 

А. Чести, Б. Марчело, 

Т. Траета, Ђ. Сарти, 

Џ. Ф. Хендл, К. В. Глук, 

А. Вивалди, Ј. А. Хасе и други композитори сличних извођачких захтева;

Арија из ораторијума, мисе или кантате: 

А. Вивалди, Ђ. Б. Перголези, 

В. А. Моцарт, Ј. С. Бах, 

Џ. Ф. Хендл, Ј. Хајдн, 

Ф. Менделсон, Ђ. Росини, 

Г. Форе и други композитори сличних извођачких захтева;

Соло песме композитора 19. века:

Ф. Шуберт, Р. Шуман, 

Ф. Менделсон,Ј. Брамс, 

Х. Волф, Е. Григ, Ф. Лист, 
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В. Белини, Г. Доницети, 

Ђ. Росини, Ђ. Верди, 

Ж. Масне, Ш. Гуно, 

Е. Шабрије, Е. Шосон, 

Л. Делиб, Ж. Бизе, Г. Малер и други композитори сличних извођачких захтева;

Соло песме композитора 20. и 21. века:

К. Дебиси, Р. Штраус, Г. Форе, Х. Дипарк, Ф. Пуланк, 

М. Равел, Р. Ан, Е. Сати, 

Б. Бритн, В. Вилиамс, 

С. Барбер, С. Донауди, 

П. Тости, Е. Гранадос, 

Ф. Обрадорс, М. де Фаљаи други композитори сличних извођачких захтева;

Соло песме српских композитора:

С. Бинички, И. Бајић, 

С. Христић, Ј. Маринковић, 

П. Коњовић, К. Бабић, 

М. Милојевић, Д. Големовић, С. Рајичић, Д. Деспић, 

М. А. Расински, Д. Радић, 

В. Миланковић, М. Мишевић, С. С. Ковачевић,

 М. Стојадиновић и други композитори сличних извођачких захтева;

Соло песме словенских композитора:

Ј. Хаце, М. Пребанда, И. Зајц, Ј. Готовац, Л. М. Шкерјанц, 

М. Логар, П. И . Чајковски, 

Р. М. Глиер, С. Тањејев, 

Н. Римски-Корсаков, А. Дворжак, С. Рахмањинов и други композитори сличних 

извођачких захтева;

Арија из опере, оперете или концертна арија: 

К. В. Глук, В. А. Моцарт, 

Г. Доницети, Ђ. Росини, 

Ђ. Верди, В. Белини, 

Ђ. Пучини, Ш. Гуно, Ж. Масне, Ж. Бизе, Л. Делиб, 

Ж. Офенбах, П. И. Чајковски, Н. Римски-Корсаков, 
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Б. Сметана, А. Дворжак, 

Ј. Штраус, Ф. Лехар, 

А. Саливан, Џ. Гершвин, 

И. Калман,П. Сорозабал, 

Ф. А. Барбиери, Р. Чапи, 

Г. Хименез и други композитори сличних извођачких захтева прилагођених узрасту и 

нивоу постигнућа ученика.

МЕТОДИЧКО ДИДАКТИЧКО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

СОЛО ПЕВАЊЕ

I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa сaмe музикe укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднaoблaст или тема нe мoжe

се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ, a дa сe

истoврeмeнo  нe  рaзгoвaрao  свим  другим  aспeктимa  музикe.  Корелација  између

различитих предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици

учествују као истраживачи, креатори и извођачи. У том смислу, у настави соло певања

неопходно је константно и на различите начине повезивати знања стечена на настави

других предмета као и вештине везане за глуму, сценски покрет и књижевност.

Настава соло певања усмерена је на остваривање  исхода,  који представљају

музичке, опажајне и сазнајне активности ученика, при чему се у почетку даје предност

искуственом  учењу  у  оквиру  којег  ученици  развијају  лични  однос  према  музици,а

постепена  рационализација  искуства  касније  постаје  теоријски  оквир.  Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике. Исходи се надовезују, усложњавају и прожимају кроз четири

разреда средње музичке школе, а ниво и сложеност исхода одређени су захтевима

литературе за сваки разред. 

II  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења, обухвата  годишњи  и  оперативни  план,као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  одабир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.

Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,
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интелектуалне,  физичке  и  менталне  предиспозиције,  карактер,  темперамент,

мотивацију, васпитање и радне навике. 

С обзиром на дужину трајања часа (недељно три часа од 45 минута) рад треба

ефикасно  организовати  тако  да  се  успешно  испуњавају  краткорочни  и  дугорочни

циљеви,  квалитетно  покривају  све  планиране  наставне  и  методске  јединице  и

испуњава барем обавезни минимум годишњег програма. 

Припрема за час обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и

допуњавања одабраних редакција,  до континуираног вођења обимне евиденције  о

учениковом раду и напретку.

III НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Предмет  соло  певање  захтева  врло  посебан,  специфичан  приступ  педагога

сваком ученику обзиром на различитост по питању врсте гласа, личности, способности,

заинтересованости  и  амбиције  појединаца.  Специфичност  и  тежина  у  остваривању

овог програма је у томе што певач нема ни видљив ни опипљив инструмент на који

може да пренесе своје звучне представе, он годинама прави инструмент од свог тела,

развијајући осећај и везујући га за звук који производи. 

Основа певачког инструмента јесте дах, и зато се пре тражења звука, почиње са

вежбама за  дисање уз правилно држање тела.  На правилном дисању,  постављању

гласа,  чистој  интонацији,  чврстом  изговору  сугласника,  неговању  фразе  и

интерпретацији треба инсистирати од почетка до краја школовања. 

Техничке вежбе за поставку и развој гласа, вокализе које обрађују различите проблеме

као и програм, треба усклађивати према способности и певачком узрасту ученика. У

почетку вежбе су краће, мањег опсега, на вокалима који ученику најприродније звуче

и у темпу у којем се најбоље осећа. Како се временом повећавају могућности ученика,

тако  је  потребно  додавати  сложеније  вежбе,  са  већим  интервалима,  трозвуке,

четворозвуке,  лествице,  радити  на  легату,  стакату  и  другим  техникама  као  и

покретљивости гласа и динамичком нијансирању. 

Треба тежити уједначавању вокала и регистара, не губећи при том на дикцији,

напротив, инсистирати на апођираним сугласницима као носиоцима звука. Глас се не

сме форсирати ни вештачки бојити да би се убрзао напредак, напротив, треба следити

393



природу  и  олакшати  емисију  тона  користећи  искључиво  снагу  даха  и  природну

резонанцу за добијање звука. Наставник је дужан да му скрене пажњу да је његов глас

јединствен  и  да  не  треба  да  имитира  основне  карактеристике  туђег  гласа  или

специфичан начин певања или извођења самог наставника и других певача.

Специфичност вокалне литературе је та што је писана на раличитим страним

језицима. Ученик у току свог школовања изучава два страна језика од којих је један

обавезно италијански. Уколико се обрађује литература на језику који није у склопу

обавезних предмета наставник је дужан да посебно обради текст у смислу његовог

правилног изговарања и разумевања у циљу боље интерпретације.

Ниво  техничке  спремности  и  гласовне  стабилности  ученика  треба  проверавати  на

јавном наступу водећи рачуна о сценском изразу као посебном таленту, па најбоље

ученике усмерити ка даљем школовању и усавршавању.

Нега вокалног апарата и музички бонтон

Глас је специфичан инструмент јер га користимо у свакодневном животу и зато

је веома важно истаћи да брига о њему не почиње и не завршава се на часовима и

наступима већ је један константан процес.  У том смислу важна је превенција као и

поступно  развијање  гласа  према  индивидуалним  могућностима  појединих  ученика.

Потребно је избегавати факторе који негативно утичу на стање вокалног апарата (бука,

пушење, вика...). Препорука је се једном годишње превентивно оде на преглед код

фонијатра. Поред неге гласа пажњу треба обратити и на комплетну физичку кондицију.

Одговарајуће  понашање  на  сцени  и  у  публици  је  део  опште  културе,  па  је

дужност наставника да ученике васпитно обликују кроз правила понашања (музички

бонтон)  при  слушању и  извођењу музике.  Поред културе понашања ученике треба

упутити и на културу одевања, како на сцени тако и у публици.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  соло  певања најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање  вештина,  па  функционални  задаци  имају  приоритет.  Смер  наставе  је

такав да се увек креће од представе музике и звука ка контекстуализацији, теоријском

тумачењу и практичним решењима. У оквиру тога,  идентификовање, разумевање и

дефинисање музичких садржаја на којима се базира интерпретација има велики значај

у праћењу наставе. 
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Критеријум у оцењивању је уложен труд и квалитет рада ученика, те његово

напредовањеу  складу  са  личним  и  музичким  могућностима,  као  и  уметничко

постигнуће на јавним наступима и годишњим испитма.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу,

а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.Потребно је отклонити све

разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који су проузроковани превеликим и

нереалним  очекивањима  професора  или  родитеља.  Учешће  ученика  на  јавним

наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати  годишњих  испита  и  смотри

употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

Назив предмета ЧИТАЊЕ С ЛИСТА ЗА СОЛО ПЕВАЧЕ

Циљ ЦИЉ учења предмета Читање са листа је да код ученика развије

знања  и  вештине  неопходне  за  брзо  и  течно  читање  нотног

текста и за разумевање и упознавање музичке литературе.

Разред Први/Други/Трећи/Четврти

Годишњи фонд 

часова

35/35/35/33

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 отпева без прекида и 
задржавања задати нотни текст 
једноставнијег садржаја;

 анализира текст и унутрашњим 
слухом чује мелодијске и 
хармонске покрете;

 анализира, правилно чита и 
акцентује литерарни текст;

 примењује добијена упутства за
решавање одређене текстуалне
проблематике;

 опажа релевантне музичке 
елементе у циљу 
интерпретације задате 
деонице;

 проналази начине за 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Оспособљавање ученика за анализу нотног 
и литерарног текста.

Сагледавање текста у целини - опажање 
музичких елемената.

Континуирано кретање кроз текст без 
прекида или задржавања.

Упутства за отклањање грешака.

Развој унутрашњег слуха и повезивање 
стеченог знања из других предмета.

Вежбе за развијање меморије.

Сналажљивост и брзо реаговање.
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самостално вежбање;

 покаже самопоуздање и 
сналажљивост у кретању кроз 
текст;

 препознавокална дела и 
певачке деонице у камерним и 
хорским композицијама.

Слушање музике у циљу упознавања 
музичке литературе.

Упознавање са вокалним деоницама у 
камерној и хорској литератури.

ЛИТЕРАТУРА* налази се испод табеле по 
разредима

Обавезни минимум програма:
За први и други разред:
а) 12 лакших вокализа без текста и са текстом на италијанском језику;
б) 12 лакших композиција старих мајстора из периода ренесансе и барока.

За трећи и четврти разред:
а) 10 композиција из периода класицизма и романтизма;
б) 10 лакших композиција српских и словенских композитора;
в) две композиције предвиђене програмом за камерно музицирање;
г) две композиције за хор.

Кључне речи: концентрација, опажање, анализа, континуирано кретање, примена.

ЛИТЕРАТУРА*

Први разред

 Лакше  вокализе  без  текста  и  са  текстом  на  италијанском  језику:  Ф.  Абт,  Ј.

Цајдлер,

Н. Вакаи и други композитори сличних извођачких захтева

 Лакше композиције старих мајстора из периода ренесансе и барока: А. Калдара,

Ђ.  Каћини,  А.  Фалкониери,  П.  П.  Бенчини,  А.  Скарлати  и  други  композитори

сличних извођачких захтева.

Други разред

 Захтевније вокализе без текста и са текстом на италијанском језику: Ј. Цајдлер,

Н.  Вакаи,  Ђ.  Конконе:  оп.  9,  С.  Маркези  и  други  композитори  сличних

извођачких захтева;

 Захтевније композиције старих мајстора:А. Скарлати, Ђ. Карисими, Ђ. Качини, Ђ.

Ђордани,Ђ. Бонончини, А. Фалкониери, Ђ. Б. Перголези, Г. Ф. Хендл, Х. Персел и

други композитори сличних извођачких захтева.

Трећи разред
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 Композиције  из  периода  класицизма  и  романтизма:  В.  А.  Моцарт,  Л.  ван

Бетовен,  Ј.  Хајдн,  Ф.  Шуберт,  Р.  Шуман,  Ф.  Менделсон,  Е.  Григ,  Ф.  Лист,  В.

Белини,  Г.  Доницети,  Ж.  Маснеи  други  композитори  сличних  извођачких

захтева;

 Лакше композиције  српских и словенских композитора:  И.  Бајић,  Д. Јенко,  Ј.

Маринковић, М. И. Глинкаи други композитори сличних извођачких захтева; 

 Дуети из периода барока и романтизма; 

 Лакше хорске композиције.

Четврти разред:

 Композиције српских и словенских композитора: И. Бајић, Д. Јенко, 

Ј. Маринковић, М. Милојевић, П. Коњовић, К. Бабић, Д. Големовић, С. Рајичић,

Д.  Деспић,  М.  А.  Расински,  Д.  Радић,  В.  Миланковић,  М.  Мишевић,  С.  С.

Ковачевић, М. Пребанда, И. Зајц, Ј.  Хаце, М. И. Глинка, С. Рахмањинов, П. И.

Чајковски,  Н.  Римски-Корсаков,  А.  Дворжак  и  други  композитори  сличних

извођачких захтева; 

 Композиције  20.  и  21.  века  са  различитих  говорних  подручја:  К.  Дебиси,  Р.

Штраус,  Г.  Форе,  Х.  Дипарк,  Ф.  Пуланк,  М. Равел,  Р.  Ан,  Е.  Сати,  Б.  Бритн,  В.

Вилиамс, С. Барбер, С. Донауди, П. Тости, Е. Гранадос, Ф. Обрадорс, М. де Фаља

и други композитори сличних извођачких захтева

 Дуети из периода барока и романтизма; 

 Хорске композиције.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА-

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА – СОЛО ПЕВАЊЕ

I УВОДНИ ДЕО

Предмет читање с листа повезан је са главним предметом, предметом камерна

музика и предметом хор што и треба имати у виду приликом остваривања плана и

програма.  Несумњиво  је  да  је  овај  предмет  уско  повезан  и  са  другим  музичким

предметима:  солфеђо,  теорија  музике,  хармонија,  контрапункт,  музички  облици  и

историје музике.
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Наставаје  усмерена  на  остваривање  исхода,  који  представљају  музичке,

опажајне и сазнајне активности ученика. Искуствено учење подразумева примену већ

стечених знања и вештина и њихово проширивање у контексту сналажења у новом,

непознатом нотном тексту. 

Исходи се надовезују, усложњавају и прожимају кроз четири разреда средње

музичке  школе,  а  ниво  и  сложеност  исхода  одређени  су  захтевима  из  понуђене

литературе по разредима.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења, обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу. 

У односу на трајање часа рад треба ефикасно организовати тако да се успешно

испуњавају  краткорочни и  дугорочни циљеви,  квалитетно  покривају  све  планиране

наставне и методске јединице.

Припрема за час обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и

допуњавања одабраних редакција, до континуираног вођења евиденције о ученичком

раду и напретку.

III  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставу треба изводити у паровима. Знања стечена на часовима овог предмета

треба да омогуће ученику њихову најширу примену у пракси.

Наставу читања с листа треба започети најједноставнијим вежбама, вокализама

и композицијама старих мајстора које се раде у нижим разредима основне мкузичке

школе. Најважније је инсистирати на континуираном кретању кроз текст - без прекида

или задржавања. Ритам мора бити изведен без грешке, пулс уједначен - у оном темпу

у коме се могу извести претходни захтеви. Погрешно отпеване ноте могу се толерисати

и због њих не треба прекидати читање. Пре почетка певања ученику треба допустити

да  прегледа  нотни  и  евентуално  литерарни  текст  задате  композиције  (тоналитет,

предзнаци, модулације, текст на италијанском језику....). Када се код ученика учврсти

способност  непрекидног  кретања  кроз  композицију  и  потпуно  правилног

ритмизирања,  могу  му  се  постављати  детаљнији  захтеви  у  вези  са  темпом,  и  са
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комплетним  музичким  изражавањем  -  фразирање,  динамика,  артикулација,  боја,

дикција....

Постепено  ширити  опсег  читаног  текста.  Настава  подразумева  упутства  за

вежбање,  указивање  на  одређену  проблематику  са  којом  се  срећемо  у  музичкој

литератури и, свакако, како је решити и превазићи. Пракса треба да омогући ученику

његов несметан рад над композицијама код куће, на часу, на пробама хора и камерних

ансамбала. Кроз четири године обуке на овом предмету техника „прима виста" треба

да буде рутинска и уобичајена ствар као саставни и неодвојиви део културе ученика са

средњим образовањем.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима Читања с листа критеријум у оцењивању је уложен труд и квалитет

рада ученика, његово напредовање у  складу са личним и музичким  могућностима, и

практична примена на настави главног предмета, камерне музике и хора.

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ ЦИЉ учења предмета Флаута је да код ученика развију знања и

вештине  неопходне  за  разумевање  и  извођење  музике  у

солистичком,  камерном  и  оркестарском  свирању,  као  и  за

наставак школовања на високообразовним установама.

Разред Први

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 самостално вежба, поштујући 
одређене процедуре;

 истражује начине чистог свирања и 
свесно коригује интонацију;

 контролише квалитет тона у свим 
регистрима;

 примењује различите начине 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Издржавање тонова,рад на 
уједначавању регистара.
Флексибилност амбажуре илепота 
тона.
Рад на аликвотним низовима као 
основа рада на проширеној техници .
Вежбе за развој технике 
прстију,хроматика.
Меморисање текста – врсте и начини.
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решавања техничких и музичких
           захтева приликом
           самосталног вежбања;

 користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао различите 
емоције;

 учествује на јавним наступима 
концертима, такмичењима;

 изведе задате композиције 
напаметсоло и уз пратњу клавира;

 испољава  самопоуздање и 
музикалност кроз интерпретацију;

 критички вреднује изведене 
композиције;

 свирањем у различитим камерним 
ансамблима  примењује принцип 
узајамног слушања;

 користи предности дигитализације 
у слушању и извођењу музике;

 поштује музички бонтон.

Aртикулацијеи динамика.
Музичка 
агогика,фразирање,инвенција.
Различите музичке форме и 
интерпретација различитих стилова.
Систематско и правилно вежбање.

Скале
Дурске и молске лесвице до пет 
предзнака. Темпо извођења  = 88 – 
112.
Поставка лествице, велико 
разлагање /развијање, акорди 
(тонични книнтакорд и 
доминантни/умањени септакорд) са 
разлагањем у обиму две октаве, терце,
у низу и дупле, хроматска лествица.

Хроматске лествице у целом регистру 
инструмента, у различитим ритмичким 
моделима (триоле, шеснаестине, 
квинтоле и секстоле), са развијањем, 
са метрономом.

Техничке вежбе
 П. Тафанел – Ф. Гобер: VIIdeo 

Комплетне методе, вежбе:
1, 2, 5, 7;

 Т. Вај: Техника
 Џ. Гилберт: Секвенце

Тонске вежбе
 Џ. Гилберт: Флексибилност
 Т. Вај: Тон
 М. Моиз: ''О звучности''
 K. Монтафија: Метода

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе 
налази се испод табеле

Обавезни минимум програма
 дурске и молске скале до пет предзнака
 две различите школе етида
 четири композиције уз клавирску пратњу
 најмање једна соната и један концерт

Јавни наступи:
Обавезна су четири јавна наступа у току школске године - по два у сваком полугодишту
Програм испита
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 1 дурска и 1 молска скала (напамет)
 1 техничка етида (изводи се из нота)
 1 мелодијска етида (изводи се из нота)
 1 композиција уз клавирску пратњу (напамет)

Кључне речи: флексибилност амбажуре, техника прстију, уједначавање регистара, физичка и ментална 
издржљивост.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде 

 М. Моиз: Мале мелодијске етиде

 Л. Друе: Етиде

 Е. Келер: Романтичне етиде, оп. 66

 Е. Келер: Етиде оп. 33, друга свеска

и друге етиде сличног садржаја и тежине, које обрађују све важнеаспекте свирања.

Сонате

 Г. Ф. Хендл: Сонате у е-молу (Хале), а-молу (Хале), Ге-дуру, Еф-дуру, а-молу

 Л.  Винчи: Соната у Де-дуру 

 Б. Марчело: Сонате, избор

 А. Вивалди: Верни пастир, избор

 Ж. Б. Леје: Соната у Еф-дуру

и друга циклична дела сличног садржаја и степена тежине.

Концерти 

 Л. Бокерини: Концерт у Де-дуру

 К. Стамиц: Концерт у Де-дуру

 А. Вивалди: Избор концерата

 Л. Хофман - Ј. Хајдн: Концерт у Де-дуру

 П. Г. Буфардин: Концерт у  е-молу

 М. Блаве: Концерт у а-молу

Комади

 В. А. Моцарт: Анданте у Це-дуру

 Ђ. Росини: Анданте и Алегро
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 Ф. Шопен: Варијације на Росинијеву тему

 А. Ф. Доплер: Берсеза

 А. Ф. Доплер: Мазурка оп. 16

 В. Поп: Мађарска рапсодија

 Б. Годард Алегрето. Идила

 Е. Келер: Северна звезда

 М. Бертомије: Романтична свита

 Ж. Муке: Пан

 В. Тобер: Берсеза

 Е. Боца: Вече у планини

 А. Гргин: Мала прича: Алегрето. Идила

 Е. Келер: Северна звезда

 М. Бертомије: Романтична свита

 Ж. Муке: Пан

 В. Тобер: Берсеза

 Е. Боца: Вече у планини

 А. Гргин: Мала прича 

 Д. Радић: Песма и игра

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ ЦИЉ учења предмета Флаута је да код ученика развију знања и

вештине  неопходне  за  разумевање  и  извођење  музике  у

солистичком,  камерном  и  оркестарском  свирању,  као  и  за

наставак школовања на високообразовним установама.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

 континуирано бежба и свесно 
планира дневни рад који обухвата 

ИЗВОЂЕЊЕ Издржавање тонова, рад на 
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рад на тону, техници и репертоару;

 примењује различите начине 
решавања техничких и музичких
 захтева код  самосталног вежбања;

 примењује одређене процедуре у 
побољшању моторике;

 контролише квалитет тона у свим 
регистрима;

 свесно коригује интонацију, кроз 
примену аликвортних низова и 
истражује начине чистог свирања;

 примењује различите артикулације у 
зависности од природе композиције

 користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао различите 
емоције;

 изведе задане композиције напамет,
поштујући три елемента,
аналитички, меморијски,
визуелни;

 учествује на јавним наступима 
концертима, такмичењима;

 испољава  самопоуздање и 
музикалност кроз интерпретацију;

 критички вреднује изведене 
композиције;

 свирањем у различитим камерним 
ансамблима  примењује принцип 
узајамног слушања;

 користи предности дигитализације у 
слушању и извођењу музике;

 поштује музички бонтон.

МУЗИКЕ уједначавању регистара.

Рад на флексибилности амбажуре, 
лепоти тона.

Рад на аликвотним низовима као основа
рада на проширеној техници .

Вежбе за развој технике прстију, 
хроматика.

Вежбе за артикулације: нон-легато, 
стакато, тенуто, маркато, потрато;

Вежбе за развој динамичког дијапазна 
инструмента; динамике.

Свирање цикличних форми.

Музичка агогика, фразирање, инвенција.

Различите музичке форме ,

интерпретација различитих стилова.

Просвиравање репертоара на 
преслушавањима, интерним и јавним 
часовима, као и концертима 
организованим у ту сврху.

Скале:

Све дурске и молске лесвице квинтног и 
квартног круга.

Темпо извођења  = 108-120

Поставка лествице, велико 
разлагање/развијање, акорди (тонични 
книнтакорд и доминантни/умањени 
септакорд) са разлагањем у обиму две 
октаве, терце, у низу и дупле, хроматска 
лествица.

Хроматске лествице у целом регистру 
инструмента, у различитим ритмичким 
моделима (триоле, шеснаестине, 
квинтоле и секстоле) са развијањем, са 
метрономом.

Техничке вежбе

 П. Тафанел – Ф. Гобер: 
VIIдеоКомплетне методе, вежбе: 1,
2, 5, 7, 10;

 М. Моиз: Дневне вежбе А, Б.

 Т. Вај: Техника.
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 Џ. Гилберт: Секвенце

 Рајхарт: 7 дневних вежби

 П. Л. Граф: Check up - 20 основних 
студија

Тонске вежбе

 Џ. Гилберт: Флексибилност

 Т. Вај: Тон

 М. Моиз: ''О звучности''

 K. Монтафија: Метода

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе налази
се испод табеле

Обавезни минимум програма

 Све дурске и молске скале
 Избор техничких вежби
 Две различите школе етида;
 Четири композиције уз клавирску пратњу
 Две сонате
 Један концерт (сва три става), са каденцом.

Јавни наступи: Обавезна су 4 јавна наступа у току школске године. По два у сваком полугодишту.

Програм испита

 1 дурска и 1 молска скала напамет
 1 техничка етида (из нота)
 1 мелодијска етида (из нота)
 1 композиција уз клавирску пратњу (напамет)

Кључне речи: флексибилност амбажуре, техника прстију, уједначавање регистара, физичка и ментална 
издржљивост.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

 Ђ. Гариболди: Велике етиде оп. 134.

 Л. Друе:25 етида 

 Е. Келер: оп. 33, свескаII, III избор
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 Ј. Андерсен:24 етида оп.33.

 Ј. Хекер: 24 етиде оп. 6.

и друге етиде сличног садржаја и тежине, које обрађују све важне

Сонате

 Ј. С. Бах: Соната у Це-дуру 

 В. А. Моцарт: Соната у Це-дуру

 Ј.Ј.Кванц: Сонате, избор

 Г.Ф.Хендл: Соната у е-молу, HWV 379;

 Г. Ф. Телеман: 12 фантазија за флауту соло (избор)

 Г. Ф. Телеман: Свита у а-молу

 Г. Доницети: Соната 

 Ф. М. Верачини: Соната бр. 2.

 Л. Винци: Соната у Де-дуру

 А. Вивалди: Сонате из збирке ''Верни пастир''

и друга циклична дела сличног садржаја и степена тежине.

Концерти

 К. Штамиц: Концерт у Це-дуру

 Ђ. Б. Перголези: Концерт у Ге-дуру

 К. В. Глук: Концерт у Ге-дуру

 А. Вивалди: Концерт оп. 10, бр. 6.

 Л. Бокерини: Концерт у Де-дуру

 Ф. А. Реслер-Росети: Концерт у Де-дуру

Комади 

 Б. Мартину: Скерцо 

 А. Русел: Анданте и Скерцо;

 Ф. Шопен: Варијације на Росинијеву тему

 М. Бертомије: Романтична свита

 Ж. Муке: Пан

 В. Поп: Мађарска рапсодија
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 Л. Ган: Анданте и Скерцо

 Џ. Рутер: Античка свита (Избор ставова)

 Г. Форе: Комад (Piece)

 О. Маха: Варијације за флауту и клавир

 К. Штамиц: Осам каприча за флауту соло 

 А. Онегер: Игра коза  

 З. Вауда: Ноктурно 

 З. Вауда: Естампа за флауту соло; 

 З. Вауда: Снови за флауту соло.

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ ЦИЉ учења предмета Флаута је да код ученика развију знања и

вештине  неопходне  за  разумевање  и  извођење  музике  у

солистичком,  камерном  и  оркестарском  свирању,  као  и  за

наставак школовања на високообразовним установама.

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 самостално вежба, поштујући 
одређене процедуре;

 свесно коригује интонацију;

 самостално примењује и бира 
различите начине решавања 
техничких и музичких

           захтева код самосталног
           вежбања;

 контролише квалитет тона у свим 
регистрима;

 користи динамичко нијансирање;

 користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао различите 

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ Издржавање тонова, рад на 

уједначавању регистара.

Рад на флексибилности амбажуре, 
лепоти тона .

Рад на аликвотним низовима као 
основа рада на проширеној техници .

Вежбе за развој технике прстију, 
хроматика.

Развијање дисциплине у поштовању 
артикулације и динамике.

Свирање цикличних форми.

Музичка агогика, фразирање, 
инвенција.

Различите музичке форме,
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емоције;

 аналитички приступа  
композицији, у смислу корелације
са другим предметима;

 јасно интерпретира композиције 
које су стилски различите;

 учествује на јавним наступима;

 изведе задане композиције 
напамет, поштујући три елемента,
аналитички,  меморијски, 
визуелни;

 испољава  самопоуздање и 
музикалност кроз интерпретацију;

 критички вреднује изведене 
композиције;

 свирањем у различитим 
камерним ансамблима  
примењује принцип узајамног 
слушања;

 користи предности 
дигитализације у слушању и 
извођењу музике.

интерпретација различитих стилова.

Просвиравање репертоара на 
преслушавањима, интерним и јавним 
часовима, као и концертима 
организованим у ту сврху.

Скале

Све дурске и молске лесвице.

Темпо извођења  = 120-134

Поставка лествице, велико 
разлагање /развијање, акорди 
(тонични книнтакорд и 
доминантни/умањени септакорд) са 
разлагањем у целом регистру 
инструмента, терце, у низу и дупле, 
хроматска лествица.

Хроматске лествице у целом регистру 
инструмента, у распону ц1-
ц4,различитим ритмичким моделима 
(триоле, шеснаестине, квинтоле и 
секстоле),  развијено, са метрономом.

Техничке вежбе

 П. Тафанел – Ф. Гобер: 
VIIдеоКомплетне методе,

 М.Мојс:Скале и арпеђа
 М.Мојс:Механизам хроматике
 М.Мојс:Дневне вежбе
 Џ. Гилберт:Техника 

флексибилности
Тонске вежбе

 М. Мојс: О звучности
 Т. Вај: Тон
 М. Моиз: Школа артикулације
 П. Л. Граф: Флаута пева
 Ф. Бернол: Техника амбажуре
 Т. Вај: Вибрато
 Џ. Галвеј: Усвиравање
 П. Л. Граф: Check up, 20 основних 

студија

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе 
налази се испод табеле

Обавезни минимум програма
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 Све дурске и молске скале
 Хроматске скале у пуном регистру инструмента
 Техничке вежбе, обавезни минимум осам одабраних вежби
 Две различите школе етида
 Четири композиције уз клавирску пратњу
 Две сонате
 Један концерт
 Један соло комад, изведен јавно, по избору

Јавни наступи: Обавезна су 4 јавна наступа у току школске године. По два у сваком полугодишту.

Програм испита
 1 дурска и 1 молска скала напамет
 1 техничка етида (из нота)
 1 мелодијска етида (из нота)
 1 композиција уз клавирску пратњу (напамет)
 Два става сонате или први став концерта (из нота)

Кључне речи: флексибилност амбажуре, техника прстију,уједначавање регистара,физичка и ментална 
издржљивост.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

 Гариболди: Велике етиде оп.134.

 Е. Келер:30 виртуозних етида, оп. 75, избор

 Е. Келер: Етиде, оп. 33, II, III свеска 

 Т. Бем: 24 каприса оп. 26

 Б. Фирстенау: 24 етиде оп.125

 Ф. Шиндлер: 24 Бахове студије

 Ј. Андерсен:24 етиде, оп. 63

 А. Пијацола: Танго етиде, избор

и друге етиде сличног садржаја и тежине, које обрађују све важне

Сонате

 Ј. С. Бах: Соната u Е-дуру, Ес-дуру

 К. Ф. Е. Бах: Соната у а-молу за флауту соло 

 Г. Ф. Телеман:12 фантазија за флауту соло (избор)

 Ј. С. Бах: Свита у ха-молу 

 М. Блаве: Сонате оп. 2, бр. 4 и 6.

и друга циклична дела сличног садржаја и степена тежине.
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Концерти 

 В. А. Моцарт: Концерт у  Це-дуру

 Г. Ф. Телеман: Концерт у Де-дуру

 В. Блодек: Концерт у Де-дур

 Ф. Девијен: Концерт у Ге-дуру

 Г. Албинони: Концерт у Ге-дур

Комади

 К. Сен-Санс: Оделет

 В. А. Моцарт: Рондо 

 К. Дебиси: Сиринкс 

 М. Арнолд: Фантазија за соло флауту

 А. Вебер: Скерцето

 А. Жоливе: Фантазија- каприс 

 К. Рајнеке: Балада 

 Ж. Бизе: Интермецо и Сегедиља

 Л. Ган: Анданте и скерцо

 С. Шаминад: Кончертино 

 А. Ф. Доплер: Мађарска фантазија, оп. 26

 Г. Форе: Конкурсни комад

 Р. Шуман: Три романсе

 О. Маха: Варијације за флауту и клавир

 Ж. Ибер: Комад за флауту соло 

 П. О. Феро: Три комада за флауту соло 

 М. Мара: Шпанске фолије (флаута соло) 

Назив предмета ФЛАУТА

Циљ ЦИЉ учења предмета Флаута је да код ученика развију знања и

вештине  неопходне  за  разумевање  и  извођење  музике  у

солистичком,  камерном  и  оркестарском  свирању,  као  и  за

наставак школовања на високообразовним установама.

Разред Четврти

Годишњи фонд 99
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часова

 А. Гргин: Капричо за соло флауту
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 самостално креира план 
вежбања, користећи познату 
литературу;

 свесно коригује интонацију, 
истражује начине чистог 
свирања;

 примењује различите начине 
решавања техничких и музичких

         захтева код амосталног вежбања;

 контролише квалитет тона у свим
регистрима;

 примењује динамички дијапазон 
инструмента у свим регистрима;

 користи све врсте артикулисања 
тона;

 у интерпретацији примењује 
стилска обележја;

 учествује на јавним наступима;
 испољава  самопоуздање и  

музикалност кроз 
интерпретацију;

 свира задате композиције, 
напамет, соло и уз пратњу 
клавира;

 користи одговарајућа изражајна 
средства да би исказао различите
емоције;

 критички вреднује изведене 
композиције;

 свирањем у различитим 
камерним ансамблима  
примењује принцип узајамног 
слушања;

 користи предности 
дигитализације у слушању и 
извођењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Издржавање тонова, рад на уједначавању 
регистара.

Даљи рад на флексибилности амбажуре, 
лепоти тона.

Рад на аликвотним низовима као основа 
рада на проширеној техници.

Вежбе за развој технике прстију, хроматика.

Артикулације и различити удари језика 
(дупли, троструки језик, лепршави језик).

Поштовање динамичких ознака.

Свирање цикличних форми.

Музичка агогика, фразирање, инвенција.

Аналитички, меморијски, визуелни 
елементи учења напамет.

Различите музичке форме,

интерпретација различитих стилова.

Просвиравање репертоара на 
преслушавањима, интерним и јавним 
часовима, као и концертима организованим
у ту сврху.

Скале: Све дурске и молске лесвице, у 
пуном обиму инструмента, на што више 
начина.

Темпо извођења  = 120 и више.

Поставка лествице, велико разлагање 
/развијање, акорди (тонични книнтакорд и 
доминантни/умањени септакорд) са 
разлагањем у обиму две октаве, терце, у 
низу и дупле, хроматска лествица.

Хроматске лествице у целом регистру 
инструмента, у распону ц1-ц4, различитим 
ритмичким моделима (триоле, 
шеснаестине, квинтоле и секстоле),  
развијено, са метрономом.

Техничке вежбе

 П. Тафанел – Ф. Гобер:  Комплетна 
метода

 М.Моиз:Скале и арпеђа
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 М.Моиз:Механизам хроматике
 М.Мојс:Дневне вежбе
 J. Eрдег: Техничке вежбе, IV свеска.

Тонске вежбе

 М. Моиз: О звучности
 Т. Вај: Тон
 М. Моиз: Школа артикулације
 П.Л.Граф: Флаута пева
 Ф. Бернолд: Техника амбажуре
 Т. Вај:Вибрато
 Џ. Гелвеј:Усвиравање
 П. Л. Граф : Check up-20 основних 

студија

ЛИТЕРАТУРА* списак литературе налази се 
испод табеле .

Обавезни минимум програма

 Све дурске и молске скале
 Хроматске скале у пуном опсегу инструмента
 Осам техничких вежби
 Две различите школе етида
 Четири композиције уз клавирску пратњу
 Један концерт
 Једна соната по избору
 Соло композиција, по избору

Јавни наступи: Обавезна су 4 јавна наступа у току школске године. По два у сваком полугодишту.

Матурски испит

Кључне речи: флексибилност амбажуре, техника прстију, уједначавање регистара, физичка и ментална 
издржљивост.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде

 В. де Микелис: 24 етиде оп. 25

 П. Тафанел-Ф. Гобер: 12 великих виртуозних етида

 Е. Келер: Етиде оп. 75, виртуозне етиде, избор

 Ј. Андерсен: 24 етиде техника други део, оп. 63 

 Ф. Шиндлер: 24 Бахове студије

и друге етиде сличног садржаја и тежине, које обрађују све важне
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Сонате

 Ј. С. Бах: Соната у е-молу

 Ј. С. Бах: Партита у а-молу за флауту соло (факултативно)

 Ј. С. Бах: Соната у ге-молу

 Г. Ф. Телеман: 12 фантазија за флауту соло (избор )

 В. А. Моцарт: Сонате

 Л. Либерман: Соната

и друга циклична дела сличног садржаја и степена тежине.

Концерти 

 В. А. Моцарт: Концерт у Ге-дуру

 В. А. Моцарт: Концерт у Де-дуру (факултативно )

 В. Блодек: Концерт  у Де-дуру

 Ј. Ј. Кванц: Концерт у Ге-дуру

 К. Рајнеке: Концерт у Де-дуру

 Ж. Ривије: Концерт

Комади

 С. Шаминад: Кончертино

 А. Вебер: Скерцето 

 К. Рајнеке: Балада 

 А. Перилу: Балада 

 Г. Форе: Фантазија оп. 79

 Ж. Хи: Фантазија 

 Ф. Гобер: Ноктурно и Алегро скерцандо

 Ф. Борне: Кармен фантазија

 А. Ф. Доплер: Мађарска фантазија, оп. 26

 П. Озгијан: Концертантна свита,

 Ф. Шуберт: Интродукција, тема и варијација оп. 1

 Ф. Мартен: Балада

 Д. Деспић: Партита оп. 60 за флауту соло 

 М. Штаткић: Скерцо

 М. Штаткић: Имаж
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 Л. Лоренцо: Каденца за соло флауту

 К. Зграја: Три виртуозне фламенко студије, избор

 Е. Боца: Арабеске за соло флауту;

 Ј. Ибер: Комад (Piece) 

 Н. Паганини: Каприси за соло флауту, 

и друга дела сличне садржине

Назив предмета КЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења  предмета кларинет је  да  код  ученика  кроз

индивидуално  музичко  искуство  подржи  развој  моторичке

синхронизације,  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитетакао  и  формирање

музичке  личности  за  самосталан  јавни  наступали  и

мотивисање за наставак уметничког школовања.

Разред Први

Годишњи фонд 

часова
105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:
ОБЛАСТ / ТЕМА САДРЖАЈИ

 свира у опсегу од  е мало до ге3;

 контролише дисање, односно узимање 
ваздуха током свирања;

 свира у комбинованим артикулацијама 
стаката и легата;

 изведе одговарајуће технике свирања 
на инструменту;

 контролише интонацију у току свирања;

 користи технике меморисања текста;

 интерпретира композицију у стилу 
епохе и композитора;

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Флексибилност амбажуре у свим 
регистрима.

Контроле прстију и језика код 
свирања у брзом темпу.

Меморисање текста.

Континуирано обликовање тона, 
интонација и стакато.

Динамика.

Самостално штимовање 
инструмента.

Свирање соло и у ансамблу.

Музички бонтон.
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Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.
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Назив предмета КЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења  предмета кларинет је  да  код  ученика  кроз

индивидуално  музичко  искуство  подржи  развој  моторичке

синхронизације,  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитетакао  и  формирање

музичке  личности  за  самосталан  јавни  наступали  и

мотивисање за наставак уметничког школовања.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова
105
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наставника.

Обавезни минимум програма
 све дурске и молске скале са тоничним, доминантним и умањеним септакордима
 20 етида
 2 комада уз пратњу клавира
 један концерт (цео) или циклично дело

Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току године

Испитни програм
 Једна дурска и једна молска скала са тоничним, доминантним и умањеним септакордима

 2 етиде различитог карактера

 Комад уз прању клавира (изводи се напамет)

   Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.
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Назив предмета КЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења  предмета кларинет је  да  код  ученика  кроз

индивидуално  музичко  искуство  подржи  развој  моторичке

синхронизације,  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитетакао  и  формирање

музичке  личности  за  самосталан  јавни  наступали  и

мотивисање за наставак уметничког школовања.

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова 105
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принцип узајамног слушања;

 покаже иницијативу у организацији 
заједничких проба;

 учествује на јавним наступима у 
школи и ван ње;

 испољи самопоуздање у току јавног 
наступа;

 поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике.

Комади:
Х. Баерман: А ађо
Ж. Моке: Конкурсни соло
Г. Доницети: Кончер ино

Концерти:
Ф. А. Хофмајстер: Концер  Б- ур
К. Штамиц: Концерт Ес-дур р.11

Поред  наведених  з ирки  етида,  школа,
метода,  комада,  концерата  користити  и
другу  литературу  адекватне  тежине по
избору наставника

Обавезни минимум програма
 Све дурске и молске скале са тоничним, доминантним и умањеним септакордима
 20 етида
 3 комада уз пратњу клавира

Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току године

Испитни програм
 Једна дурска и једна молска скала са тоничним, доминантним и умањеним септакордима у 

распону три октаве
 2 етиде различитог карактера
 Комад уз прању клавира (изводи се напамет)

Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.

Назив предмета КЛАРИНЕТ

Циљ Циљ учења  предмета кларинет је  да  код  ученика  кроз

индивидуално  музичко  искуство  подржи  развој  моторичке

синхронизације,  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитетакао  и  формирање

музичке  личности  за  самосталан  јавни  наступали  и

мотивисање за наставак уметничког школовања.

Разред Четврти

Годишњи фонд 

часова 99
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Обавезни минимум програма
 Све дурске и молске скале разложено са тоничним, доминантним и умањеним септакордима

 20 етида

 2 комада уз пратњу клавира

 Концерт

Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току године

Матурски испит

Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, музичка фраза, музички бонтон.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ФЛАУТА/КЛАРИНЕТ

I УВОДНИ ДЕО

Прирoдa  сaмe  музикe  укaзуje  нa  стaлнo  прoжимaњe  свих  oблaсти  и  тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa oблaст или тема нe мoжe

се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ, a дa сe

истoврeмeнo  нe  рaзгoвaрao  свим  другим  aспeктимa  музикe.  Корелација  између

различитих предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици

учествују као истраживачи, креатори и извођачи. 

Настава инструмента усмерена  је  на  остваривање  исхода,  који  представљају

музичке, опажајне и сазнајне активности ученика, при чему се у почетку даје предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена  рационализација  искуства  касније  постаје  теоријски  оквир.  Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике. Исходи се надовезују, усложњавају и прожимају кроз четири

разреда средње музичке школе, а ниво и сложеност исхода одређени су захтевима

садржаја наставе сваког разреда. 

II  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења, обухвата годишњи и оперативни план, као и припрему

за  час. Годишњим  планом  дефинисан  је  фонд  часова  у  току  школске  године.

Оперативни  план  подразумева  одабир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.

Припрема за час посвећена је сваком ученику појединачно, имајући у виду музичке,
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интелектуалне,  физичке  и  менталне  предиспозиције,  карактер,  темперамент,

мотивацију, васпитање и радне навике. 

У  односу  на  трајање  часа  рад  треба  ефикасно  организовати  тако  да  се  успешно

испуњавају  краткорочни и  дугорочни циљеви,  квалитетно  покривају  све  планиране

наставне  и  методске  јединице  и  испуњава  барем  обавезни  минимум  годишњег

програма. 

Припрема за час обухвата читав спектар активности - од детаљног проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и

допуњавања одабраних редакција,  до континуираног вођења обимне евиденције  о

учениковом раду и напретку.

III  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Педагог мора да сагледа у потпуности личност ученика са којим ради, његове

психофизичке способности, карактер, темперамент, мотивацију и да му помогне при

професионалном опредељењу и усмеравању. Он планира и индивидуални програм и

наставне  садржаје  за  сваког  ученика  водећи  рачуна  о  поступности  у  повећавању

захтева и хармоничном развоју ученикових инструменталних и музичких способности.

Сваки  ученик је  посебан и  у  том смислу  наставник мора  сагледати  и  његов  шири

контекст  (породица,  васпитање,  навике,  школа,  окружење,  лични  капацитети,  итд)

како би оптимално избалансирао одговарајући програм и педагошке поступке који ће

ученика уз осећај самопоуздања и задовољства довести до практичних вештина, а ове

пак отворити пут за даље напредовање и развој индивидуалних квалитета. 

Активност  наставника  обухвата  велику  палету  информација,  вештина  и

практичних знања различите природе, као и везу са живом уметничком праксом, те је

за ученике веома важно да наставника доживљавају и као уметнички ауторитет а не

само  као  предавача  са  друге  стране  катедре.  Исто  тако,  један  од  најважнијих

предуслова успешног педагошког рада је успостављање међусобног поверења између

ученика и наставника.

Наставник обое  треба ученика  да  упозна са  материјалом  и  алатом  за  израду

пискова, као и да га поступно уводи у  начине  њихове израде. Наставник треба да

упозна  ученика  са  начинима  ефикасног  и  континуираног  вежбања.  Уколико  је

потребно,  наставник  ће  ученику  направити  план  и  помоћи  му  да  исти  спроведе,
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вршећи контролу, заједно са учеником, уколико је могуће и са родитељима. 

Наставник треба  да  јасно формулише и  степенује  интерпретативне захтеве  за

ученика у односу на узраст и тренутне могућности. У предмету флаута,  потребно је

континуриано радити на свим елементима технике. 

Техника  прстију:  остварује  се  кроз  континуиран  рад  на  лествицама,  пажљиво

одабраним  техничким  вежбама и  етидама.  Наставник  треба  да  препозна  технички

ниво  ученика  и  да  индивидуалним  приступом  омогући  да  ученик  у  одређеном

периоду напреује и досегне свој максимум. 

Техника тона: остварује се кроз дневни рад на тонским вежбама које градуално

постају захтевније од првог до четвртог разреда и укључује рад на елементима тона –

уједначавање  регистара,  звучност  и  лепота  тона,  пројекција  тона,  динамичко

нијансирање, контрола интонације.

Техника артикулације: кроз извођачки репертоар, наставник са учеником ради на

свим  артикулацијама,  учи  га  да  их  јасно  разликује  и  поштује.  Такође  је  потребно

радити на свим врстама удара језика: обичан, дупли, троструки и лепршави језик. 

У  процесу  учења  напамет,  наставник  ће  ученику  представити  аналитички,

моторички и визуелни концепт учења. 

Наставник  ће  континуирано  радити  на  постизању  и  одржавању  извођачке

кондиције ученика, тако да ученик на јавним наступима са лакоћом може да изведе

планирани репертор. Ово ће се постићи правилном динамиком рада на часу, али и

наступима  у  оквиру  интерних  и  јавнх  часова,  као  и  организованих  преслушавања.

Ученика треба подстицати да узима учешћа у мастер класовима. 

Веома је важно да ученици имају исправан став према јавном наступу и што чешће

јавно свирају како би стицали извођачку праксу и ослободили се евентуалних страхова

и  сметњи  при  наступу.Исто  тако,  треба  постојано  одржавати  навику  посећивања

концерата  уметничке  музике  и  представа.  Дискусијом  о  изведеним  и  одслушаним

делима ученици стичу увид у тумачење музике, начине извођења и извођачке праксе,

различите техничке приступе извођача, те развијају аналитичко и критичко мишљење

о сопственом и туђем извођењу. 

Када  су  у  питању  такмичења,  препоручују  се  умереност  и  опрез.  Не  треба

допустити да ученичка мотивација временом постане искључиво такмичарски обојена,
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као и да наставник сопствени рад вреднује бројем награда и признања које његови

ученици освајају.

IV  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање  вештина,  па  функционални  задаци  имају  приоритет.  Смер  наставе  је

такав да се увек креће од представе музике и звука ка контекстуализацији, теоријском

тумачењу и практичним решењима. У оквиру тога,  идентификовање, разумевање и

дефинисање музичких садржајана којима се базира интерпретација има велики значај

у праћењу наставе. 

Критеријум  у  оцењивању  је  уложен  труд  и  квалитет  рада  ученика,  те  његово

напредовањеу  складу  са  личним  и  музичким  могућностима,  као  и  уметничко

постигнуће на јавним наступима и годишњим испитма.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код

ученика  потенцирати  осећање  сигурности  и  подршке.  Потребно  је  отклонити  све

разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који су проузроковани превеликим и

нереалним  очекивањима  професора  или  родитеља.  Учешће  ученика  на  јавним

наступима,  такмичењима,  фестивалима  и  резултати  годишњих  испита  и  смотри

употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА ЗА ДРВЕНЕ ДУВАЧЕ

Назив предмета ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

Циљ ЦИЉ учења предмета Читање са листа је да код ученика развију 

знања и вештине неопходне за брзо и течно читање нотног текста 

и за разумевање и упознавање музичке литературе

Разред Први, други, трећи, четврти

Годишњи фонд 

часова

35/35/35/33
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у

стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

 одсвира без прекида и задржавања задани 
нотни текст једноставнијег садржаја;

 анализира текст и унутрашњим слухом чује 
мелодијске и хармонске покрете;

 примењује добијена упутства за решавање 
одређене текстуалне проблематике;

 опажа релевантне музичке елементе у циљу
интерпретације задате деонице;

 проналази начине за самостално вежбање;

 покаже самопоуздање и сналажљивост у 
кретању кроз текст;

 препозна дела и деонице инструмента у 
камерним и оркестарским композицијама.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Оспособљавање ученика за анализу 
текста.

Сагледавање текста у целини – 
опажање музичких елемената.

Континуирано кретање кроз текст 
без прекида или задржавања.

Упутства за отклањање грешака.

Развој унутрашњег слуха и 
повезивање стеченог знања из 
других предмета.

Вежбе за развијање меморије.

Сналажљивост и брзо реаговање.

Упознавање са деоницама 
инструмента у камерној и 
оркестарској литератури.

Слушање музике у циљу упознавања 
музичке литературе.

ЛИТЕРАТУРА* је дата по 
инструментима и разредима испод 
табеле

Кључне речи: концентрација, опажање,анализа,континуирано кретање, примена.

ЛИТЕРАТУРА*

ФЛАУТА 

–   Д. Мирковић: Флаута у симфонијском оркестру

Први разред – Оркестарска сола

 Ј. С. Бах: Пасија по Матеју; Бранденбуршки концерт II, IV и V, избор. 

 Г. Ф. Хендл: Музика на води. 

 Ј.Хајдн: Симфоније:бр.100 Ге-дур, Војничка; бр.101 Де-дур, Часовник; бр.103 Ес-дур;

бр.104, Де-дур  Лондонска.
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 В.А.Моцарт: Koнцерт  за  клавир:  Це-дур  (467);  Симфоније:бр.34   Це-дур  (KV

338),бр.35 Хафнер, Де-дур (KV 385), бр.38 Прашка (KV 504), бр.40 ге-мол (KV 550),

бр.41 Це-дур Јупитер (KV 551); Увертире:Отмица из Сараја; Фигарова женидба; Дон

Жуан; Чаробна фрула.

 Л. ван Бетовен: Симфоније:бр.3, Ес-дур оп.55, Ероика; бр.4, Бе-дур оп.60; бр.5, це-

мол оп.67; бр.6 Еф-дур оп.68 Пасторална; бр.7, А-дур оп.92; бр.8 Еф-дур оп.93; бр.9,

де-мол оп.125;  Концерт за клавир бр.1 Це-дур оп.15; Концерт за виолину Де-дур оп.

61.

Увертире:„Леонора“ бр. 3 оп. 72а; „Егмонт“ оп. 84.

 Ђ. Росини:Увертира Италијанка у Алжиру;

 Ф. Менделсон - Бартолди: Италијанска симфонија, бр. 4; Концерт за виолину е-мол.  

Други разред – Оркестарска сола

 Ф. Шуберт:  Симфонија бр.7, Це-дур; Симфонија бр.8 ха-мол, Недовршена; Увертира

– Розамунда.

 Х. Берлиоз: Фантастична симфонија оп.14; Увертира „Римски карневал“ оп.9.

 Ж. Бизе:Арлезијанка -свита бр.1 и 2.

 Ј. Брамс: Симфонија бр.1, це-мол оп.68; Симфонија бр.2, Де-дур оп.73; Симфонија

бр.3, Еф-дур оп.90;  Симфонија бр.4,  е-мол оп.98; Концерт за клавир бр.1,  де-мол

оп.15; Концерт за клавир бр.2, Бе-дур оп.83; Концерт за виолину Де-дур, оп.77.

 Р. Шуман: Симфоније: Симфонија бр.1, Бе-дур оп.38; Концерт за клавир а-мол оп.54.

 Б. Сметана: Продана невеста (Увертира).

 Ј. Штраус: Увертире: Слепи миш; Циганин барон.

 Ф. Менделсон Бартолди: Симфонија бр.3 а-мол оп.56 Шкотска; Увертире: Сан летње

ноћи оп.21; 

 Р. Леонкавало: Пајацо.

 М. Равел: Болеро

Трећи разред – Оркестарска сола

 Д. Чимароза: Увертира – Тајни брак.

 В. Белини: Норма

 Ђ. Пучини:Тоска; Боеми; Мадам Батерфлај; Турандот.
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 П.И.Чајковски:  Симфонија  бр.4,  еф-мол  оп.  36;  Симфонија  бр.5,  е-мол  оп.64;

Симфонија бр.6, бе-мол, оп.74; Концерт за клавир бр.1, бе-мол оп.23; Концерт за

виолину Де-дур оп.35; Балети: Лабудово језеро; Увертира-Фантазија Ромео и Јулија;

Варијације на рококо тему, А -дур, оп. 33.

 Ђ. Верди: Травијата; Набуко; Аида; Реквијем.

 К. Дебиси: Поподне једног фауна

 А. Дворжак: Словенске игре (1, 2, 4, 5, 7, 8)

 Ђ. Росини: Вилијам Тел; Севиљски берберин; Сврака крадљивица.

 С. Прокофјев: Класична симфонија

 Н. Римски-Корсаков: Шпански капричо

Четврти разред – Оркестарска сола

 П.Маскањи: Кавалерија рустикана.

 Б.Барток: Концерт за оркестар.

 А.П.Бородин: Половецке игре из опере Кнез Игор.

 М. Равел: Дафнис и Клое

 М.П.Мусоргски: Слике са изложбе

 Ж. Бизе:Кармен

 С.Рахмањинов: Концерт за клавир бр.2, це-мол, оп.18; Концерт за клавир бр.3,

де-мол, оп.30.

 Н.Р.Корсаков: Шехерезада оп.34.

 П.И.Чајковски: Крцко орашћић, Успавана лепотица;

 Р. Вагнер: Зигфрид – Прстен НибелунгаIII; Зигфридова идила; Увертира Фауст.

 Ђ. Верди:Риголето (I,II,III чин ); Трубадур (I,II,III,IV чин); Сицилијанске вечери:Моћ 

судбине (Увертира,I,II,III чин );Бал под маскама (прелудијум,I,III чин ); Дон Карлос 

(I,II,III,IV чин); Аида (I,II,III,IV чин); Фалстаф (I,II,III чин),

 Б. Сметана: Влтава

 С. Прокофјев: Пећа и вук

 К. Сен-Санс: Карневал животиња.

 Р. Штраус: Дон Жуан; Тил Ојленшпигел; Каваљер с ружом; 

 И. Стравински: Петрушка.
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КЛАРИНЕТ – Миленко Стефановић- Оркестарске студије за кларинет,I свеска (први и 

други разред) и II свеска (трећи и четврти разред)

Први разред – Оркестарска сола

 В.А.Моцарт: Фигарова женидба; Дон Жуан; Чаробна фрула - увертира;

 Симфонија Ес-дур бр. 39;Симфонија ге-мол бр. 40

 Л.в.Бетовен: Концерт за виолину Де-дур;Увертира Леонора I;Увертира Леонора 

II;Увертира Леонора III;Увертира Кориолан;Увертира Егмонт;Симфонија бр. 1 Це-

дур;Симфонија бр. 3 Ес-дур; Симфонија бр. 4 Бе-дур; Симфонија бр. 5 ц-мол; 

Симфонија бр. 7 А-дур; Симфонија бр. 8 Еф-дур (I став) 

 Ђ.Росини: Севиљски берберин - увертира 

 Ф.Шуберт: Симфонија бр. 8 ха-мол

 Ф.Менделсон: Фингалова пећина,увертира;

 Р.Шуман: Симфонија бр. 1 Бе-дур; Симфонија бр. 3 Ес-дур

 Ф.Лист: Прелиди

 М.И.Глинка: Иван Сусањин

 П.И. Чајковски: Шчелкуншчик

 М.П.Мусоргски: Ноћ на голом брду

 С. Христић: Охридска легенда

 О.Респиги: Римске фонтане

 А. Дворжак: Словенска игра бр. 8

Други разред – Оркестарска сола

 Л.в. Бетовен: Фиделио;Симфонија бр. 2 Де-дур; Симфонија бр. 6 Еф-дур

 Г.Доницети: Љубавни напитак 

 К.М.Вебер: Позив на игру

 Ф.Шуберт: Розамунда

 Ф.Менделсон: Симфонија бр. 3 а-мол; Симфонија бр. 4 А-дур 

 Р.Шуман: Симфонија бр. 2 Це-дур; Симфонија бр. 4 д-мол;Концерт за клавир а-мол 

 Ђ.Росини: Италијанка у Алжиру - увертира 

 К.М.в Вебер: Чаробни стрелац 

 Ф.Лист: Мађарска рапсодија бр. 2 - каденца 
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 Ј.Брамс: Симфонија бр. 1 це-мол; Симфонија бр. 2 Де-дур; Академска увертира; 

Трагична увертира

 Ц.Франк: Симфонијске варијације 

 Б.Сметана: Продана невеста I чин 

 Ж.Бизе: Кармен - увертира 

 Ђ. Пучини:Мадам Батерфлај II чин 

 Џ.Гершвин: Американац у Паризу

 М.Равел: Болеро

Трећи разред – Оркестарска сола

 Л. ван Бетовен:  Симфонија бр.8 Еф-дур III став;

 Ђ. Росини: Италијанка у Алжиру; Семирамида; Севиљски берберин – I чин

 Ф. Шуберт: Симфонија бр.7 Це-дур

 Ф. Менделсон: Музика за Сан летње ноћи 

 X. Берлиоз: Фаустово проклетство;

 Ф.Лист: Мађарска рапсодија бр.1; Мађарска рапсодија бр.2; Мађарска рапсодија 

бр.3

 Ј. Брамс: Симфонија бр.3 Еф-дур

 Ц. Франк:Симфонија у де-молу 

 М.И.Глинка:Камаринскаја

 П.И.Чајковски: Ромео и Јулија; Моцартијана;Симфонија бр.5 е-мол 

 Ж. Бизе: Кармен

 Ђ. Верди: Трубадур; Моћ судбине - увертира; Фалстаф;  Аида

 Р. Вагнер:Танхојзер; Лоенгрин; Холанћанин луталица; 

 О. Респиги: Римске пиније 

 Џ. Гершвин: Рапсодија у плавом

Четврти разред – Оркестарска сола

 Г. Доницети: Дон Пасквале

 Ђ. Росини: Виљем Тел; Сврака крадљивица - увертира; Севиљски берберин

 К. М. Вебер: Оберон

 X. Берлиоз: Фантастична симфонија

 Ј. Брамс: Симфонија бр. 4 е-мол
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 П.И.Чајковски: Италијански капричо;Симфонија бр. 4 еф- мол;Симфонија бр. 6 ха-

мол

 А.П.Бородин: Половецке игре из опереКнез Игор

 Н.Римски-Корсаков: Шехерезада 

 Б.Сметана: Продана невеста 

 М.П.Мусоргски: Борис Годунов

 Ђ.Верди: Риголето; Травијата; Моћ судбине; Бал под маскама; Дон Карлос; Отело

 Р.Вагнер: Тристан и Изолда; Мајстори певачи

 Ђ.Пучини: Боеми; Тоска;Мадам Батерфлај; 

 О.Респиги: Римске фонтане

 Р.Штраус: Тил Ојленшпигел

 М.Равел: Дафнес и Клое

 И.Стравински: Прича о војнику; Жар птица

 С. Прокофјев: Класична симфонија

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА -

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

I  УВОДНИ ДЕО

Предмет  Читање  слиста  је  неодвојиво  повезан  са  предметом  инструмента  и

оркестром.  Наставаје усмерена на остваривање  исхода,  који  представљају  музичке,

опажајне и сазнајне активности ученика. Искуствено учење подразумева примену већ

стечених знања и вештина и њихово проширивање у контексту сналажења у новом,

непознатом нотном тексту а посебно када он припада оркестарској литератури.

Исходи  се  надовезују,  усложњавају  и  прожимају  кроз  четири  разреда  средње

музичке  школе,  а  ниво  и  сложеност  исхода  одређени  су  захтевима  из  понуђене

литературе по разредима.

II  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења, обухвата годишњи и оперативни план, као и припрему

за  час. Годишњим  планом  дефинисан  је  фонд  часова  у  току  школске  године.

Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу. 
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У односу на трајање часа рад треба ефикасно организовати тако да се успешно

испуњавају  краткорочни и  дугорочни циљеви,  квалитетно  покривају  све  планиране

наставне и методске јединице.

Припрема  за  час  обухвата  читав  спектар  активности  -  од  детаљног  проучавања

композиција  са  ученичког  репертоара,  преко  упоређивања  различитих  издања  и

допуњавања одабраних редакција, до континуираног вођења евиденције о ученичком

раду и напретку.

III  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Часови предмета Читање а листа одвијају се у групама од 2 ученика. На часовима

овог предмета треба водити рачуна о томе да се ученици подучавају вештини читања с

листа (prima vista) уз помоћ за то одабраних примера, који ће у односу на разред и

узраст,  обухватати  све  шири  дијапазон  захтева  у  тексту,  почев  од  једноставнијих

ритмова, динамичких и артикулационих ознака, па све до комплексних одељака који у

себи садрже што више ознака и комплексне мело-ритмичке целине.  Свакако треба

избећи ситуацију да се примери из литературе изводе примарноprima vista, и да је то

сврха часа.

Оркестарска  литература  чини  изузетно  важан  део  репертоара  будућих

оркестарских свирача, инструменталиста и треба јој приступити озбиљношћу којом се

приступа  и  инструментално-солистичком  репертоару.  Изводе  из  оркестарске

литературе треба пажљиво проучити, упутити ученика на слушање дате композиције,

проширити знање о композитору, периоду и стилу и коначно, задати да се увежба. 

IV  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима Читања с листа критеријум у оцењивању је уложен труд и квалитет

рада ученика, његово напредовање у  складу са личним и музичким  могућностима, и

практична примена у оркестру.

Називпредмета ТРУБА

432



Циљ ЦИЉ учења предмета ТРУБА је да код ученика развију знања

и вештине неопходне за разумевање и извођење музике у

солистичком,  камерном  и  оркестарском  свирању,  као  и  за

наставак школовања на високообразовним установама.

Разред Први

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

 контролише технику прстију;

 оплемени тон и ширењу горњег и 
доњег регистра;

 контролише амбажуру, дисање, 
атак и интонацију;

 контролише промену артикулације 
и динамике;

 свира вентил трилере;

 вежба самостално и свесно 
исправља постојеће грешке;

 интерпретира композицију у стилу 
епохе и композитора;

 испољи сопствене емоције кроз 
интерпретацију;

 иницира  организацију проба;

 испољи самопоуздање у току јавног 
наступа;

 користи предности дигитализације у
слушању и извођењу музике и 
изграђивању сопствених естетских 
критеријума.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Интонирање интервала узлазно и силазно 
(хроматски).

Рад на техници прстију.

Флексибилност и функционалност 
амбажуре и рад на култури тона уз ширење
и изједначеност регистара.

Метода транспоновања.

Промена артикулације и контрола 
динамике.

Свирање трилера.

Развијање физичке и менталне 
издржљивости.

Развијање радне дисциплине која изискује 
систематичност, студиозност и апсолутну 
посвећеност.

Музичка форма и интерпретација 
различитих стилова.

СКАЛЕ
Све дурске и молске у обиму дуодециме 
или две октаве, са обртајима квинтакорада
и доминантним и умањеним септакордима
у темпу брзих четвртина.

ЛИТЕРАТУРА:

 М.Schlossberg - Daily Drills
 Р.Квинке:АСА Метода
 Ј. Арбан:Развијене скале;
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Вежбе за хроматику;
Разложенидур и мол тоналитети у 
триолама;  Вежбе интервала у 
осминама

 Е.Sachse - 100 Studies
 Ђ. Тошић: I свеска етида
 А. Стрнад: II свеска за средњу школу -

од бр. 1 - 15
 П. Клодонир: 20 малих етида
 Зигмунд Херинг: 32 етиде
 Композиције:
 П. И. Чајковски: Наполитанска игра
 С. Болотин: Лаке мелодије - избор –
 Шварц: Романса
 Г. Ф. Хендл: Соната у Еф-дуру (обрада

Жан Тилде)
 Ј. Ед. Бара: Оријентал
 Ђ. Тошић: Обраде Мокрањца

Дозвољено је коришћење других школа 
етида и литературе сличних захтева по 
избору наставника.

Обавезни минимум програма

 све дурске и молске скале
 2 различите школе етида
 4 композиције уз клавирску пратњу

Јавни наступи

Обавезна су 4 јавна наступа у току школске године ( 2 у полугодишту)

Програм испита

 1дурска и 1 молска скала ( напамет)
 1 техничка етида
 1 мелодијска етида
 1 композиција уз клавирску пратњу( напамет)

Кључне речи: труба,техника прстију, амбажура, ширење регистара, транспоновање, лип трилери, 
физичка и ментална издржљивост.

Називпредмета

Циљ

ТРУБА

ЦИЉ учења предмета Труба је  да  код ученика развију

знања и вештине неопходне за разумевање и извођење
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музике  у  солистичком,  камерном  и  оркестарском

свирању,  као  и  за  наставак  школовања  на

високообразовним установама.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

 оплемени тон и примењује нон прес у
ширењу горњег и доњег регистра;

 контролише технику дисања и јача 
физичку издржљивост;

 покаже напредак у техници прстију;

 свира све артикулације и примењује 
микро динамику;

 свира усне трилере у лаганом темпу;

 испољи креативност у реализацији 
музичке фантастике и естетике;

 разликује одлике стилских епоха и 
прилагођава сопствену 
индивидуалност;

 покаже самопоуздање у солистичким,
камерним и оркестарским наступима;

 користи предности дигитализације и 
критички коментарише своја и туђа 
извођења у смислу техничке 
припремљености и музичке 
изражајности.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Флексибилност и функционалност 
амбажуре.

Дневне вежбе са хармонским 
вокализама различитих артикулација и 
динамике.

Култура тона, ширење и изједначеност 
регистара.

Развијање физичке и менталне 
издржљивости.

Развијање контролисане технике 
прстију.

Метода транспоновања.

Почетак свирања усних трилера.

Интерпретације различитих стилова и 
развој сопствехих критеријума.

Развој ученика за солистичко, камерно 
и оркестарско свирање.

Музички бонтон.

Скале

Све дурске и молске у обиму 
дуодециме или две октаве.

Тонични, доминантни и умањени 
септакорди са обртајима у осминама и 
по могућству шеснаестинама и 
различитим артикулацијама.

ЛИТЕРАТУРА:

 М.Schlossberg - Daily Drills
 Р.Квинке:АСА Метода
 Ј. Арбан:Развијене скале; Вежбе за 
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хроматику; Разложенидур и мол 
тоналитети у триолама; Вежбе 
интервала у осминама;
Вежбе за дупли и трипли језика.

 Е.Sachse - 100 Studies
 Ђ. Тошић: I свеска етида
 А. Стрнад: II свеска за средњу 

школу
 В. Вурм:Изабране етиде,свеска 1.

Композиције:

 Купрински: Каватина
 К. Шван: Соната за трубу и клавир
 Г. Бали: Анданте и Алегро -Г. Ф. 

Хендл: Арија и Варијација
 М. Силвански: Концерт за трубу и 

клавир
И литературе сличних захтева по 
избору наставника

Обавезни минимум програма

 све дурске и молске скале
 2 различите школе етида
 4 композиције уз клавирску пратњу

Јавни наступи

Обавезна су 4 јавна наступа у току школске године ( 2 у полугодишту)

Програм испита

 1дурска и 1 молска скала ( напамет)
 1 техничка етида
 1 мелодијска етида
 1 композиција уз клавирску пратњу ( напамет)

   Кључне речи: амбажура, техника прстију, изједначеност регистара, транспоновање, усни трилери, 
артикулација, микродинамика.

Називпредмета

Циљ

ТРУБА

ЦИЉ учења предмета Труба је да код ученика развију знања и

вештине  неопходне  за  разумевање  и  извођење  музике  у

солистичком,  камерном  и  оркестарском  свирању,  као  и  за

наставак школовања на високообразовним установама.

Разред Трећи
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Годишњи фонд 

часова

105

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у

стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

 оплемени тон и примењује нон прес у 
ширењу горњег и доњег регистра;

 контролише технику дисања и стекне 
физичку издржљивост,

 свира све артикулације и примени 
микродинамику;

 примени технику свирања двоструког и
троструког језика;

 свира усне трилере;

 испољи емоционални сензибилитет, 
креативне способности и јача 
поверење у властите способности;

 користи различите начине  
меморисања, текста;

 испољи креативност, способност 
импровизације и проналази нове 
начине за комбиновање информација, 
знања и стечених вештина;

 користи предности дигитализације и 
формира критеријуме за избор 
програма и репертоара.

.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Усавршавање и развијање технике 
свирања дневних вежби уз контролу 
интонације, артикулације и динамике.

Флексибилност и функционалност 
амбажуре.

Култура тона и техника прстију.

Метода транспоновања.

Техника свирања двоструког и 
троструког језика

Свирање усних трилера.

Развој меморије, унутрашњег слуха и 
способност импровизације.

Стилска интерпретација и развој 
сопствених критеријума.

Јачање мотивације, воље и упорности у 
савладавању тешкоћа.

Скале

Све дурске и молске у обиму две октаве;
хроматске скале.

Тоничне, доминантне и умањене 
септакорде са обртајима свирати у 
брзим осминама и шеснаестинама у 
различитим артикулацијама.

ЛИТЕРАТУРА:

 М.Schlossberg - Daily Drills
 Р. Квинке: АСА Метода :Ч. Колин: 

Лип Флексибилити
 Ј. Арбан:Развијене скале, Вежбе за

хроматику, Разложенидур и мол 
тоналитети у триолама, Вежбе 
интервала у осминама.

 Зигмунд Херинг: Књига III - 
прогресивни трубач
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 Ђ. Тошић: I свеска етида
 А.Стрнад: II свеска за средњу 

школу
 В.Вурм: Изабране етиде,свеска 1.
 Е.Sachse: Етиде свеска 1.

Композиције:
 Вејивановски: Соната ге-мол
 Волф:„Ростокер свита"
 Т. Албинони:Концерти за трубу и 

клавир (транкрипције Т. 
Докшицера)

 И. Бобровски: Скерцино
 Е. Мартен:Концертни рондо
 Е. Боца: Бадинаж
 А.Гедике: Концертна етида ор. 49
 Е Бара: Фантазија
 Балај : Prelude et ballad

Дозвољено је коришћење других школа 
етида и литературе сличних захтева по 
избору наставника.

Обавезни минимум програма
 све дурске и молске скале
 2 различите школе етида
 4 композиције уз клавирску пратњу
 тема са варијацијама

Јавни наступи
Обавезна су 4 јавна наступа у току школске године ( 2 у полугодишту)
Програм испита

 1дурска и 1 молска скала ( напамет)
 1 техничка етида
 1 мелодијска етида
 циклично дело или тема са варијацијама ( напамет)

Кључне речи: амбажура, дневне вежбе, транспоновање,двоструки језик,меморија, импровизација, 
критичко мишљење.
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Називпредмета

Циљ

ТРУБА

ЦИЉ учења предмета Труба је да код ученика развију знања и

вештине  неопходне  за  разумевање  и  извођење  музике  у

солистичком,  камерном  и  оркестарском  свирању,  као  и  за

наставак школовања на високообразовним установама.

Разред Четврти

Годишњи фонд 

часова

99

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 контролише амбажуру, 
дисање, интонацију, динамику,
фразирање, и агогику;

 примени технику свирања 
двоструког и троструког језика;

 испољи креативност, 
сензибилитет и способност 
импровизације у свирању;

 проналази нове начине за 
комбиновање информација, 
знања и стечених вештина у 
свирању;

 развија самопоуздање и 
самопоштовање;

 користи предности 
дигитализације и присуствује 
концертима класичне музике 
те формира сопствени 
критеријум и упознаје 
репертоар.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Усавршавање и развијање технике свирања
дневних вежби уз контролу интонације, 
артикулације и динамике.

Култура тона и техника прстију.

Метода транспоновања.

Техника свирања двоструког и троструког 
језика.

Развој меморије, унутрашњег слуха и 
способност импровизације.

Стилска интерпретација и развој сопствених
критеријума.

Градња поверења у властите способности и 
јачање самосталности.

Скале

Све дурске и молске у обиму две октаве; 
хроматске скале.

Тоничне, доминантне и умањене септакорде 
са обртајима свирати у шеснаестинама и 
различитим артикулацијама.

ЛИТЕРАТУРА:
 М.Schlossberg - Daily Drills
 Р.Квинке:АСА Метода
 Ч.Колин:Лип Флексибилити
 Стамп:Загремање
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.  Кларк – Техничке вежбе
 Ј. Арбан: Развијене скале, Вежбе за 

хроматику, Разложенидур и мол 
тоналитети у шеснаестинама, Вежбе 
интервала у шеснаестинама

 Ђ. Тошић: I свеска етида
 А.Стрнад: II свеска за средњу школу
 В.Вурм:Изабране етиде,свеска 1.2.
 Ј.Арбан:Концертантне Етиде
 Копраш-24 Етиде
 Е.Sachse:Етиде свеска 1.

Композиције:
 Бутри: Тромпетунија
 Ј. Неруда:Концерт
 Арутуњан: Концерт
 Хумел: Концерт Ес-дур
 Ј. Хајдн: Концерт Ес-дур
 Е. Порино: Кончертино
 Ј. Ибо: Соната
 Мартину:Соната
 Арбан: Карневал у Венецији
 А. Аратуњан: Концертни скерцо
 Томе:Фантазија
 Балај – Contest Piece; Анданте Скерцо
 Гедике: Концертна Етида

Дозвољено је коришћење других школа 
етида и литературе сличних захтева по 
избору наставника.

Обавезни минимум програма

 2 различите школе етид
 4 композиције уз клавирску пратњу
 1 троставачни концерт

Јавни наступи

Обавезна су 4 јавна наступа у току школске године ( 2 у полугодишту)

Матурски испит – програм је дат на почетку правилника

Кључне речи: амбажура, дневне вежбе, транспоновање, троструки језик,меморија, импровизација, 
критичко мишљење, самосталност.

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
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ТРУБА

I  УВОДНИ ДЕО

Похађање средње музичке школе подразумева коришћење стечених знања из

основне музичке школе, као и велику посвећеност вежбању. Сваки аспект извођења

музике има непосредан и драгоцен утицај на лични развој ученикa.

 Настава је базирана на остваривању исхода, при чему искуствено учење има

велику  улогу.Искуствено  учење  подразумева  активно  слушање  музике  и  лично

музичко изражавање кроз извођење музике. 

Исходи  представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Препоручени  музички  садржаји  (литература)  остављају  простор  за  избор  и  других

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Наставник

има слободу, али и одговорност да изабере оптималан програм у коме ће ученик да

репорудукује све техничке и музичке захтеве, а и да у истом ужива, не размишљајући о

тежини захтева као о неком непребродивом проблему. Некада је врло стимулативно

дати ученику програм који је за нијансу тежи од његових тренутних могућности, јер у

одређеном добу музичког сазревања код већине ученика делује стимулативно. Код

ученика  треба  развијати  дух  заједништва  и  комуникацијске  вештине  у  циљу

преношења и размене искустава и знања.Најважнији покретач наставе требало би да

буде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  потстицању  максималног  учешћа  у

музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко изражавање.

II  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабрано музичко дело које

се обрађује, по месецима а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план

подразумева  одабир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

изабрани музички пример/дело.

Припрема за час је  специфична с обзиром да је  настава индивидуална и да

усмерење часа у односу на ток и фокус у многоме зависи од припремљености ученика

за час. Како се исходи у стицању вештина кумулативно остварују, сваки пут у неком

свом сегменту, припрема садржи назив дела, циљ часа и конкретизацију исхода који је

у фокусу у односу на циљ часа. 
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У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Предмет  труба у  средњој  музичкој  школи  подразумева  надградњу  стечених

знања из основне музичке школе, а то су: правилно држање тела и исправно држање

инструмента, дисање, зујање на уснама и на уснику, као и репродуковање здравог и

сонорног тона, у оквиру музичке литературе. У овом циклусу школовања неопходан је

рад на сложенијим техничким захтевима, као и на изражајном свирању.

Да  би  се  ученик  правилно  развијао  током  четворогодишњег  школовања  у

средњој музичкој школи неопходно је усавршити технику дисања,радити на квалитету

тона, овладати свим регистрима, проширити дисајни капацитет, а све то кроз дневне

студије   тонских  и  техничких  вежби  у  јако  богатој  литератури  у  том  домену.

Предложена  литература  је  само смерница  за  сваки  разред,  али  уколико наставник

увиди да су захтеви из литературе претешки или прелаки, у сваком тренутку може да

изабере неку другу литературу која даје бољи резултат. Наставник треба да изабере

одговарајући програм према способностима ученика, као и према његовој жељи да

свира неко дело, уколико му музичке и техничке способности то дозвољавају.Кроз рад

неопходно је усавршити технику, артикулацију, фразирање, развити начин мишљења и

обликовања дела.

Поред тога,  веома је  корисно  вежбање меморије  кроз  учење напамет,  како

етида, тако и солистичких композиција. 

У  праћењу  рада  ученика  велики  значај  имају  смотре,  јавни  наступи  и

такмичења. Препоручује се да школа организује смотре где ће ученици свирати скале

и етиде, и на њима показати какво реално техничко знање имају на инструменту. Јавни

наступи показатељи  су  музичке и  техничке  оспособљености  за  свирање уз  пратњу

клавира или соло.  Ученик који не задовољи захтеве смотре,  требало би да поново

изађе у накнадном року како би успео да савлада предвиђено градиво.

У односу на способности ученика, његов рад и напредак, наставник може да

подстакне ученика за учешће на неком такмичењу. У фази израђивања такмичарског

програма, никако не смемо занемарити тонске и техничке вежбе, јер  у том случају
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долази до стагнирања ученика. На свим јавним наступима, смотрама и испитима треба

тежити да ученик  свој програм изводи напамет.

Треба бити опрезан при одабиру тешких музичких дела којима ученици нису

дорасли, јер то може изазвати велике последице у даљем напредовању (лоше дисање,

подвлачење доње усне, дизање браде, спазам у врату и горњем делу грудног коша). 

Кроз свирање на јавним наступима у школи и ван ње, ученици побољшавају

сценску  самоконтролу  и  концентрацију,  отклањајући  страх  од  неуспеха.Користећи

предности  дигитализације  и  присуством  на  концертима,  формирају  сопствене

критеријуме  и  упознају  репертоар.Неопходно  је  познавање  различитих  стилских

интерпретација.

         Неодвојив део јавног наступа је и  понашање, како извођача тако и публике, те је у

том смислу познавање музичког бонтона неопходно.

IV  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента,  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

надограђивање вештина стечених у основној музичкој школи.

Смер наставе је такав да увек креће од квалитетног дисања и тона ка музичком

изражавању. Неопходно је да ученик самостално контролише амбажуру и интонацију,

оплемени тон и свесно исправља постојеће грешке.

Критеријум  у  оцењивању  мора  да  буде  пре  свега  уложени  труд  ученика  и

његово  лично  напредовање  у  складу  са  психо-физичким,  менталним  и  музичким

способностима. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну

атмосферу,  а  код  ученика  потенцирати  осећај  сигурности  и  подршке.  Рад  ученика

процењује  се  на  основу  целокупног  ангажмана  током  године,  учествовања  на

државним и међународним такмичењима, концертима у  школи и ван ње, као и на

смотрама и  завршним испитима на крају  године (матурски испит  на крају  четвртог

разреда СМШ).  

ЧИТАЊЕ СА ЛИСТА – ЛИМЕНИ ДУВАЧИ

Називпредмета ЧИТАЊЕ СА ЛИСТА
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Циљ ЦИЉ учења предмета Читање са листаје да код ученика развију

знања и  вештине  неопходне  за  брзо и  течно читање нотног

текста и за разумевање и упознавање музичке литературе

Разред Први/Други/Трећи/Четврти

Годишњи фонд 

часова

35/35/35/33 часова годишње

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

 одсвира без прекида и 
задржавања задани нотни текст 
једноставнијег садржаја;

 анализира текст и унутрашњим 
слухом чује мелодијске и 
хармонске покрете;

 примењује добијена упутства за 
решавање одређене текстуалне 
проблематике;

 транспонује у предвиђене 
тоналитете;

 оствари захтеве у читању нотног 
текста у вези са темпом, 
фразирањем, динамиком, 
артикулацијом, бојом...;

 проналази начине за самостално 
вежбање;

 покаже самопоуздање и 
сналажљивост;

 препозна дела и деонице 
инструмента у камерним и 
оркестарским композицијама.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Континуирано кретање кроз текст без 
прекида или задржавања.
Упутства за отклањање грешака.
Развој унутрашњег слуха и повезивање 
стеченог знања из других предмета.
Метода транспоновања.
Вежбе за развијање меморије и брзо 
памћење.
Сналажљивост и брзо реаговање.
Упознавање са деоницама инструмента 
у камерној и оркестарској литератури.
Слушање музике и остваривање 
напретка у познавању музичке 
литературе.

ЛИТЕРАТУРА* је дата по инструментима
и разредима испод табеле

Обавезни минимум програма
-10 етида
-2 композиције за камерно музицирање
-10 оркестарских сола
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Програм смотре:
-2 оркестарска сола
-1 соло прима виста(по избору наставника)

Кључне речи: нотни текст, анализа, унутрашњи слух, транспоновање, камерна и оркестарска литература,

слушање музике.

ЛИТЕРАТУРА*

ТРУБА

Први разред – Оркестарска сола

  Марко Крањчевић: Оркестарске студије за трубу, I свеска 

 Л. ван Бетовен: Фиделио

 Р. Вагнер: Мајстори певачи

 В. А. Моцарт: Чаробна фрула

 Г. Доницети: Кћи пука

 Г. Мајербер: Хугеноти

 В. А. Моцарт: Фигарова женидба,  Симфонија Ес-дур

 Л. ван Бетовен: Симфонија бр. 5 це-мол

 К. М. в Вебер: Јубел– увертира,Оберон

 X. Марше: Темплар и Јеврејка

 Р. Вагнер: Мајстори певачи

 X. Берлиоз: Фаустово проклетство

 Верди: Трубадур; Бал под маскама

 Р. Вагнер: Лоенгрин,Парсифал,Валкире, Танхојзер

 Л. ван Бетовен: Симфонија бр. 1 Це-дур 

 Б. Ф. Обе: Нема из Портичија 

 Ј. Лахнер: Реб1ћпег - №а1гег 

 X. Берлиоз: Ослобођење од ропства 

 К. Голдмарк: Симфонија Ес-дур 

 Л. Спор: Симфонија 

 Ф. Менделсон: Хебриди 

 Г. Мајербер: Хугеноти 
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 К. Кројцер: Расипник 

 Ј. Халеви: Јеврејин

Други разред

  Марко Крањчевић: Оркестарске студије за трубу, I свеска 

 Р. Вагнер: Прстен Нибелунга

 Л. ван Бетовен: Симфонија бр. 3 Ес-дур

 Р. Вагнер: Лоенгрин; Тристан и Изолда; Сумрак богова

 Ф. Менделсон: Мирно море; Срећан пут

 Ђ. Верди: Аида

 Ф. Супе: Песник и сељак

 Ж. Бизе: Кармен

 Е. Хампердинк: Ивица и Марица

 Ј. С. Бах: Божићни ораторијум - Арија

 Г. Ф. Хендл: Арија

 Ј. С. Бах: Арија

 Ј. С. Бах: Кантата за сва времена 

 Г. Ф. Хендл: De nger te DeumАнонимус: Концерт за 7 труба и тимпане 

 Ј. С. Бах: Бранденбуршки концерт Еф-дур 

 К. Монтеверди: Орфеј; Favola in musica Анонимус: Две фанфаре

 Л. Моцарт: Концерт за трубу

Трећи разред 

–     Марко Крањчевић: Оркестарске студије за трубу, II свеска

 Л. ван Бетовен: Увертира „Леонора" бр. 3 оп. 72а

 Ђ. Росини: Виљем Тел - увертира'; Семирамида - увертира

 Н. Римски-Корсаков: Цар Салтан - свита из опере

 X. Берлиоз: Римски карневал - увертира оп. 9

 X. Берлиоз: Беатриса и Бенедикт - увертира

 Ж. Бизе: Арлезијанка - Свита бр. 2

 Ј. Брамс: Трагична увертира

 Ф. Шуберт: Симфонија бр. 7 Е-дур

 П. И. Чајковски: Италијански капричо оп. 45; Симфонија бр. 4 оп. 36
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 Л. ван Бетовен: Симфонија бр. 9 де-мол оп. 125

 А. Дворжак: Симфонија бр. 9 (5) е-мол оп. 95;  Концерт за виолончело ха-мол 

оп. 104

 Н. Римски-Корсаков: Шпански капричо оп. 34; У степи; Шехерезада оп. 35

 С. Рахмањинов: Рапсодија на Паганинијеву тему оп. 43

 Р. Штраус: Тил Ојленшпигел - симфонијска поема оп. 28

 Г. Ф. Хендл: Израел у Египту

 А. Тома: Мињон - увертира

 Ђ. Верди: Реквијем

 Р. Вагнер: Фауст - увертира

 М. Де Фаља: Тророги шешир

 З. Кодаљ: Мађарски псалм

 Г. Шарпантије: Импресије из Италије

 К. Дебиси: Море

 Е. Елгар: Енигма варијације оп. 36

 Брукнер: Симфонија бр. 4 И. Стравински: Ватромет оп. 4

 Ф. в Супе: Песник и сељак - увертира 

 П. И. Чајковски: Словенски марш оп. 31 

 Е. Алтонен: Хирошима - симфонија 

 М. Равел: Дафнис и Клое - балетска свита 

Четврти разред

–  Марко Крањчевић - Ђорђа Тошића: Оркестарске студије за трубу, II свеска 

 М. Равел: Болеро; Концерт за клавир Ге-дур; Шпанска рапсодија

 С. Прокофјев: Заљубљен у три наранџе – марш; Руска увертира

 Ф. Лист: Рапсодија бр. 2

 М. П. Мусоргски: Слике са изложбе

 И. Стравински: Жар птица - свита

 О. Респиги: Римске свечаности - симфонијска поема; Римске пиније - симфонијска

поема

 Л. Розицки: Пан Твардовки - балет

 З. Кодаљ: Хари Јанош - свита
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 Д. Скарлати-А. Касела: Токата

 И. Стравински: Петрушка – балет; Пулчинела - свита

 С. Прокофјев: Александар Невски – кантата; Скитска свита

 Ц. Гершвин: Американац у Паризу;  Концерт за клавир Еф-дур

 Б. Бритн: Варијације и фуга на Перслову тему

 Д. Шостакович: Концерт за трубу оп. 35

 Д. Шостакович: Симфонија бр. 5; Симфонија бр. 9

 Е. Лало: Шпанска симфонија - за виолину и оркестар

 С. Прокофјев:  Поручник Киже оп. 60;  Ромео и Јулија - Балетска свита бр. 1 оп. 64

бис; Пећа и вук

 Ј. Сибелијус: Концерт за виолину оп. 47

 А. Скрјабин: Поема екстазе оп. 54

 К. Дебиси: Празник

 Б. Барток: Концерт за виолу;  Концер за клавир бр. 2

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА -

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

ЛИМЕНИ ДУВАЧИ

I УВОДНИ ДЕО

Настава је базирана на остваривању исхода,  при чему искуствено учење има

велику  улогу.  Искуствено  учење  подразумева  активно  слушање  музике и  лично

музичко изражавање кроз извођење музике.

Исходи  представљају  музичке,oпажајне  и  сазнајне  активности  ученика.  На

часовима читања с  листа,  неопходно је развити вештине потребне за брзо и течно

читање нотног  текста  и  за  разумевање и  упознавање музичке  литературе.Читањем

деоница камерне и оркестарске литературе,  ученик стиче знања која ће омогућити

лакше  савладавање  предмета  оркестар  и  камерна  музика,омогућити  наставак

школовања и активно укључивање у музички живот друштвене средине.
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Кроз четири године обуке на овом предмету,техника  "прима виста" требало би да

постане  рутинска  и  уобичајена,и  неодвојиви  део  културе  ученика  са

средњошколским музичким образовањем.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења.

Oперативног  плана  (на  нивоу  месеца)  и  планирање  часа,односно  припреме  за

час..Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабране композиције

које  се  обрађују  по месецима,а  у  складу  са  годишњим  фондом  часова.Oперативни

план подразумева oдабир и oперационализацију исхода на нивоу месеца у односу на

изабрани музички пример /песму/дело.

Припрема за час је специфична.Настава се може изводити индивидуално или у

паровима како би ефекат обуке био што већи.Усмеравање часа у многоме зависи од

оспособљености ученика за брзо и течно читање.Како се исходи у стицању вештина

кумулативно  остварују,сваки  пут  у  неком  свом  сегменту,припрема  садржи  назив

композиције,циљ часа и конкретизацију исхода који је у фокусу у односу на циљ часа.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Приликом остваривањем наставе и учења читања с листа треба узети у обзир

повезаност са главним предметом,камерном музиком и оркестром. Видна је и веза са

солфеђом,  теоријом  музике,  хармонијом,  контрапунктом,  музичким  облицима  и

историјом  музике.  Знања  стечена  на  часовима  треба  да  омогуће  ученику  њихову

најширу примену у пракси.

Наставу  треба  започети  нотним  текстовима  једноставнијег  садржаја.  Пре

свирања потребно је анализирати текст и унутрашњим слухом опажати мелодијске и

хармонске покрете.У свирању, најважније је инсистирати на континуираном кретању

кроз текст,без прекида или задржавања. Ритам мора бити изведен без грешке,у темпу

у коме се могу  oстварити сви захтеви. Погрешно одсвиране ноте могу се толерисати.

Неопходно је развијати самопоуздање,сналажљивост и брзо реаговање у кретању кроз

текст. Примењујући добијена упутства у решавању текстуалне проблематике, a када се

учврсти  способност  непрекидног  кретања  кроз  текст  потпуно  правилног

ритмизирања,могу се поставити и детаљнији захтеви у вези са темпом и комплетним

музичким  изражавањем(фразирање,динамика,артикулација,боја...).Веома  је  корисно

учење напамет оркестарских деоница,чиме се поспешује развијање меморије.
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Да би се ученици лимених дувачких инструмената правилно развијали током

четворогодишње  наставе  читања  с  листа,  неопходна  је  стална  контрола

амбажуре,дисања и рад на проширењу дисајних капацитета.Тонске и техничке вежбе

на почетку  сваког часа су  неизоставне.Наставник је  у  обавези да провери да ли су

захтеви  претешки  или  прелакi,  и  у  сваком  тренутку  изабере  литературу  која  даје

најбоље резултате.

Коришћењем  предности  дигитализације  у  слушању  музике  и  присуством  на

концертима класичне музике, ученици упознају музичку литературу и деонице својих

инструмената у камерним и оркестарским делима.

IV ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима читања с листа,најбитније је развијати знања и вештине у брзом и

течном  читању  нотног  текста.Oпажањем  релевантних  музичких  елемената  ученик

остварује  напредак  у  интерпретирању  деоница  и  проналази  начине  за  самостално

вежбање.

Критеријум  у  оцењивању  је  првенствено  уложени  труд  ученика,његова

посвећеност  и  напредовање,  у  складу  са  психо-физичким,менталним  и  музичким

способностима.Неопходно је  обезбедити  пријатну атмосферу  на часу,a  код ученика

потенцирати  oсећај сигурности и подршке.

Рад ученика процењује се на основу целокупног ангажовања током године.

Називпредмета КАМЕРНА МУЗИКА

Циљ Циљ учења  предмета  Камерна  музика је  да  код  ученика

развије  способност  за  постизање  звучног  склада  и

заједничку интерпретацију дела у стилу епохе и композитора

кроз  свирање/певање  у  различитим  ансамблима  као  и

оспособљавање за јавне наступе и наставак професионалног

школовања

Разред ПРВИ/ДРУГИ/ТРЕЋИ/ЧЕТВРТИ

Годишњифондчасова 35/35/70/66
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ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

 усагласи индивидуално свирање или 
певање са групним свирањем;

 усклади интонацију, артикулацију и 
динамичке ознаке са осталим 
члановима камерног састава;

 дефинише своју улогу у камерном 
саставу и перципира улогу осталих 
чланова камерног састава;

 примени различита музичка 
изражајна средства у зависности од 
карактера музичког дела;

 комуницира са осталим члановима 
камерног састава кроз музику;

 учествује на јавним наступима у 
школи и ван ње;

 испољи самопоуздање у току јавног 
наступа;

 поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике;

 покаже спремност за тимски рад;

 користи доступне носиоце звука у 
истраживању и слушању музике;

 поштује договорена 
правила понашања у оквиру 
ансамбла.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Специфичности свирања или певања у 

камерном саставу.

Усаглашавање свирања или певања са 

различитим групама инструмената.

Слушање, интонација, агогика, 

артикулација, темпо, карактер, стил, 

динамика, квалитет тона.

Развијање заједничке интерпретације.

Музичка фраза, стил и уједначеност 

звука.

Припремање ученика за јавне наступе.

ЛИТЕРАТУРА

Избор композицијa за различите 

камерне саставе писане у оригиналу за 

одређени састав или транскрипције 

дела из музичке литературекоје 

одговарају тeхничким и музичким 

способностима свих чланова камерног 

састава*

Обавезни минимум програма: три композиције различитих стилских епоха или различитог карактера

Јавни наступи: Јавни наступи у оквиру и ван школе, наступи на такмичењима и фестивалима.

Програм смотре: Минимум једна композиција писана за дуо, трио, квартет или већи ансамбл.

Кључне речи: тон, интонација, слушање музике, свирање, групно музицирање, музичка фраза.
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ПРЕДЛОГ ЛИТЕРАТУРЕ*:

Први разред

Дуо и трио сонате:

А. Корели, Ж. М. Леклер, Ђ. Тартини, А. Вивалди, П. А. Локатели, 

Г. Ф. Хендл, Ђ. Самартини, Б. Марчело, Ф. М. Верачини, Г. Ф. Телеман, Т. Албинони 

и др. 

Дуа:

Ј. Ф. Мазас, И. Плејел, Б. Барток (виолине), Ј. Б. Грос, Д. Попер (виолончела), Ф. Карули,

Ф. Сор (гитаре), К. Ф. Е. Бах, Ж. Б. де Боамортје, Л. ван Бетовен (флауте), А. Габучи, 

Л. Кираљи (кларинети), В. А. Моцарт (хорне), Ф. Шуберт, М. Равел, К. Дебиси (флаута

или виолина и харфа), Ђ. Качини, М. Ђулијани, енглеске, француске, шпанске песме

(глас  и  гитара),  В.  А.  Моцарт,  Л.  ван  Бетовен,  А.  Дијабели,  Ј.  К.  Бах,  М.  Клементи

(клавирски дуо) и др.

Трија без клавира: 

Ј. Ј. Кванц, Ж. Б. де Боамортје, М. фон Вебер, П. Хофер, В. А. Моцарт и др.

Клавирска трија:

Ј. Кленгел, А. Роули, К. Бом, Ј. Хајдн, К. Рајнеке и др. 

Два гласа и клавир: 

Б. Марчело, Л. ван Бетовен, Р. Шуман, М. Глинка, Ф. Менделсон и др. 

Гудачки квартети: 

И. Плејел, К. Штамиц, В. А. Моцарт, Ј. Хајдн, Ф. Менделсон, Ф. 

Шуберт и др. 
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Други разред

Дуо и трио сонате:

Ј. С. Бах, Ј. Ј. Кванц, А. Корели, Ж. М. Леклер, Ђ. Тартини, А. Вивалди, П. А. Локатели, Г.

Ф. Хендл, Ђ. Самартини, Б. Марчело, Ф. М. Верачини, Г. Ф. Телеман, Т. Албинони и др. 

Дуа:

Л. Бокерини, Ш. Данкла, И. Плејел, Б. Барток (виолине), Ј. Ј. Кванц, Г. Ф. Телеман, Г. Ф.

Хендл, Ж. Б. де Боамортје (флауте), Ж. Лефевр (два кларинета), Ђ. Росини, В. А. Моцарт

(хорне),  В. А.  Моцарт,  Ј.  Хајдн, Ф.  Шуберт (виолина и клавир), В. А.  Моцарт,  Л.  ван

Бетовен, Ф. Пуланк, Ј. Брамс, Е. Григ, К. Дебиси (клавирски дуо) и др.

Две виолине и клавир:

Комади Д. Шостаковича, Б. Годара, Ј. Сука и др.

Трија без клавира: 

В. Диверноа, К. Кројцер, Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Ј. Ј. Кванц, Ж. Б. де Боамортје и др.

Клавирска трија: 

Ј. Хајдн, Л. ван Бетовен, В. А. Моцарт, Х. Сит и др. 

Два гласа и клавир: 

Л. ван Бетовен, Р. Шуман, А. Дворжак, А. Рубинштајн, Ф. Менделсон и др.

Гудачки квартети: 

В. А. Моцарт, Ј. Хајдн, Ф. Менделсон, Ф. Шуберти др.

Трећи разред

Дуо и трио сонате:

Ј. С. Бах, Ј. Ј. Кванц, А. Корели, Ж. М. Леклер, Ђ. Тартини, А. Вивалди, П. А. Локатели, Г.

Ф. Хендл, Ф. М. Верачини, Г. Ф. Телеман, Т. Албинони и др. 

453



Дуа:

Ж. Ибер, М. Ђулијани, Ф. Карули, А. Пјацола (флаута и гитара), М. де Фаља, И. Албениз,

Е. Гранадос (гитаре), Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, Л. Шпор (виолина и виола), Б.

Мартину,  М.  Равел  (виолина  и  чело),  Х.  Вијењавски  (виолине),  С.  Рахмањинов,  К.

Дебиси, Е. Сати, Ј. Брамс, А. Дворжак, М. Равел, (клавирски дуо) и др.

Два инструмента и клавир:

М.  Брух,  М.  Глинка,  К.  Рајнеке,  Ж.  Ибер,  Б.  Мартину,  А.  Хачатурјан,  Ф.  Пуланк,  Ф.

Менделсон, Д. Мијо и др. 

Трија без клавира:

Л. ван Бетовен, Ј. Ј. Кванц, Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Ж. Ибер и др.

Клавирска трија:

Ј.  Хајдн,  В.  А.  Моцарт,  Л.  ван  Бетовен,  Ф.  Шуберт,  А.  Дворжак,  А.  Аренски,  Ф.

Менделсон, С. Рахмањинов и др. 

Гудачки квартети:

Л.  Бокерини,  Ј.  Хајдн,  В.  А.  Моцарт,  Л.  ван  Бетовен,  Ф.  Шуберт,  Р.  Шуман,  Ф.

Менделсон, А. Бородин, А. Дворжак, П. И. Чајковски и др.

Квинтети: Л. Бокерини, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, А. Дворжак и др. 

Четврти разред

Дуо и трио сонате:

Ј. С. Бах, Ј. Ј. Кванц, А. Корели, Ж. М. Леклер, Ђ. Тартини, А. Вивалди, П. А. Локатели, Г.

Ф. Хендл, Ф. М. Верачини, Г. Ф. Телеман, Т. Албинони и др. 

Дуа:

Ж. Ибер, М. Ђулијани, А. Пјацола (флаута и гитара), Л. ван Бетовен, Ф. Пуланк (кларинет

и  фагот),  М.  де  Фаља,  И.  Албениз  Е.  Гранадос  (гитаре),  Ј.  Хајдн,  В.  А.  Моцарт,  Б.
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Мартину,  Ф. Шуберт,  Л.  Шпор (виолина и виола),  Б.  Мартину,  М. Равел (виолина и

чело),  Х.  Вијењавски  (виолине),  С.  Рахмањинов,  К.  Дебиси,  Е.  Сати,  Ј.  Брамс,  А.

Дворжак, М. Равел, Д. Шостакович, В. Лутославски (клавирски дуо) и др.

Два инструмента и клавир:

М.  Брух,  М.  Глинка,  К.  Рајнеке,  Ж.  Ибер,  Б.  Мартину,  А.  Хачатурјан,  Ф.  Пуланк,  Ф.

Менделсон, Д. Мијо и др. 

Трија без клавира:

Л. ван Бетовен, Ј. Ј. Кванц, Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Ж. Ибер и др.

Клавирска трија:

Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, К. Шуман, А. Дворжак, Д.

Шостакович, А. Аренски, Ф. Менделсон, М. Равел, Г. Форе, С. Рахмањинов и др. 

Гудачки квартети:

Л.  Бокерини,  Ј.  Хајдн,  В.  А.  Моцарт,  Л.  ван  Бетовен,  Ф.  Шуберт,  Р.  Шуман,  Ф.

Менделсон,  А.  Бородин,  А.  Дворжак,  П.  И.  Чајковски,  Б.  Бритн,  Л.  Јаначек,  Д.

Шостакович, М. Равел, К. Дебиси, С. Прокофјев, Ф. Глас, Б. Барток, Е. Виља-Лобос, А.

Веберн и др.

Квинтети: Ф. Данци, Л. Бокерини, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, А. Дворжак, Д. Шостакович..

Дувачки секстети: Ј.  Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен, К. Рајнеке ...

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

КАМЕРНА МУЗИКА

I УВОДНИ ДЕО

Свирање  и  певање  у  камерном  ансамблу  је  од  непроцењиве  важности  за

свакога  ко  жели  да  се  професионално  бави  извођачком  уметношћу.  Оно  развија

способност ученика да комуницира са другима кроз међусобно слушање, извођење и

стварање музике и да изражава своје мисли и осећања кроз музику.
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Образовни  циљ  камерне  музике  обухвата  развијање  музичког  укуса,

стваралачких способности, осећаја за стил, гласовних и инструменталних могућности и

учвршћивање интонације, као и способност за изражајно извођење.

Вaспитни  циљ  oбухвaтa  рaзвиjaњeoсeћaњa  припaднoсти  кoлeктиву  –  тимски

рад,  развијање  тoлeрaнциje,  дисциплине,  пoштoвaњa  рaзличитoсти  и  прaвилa

пoнaшaњa,  рaзвиjaњeoдгoвoрнoсти,  стицање  самопоуздања,  савладавање  треме  и

пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Исходи  представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика,

односно очекиване резултате у реализацији музичких садржаја кроз разноврсна дела

домаћих и иностраних аутора.

II ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабрана музичка дела које

се обрађују по месецима, а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план

подразумева  одабир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

изабране композиције. 

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе,

начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака

учења  и  подучавања  (водећи  рачуна  о  предзнању,  тј.  искуству  ученика,  које  ће

ученицима  омогућити  да  савладају  знања  и  вештине  предвиђене  дефинисаним

исходима). 

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Камерна  музика обухвата  ученике  првог,  другог,  трећег  и  четвртог  разреда

средње школе.  Настава камерне музике се планира и реализује у оквиру Школског

програма рада.
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Процес учења базира се на избору композиција које ће одговарати техничким и

музичким  способностима  свих  ученика,  чак  и  када  нису  истог  разреда  и

узраста.Литературу  за камерну  музику  чини избор композиција  различитих стилова

које  су писане  у  оригиналуза  одређени  састав  или  транскрипције  дела  из  музичке

литературе које  одговарају техничким  и  музичким  способностима  свих  чланова

камерног  састава.Наставник  има  могућност  да  по  слободном  избору  одабере  и

композиције које нису наведене у предлогу литературе водећи рачуна о примерености

наставним  садржајима,  узрасту  ученика,  њиховим  техничким  могућностима  и

музичким интересовањима. 

У  оквиру  школовања  би  било  препоручљиво  да  ученик  свира/пева  у

различитим  ансамблима,  од  дуа,  трија,  квартета  надаље,  као  и  да  сарађује  са

различитим групама инструмената. 

IV  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима камерне музике најбитније је развијање музичких способности у

групном музицирању. Критеријум у оцењивању је уложен труд и напредовање сваког

ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима.  Битно је на почетку

школске године јасно поставити критеријуме оцењивања и упознати ученика са истим.

У обзир треба узети све сегменте учениковог талента, залагања и односа према раду. 

Уколико је ученик на почетку године упознат са критеријумима оцењивања мања је

вероватноћа да ће доћи до неспоразума или нејасног вредновања његовог залагања.

Треба константно подстицати ученике на даље напредовање, али им и предочавати

музичке тенденције и врхунска достигнућа.

Учешће ученика на јавним наступима, такмичењима, фестивалима и резултати

смотри употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
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ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА СВЕ ОДСЕКЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Назив предмета МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Музички  инструменти  је  стицање  знања  о

инструментима  и  развијање  вештина  у  препознавању  звучних

карактеристика и солистичке и оркестарске употребе.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова
35

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– самостално напише аликвотни низ;
– својим  речима  објасни  разлике
између  природног  и  темперованог
штимовања;
– наброји главне одлике камертона;
– наведе  предности  и  мане
приликом  свирања  у  затвореном
и/или отвореном простору;
– разликује  групе  инструмената  и
њихове главне представнике;
– опише  основну  грађу  сваког
инструмента,  извођачке  технике  и
заступљеност у литератури;
– у  слушном  примеру  препозна
инструменте,  односно  ансамбле
према звучним карактеристикама;
– повеже  развој  инструмената  са
заступљеношћу у врстама оркестара
у историјском контексту;
– наведе  могући  распоред
инструменталиста  у  симфонијском
оркестру на сцени;
– наведе инструментални поредак  у
оркестарској партитури;
– користи предности дигитализације
у слушању и анализирању музике.

АКУСТИЧКЕ
ОСОБИНЕ ЗВУКА

Аликвотни низ.

Главне  одлике,  сличности  и  разлике
природног  и  темперованог  штимовања
инструмената.

Камертон.

Понашање звука и могући утицаји на звук
приликом  свирања  у  затвореном  и
отвореном простору.

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

Подела музичких инструмената:
– жичани (кордофони),
– дувачки (аерофони),
– удараљке (идиофони и мембранофони):
са  одређеном  висином,  са  неодређеном
висином,
– електронски инструменти;

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ
Гудачки инструменти:
– виолина,
– виола,
– виолончело,
– контрабас;
Грађа,  основна  извођачка  техника,
историјат и заступљеност у литератури.
Традиционални инструменти.
Трзалачки инструменти:
– чембало,
– гитара
– харфа.
Грађа,  основна  извођачка  техника,
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историјат и заступљеност у литератури.
Традиционални инструменти.
Ударни инструменти – клавир.
Грађа,  основна  извођачка  техника,
историјат  и  заступљеност  у  литератури.
Традиционални инструменти.
ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Главни  представници  и  регистарске
варијанте.
Транспозиција и могући штимови.
Дрвени дувачки инструменти:
– флаута (пиколо флаута),
– обоа (енглески рог),
– кларинет (бас-кларинет),
– фагот (контрафагот).
Грађа,  основна  извођачка  техника,
историјат и заступљеност у литератури.

Традиционални инструменти.

Лимени дувачки инструменти
– хорна (природна хорна рог),
– труба (фанфаре, природна труба),
–  тромбон  (тенор  тромбон,  тенор-бас
тромбон),
– туба (вагнер тубе).
Грађа,  основна  извођачка  техника,
историјат и заступљеност у литератури.

Традиционални инструменти.

Дувачки инструменти са мехом
– оргуље,
– хармоника
– људски глас;
Грађа,  основна  извођачка  техника,
историјат и заступљеност у литератури.

Традиционални инструменти.

Удараљке
Удараљке са одређеном висином звука;
удараљке са неодређеном висином звука;
Грађа,  основна  извођачка  техника,
историјат и заступљеност у литератури.
Нотација  у  односу  на  врсте  музичких
инструмената.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Слушање  одговарајућих  музичких
примера  у  зависности  од  врсте
инструмената и ансамбала.

ИНСТРУМЕНТАЛН Историјски развој оркестара и ансамбала.
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И АНСАМБЛИ

Стандардни оркестарски састави:
– двојни (a due),
– тројни (a tre),
– четворни (a qua ro),
– петорни (a cinque).
Могући  распоред  инструменталиста
симфонијског оркестра на сцени.
Камерни ансамбли.
Нестандардни састави.
Вокално-инструментални састави.
Солиста са оркестром.
Оркестарска партитура:
–  преглед  стандардног  редоследа
записивања инструмената у партитури,
–  могућа  одступања  од  стандардног
записа  оркестарске  партитуре  (запис  у
различитим музичким епохама);
Партитурни  запис  вокално-
инструменталне музике.
Партитурни запис солисте са оркестром.
Поредак  инструмената  у  камерном
партитурном запису.

Кључне речи: звук, музички инструменти, ансамбли, слушање музике.

Списак композиција за слушање

Виолина

– Ј. Брамс – Мађарске игре (1. став, 5. став)

– Л. ван Бетовен – Трећа симфонија, 2. став (+ обоа)

– Ђ. Росини – Сврака крадљивица

– Е. Григ – Пер Гинт свита бр. 2 (Солвејгина песма)

– Ф. Менделсон – Хебриди (+виолончела, виоле и фаготи)

– В. А. Моцарт – Симфонија ге-мол, 1. став (KV 550)

– Б. Сметана – Моја домовина (Влтава)

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада (уводни делови 1., 2. и 4. става)

– П. И. Чајковски – Свита Лабудово језеро Pas d’ac on (+виолончело)

Виола

– Х. Берлиоз – Харолд у Италији (почетак 1. става са харфом)

– В. А. Моцарт – Синфонија Concertante
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– Р. Штраус – Дон Кихот (+виолончело)

– Р. Шуман – Marchenbilder

– Х. Берлиоз – Увертира Римски карнелвал

– Л. ван Бетовен – Пета симфонија (2. став)

– П. Хиндемит – Соната за виолу in F, оп. 11 бр. 4

Виолончело

– Ј. Брамс – Трећа симфонија (3. став)

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (1. став)

– Ф. Шуберт – Осма симфонија (1. став)

– Ж. Бизе – Свита Арлезијанки бр. 1 (1. став)

– Р. Штраус – Дон Кихот (+виола)

– С. Франк – Симфонија де-мол (+виоле, контрабаси)

– П. И. Чајковски – Варијације на рококо тему

– П. И. Чајковски – Шеста симфонија (2. став)

– К. Сен-Санс – Карневал животиња, Лабуд

– Ђ. Росини – Увертира Виљем Тел (почетак)

–  Ј.  Брамс  –  Клавирски  концерт  бр.  2,  Бе-дур  (почетак  3.  става  и  реприза  са

сордином)

– Л. ван Беровен – Девета симфонија (4. став почетак са контрабасима)

– Р. Вагнер – Увертира Тристан и Изолда (почетак)

Гудачи

– П. И. Чајковски – Шеста симфонија, 2. став (pizzicato)

– П. И. Чајковски – Увертира 1812,

– П. И. Чајковски – Серенада за гудаче

– П. И. Чајковски – Елегија за гудаче

– А. Парт – Cantus in memoriam Benjamin Bri en
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– М. Равел – Интродукција и алегро

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (2. став, + харфа)

– А. Дворжак – Симфонија из Новог света

– А. Дворжак – Елегија за гудаче

– В. А. Моцарт – Мала ноћна музика

– С. Барбер – Адађо за гудаче

– А. Шнитке – Concerto grosso, бр. 1

– Ј. С. Бах – Свите за гудаче

– А. Вивалди – Четири годишња доба

– А. Корели – Concerto grosso, оп. 6

– Б. Бритн – Једноставна симфонија

– С. Франк – Симфонија де-мол

– Ј. С. Бах – Бранденбуршки концерт бр. 3

– Ђ. Росини – Увертира Виљем Тел (финале)

– Л. ван Бетовен – Седма симфонија (2. став)

Харфа

– М. Равел – Интродукција и алегро

– М. Равел – Болеро

– Е. Григ – Пер Гинт свира бр. 2, оп. 55 (Солвејгина пемса; гудачи)

– В. А. Моцарт – Концерт за флауту и харфу

– Ж. Бизе – Свита Арлезијанки бр. 2 (3. став са флаутом)

– Б. Сметана – Моја домовина, Вишехрад

– С. Франк – Симфонија де-мол (2. став)

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада

– И. Стравински – Петрушка
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– П. И. Чајковски – свита Лабудово језеро Pas d’ac on (+виолина и виолончело)

– П. И. Чајковски – Шчелкунчик, Валцерт цвећа

– Д. Шостакович – Пета симфонија (завршетак 3. става – тема у флажолетима)

– К. Дебиси – Прелид за поподне једног фауна

Клавир

– И. Стравински – Петрушка

– Д. Шостакович – Прва симфонија (4. став)

Чембало

– Барокни концерти

– Ф. Пуланк – Француска свита за дуваче, перкусије и чембало

Флаута

– М. равел – Болеро

– Ж. Бизе – Свита Арлезијанки бр. 2 (2. став са харфом)

– В. А. Моцарт – Концерт за флауту и харфу

– М. Равел – Интродукција и алегро

– Б. Сметана – Моја домовина, Влтава

– Ј. С. Бах – Свита бр. 2, ха-мол

– П. И. Чајковски – Концерт за клавир бе-мол (почетак 2. става)

– П. И. Чајковски – Шчелкунчик, Игра фрула (три флауте)

– П. И. Чајковски – Шчелкунчик, Кинеска игра (флаута и мала флаута)

– К. Дебиси – Прелид за попдне једног фауна

– Е. Григ – Пер Гинт свира бр. 1, Јутро

Мала флаута

– Ђ. Росини – Сврака крадљивица

– Ђ. Росини – Увертира Виљем Тел (финале)

– М. Равел – Концерт за клавир Ге-дур

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (3. став)
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– П. И. Чајковски – Шчелкунчик, Кинеска игра (флаута и мала флаута)

Обоа

– М. Равел – Болеро

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (3. став)

– П. И. Чајковски – Свита из Лабудовог језера (тема лабудова са харфом)

– П. И. Чајковски – Увертира 1812

– Ј. Брамс – Концерт за виолину (почетак 2. става)

– М. Равел – Купренов гроб (почетак), Менует

– Ф. Шуберт – Девета симфонија (1. став, почетак)

– Е. Григ – Пер Гинт свита бр. 1, Јутро

Енглески рог

– П. И. Чајковски – Италијански капричо

– М. Равел – Концерт за клавир Ге-дур

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (почетак, 3. став + обоа)

– Х. Берлиоз – Увертира Римски карневал

– Р. Штраус – Симфонија доместика

– Ј. Сибелиус – Лабуд из Tuonele

– А. Дворжак – Симфонија Из Новог света (почетак 3. става)

– С. Франк – Симфонија де-мол (почетак 3. става)

Кларинет

– М. Равел – Болеро (и кларинет in Es)

– П. И. Чајковски – Пета симфонија (1. став, Allegro + фагот)

– П. И. Чајковски – Франческа да Римини (2. тема)

– М. Равел – Интродукција и алегро

– М. Равел – Моја домовина, Влтава

– М. Равел – Концерт за клавир Ге-дур (in Es)

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (5. став, in Es)
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– Р. Штраус – Тил Ојленшпигл (in D)

– И. Стравински – Посвећење пролећа (in D)

– И. Стравински – Жар птица (in D)

– Г. Малер – Симфоније

– А. Дворжак – Симфонија Из Новог света (4. став)

– Ј. Брамс – Прва симфонија (почетак 3. става)

– Р. Вагнер – Танхојзер (почетак)

Бас-кларинет

– С. Франк – Симфонија де-мол

– А. Хачатуријан – Концерт за клавир (почетак 2. става)

– П. И. Чајковски – Шчелкунчик, Игра шећерне вила (са челестом)

Фагот

– М. Равел – Болеро

– Ф. Менделсон – Хебриди (+виолончела и виоле)

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (почетак 4. става)

– П. И. Чајковски – Шеста симфонија (почетак 1. става)

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада (почетак 2. става, касније обоа)

– П. Дика – Чаробњаков ученик (главна тема Зачарана метла)

– И. Стравински – Посвећење пролећа

– К. Орф – Carmina Burana Olim lacus colueram

Контрафагот

– М. Равел – Моја мајка гуска (4. став, Лепотица и звер)

– М. Равел – Клавирски концерт за леву руку (почетак 1. става)

Хорна

– П. И. Чајковски – Пета симфонија (2. став)

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (1. став + трубе, тромбони, туба)

– Ж. Бизе – Свита Арлезијанка бр. 1 (1. и 4. став са гудачима)
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– Ж. Бизе – Свита Арлезијанка бр. 1 (2. став са гудачима)

– П. И. Чајковски – Увертира 1812

– Ј. Хадн – Симфонија бр. 31

– А. Дворжак – Симфонија Из Новог света

– Р. Штраус – Симфонија доместика

– Р. Вагнер – Холанђанин луталица (почетак увертире)

– Р. Вагнер – Валкире

– Р. Штраус – Тил Ојленшпигл

– Ф. Шуберт – Девета симфонија (1. став, почетак)

Труба

– М. Равел – Болеро (са и без сордине)

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (+ хорне, тромбони, туба)

– П. И. Чајковски – Увертира 1812

– Б. Сметана – Моја домовина, Вишехрад

– П. И. Чајковски – Италијански капричо (почетак)

– М. Равел – Концерт за клавир Ге-дур

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (4. став)

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада (4. став)

– П. Дика – Чаробњаков ученик (почетак са сординама)

– М. Мусоргски ― М. Равел – Слике са изложбе, Променада (ставови и са и без

сордине)

– Ђ. Росини – Увертира Виљем Тел (финале)

– Ђ. Верди – Аида, Велики марш

– Р. Штраус – Тако је говорио Заратустра

Тромбон

– Ђ. Росини – Сврака крадљивица
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– В. А. Моцарт – Реквијем, Tuba mirum

– М. Равел – Болеро

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (+ хорне, трубе и туба)

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (5. став са сордином; без сордине + туба)

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада (1. став)

– П. И. Чајковски – Шеста симфонија (4. став)

– И. Стравински – Петрушка

– Р. Вагнер – Валкире

– К. Орф – Carmina Burana Olim lacus colueram

Туба

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (5. став)

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада (1. став)

– П. И. Чајковски – Шеста симфонија (4. став)

– И. Стравински – Петрушка

– М. Мусоргски ― М. Равел – Слике са изложбе

Саксофон

– М. Равел – Болеро (сопранино, сопран, тенор)

– Ж. Бизе – Свита Арлезијанка бр. 1 (2. став)

– М. Мусоргски ― М. Равел – Слике са изложбе

Дувачи

– Р. Штраус – Серенада за дуваче

– Ф. Пуланк – Француска свита за диваче, перкусије и чембало

– А. Дворжак – Серенада за дуваче и контрабас

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (3. став)

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (3. став)

– А. Дворжак – Симфонија Из Новог света (4. став)
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Блех

– Р. Вагнер – Валкире

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (1. став)

– М. Мусоргски – М. Равел – Слике са изложбе, Велика врата Кијева

– Р. Штраус – Тако је говорио Заратустра

Тимпани

– Е. Григ – Концерт за клавир а-мол

– Ј. Хајдн – Симфонија бр. 103

– Б. Сметана – Моја домовина, Табор

– Л. ван Бетовен – Девета симфонија (2. и 4. став)

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (крај 3. става са енглеским рогом; почетак 4.

става)

– А. Дворжак – Симфонија Из Новог света

– Д. Шостакович – Прва симфонија (соло епизода у 4. ставу)

– Р. Штраус – Тако је говорио Заратустра

Велики бубањ

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија

– И. Стравински – Петрушка

Трингл

– Ђ. Росини – Сврака крадљивица

– Ј. Брамс – Мађарска игра бр. 1

– Ј. Брамс – Четврта симфонија (3. став)

– П. И. Чајковски – Италијански капричо

– Ф. лист – Концерт за клавир бр. 1 (3. став)

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада (4. став)

– Д. Ф. Е. Обер – Нема из Портичија
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– И. Стравински – Петрушка

Чинели

– Ђ. Росини – Сврака крадљивица

– Б. Сметана – Моја домовина, Блањик

– П. И. Чајковски – Италијански капричо

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада (4. став)

– Д. Ф. Е. Обер – Нема из Портичија

Даире

– П. И. Чајковски – Италијнаски капричо

– Х. Берлиоз – Увертира Римски карневал

Добош (мали бубањ)

– Д. Кабалевски – Концерт за виолину

– Ђ. Росини – Сврака крадљивица

– М. Равел – Болеро

– М. Равел – Концерт за клавир in G

– Ж. Бизе – Свита Арлезијанка бр. 1 (1. став)

– Н. Римски-Корсаков – Шехерезада (4. став)

– Д. Ф. Е. Обер – Увертира Fra diavolo

– П. И. Чајковски – Увертира 1812

– И. Стравински – Петрушка

– П. И. Чајковски – Италијански капричо

– Д. Шостакович – Прва симфонија (почетак 4. става)

– Д. Шостакович – Седма симфонија (1. став)

Челеста

– М. Равел – Болеро

– Б. Барток – Музика за гудачке инструменте, перкусије и челесту
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– И. Стравински – Петрушка

– П. И. Чајковски – Шчелкуншчик, Игра шећерне виле

Звона

– П. И. Чајковски – Четврта симфонија (крај)

– П. И. Чајковски – Увертира 1812 (крај)

– А. Парт – Cantus in memoriam Benjamin Bri en

– И. Стравински – Петрушка

– Х. Берлиоз – Фантастична симфонија (5. став епизода Dies Irae)

Ксилофон

– И. Стравински – Петрушка

– К. Сен-Санс – Dance macabre

Бич

– М. Равел – Концетр за клавир in G

Оргуље

– Ј. С. Бах – Токата и фуга де-мол BWV 565

– Ф. Пуланк – Концерт за оргуље

– Р. Штраус – Тако је говорио Заратустра

Там-там

– П. И. Чајковски – Шеста симфонија (4. став)

– И. Стравински – Петрушка

– М. Равел – Моја мајка гуска (епизода Царица пагода)

Кастањете

– М. Глинка – Арагонска хота

– Н. Римски-Корсаков – Шпански капричо

– Ж. Бизе – Кармен

– С. Мокрањац – Четврта руковет

– К. Дебиси – Иберија
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Перкусије

– К. Орф – Кармина бурана

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА МУЗИЧКИ

ИНСТРУМЕНТИ

I. УВОДНИ ДЕО

Музички инструменти је предмет који шири уско-стручна музичка знања ученика о

музичким инструментима и то најпре о музичким инструментима који улазе у састав

симфонијског  оркестра.  Предмет  развија  способност  сагледавања  појединачне

(солистичке)али и групне (камерне и оркестарске) употребе музичких инструмената,

као  и  еволутивни  пут  сваког  инструмента  од  настанка  до  данашњег  степена

развијености  и  употребе.  У  природи  предмета  јесте  стално  упућивање  ученика  на

карактеристике  и  проблематику  сваког  инструмента  појединачно,  јер  је  сваки

инструмент подједнако тежак и изазован за савладавање без постојања заједничке

матрице учења. Ученик на овом предмету користи знања и вештине стечених из других

предмета: теорије музике, солфеђа, историје музике, историје цивилизације, физике

(акустике), хармоније, хора и оркестра.

Образовни  циљ  предмета  Музички  инструменти  обухвата  стручно  изучавање

инструмената – звучни опсег, техника добијања тона, записивање, прсторед ... – као и

усавршавање  способности  учениковог  аналитичког  посматрања  дела  и  креативног

запажања при смисленом слушању музике.

Васпитни  циљ  овог  предмета  је  развијање  и  обједињавање  неколико  аспеката

личности ученика: разумевање, толеранцију и поштовање једног ученика према свим

другим  ученицима  који  свирају  најпре  неке  друге  музичке  инструменте.  Такође,

упознавање композиција различитих епоха, карактера и техничких захтева омогућава

даљи професионални напредак ученика.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише број часова по месецима, а у складу са годишњим

фондом часова. Оперативни план подразумева одабир и операционализацију исхода
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на нивоу месеца.

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа,  конкретизацију исхода у

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе,

начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака

учења  и  подучавања  (водећи  рачуна  о  предзнању,  тј.  искуству  ученика,  које  ће

ученицима  омогућити  да  савладају  знања  и  вештине  предвиђене  дефинисаним

исходима).  Усмерење  часа  у  односу  на  ток  и  фокус  умногоме  зависи  од

припремљености ученика за час.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Предмет Музички инструменти обухвата ученике другог разреда средње музичке

школе Одсека за класичну музику и Одсека за музичку теорију. Настава се изводи у

групама. Аналитички део наставне јединице обрађује се заједнички. Програм за овај

предмет је изузетно разноврстан па би наставник требало да одабере она дела из

музичке литературе која ће одговарати техничким захтевима из садржаја, а допринети

остваривању исхода.

Процес  учења  обухвата  упознавање  са  историјским  развојем  музичких

инструмената,  са  улогом  и  значајем  инструмента  у  солистичком  и  групном

музицирању  (камерном  и  оркестарском),  правилима  која  владају  у  ансамблима  и

упознавање  основних  законитости  исписивања  и  уређења  партитуре.  Рад  на  овом

предмету обухвата и мању анализу дела: инструментални састав и број предвиђених

инструмената, обим мелодија датих у музичком примеру и усаглашавање са другим

инструментима.  Ученика  оспособити  да  препозна  звучну  боју  сваког  музичког

инструмента у солистичком свирању, али и слушном опажању и издвајању музичког

инструмента из скупног звука.

Приликом  обраде  сваког  музичког  инструмента  требало  би  да  буде  ангажован

професор или ученик који свира музички инструмент који се на часу обрађује како би

ученици могли најпре уживо да чују звук инструмента. Такође, обавезна је и употреба

музичког уређаја због слушања оркестарских нотним примера. Континуирано радити

на  повезивању  садржаја  из  других  музичких  предмета  са  којим  je  овај  предмет  у

корелацији,  као и на обогаћивању музичке терминологије и обрађивању различите
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техничке проблематике.

Целокупна техничка проблематика може се обрадити и схватити кроз практични

приказ и упоређивање инструмената, а било би пожељно да све буде поткрепљено

адекватним примерима из литературе.  На  часу се интеракција  са  ученицима може

подстаћи  осмишљеним  квизовима  знања  о  музичким  инструментима,  једном  или

више њих. Такође, могуће је да ученици самостално припремају предавања (у виду

презентације) о инструменту.

У процесу рада корисно је да наставник ученицима сугерише самостално слушање

одређених композиција код куће, композиција које нису на часу обрађене а које су

такође у вези са наставном јединицом. Упутити ученика не само на композицију, већ и

на одређена извођења која су  квалитативно потврђена и на тај  начин значајна,  јер

упознавање са пуним ефектом и дејством музике захтева и квалитетно извођење и

квалитет  звука.  На  тај  начин  се  подстиче  активно  слушање,  анализа  квалитета

извођења и развој критичког мишљења.

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  музичких  инструмената  вредновање  наставе  се  може  вршити  уз

помоћ усменог одговарања, контролних задатака, као и у степену успешности у игрању

квиза знања. Такође, самосталне ученичке припреме и усмене презентације задатог

музичког инструмента могу бити елемент вредновања наставе.

Назив предмета МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Циљ ЦИЉ учења предмета Музички облици је да код ученика развију

знања  и  вештине  које  подразумевају  разликовање  и  анализу

елемената музичких облика као и целовитих формалних образаца,
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у циљу разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што

доприноси  успешној  корелацији  са  наставом  на  смеровима  који

негују инструменталну или вокалну праксу.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова
35 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  препозна  и  издвоји  мотив  у
музичком делу;
–  разликује  мотивске  радове
упоређујући два мотива;
–  издвоји  музичку  реченицу  као
интегрални део музичког тока.
– развије вештину читања акорда у
клавирској партитури;
–  користи  знања  стечена  на
хармонији  при  анализи
структуралног нивоа;
–  прати  активност  различитих
музичких  компонената  у  току
композиције;
–  активно  учествује  у  слушању
музике,  пратећи  уређеност
различитих фаза музичког тока;
–  слуша  музику  на  принципу
понављања  и  промене  музичких
сегмената;
–  разликује  и  препозна  три  типа
песама;
–  аргументује  своје  мишљење  у
анализи  двосмислених
структуралних  или  формалних
решења;
–  примени  стечена  знања  на
програм  који  изводи  на  главном
предмету.

ЕЛЕМЕНТИ
МУЗИЧКОГ

ОБЛИКА

Дефинисање  музичке  анализе  и  музичких
облика.
Музичке компоненте.
Планови  у  музичком  облику  (тематски,
тонални, структурални).
Мотив.
Рад са мотивом.
Фигура и пасаж.
Музичка реченица – стандардни модел.
Другачије реализације реченичне структуре у
литератури.
Период (двопериод, трореченични период).
Низ и ланац реченица.
Одступања од стандардног модела музичке
реченице  и  периода  (унутрашње  и
спољашње проширење).
Фрагмент.

ЛИТЕРАТУРА:
За правилне реченице, период, низ и ланац
реченица:

В. А. Моцарт:
– Клавирска соната, кв. 283, 1. став, 2. тема
(В3);
– Клавирска соната, кв. 284, 2. став, А тема;
– Клавирска соната, кв. 310, 1. став, 1. тема;
3. став, С тема (а);
– Клавирска соната, кв. 311, 1. став, 1. тема;
3. став, А тема;
– Клавирска соната, кв. 330, 1. став, 2. тема
(В2);
– Клавирска соната, кв. 332, 1. став, 2. тема
(В1) и уводни одсек;
– Клавирска соната, кв. 457, 3. став, А тема;
–  Клавирски  концерт,  кв.  466,  1.  став,
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оркестарска 1. тема;
– Клавирска соната, кв. 576, 1. став, 1. тема.

Л. В. Бетовен:
–  Клавирска  соната  оп.  2,  бр.  1,  1.  став,  1.
тема;
– Клавирска соната оп. 2, бр. 3, 3. став (В/а);
– Клавирска соната, оп. 10, бр. 1, 2. став, 1.
тема;
–  Клавирска  соната,  оп.  10,  бр.  2,  2.  став,
(В/а);
–  Клавирска  соната,  оп.  10,  бр.  3,  3.  став,
(А/а);
– Клавирска соната, оп. 13, 2. став, А тема;
–  Клавирска  соната,  оп.  14,  бр.  1,  2.  став,
кода;
– Клавирска соната, оп. 28, 3. став, (А/а);
– Клавирска соната, оп. 49, бр. 1, 1. став, 1.
тема; 2. став, А тема (а).
А. Дворжак: Концерт за виолончело, оп. 104,
1. став, оркестарска 1. тема.
Ф. Шуберт: Клавирска соната, D537, оп. 164,
1. став, епизодна тема у развојном делу.
За  одступања  од  правилних  реченица,
периода и фрагмент:

В. А. Моцарт:
– Клавирска соната, кв. 281, 3. став, А тема;
– Клавирска соната, кв. 283, 1. став, 1. тема;
– Виолинска соната, кв. 303, 2. став, 2. тема;
– Виолинска соната, кв. 305, 1. став, 2. тема
(В2);
– Виолинска соната, кв. 306, 1. став, 1. тема;
– Клавирска соната, кв. 309, 1. став, 1. тема;
– Клавирска соната, кв. 310, 3. став, А тема;
– Клавирска соната, кв. 457, 1. став, 2. тема
(В1 и В2), развојни део и кода; 3. став, А тема
(А2);
– Клавирска соната, кв. 545, 3. став, кода;
– Клавирска соната, кв. 570, 1. став, 2. тема
(В1) и уводни одсек;
–  Увертира  за  оперу Фигарова  женидба,  1.
тема.
Л. В. Бетовен:
– Клавирска соната, оп. 2, бр. 1, 3. став, А (а);
– Клавирска соната, оп. 2, бр. 2, 3. став, А (а);
– Клавирска соната, оп. 10, бр. 1, 1. став, 1.
тема  у  експозицији,  2.  тема  у  репризи  и
уводни одсек; 2. став, мост;
– Клавирска соната, оп. 10, бр. 2, 1. став, 1.
тема и завршна група;
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– Клавирска соната, оп. 14, бр.  1, 2.  став,  В
(b);
– Клавирска соната,  оп.  22,  1.  став,  2.  тема
(В2);
– Клавирска соната, оп. 28, 3. став, А (b);
– Клавирска соната, оп. 31, бр. 2, 1. став, 1.
тема;
– Клавирска соната, оп. 90, 1. став, 1. тема.

ОБЛИК ПЕСМЕ И
ПРИМЕНА

Облик  песме:  дводелна,  троделна  и  песма
прелазног типа.
Примена облика песме кроз анализу делова
малих  инструменталних  комада:  менует,
скерцо, марш...
ЛИТЕРАТУРА:
В.  А.  Моцарт:  Клавирска соната,  кв.  282,  2.
став, (А или В део).
Делови  великих  (сложених)  троделних
песама трећих ставова клавирских  соната у
Бетовеновим  четвороставичним  сонатним
циклусима.
Делови  Шопенових  клавирских  комада
(ноктурна, мазурке...).
Делови  Хајднових  великих  (сложених)
песама из клавирских соната.

СВИТА

Барокна свита.
Облик и преглед игара из барокне свите.
ЛИТЕРАТУРА:
Ј. С. Бах: француске и енглеске свите.

КОНТРАПУНКТСКЕ
ВАРИЈАЦИЈЕ

Контрапунктске  (полифоне)  варијације  –
чакона и пасакаља.
ЛИТЕРАТУРА:
Ј. С. Бах:
– Пасакаља у це-молу, BWV 582;
– Чакона у де-молу, BWV 1004.

Кључне  речи:  мотив,  музичка  реченица,  период,  облик  песме,  свита,

контрапунктске варијације, музичко памћење.

Назив предмета МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Циљ ЦИЉ учења предмета Музички облици је да код ученика развију

знања  и  вештине  које  подразумевају  разликовање  и  анализу

елемената музичких облика као и целовитих формалних образаца,

у циљу разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што

476



доприноси успешној корелацији са наставом на смеровима који

негују инструменталну или вокалну праксу.

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова
70 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– препозна сложену троделну песму, као
формално  решење  самосталне
композиције  или  једног  од  ставова
сонатног циклуса;
– звучно препознаје принцип варирања у
музици;
– разликује три типа класичног ронда;
–  препозна  елементе  сонатног  облика  у
композицијама;
–  коментарише  појаву  различитих
музичких  компонената  у  току
композиције;
–  активно  учествује  у  слушању  музике,
пратећи  уређеност  различитих  фаза
музичког тока;
– слуша музику на принципу понављања и
промене музичких сегмената;
–  аргументује  своје  мишљење у  анализи
двосмислених  структуралних  или
формалних решења;
–  повеже  своја  извођачка  искуства  са
усвојеним формалним обрасцима;
–  примени стечена  аналитичка  знања  на

програм  који  изводи  на  главном

предмету.

ОБЛИК СЛОЖЕНЕ

ПЕСМЕ

Сложена троделна песма.
Варијанте  сложене  троделне
песме.
Примена  облика  песме  кроз
анализу  малих  инструменталних
комада.
ЛИТЕРАТУРА:
Ј. Хајдн:
–  Клавирска  соната,  Hob  XVI/1,  3.
став;
–  Клавирска  соната,  Hob  XVI/2,  3.
став;
–  Клавирска  соната  Hob  XVI/5,  2.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/12,  2.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/14,  2.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/32,  2.
став;

– Клавирска соната, Hob XVI/43,  2.
став.

В. А. Моцарт:
– Клавирска соната, кв. 282, 2. став;

– Виолинска соната, кв. 296, 2. став;

– Клавирска соната, кв. 331, 2. став;

– Клавирска соната, кв. 545, 2. став;

– Симфонија, кв. 550, бр. 40, 3. став.

Трећи  ставови  Бетовенових

клавирских  соната  у

четвороставачним  сонатним

циклусима.
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Ф.  Шуберт: Музички  моменти,  бр.
6, оп. 94 (D780).
Ф. Шопен:
– Мазурка, оп. 7, бр. 1;

– Мазурка, оп. 17, бр. 4;

– Мазурка, оп. 68, бр. 2;

– Мазурка, оп. 68, бр. 3.

ОРНАМЕНТАЛНЕ И

КАРАКТЕРНЕ

ВАРИЈАЦИЈЕ

Орнаменталне  и  карактерне
варијације.
ЛИТЕРАТУРА:
Ј. Хајдн:
– Клавирска соната,  Hob XVI/D1,  1.
став;
–  Клавирска  соната,  Hob  XVI/30,
финале.
В. А. Моцарт:
– Клавирска соната, кв. 284, 3. став;
– Виолинска соната, кв. 305, 2. став;
– Клавирска соната, кв. 331, 1. став;
– Виолинска соната, кв. 377, 2. став;
– Виолинска соната, кв. 481, 3. став.
Л. В. Бетовен:
– Клавирска соната, оп. 26, 1. став;
– Шест варијација за клавир, оп. 34;
– Клавирска соната, оп. 111, 2. став;
–  33  варијације  на  Дијабелијеву
тему, оп. 120.
Ф. Шуберт: Гудачки квартет, бр. 14,
D810, 2. став.
Ј. Брамс:
– Клавирски трио, бр. 2, 2. став;
–  Квинтет  (гудачки  квартет  и
кларинет), оп. 115, 4. став.
А.  Дворжак:  Гудачки  квинтет,  оп.
97, бр. 3, 3. став.
С.  Рахмањинов:  Клавирски  трио,
оп. 9, бр. 2, 2. став.

СОНАТА Историјски развој сонате.
Скарлатијев сонатни облик.
Експозиција сонатног облика.
Развојни  део  и  реприза  сонатног
облика.
Хајднов музички језик и концепција
сонатног облика.
Моцартов  и  Бетовенов  сонатни
облик.
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ЛИТЕРАТУРА:
Д.  Скарлати:  сонате  за  клавир
(избор).
Ј. Хајдн:
– Клавирска соната, Hob XVI/13,  1.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/14,  1.
став;
– Клавирска соната,
– Hob XVI/19, 1. став;
– Клавирска соната, Hob XVI/23,  1.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/28,  1.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/29,  1.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/32,  3.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/45, 1. и
3. став;
– Клавирска соната, Hob XVI/46,  1.
став.
В. А. Моцарт:
– Клавирска соната, кв. 281, 1. став;
– Клавирска соната, кв. 283, 1. став;
– Клавирска соната, кв. 309, 1. став;
– Клавирска соната, кв. 310, 1. став;
– Клавирска соната, кв. 332, 1. став;

– Клавирска соната, кв. 333, 2. став;
– Клавирска соната, кв. 570, 1. став;
– Клавирска соната, кв. 576, 1. став.
Л. В. Бетовен:
– Клавирска соната, оп. 2, бр. 1, 1.
став;
– Клавирска соната, оп. 49, бр. 2, 1.
став.
Ф.  Шуберт:  Клавирска  соната,  оп.
53, D859, 1. став.
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РОНДО

Преткласични  рондо  –  Купренов
рондо.
Класични  рондо  –  правилни
обрасци и изузеци.
ЛИТЕРАТУРА:
В. А. Моцарт:
– Клавирска соната, кв. 310, 3. став;
– Клавирска соната, кв. 311, 2. став;
– Виолинска соната, кв. 377, 3. став;
– Виолинска соната, кв. 380, 3. став;
– Клавирска соната, кв. 457, 3. став;
– Клавирска соната, кв. 545, 3. став.
Л. В. Бетовен:
– Клавирска соната, оп. 2, бр. 2, 2.
став;
– Клавирска соната, оп. 2, бр. 3, 2.
став;
– Клавирска соната, оп. 13, 2. став;
– Клавирска соната, оп. 14, бр. 1, 3.
став;
– Клавирска соната, оп. 14, бр. 2, 3.
став;
– Виолинска соната, оп. 24, 4. став;
– Клавирска соната. оп. 49, бр. 1, 2.
став;
– Клавирска соната, оп. 49, бр. 2, 2.
став;
– оп. 51, бр. 1.

Кључне речи: Сложена песма, варијације, соната, рондо

Назив предмета МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Циљ

ЦИЉ учења предмета Музички облици је да код ученика развију

знања  и  вештине  које  подразумевају  разликовање  и  анализу

елемената музичких облика као и целовитих формалних образаца,

у циљу разумевања нотног текста у свим његовим аспектима, што

доприноси  успешној  корелацији  са  наставом  на  смеровима  који

негују инструменталну или вокалну праксу.

Разред Четврти

Годишњи  фонд

часова
66

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ
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По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:

–  установи  елементе  који  повезују
различите ставове сонатног циклуса;
–  чита  партитуре  писане  за  више
инструмената;
– користи знања стечена на хармонији при
анализи структуралног нивоа;
–  упореди  хармонска  средства  музичког
језика класицизма и романтизма;
–  активно  учествује  у  слушању  музике,
пратећи  уређеност  различитих  фаза
музичког тока;
– слуша музику на принципу понављања и
промене музичких сегмената;
–  идентификује  формални  образац  на
основу  истовременог  слушања
композиције и праћења партитуре;
–  аргументује  своје  мишљење  у  анализи
двосмислених  структуралних  или
формалних решења;
–  повеже  своја  извођачка  искуства  са
усвојеним формалним обрасцима;
–  примени стечена аналитичка знања на
програм  који  изводи  на  главном
предмету;

ИЗУЗЕЦИ У

СОНАТНОМ ОБЛИКУ

Изузеци у оквиру сонатног облика.
Прожимање  два  формална
обрасца.
ЛИТЕРТУРА:
Ј. Хајдн:
–  Клавирска  соната,  Hob  XVI/2,  1.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/32, 1.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/35, 1.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/36, 1.
став;
– Клавирска соната, Hob XVI/44, 1.
став.
В. А. Моцарт:
– Клавирска соната, кв. 280, 2. став;
– Виолинска соната, кв. 303, 2. став;
– Клавирска соната, кв. 311, 1. став;
– Клавирска соната, кв. 332, 2. и 3.
став;
– Клавирска соната, кв. 457, 1. став;
– Клавирска соната, кв. 545, 1. став.
Л. В. Бетовен:
– Клавирска соната, оп. 2, бр. 1, 2. и
4. став;
– Клавирска соната, оп. 10, бр. 1, 1.
и 2. став;
– Клавирска соната, оп. 10, бр. 2, 1.
став;
– Клавирска соната, оп. 10, бр. 3, 2.
став;
– Клавирска соната, оп. 31, бр. 2, 1.
и 2. став;
– Клавирска соната, оп. 49, бр. 1, 1.
став;
– Клавирска соната, оп. 90, 1. став.
Ф. Шуберт:
– Клавирска соната, оп. 120, D664,
1. и 3. став;
– Клавирска соната, оп. 122, D568,
1. став.
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СОНАТНИ РОНДО

Сонатни рондо – правилан образац
и изузеци.
ЛИТЕРАТУРА:
В. А. Моцарт:
– Клавирска соната, кв. 281, 3. став;
– Виолинска соната, кв. 296, 3. став;
– Клавирска соната, кв. 309, 3. став;
– Клавирска соната, кв. 311, 3. став;
–  Клавирски  концерт,  кв.  450,  3.
став;
– Клавирска соната, кв. 533, 3. став;
– Клавирска соната, кв. 576, 3. став.
Л. В. Бетовен:
– Клавирска соната, оп. 2, бр. 2, 4.
став;
– Виолинска соната, оп. 5, бр. 1, 3.
став;
– Клавирска соната, оп. 7, 4. став;
– Клавирска соната, оп. 13, 3. став;
– Клавирска соната, оп. 28, 4. став;
– Клавирска соната, оп. 51, бр. 2;
– Клавирска соната, оп. 90, 2. став.

СОНАТНИ ЦИКЛУС У

КЛАСИЦИЗМУ

Сонатни циклус класичара.
Сложенија формална решења свих
до  сада  пређених  образаца  у
класицизму  (уз  неопходну
реминисценцију).
Примена  сонатног  циклуса  у
камерним  и  оркестарским
музичким делима.
ЛИТЕРАТУРА:
В. А. Моцарт:
–  Увертира  за  оперу Фигарова
женидба.
Л. В. Бетовен:
– Клавирска соната, оп. 2, бр. 1, 4.
став;
– Клавирска соната, оп. 7, 2. став;
– Клавирска соната, оп. 10, бр. 2, 2.
став;
– Клавирска соната, оп. 13, 1. став;
– Клавирска соната, оп. 81а, 1. став;
– Клавирска соната, оп. 111, 1. став.
Литературу  по  избору  проширити
на камерна и симфонијска дела Ј.
Хајдна,  В.  А.  Моцарта  и  Л.  В.
Бетовена.
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ИНСТРУМЕНТАЛНИ

КОНЦЕРТ

Инструментални концерт.
Облик концерта – анализа.
ЛИТЕРАТУРА:
А.  Вивалди:  Концерт  за  два
виолончела, RW 531;
В. А. Моцарт:
– Клавирски концерт, кв. 414;
– Клавирски концерт, кв. 450;
– Клавирски концерт, кв. 466;
– Клавирски концерт, кв. 488;
Л. В.  Бетовен:  Клавирски концерт,
бр. 5;
Е. Григ: Клавирски концерт, оп. 16;
А.  Дворжак:  Концерт  за
виолончело, оп. 104.

СОНАТНИ ОБЛИК И

СОНАТНИ ЦИКЛУС У

РОМАНТИЗМУ

Сонатни облик у романтизму.
Шубертов  музички  језик  и
одступања  у  формирању  сонатног
облика  у  односу  на  композиторе
класицизма.
Развој  сонатног  циклуса  у
романтизму.
ЛИТЕРАТУРА:
Ф. Шуберт:
– Клавирска соната, оп. 120, D664,
1. и 3. став;
– Клавирска соната, оп. 122, D568,
1. став;
– Клавирска соната, оп. 143, D784,
1. став;
– Клавирска соната, оп. 147, D575,
1. став;
– Клавирска соната, оп. 164, D537,
1. став;
– Клавирска соната у Е-дуру, D459,
1. став.

СЛОБОДНИЈИ

ИНСТРУМЕНТАЛНИ,

ВОКАЛНИ И

МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ

ОБЛИЦИ

Слободнији  инструментални
облици  –  увертира;  слободнији
облици: фантазија, рапсодија...
Вокални и музичко-сценски облици
(информативно).

Кључне речи: сонатни рондо, инструментални концерт, сонатни циклус, музички

језик романтизма.
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

I. УВОДНИ ДЕО

Формална  анализа  музичког  дела  представља  изузетну  вештину  која  ученика

суочава  са  изазовом  да  рашчлани  музички  ток  на  саставне  делове  и  открије  план

њихових наступа у композицији.

Образовни  циљ  предмета  Музички  облици,  са  једне  стране,  обухвата  (нуди)

алтернативни начин слушања музике, будући да се одговори ученика на питање „Како

слушате музику?” углавном своде на емотивне конотације и асоцијативно реферирање

на ванмузичко. Слушање музике, дакле, треба представити као могућност да се кроз

меморисање и  истовремено повезивање перцептивно  издвојених  музичких  целина

оствари  упоређивање  њиховог  међусобног  односа.  На  тај  начин  се  код  ученика

подстиче  развијање  музичког  памћења.  Са  друге  стране,  читање  нотног  текста

омогућава и развија аналитичке способности ученика. У том процесу акценат се ставља

на  савладавање  музичке  терминологије,  праћење  деловања  музичких  компоненти

(ритам, мелодија, хармонија, динамика, артикулација, агогика...) и примену стечених

знања  из  других  музичких  дисциплина:  теорије  музике,  солфеђа,  хармоније  и

контрапункта.  Крајњи  циљ  представља  унапређивање  извођачке  интерпретације

применом стечене аналитичке праксе на програм који ученик свира/пева на главном

предмету, као и развијање концептуалне музичке меморије.

Васпитни  циљ  предмета  Музички  облици  обухвата  развој  толеранције  и

прихватање  различитог  мишљења,  као  и  унапређивање  комуникацијских  вештина

(посебно у  аргументацији двосмислених  формалних решења)  у  циљу преношења и

размене искуства и знања.

Исходи представљају резултате у остваривању музичких садржаја, док упознавање

композиција различитих епоха и карактера омогућава даљи професионални напредак

ученика.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.
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Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабране композиције које се

обрађују,  по  месецима,  а  у  складу са  годишњим фондом  часова.  Оперативни план

подразумева  одабир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

изабрана дела.

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа,  конкретизацију исхода у

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе,

начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака

учења  и  подучавања  (водећи  рачуна  о  предзнању,  тј.  искуству  ученика,  које  ће

ученицима  омогућити  да  савладају  знања  и  вештине  предвиђене  дефинисаним

исходима).  Усмерење  часа  у  односу  на  ток  и  фокус  у  многоме  зависи  од

припремљености ученика за час.

У  оквиру  организације  годишњих  и  месечних  активности  неопходно  је  водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Схватање музичког дела прати двојака проблематика и одвија се на два нивоа. Са

једне стране,  музичко дело се поима на основу чулних података (у  том процесу се

преплићу  објективне  звучне  чињенице  –  оно  што  чујемо  и  субјективни  доживљај

слушаоца), а са друге на основу нотног записа (партитуре) са крајњим исходиштем у

анализи музике. Вештине којима ученик треба да овлада на овом предмету управо иду

у том смеру: од конкретног музичког примера до његове теоретизације, тумачења и

анализе, а у спровођењу наставе треба га доследно следити на свим нивоима учења.

Програм предмета се креће од елемената музичких облика ка већим целинама и

сложенијим формалним решењима. Почетни ниво подразумева уочавање и издвајање

најмањих  ритмичко-мелодијских  целина  и  праћење  њихових  даљих  понављања  и

трансформација  у  музичком  току.  Предлог  је  да  се  мотивски  ниво  усавршава  кроз

анализу адекватних примера из литературе, самостално писање мотивских радова на

задати мотив и слушни тест на основу кога ће ученици звучно препознавати различите

мотивске радове.  Савладавање мотивског  нивоа,  води ка њиховој  инкорпорацији у

најмање метричко-формалне целине (једнотакт, двотакт, четворотакт) чије понављање
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и  касније  развијање  учествује  у  формирању  интегралних  делова  музичког  тока  –

музичке реченице. У том смислу, предлог је да се музичка реченица постави преко

стандарног  модела  (n  +  n  +  2n),  а  да  се  касније  обрађују  другачије  реализације

реченичне структуре у литератури и одступања од стандардног модела.

Након комплетно постављеног  структуралног  плана у  музичким облицима (који

укључује поставку реченице, периода, низа и ланца реченица, фрагмента) предлаже се

анализа  адекватних  примера  из  литературе  и  звучно  препознавање  различитих

елемената  структуралног  нивоа.  Будући  да  од  степена  разумевања  и  аналитичког

упознавања  ученика  са  елементима  структуралног  нивоа  зависи  даље  успешно

сналажење  у  сложенијим  формалним  обрасцима,  овој  области  треба  посветити

посебну  пажњу.  Ученике,  такође,  треба  подсећати  на  примену  стеченог  знања  из

предмета Хармонија, које се на првој години изучавања Музичких облика првенствено

огледа у препознавању каденцирајућих процеса у слободном инструменталном ставу.

Међупредметна умреженост се остварује и са предметом Историја музике, а огледа се

у  обради барокне  свите  и  контрапунктских  варијација  што  се  поклапа са  стилским

карактеристикама барока које се обрађују на поменутом предмету.

Након добро постављене основе,  савладавање сложенијих формалних образаца

(песме,  ронда,  сонатног  облика,  варијација  и  сонатног  ронда)  представљаће лакши

изазов. Предлози за остваривање наставе предмета Музички облици у другој и трећој

години учења кључно се своде на:

1. Већ поменути смер остваривања програма од звука ка теоријској експликацији.

2. Анализу композиција које ученици свирају/певају на главном предмету, или пак

обрађују/изводе  на  предмету  Дириговање,  Камерна  музика,  Оркестру  и  Историји

музике. То нужно повлачи за собом следећи предлог.

3. У избору примера за анализу обавезно изаћи из оквира клавирске литературе и

узети у обзир дела писана за мање камерне саставе или оркестарске композиције.

4.  Подстицање  ученика  на  самостално  изношење  аргументације  током

аналитичких недоумица.

5.  Представљање предмета Музички облици као својеврсну сублимацију других

музичких  дисциплина,  кроз  истицање  преклапајућих  елемената  са  предметима
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Контрапункт (кантус фирмус у вези са пасакаљом, имитација и инверзија код жиге у

свити, фугато код барокне свите или у касним Бетовеновим клавирским сонатама...),

Хармонија  (каденце,  секвенце,  тонални  односи,  модулације...)  и  Историја  музике

(стилске одреднице музичког језика епохе којој дело припада).

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  музичких  облика,  кључно  је  унапређивање  музичке  меморије  и

оспособљавање за што прецизнију интерпретацију аналитичких решења. Критеријум

за оцењивање је присуство и уложен лични ангажман ученика и напредовање у складу

са  његовим  перцептивним  и  музичким  могућностима,  као  и  квалитет  и  ниво  у

тумачењу анализираних композиција.

Назив предмета ИСТОРИЈА МУЗИКЕ

Циљ

Циљ учења  Историје  музике  је  да  код  ученика  рaзвиjе  свест  о

значају и улози музике кроз развој цивилизације и друштва, да на

основу  стечених  знања  подстакне  ученике  на  стваралачко  и

критичко  мишљењe,  развије  естетске  критеријуме  у  циљу

формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа

и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног

развоја.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова
70

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

–  препозна  друштвено-историјски  и
културолошки  амбијент  у  коме  се
развијају  различити  видови  музичког
изражавања;
–  демонстрира  познавање  музичке
терминологије  и  изражајних  средстава
музичке  уметности  у  склопу
предложених тема;
– препозна обрађене музичке стилове и

МУЗИКА

ПРЕТКЛАСНОГ

ДРУШТВА

И СТАРОГ ВЕКА

Корени  музике  и  њена  улога  у
преткласном друштву. Музика Словена
Музика старих источних народа – улога,
заједничке  карактеристике,
специфичности
Музика  античке  Грчке  и  Рима  (улога,
карактеристичне  врсте  музике  и
инструменти,  Грчка  трагедија,  музичка
теорија)

487



жанрове  према  основним
карактеристикама;
– препозна утицај ритуалног понашања у
музици  савременог  доба  (музички
елементи, наступ...);
–  препозна  музику  различитих  народа
Старог века;
–  уочи  сличности  и  разлике  између
ранохришћанске,  православне  и
римокатоличке духовне музике;
–  сагледа  улогу  музике  у
средњовековној  Србији  у  односу  на
музику  византијске  и  грегоријанске
традиције средњег века;

–  разликује  ренесансну  полифонију  од
средњовековног вишегласја;
–  уочи  разлике  између  духовних  и
световних  вокалних  композиција
средњег века и ренесансе;
–  разликује  вокално-инструменталне  и
инструменталне облике до краја барока;
– објасни настанак и развој опере и њен
синкретички карактер;
–  препозна  репрезентативне  музичке
примере  најзначајнијих  представника
ренесансе и барока;
–  анализира  начине  коришћења
изражајних  средстава,  у  одабраним
музичким  примерима,  из  различитих
култура, стилова и жанрова;
–  презентује  развој  музичких
инструмената  и  облика  закључно  са
бароком;
– повеже музичке облике са извођачким
саставом;
– уочава,  у  свакој  од  епоха,  међусобну
повезаност музичке уметности са другим
уметностима;

Слушање – избор
Снимци  традиционалне  музике  разних
народа, племенских заједница и етничких
група.
Традиционална музика народа Блиског и
Далеког истока, античке Грчке и Рима (на
реконструисаним  инструментима,
солистичко  и  хорско/унисоно  певање,
видео  снимци  традиционалног
позоришта Кине и Индије).

МУЗИКА

СРЕДЊЕГ ВЕКА

Ранохришћанска,  предгрегоријанска
музика.
Музика у Византији
Развој црквене музике у средњовековној
Србији.
Грегоријански  корал.  Промене
грегоријанског корала (секвенце, тропе).
Рани  облици  вишегласја  у  духовној
музици  од  9.  до  13.  века  (органум,
дискант,  мелизматични  органум,  гимел,
кондуктус, мотет) и Нотрдамска школа –
Леонин, Перотин.
Световна музика средњег века:

– народна (путујући музичари – жонлери,
шилмани... ваганти и голијарди) и

–  дворска  (трубадури,  трувери,
минезенгери).

Карактеристике  световне  музике  у
средњовековној Србији.

Средњовековна теорија и нотација.

–  објасни  како  је  музика  повезана  са
дисциплинама ван уметности (музика и
политика/друштво;  технологија
записивања и штампања нота; физичка
својства  инструмената;  темперација  и
заједничко свирање);
–  користи  могућности  ИКТ-а  за
самостално  истраживање,  извођење  и
стваралаштво;
–  разматра  како  универзални  језик

Слушање – избор.
Амброзијанско  певање,  Грегоријански
корал, секвенце, тропе

Византијско  певање.  Српска  црквена
музике (кир Стефан Србин).

Рани облици вишегласја од 9. до 13. века.

Световна  музика  –  примери
инструменталне  и  вокалне  музике
(народна и дворска):
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уметности  доприноси  уважавању
мултикултуралности и интеркултуралне
сарадње;
– дискутује о сличностима и разликама
у  култури,  историјским  стиловима,
идејама  и  начинима  изражавања
водећих уметника;
–  дискутује  о  томе  како  уметничка
баштина доприноси стварању културног
идентитета и развоју друштва;
–  извештава  о  посетама или учешћу у
дешавањима  у  институцијама  културе
(радионице, акције...).

– канон Лето је дошло (Sumer is  icumen
in),
– Рамбо де Вакера -Календа маја,
–  Адам  де  ла  Ал  – Игра  о  Робену  и
Мариони;
– избор из стваралаштва минезенгера;

– избор из збирке Carmina burana;
–  световна  музика  у  Србији  (према
записима Косте Манојловића и Живојина
Станковића).

МУЗИКА

РЕНЕСАНСЕ

Три века великих достигнућа у уметности
(14,15,16.  век)  –  развој  духовног  и
световног вишегласја:
Арс  Нова  у  Француској  и  Италији
(проторенесанса 14. век)
– облици (миса, мотет, рондо)
–  представници  (Г.  де  Машо,  Ф.  де
Витри).
Рана  ренесанса  у  фламанским  земљама
(франко-фламанска школа, 15. век)
– облици (миса, мотет, шансон)
– представници (Дифај, Окегем, де Пре).
Стилске  карактеристике  ренесансе  у
уметности.
Ренесанса  у  Италији,  Француској  и
Енглеској 16. века:
–  облици  (мадригал,  мадригалска
комедија, шансон);
–  представници  (Л.  Маренцио,  Ђ.  да
Веноза,  А,  Бјанкијери,  О.  Веки,  К.
Жанекен, енглески мадригалисти).
Протестански корал у Немачкој.
Музика контрареформације:
– Ђ. П. да Палестрина.
Орландо ди Ласо.
Инструментална музика ренесансе:
– Венецијанска школа
– Енглески вирџиналисти.
Слушање* примери за слушање налазе
се испод табеле.

МУЗИКА

БАРОКА

Стилске  карактеристике  барокне  музике
и периодизација барока у музици.
Развој  опере  у  17.  веку  у  Италији,
Француској, Немачкој и Енглеској.
Италија:
– Фиренца (Фирентинска камерата)
– Венеција (К. Монтеверди),
– Рим (С. Ланди),
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– Напуљ (А. Скарлати).
Француска:
– Ж. Б. Лили: лирска трагедија.
Немачка:
– Хамбург: Р. Кајзер.
Енглеској:
– Х. Персл.
Развој  вокално-инструменталних  облика
у бароку:
– кантата,
– ораторијум
– пасија,
– миса.
Развој инструменталних облика:
– барокна свита,
– барокна соната,
– барокни концерт,
– полифони облици: пасакаља, чакона и
фуга.
Најзначајнији  представници  музике
зрелог и позног барока:
– А. Корели,
– А. Вивалди,
–  Ј.  С.  Бах  (биографски  подаци  и
периодизација  стваралаштва,  преглед
вокално-инструменталног  и
инструменталног стваралаштва)
–  Г.  Ф.  Хендл  (биографски  подаци  и
преглед  стваралаштва  –  опере,
ораторијуми, инструментална дела).
Слушање* примери за слушање налазе
се испод табеле.

Кључне  речи:  друштвено-историјски  контекст,  средњи  век,  ренесанса,  барок,

вокална музика, инструментална музика, вокално-инструментални облици, опера.

УПУТСТВО ЗА СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИКА ПРЕТКЛАСНОГ ДРУШТВА И СТАРОГ ВЕКА

Снимци традиционалне народне музике разних народа, племенских заједница и

етничких група.

Традиционална музика народа Блиског и Далеког истока, античке Грчке и Рима (на

реконструисаним инструментима, солистичко и хорско/унисоно певање, видео снимци

традиционалног позоришта Кине и Индије).

Кроз звучну основу (области) Музике преткласног друштва,  коју чине (видео и
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аудио)  снимци  традиционалне  музике  разних  народа,  племенских  заједница  и

етничких група, циљ је да се ученицима укаже на живу музичку традицију различитих

народа  на  свим  континентима  који  одржавају  културу  свог  најстаријег,  архаичног

наслеђа. У том контексту ученици ће као живу музику препознати обреде и обичаје

словенског порекла који су сачувани у нашој народној музичкој пракси, сврставајући

нас у оне културе чији корени музике сежу у дубоку прошлост.

Упознавању најраније  музичке праксе која  је  присутна и данас,  придружиће се

и Традиционална музика народа Блиског и Далеког истока, односно оних народа који

данас  живе  на  назначеним  територијама,  и  то  кроз  музику  оживљену  на

реконструисаним  инструментима,  и  солистичко  или  хорско/унисоно  певање,  преко

видео  и  аудио снимака,  са  посебно карактеристичним  одломцима традиционалног

позоришта Кине и Индије, као најстаријим уметничким облицима синкретизма после

Грчке трагедије.

Врло  мали  број  сачуване  музике  из  периода античке  Грчке  и  Рима упућује

наставника да кроз изворе ванмузичке природе (ликовна, архитектонска, књижевна,

филозофска дела) ученицима приближи улогу и природу музичког стваралаштва једног

од најзначајнијих периода у развоју античке културе.

МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА

Предложени  примери  из  области Музика  средњег  века веома  су  значајни  као

звучни  модели за  процес  обликовања  и  разумевање  карактеристика  ране  духовне

(хришћанске)  музике  –  прво  једногласне  вокалне  музике  на  територији  Источног

римског царства, односно Византије у којима ће ученици препознати корене који се

налазе у основи грегоријанског певања западне Европе.

Примери вишегласне духовне музике од 9. века указаће ученицима на значајније

раздвајање  западноевропске  музике  од  једногласне  византијске  традиције,  и

приближиће им звучност специфичних вокалних облика пониклих у окриљу манастира

и богослужбене праксе. Истовремено ће у примерима Музике средњег века у Србији,

поново препознати византијску традицију коју је преузела и наставила да негује наша

црквена  пракса  тог  периода.  Слушни  примери  дворске  и  народне  музике  на  тлу

средњовековне  Европе  управо  су  најпогоднији  да  ученици  доживе  и  препознају

разлику ове врсте стваралаштва у односу на духовну музику, у скоро свим елементима,

и  да  врло  живописну  слику  анонимног  народног  стваралаштва  препознају  и  у
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примерима везаним за средњовековну музику у Србији.

МУЗИКА РЕНЕСАНСЕ

Слушање – избор из духовног и световног опуса стваралаца

Арс Нова у Француској и Италији (проторенесанса 14. век)

– Г. де Машо: Миса Нотр Дам; рондо Мој крај је мој почетак;

– Ф. Де Витри – мотети.

Рана ренесанса у фламанским земљама (франко-фламанска школа, 15. век):

– Г. Дифај,

– Ј. Окегем: мотет Део грациас,

– Ж. де Пре: миса, фротола Цврчак.

Ренесанса у Италији, Француској и Енглеској 16. века:

– Л. Маренцио: (Зефиро торна);

– Ђ. да Веноза: хроматски мадригал;

– К. Жанекен: Битка код Марињана, Певање птица;

– О. Веки: Старачко лудовање (одломци).

Музика контрареформације:

– Ђ. П. да Палестрина: Миса папе Марчела (одломак); мотети.

– Орландо ди Ласо: Ласо: Матона миа кара, Ехо, избор из мотета.

Инструментална музика ренесансе:

– Ђ. Габриели: Соната пиан е форте;

– избор из дела енглеских вирџиналиста: В. Берд, Т. Морли.

Музички примери ренесансног стваралаштва од 14. до 16. века треба ученицима

да приближе најзначајније и најразвијеније форме вишегласних вокалних духовних и

световних облика. Ученици ће слушајући препоручене и друге изабране примере миса,

мотета, мадригала и шансона различитих композитора у различитим етапама развоја

ових облика, уочити постепени звучни преображај од оних форми у 14. веку (Арс Нова)

који  још  увек  имају  поједина  обележја  средњовековне  музике  –  опорост  чистих

интервала и дисонантност линеарног вишегласја, до оних потпуно формираних облика

и  ренесансног  музичког  израза  16.  века,  у  којима  се,  са  једне  стране,  линеарно

вишегласје развило у (имитациону и слободну) полифонију складног сазвучја гласова у

492



вертикали, а са друге стране уобличило у акордску вертикалу хомофоног слога.

Избор  из  опуса  инструменталне  музике  треба  да  заокружи  ово  поглавље

доминације  вокалне,  a  cappella,  музике  и  да  упозна  ученике  са  инструментима  и

инструменталним формама из којих ће се у следећој епохи у музици, бароку, развити

барокна инструментална музика.

МУЗИКА БАРОКА

Примери за слушање

Развој опере у 17. веку у Италији, Француској, Немачкој и Енглеској.

– К. Монтеверди

– С. Ланди

– А. Скарлати

– Ж. Б. Лили

– Х. Персл

Најзначајнији представници музике зрелог и позног барока:

– А. Корели (сонате, Божићни кончерто-гросо оп. 8)

– А. Вивалди (концерти оп. 3, 8; Глорија)

– Ј. С. Бах:

– вајмарски период Токата и фуга де-мол. Пасакаља и фуга це-мол,

– кетенски период инструктивна дела за чембало (инвенције, свите), сонате и/или

концерти за виолину, виолончело, Прелудијум и фуга из збирке Добро темперовани

клавир, Бранденбуршки концерт бр. 2 или 5, Свита ха-мол;

–  лајпцишки  период  духовне  кантате Снажна  тврђава  је  наш  бог,

световна Кантата  о  кафи,  Кирије  из Мисе  ха-мол,  одломци  из  Пасије  по  Матеју

(почетни,  завршни  хор,  арија  алта,  наступи  Христа); Италијански  концерт (1.

став), Свита бр. 3 Де-дур (Арија).

– Г.  Ф.  Хендл:  Опере: Риналдо (Caro sposa); Јулије Цезар (Va tacito e nascosto, Da

Tempeste); Ксеркс (Ombra mai Fu); одломци из ораторијума (Месија – арије и хорови);

инструментална  дела:  оркестарске  свите Музика  на  води или Музика  за

ватромет; Концерт за оргуље (оп. 4).

Циљ слушања одабраних примера музике најзначајнијих композитора БАРОКА је
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упућивање  ученика  у  изражајни  свет  музике  ове  епохе  кроз  упознавање  са

најзначајнијим жанровима, музичким формама и инструментаријумом овога периода.

Кроз  наведене  примере  ученици  ће  бити  у  могућности  да  доживе  и  науче  да

препознају цео спектар изражајних средстава барокне музике у распону од раног до

позног барока, и да кроз ту слушну вертикалу прате развој опере као музичко-сценске

форме, специфичности инструменталних форми везаних за одређене инструменте и

инструменталне  групе,  као  и  врсте  вокално-инструменталних  дела  заснованих  у

највећој мери на духовним садржајима.

Назив предмета ИСТОРИЈА МУЗИКЕ

Циљ

Циљ  учења  Историје  музике  је  да  код  ученика  рaзвиjе  свест  о

значају и улози музике кроз развој цивилизације и друштва, да на

основу  стечених  знања  подстакне  ученике  на  стваралачко  и

критичко  мишљењe,  развије  естетске  критеријуме  у  циљу

формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и

културе свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног

развоја.

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова 70

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  препозна  друштвено-историјски  и
културолошки  амбијент  у  коме  се
развијају  различити  видови  музичког
изражавања;
–  демонстрира  познавање  музичке
терминологије и  изражајних средстава
музичке  уметности  у  склопу
предложених тема;
– препозна обрађене музичке стилове и
жанрове  према  основним

МУЗИКА 18. ВЕКА

На прелазу између

барока и

класицизма: рококо,

преткласицизам

Рекапитулација најзначајнијих 
карактеристика музике позног 
барока: представници (Ј. С. Бах, Г. Ф. 
Хендл) и жанрови (опера, вокално-
инструментални, инструментални 
облици).
На прелазу између барока и 
класицизма
– Ђ. Тартини.
Рококо:
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карактеристикама;
–  препозна  репрезентативне  музичке
примере  најзначајнијих  представника
класицизма (18 века) и романтизма (19.
века);
–  објасни  развој  сонате,  концерта  и
симфоније и улогу и карактер ставова у
сонатном  циклусу  класицизма  и
романтизма;
–  установи  сличности  и  разлике  у
развоју  класичних  вишеставачних
облика у класицизму и романтизму;
–  повеже  музичке  облике  са
извођачким саставом;
– разликује вокално-инструменталне и
инструменталне облике у класицизму и
романтизму;
–  објасни  развој  опере  током
класицизма и романтизма;
– препозна програмска дела у свакој од
пређених области и разликује их према
стилским карактеристикама;
–  критички  просуђује  интерпретацију
слушаних  композиција  (на  часу,  код
куће, на концертима);
–  уочава  у  свакој  од  епоха међусобну
повезаност  музичке  уметности  са
другим уметностима;
–  објасни  како  је  музика  повезана  са
дисциплинама ван уметности (музика и
политика/друштво;  технологија
записивања и штампања нота; физичка
својства  инструмената;  темперација  и
заједничко свирање);
–  користи  могућности  ИКТ-а  за
самостално  истраживање,  извођење и
стваралаштво.

– карактеристике,
– Ф. Купрен и француски 
клавсенисти.
Преткласицизам:
– Д. Скарлати (дела за чембало)
– Манхајмска школа (развој 
симфоније и концерата)
– Бахови синови:
– К. Ф. Е. Бах (берлинска школа) и 
осећајни стил
– Ј. К. Бах и галантни стил 
преткласицизма.
Комична опера 18. века:
– Италија (буфо Ђ. Б. Перголези,
Д. Чимароза)
– Француска (опера комик)
– Енглеска (балад-опера)
– Немачка (зингшпил).
Озбиљна опера 18. века:
– Италија (либретиста Метастазио),
– Француска (Ж. Ф. Рамо);
– К. В. Глук и реформа озбиљне 
опере 18. века.
Слушање музике* примери за 
слушање налазе се испод табеле.

МУЗИКА

КЛАСИЦИЗМА -

2. половина 18. века

Музика класицизма:
Стилске карактеристике.
Најзначајнији представници:
Ј. Хајдн: биографски подаци, преглед
стваралаштва  –  симфоније,  гудачки
квартети, ораторијуми, концерти.
В. А. Моцарт:
биографски  подаци,  преглед
стваралаштва-  опере,  концерти,
симфоније, дела за клавир, духовна
музика.
Л.  в.  Бетовен:  биографски  подаци,
преглед  стваралаштва  –  симфоније,
гудачки  квартети,  сонате,  концерти,
опера, Миса солемнис.
Слушање  музике*  примери  за
слушање налазе се испод табеле.

МУЗИКА 19. ВЕКА

– РОМАНТИЗАМ:

РАНИ РОМАНТИЗАМ

Стилске карактеристике романтизма
у уметности.
Карактеристике раног романтизма у
музици:
–  нове  појаве  у  виду  циклуса  и
збирки  клавирских  и  вокалних
минијатура
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–  наслеђе  класицизма  (симфоније,
сонате, концерти, камерна музика) у
делима најзначајнијих представника
– Ф. Шуберта,
– Р. Шумана,
– Ф. Менделсона,
– Ф. Шопена.
Раноромантичарска опера у Италији,
Француској и Немачкој:
– Ђ. Росини,
– В. Белини,
– Г. Доницети,
– Л. Керубини,
– Ђ. Мајербер,
– К. М. Вебер.
Слушање  музике*  примери  за
слушање налазе се испод табеле.

ЗРЕЛИ РОМАНТИЗАМ

Програмски симфонизам 19. века:
– Х. Берлиоз
– Ф. Лист.
Опера 2/2 19. века
– Италија (Ђ. Верди)
– Немачка (Р. Вагнер) Француска (Ш.
Гуно, Л. Делиб, Ж. Бизе);
– Француска оперета
– и  балет  19.  века  (Ж.  Офенбах,  А.
Адам, Л. Делиб).
Слушање  музике*  примери  за
слушање налазе се испод табеле.

Кључне  речи:  класицизам,  романтизам,  минијатуре,  класични  вишеставачни

облици, романтичарска једноставачност, програмност, музичка драма, оперета, балет.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИКА 18. ВЕКА

На прелазу између барока и класицизма:

– Ђ. Тартини: Соната Ђавољи трилер.

Рококо:

– Ф. Купрен – избор из комада за клавсен (Жетеоци, Мистриозне барикаде...).

Преткласицизам:

– Д. Скарлати – избор из соната (К. 141..).

– избор из дела Ј. В. Штамица, К. Штамица.
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– избор из симфонија и концерта К. Ф. Е. Баха и Ј. К. Баха.

Комична опера 18. века

– Ђ. Перголези (Служавка гисподарица)

– Д. Чимароза (Тајни брак)

– Просјачка опера Гаја и Пепуша

Озбиљна опера 18. века:

– Ж. Ф. Рамо (Кастор и Полукс, Галантни Индијци)

– К. В. Глук (Орфеј и Еуридика – бечка и француска верзија).

На прелазу између барока и класицизма: рококо, преткласицизам

Примери музике на размеђи барока, рококоа и преткласицизма уводе ученике у

атмосферу  другачијег  звучног  доживљаја  од  барокне  полифоније,  колоратура,

монументалности и виртуозитета, и представљају им оквире једноставнијег музичког

израза и доживљаја који их припремају за појаву следеће значајне музичке епохе –

класицизма, са доминантним простором посвећеним инструменталној музици и првом

реформом  озбиљне  опере  која  ће  утицати  на  развој  овог  жанра  у  класицизму  и

романтизму.

МУЗИКА КЛАСИЦИЗМА – 2. половина 18. века

– Ј. Хајдн: Лондонске симфоније, позни гудачки квартети, одломци из ораторијума.

–  В.  А.  Моцарт:  опере  (Фигарова  женидба,  Дон  Ђовани,  Чаробна  фрула);

симфоније бр. 39, 40, 41; концерти за клавир (бр. 20, 21...); одломци из Реквијема.

–  Л.  в.  Бетовен:  пресек  кроз  симфоније,  сонате  и  гудачке  квартет  из  сва  три

стваралачка  периода;  концерт  за  клавир  (4,  5),  виолину;  одломак  из

опере Фиделио (квартет из 1. чина), одломак из Мисе солемнис.

Наведени  примери  музике  најзначајнијих  композитора КЛАСИЦИЗМА увешће

ученике  у  звучни  свет  изражајних  средстава  музичког  класицизма  са  циљем

препознавања законитости строгих класичарских музичких форми које представљају

основу  за  целокупну  каснију  историју  уметничке  музике  19.  и  20.  века.  Одабрани

примери ће ученицима показати другачији звук класичарског симфонијског оркестра

„а дуе”, уз који клавир (уместо чембала) постаје доминантан и уједно концертирајући

инструмент, и упознаће нови жанр камерне музике преко одабраних примера гудачког

квартета. Такође, ученицима треба посебно указати на промене у инструменталним и
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вокално-инструменталним облицима, у односу на барокне облике истог назива, као

што су соната, концерт, ораторијум и опера.

МУЗИКА 19. ВЕКА

Рани романтизам

– Минијатуре (Шуберт, Шуман, Менделсон, Шопен)

– соло-песма (Шуберт, Шуман)

– вишеставачни облици: симфоније (Шуберт, Шуман, Менделсон),

– сонате (Шопен, Шуберт, Шуман),

– концерти (Менделсон, Шопен, Шуман),

– камерне музике (Шуберт).

Раноромантичарска опера у Италији, Француској и Немачкој:

– Росини (Севиљски берберин, Виљем Тел;)

– Белини (Норма),

– Доницети (Лучија од Ламермура, Љубавни напитак);

– Мајербер (Робер ђаво)

– К. М. Вебер (Чаробни стрелац).

Програмски симфонизам 19. века:

– Х. Берлиоз Фантастична симфонија;

– Ф. Лист – симфонијске поеме (Тасо, Орфеј...), соната ха-мол, Концерт за клавир

Ес-дур; Године ходочашћа.

Опера 2/2 19. века:

– Ђ. Верди (Набуко, Риголето, Трубадур, Травијата, Аида, Отело, Фалстаф)

–  Р.  Вагнер  (Холанђанин  луталица,  Прстен  Нибелунга,  Тристан  и  Изолда,

Мајстори певачи, Парсифал)

– Ш. Гуно (Фауст)

– Л. Делиб (Таис)

– Ж. Бизе (Кармен)

– Ж. Офенбах (Орфеј у подземљу)

– А. Адам (Жизела)

– Л. Делиб (Копелија).
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Упознавање  са  одабраним  примерима  музике  раног  и  зрелог РОМАНТИЗМА,

омогућиће ученицима, са једне стране,  непосредну звучну компарацију  са музиком

класицизма  која  ће  им  указати  на  романтичарски  искорак  и  на  сложеност

романтичарских  жанрова  који  су  се  развили  из  наслеђених  облика  (класичарске)

сонате,  камерне,  концернтне  и  симфонијске  музике.  Са  друге  стране,  слушајући

клавирску музику романтизма – првенствено клавирске минијатуре, као и програмске

симфоније  или симфонијске поеме – ученици ће се  упознати са  новим жанровима

романтичарске  музике  и  програмском  оријентацијом  музике  раног  и  зрелог

романтизма, као и са специфичном проблематиком односа између поетског текста и

музике која га приказује у жанру соло песме као вокалне минијатуре.

Одломци  из  музичко-сценских  дела:  опере,  оперете  и  балета,  приказаће

ученицима широки распон овог жанра и разноврсну палету музичко-драмског израза,

како  у  сфери  озбиљне  тако  и  комичне  опере,  која  у  односу  на  оперску  музику

класицизма  показује  више  слободе  и  значајније  индивидуалне  разлике  међу

композиторима,  што  ће  потврдити  и  упознавање  са  новом  оперском  формом  –

музичком драмом Р.  Вагнера.  Истовремено,  одломци из оперете  као једноставније

жанровске  форме  и  првих  целовечерњих  балета  упознаће  ученике  са

карактеристикама  ових  нових  музичко-сценских  облика  који  ће  наставити  да  се

развијају и током 20. века.

Назив предмета ИСТОРИЈА МУЗИКЕ

Циљ

Циљ  учења  Историје  музике  је  да  код  ученика  рaзвиjе  свест  о

значају и улози музике кроз развој цивилизације и друштва, да на

основу  стечених  знања  подстакне  ученике  на  стваралачко  и

критичко  мишљењe,  развије  естетске  критеријуме  у  циљу

формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и

културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног

развоја.

Разред Четврти

Годишњи  фонд 66
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часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  препозна  друштвено-
историјски  и  културолошки
амбијент  у  коме  се  развијају
различити  видови  музичког
изражавања;
–  демонстрира  познавање
музичке  терминологије  и
изражајних  средстава  музичке
уметности  у  склопу
предложених тема;
–  препозна  обрађене  музичке
стилове  и  жанрове  према
основним карактеристикама;
–  препозна  репрезентативне
музичке примере најзначајнијих
представника  романтизма  19.
века и музике 20. века;
–  објасни  даљи  развој
симфоније,  сонате,  концерта  у
позном  романтизму  и  музици
20. века
–  препозна  репрезентативне
музичке примере најзначајнијих
представника  позног
романтизма,  импресионизма  и
стилских  праваца  музике  20.
века;
– објасни карактеристике нових
музичких  праваца,  облика  и
жанрова  –  модерне  и
модернизма  у  првој  половини
20. века
–  објасни  развој  музичког
модернизма  после  Другог
светског  рата  –  авангардне
тенденције  у  европској  и
америчкој музици
– упореди и опише даљи развој
опере  и  балета  као  музичко
сценске форме у 20. веку;
–  наведе  карактеристике
националних  стилова  у  музици

ПОЗНИ

РОМАНТИЗАМ

Представници позног романтизма:
– Ј. Брамс
– А. Брукнер
– С: Франк
– Г. Малер
– Р. Штраус.
Опера у Италији на прелазу 19. у 20. век:
– Веризам (Р. Леонкавало, П. Маскањи)
– Ђ. Пучини.
Слушање  музике*  примери  за  слушање
наведени су испод табеле.

НАЦИОНАЛНЕ

ШКОЛЕ у 19.

ВЕКУ

Руска национална школа:
– Глинка
– Руска Петорица
– П. И. Чајковски
Чешка национална школа:
– Б. Сметана
– А. Дворжак
– Л. Јаначек
Шпанска национална школа:
– И. Албениз
– Е. Гранадос
– М. де Фаља
Скандинавска национална школа:
– Е. Григ
– Ј. Сибелијус.
Слушање  музике*  примери  за  слушање
наведени су испод табеле.

МУЗИКА ПРВЕ

ПОЛОВИНЕ 20.

ВЕКА-

МОДЕРНА

(импресионизам)

И МОДЕРНИЗАМ

(експресионизам

, неокласицизам)

Стилске  карактеристике  импресионизма  у
уметности.
Импресионизам у музици:
– К. Дебиси
– М. Равел (рани период).
На прелазу стилова:
– А Скрјабин.
Стилске  карактеристике  експресионизма  у
уметности.
Атонални експресионизам (револуционарни и
конструктивистички):
– А. Шенберг
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20 века;
–  критички  просуђује
интерпретацију  слушаних
композиција  (на  часу,  код  куће,
на концертима);
–  уочи  међусобну  повезаност
музичке  уметности  са  другим
уметностима у 20 веку;
– објасни како је музика повезана
са  дисциплинама  ван  уметности
(музика  и  политика/друштво;
технологија  записивања,
штампања нота; физичка својства

– А. Берг
– А. фон Веберн.
Фолклорни  експресионизам  (националне
школе у музици 20. века):
– И. Стравински,
– Б. Барток.
Неокласицизам:
–  Француска  Е.  Сати,  М.  Равел,  Француска
Шесторка (Д. Мијо, А. Хонегер, Ф. Пуланк)
– Немачка: П. Хиндемит, К. Орф;
– Русија/СССР: С. Прокофјев, Д. Шостакович, И.
Стравински (период по одласку из Русије).
Слушање  музике*  примери  за  слушање
наведени су испод табеле.

МУЗИКА ДРУГЕ

ПОЛОВИНЕ 20.

ВЕКА

Авангардне  тенденције  у  европској  музици:
интегрални серијализам, алеаторика (слободна
и  контролисана),  конкретна  и  електронска
музика
Америчка  експериментална  музика  и
минимализам.
Постмодернизам
Слушање  музике*  примери  за  слушање
наведени су испод табеле.

Кључне речи:  позни романтизам, националне школе,  музика прве половине 20.

века,  модерна  (импресионизам),  модернизам  (експресионизам,  неокласицизам),

музика друге половине 20. века, авангардне тенденције, европска и америчка музика,

постмодернизам.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

ПОЗНИ РОМАНТИЗАМ

Представници позног романтизма:

– Ј. Брамс (III, IV симфонија, концерти за клавир, виолину,)

– А. Брукнер (III, IV, VII симфонија, Те Деум)

– Г. Малер (I, III, V,VIII, циклуси соло-песмама)

– Р. Штраус (симфонијске поеме Дон Жуан, Тил Ојленшпигел, Дон Кихот)

– С. Франк (Соната А-дур, Симфонија де-мол, Прелудијум, корал и фуга).

Опера у Италији на прелазу 19. у 20. век:

– Р. Леонкавало: Кавалерија рустикана

– П. Маскањи: Пајаци
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– Ђ. Пучини (Боеми, Тоска, Мадам Батерфлај).

Одабрани примери музике позног романтизма упознаће ученике са најсложенијом

фазом  у  развоју  овог  стила,  његовим  хипертрофираним  облицима,  огромним

извођачким апаратом и звучним волуменом (А.  Брукнер Те деум,  Малер Симфонија

хиљаде),  и  у  исто  време,  са  појавом  евоцирања  музике  прошлих  епоха  (барока,

класицизма: Брамс Четврта симфонија,  Ц. Франк) што ће ученицима омогућити да

препознају исцрпљивање музичког материјала романтизма и најаву промене музичког

израза у првим деценијама 20. века.

Одломци  из  веристичких  опера  и  Пучинијевог  стваралштва  представиће

ученицима мост између (позно)романтичарског музичког језика који се надовезује на

Ђ. Вердија и експресионистичког типа садржаја који потенцира јаке емоције и трагичне

судбине обичних људи у свакодневном животу

НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ у 19. ВЕКУ

Руска национална школа

– М. Глинка: Иван Сусањин, Руслан и Људмила, Камаринскаја

– М. Балакирјев: поеме Тамара, Русија

– А. Бородин Кнез Игор, 2. симфонија

– М. Мусоргски: Борис Годунов, Слике са изложбе

– Н. Римски-Корсаков: Цар Салтан, Сњегурочка, Златни Петлић; Шехерезада

– П. И. Чајковски: Евгеније Оњегин, Пикова дама;  одломци из балета (Лабудово

језеро,  Успавана  лепотица,  Крцко  Орашчић);  4,  5,  6  симфониј;  концерт  бе-мол  за

клавир, концерт за виолину.

Чешка национална школа:

– Б. Сметана: Продана невеста, симф. поема Влтава, гудачки квартет

–  А.  Дворжак:  симфонија Из  Новог  света, Концерт  за  виолончело,  Словенске

игре (избор)

– Л. Јаначек: Симфонијета, одломци из опере Јенуфа, Глагољска миса.

Шпанска национална школа:

– И. Албениз: Иберија

– Е. Гранадос: Гојескас

–  М.  де  Фаља  –  одломци  из  балета Љубав  чаробница, Тророги  шешир,
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опера Кратак живот

Скандинавска национална школа:

– Е. Григ -Концерт за клавир а-мол, свита Пер Гинт;

– Ј. Сибелијус: Концерт за виолину де-мол, симф. поема Финландија

У оквиру ове области пажња ученика треба да буде усмерена на препознавање

различитих  националних  музичких  идентитета  у  одабраним  композицијама

представника  националних  школа  (руске,  чешке,  шпанске,  скандинавске)  док  у

примерима  из  оперске  литературе,  ученицима  посебно  треба  скренути  пажњу  на

примену  фолклорних  елеманата  у  поступку  психолошког  приказивања  ликова  и

конкретних драмских ситуација.

МУЗИКА прве половине 20. ВЕКА – МОДЕРНА И МОДЕРНИЗАМ

Импресионизам:

– К. Дебиси: Избор из оркестарског (Прелид за поподне једног фауна), клавирског

(Прелиди), вокалног и оперског опуса (Пелиас и Мелисанда);

– М. Равел – Игра воде, Огледала, Павана за умрлу инфанткињу,

На прелазу стилова:

– А.  Скрјабин, избор из дела за клавир (Прелиди оп. 11,  Сонате бр. 2,  бр. 5)  и

симфонијске музике (Поема екстазе, Прометеј)

Атонални експресионизам

– А. Шенберг: монодрама Ишчекивање,Пјеро месечар, Симфонијске варијације оп.

31)

– А. Берг: опера Воцек, Лирска свита, Концерт за виолину

– А. Фон Веберн Варијације за оркестар оп. 30.

Фолклорни експресионизам:

– И. Стравински: балети Петрушка, Посвећење пролећа, кантата Свадба

–  Б.  Барток: Алегро  барбаро,  Микрокосмом,  Музика  за  удараљке,  жичане

инструменте и челесту, балет Чудесни мандарин

Неокласицизам:

Француска

– М. Равел: Купренов гроб,  Шпанска рапсодија,  Концерт за леву руку, Циганин,

Болеро
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– Е. Сати: Гносиен, Гимнопедије, Парада

– Д. Мијо: балетска гротеска Во на крову,

– А. Хонегер: Пацифик 231

– Ф. Пуланка: Соната за флауту и клавир.

Немачка

– П. Хиндемит: избор из инструменталног опуса, одломци из опере Сликар Матис;

– К. Орф: Кармина бурана;

Русија/СССР

– С. Прокофјев- Класична симфонија, Сарказми, одломци из балета Ромео и Јулија,

и опере Заљубљен у три наранџе;

–  Д.  Шостакович  –  ставови  симфонија  5,  7  (Лењинградска),  9;  став  гудачког

квартета, одломак из опере Леди Магбет Мценског округа (Катарина Измаилова);

–  И.  Стравински  –  одломак  из Приче  о  војнику,  балета Пулчинела,  опере Цар

Едип, Антигона

Циљ  слушања  одабраних  остварења  музичког ИМПРЕСИОНИЗМА је  упознавања

ученика  са  специфичним  изражајним  светом  музике  импресионизма.  Посебно  је

значајно упознати ученике са карактеристикама импресионизма као покрета који је

захватио и ликовну уметност и поезију и музику, и, упутити их на снажну повезаност

импресионистичког сликарства и поезије са  импресионистичком музиком.  Важно је

ученицима указати и на слабљење, „растакање” тоналитета у музици импресионизма

што је довело до „статичноси” ове музике коју ће ученици лако научити да препознају.

Кроз наведене примере ученици ће бити у могућности да доживе готово опипљиву

везу  између  музике  и  визуелних  појава  (у  природи  или  на  слици),  да  науче  и

препознају  апартан  музички  језик  ових  композиција  без  великих  контраста  и

уобичајених  тоналних  хармонских  веза  (које  су  биле  карактеристичне  за  музику

класицизма или романтизма)  ,  и  специфичну  „палету”  оркестарских  звучних  боја  –

потпуно различиту од дотадашње музике..

Кроз  Дебисијева  и  Равелова  дела  различитих  жанрова  ученици  ће  упознати  и

научити  да  препознају  различите  индивидуалне  стилове  ових  композитора:  мирни

импресионистички вокални исказ, оркестарске боје и сликовити клавирски звук Клода

Дебисија и другачију звучну слику Равелове инструменталне музике у којој доминира
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изражајна мелодика и прегнантан ритам.

Експресионизам – атонални и фолклорни

За упознавање ЕКСПРЕСИОНИСТИЧКЕ музике најважнији предуслов је постављање

културно-историјског контекста у којем ова музика настаје као радикално негаторска

реакција на музику романтизма и импресионизма. Ученицима треба објаснити да је у

експресионизму  дошло  до  распада  тоналитета  –  као  система  који  је  повезивао

целокупан  дотадашњи  развој  музике  од  барока  до  импресионизма.  То  је  био

авангардни  прелом  у  развоју  музике  и  ту  се  „звук”  уметничке  музике  из  корена

изменио.  Зато  је  циљ  слушања  одабраних  остварења  упознавање  ученика  са  тим

новим дисонантним звуком у којем нема разрешења и романтичарске мелодиозности.

Приликом  слушања  музике  немачког  експресионизма  (Шенберг,  Берг,  Веберн)

ученицима  треба  скренути  пажњу  на  повишену  емоционалност  ове  музике

(Шенбергова монодрама Ишчекивање), која је потпуно аналогна „крику” који „избија”

из слике експресионистичког сликара Едуарда Мунка. Са друге стране, ученици треба

да науче да препознају конструктивистичку страну музичког експресионизма оличену у

Шенберговој и Веберновој додекафонији – која је потпуно објективизирана и сасвим

лишена афекта.

Сасвим  другачију  музичку  слику  ученици  ће  упознати  у  композицијама  Игора

Стравинског  (Посвећење  пролећа)  или  Беле  Бартока  (Allegro  barbaro)  чији

експресионизам има упориште у фолклору (фоклклорни експресионизам), а окосницу

њиховог  музичког језика чине фолклорни вокални израз  и  дисонантна,  пулсирајућа

остината – као у прадавним ритуалима.

НЕОКЛАСИЦИЗАМ је  у  музици  између  два  светска  рата  настао  као  израз  нове

потребе уметника да се врате класичним вредностима које су експресионисти у својим

делима  тако  оштро  негирали.  Потребно  је  ученицима  посебно  објаснити  да  је

неокласицизам само један од праваца који припадају међуратном модернизму, те да

је  од експресионизма наследио слободан однос  премо тоналитету,  пун дисонанци,

незамисливих  за  барокну,  класичну,  па  и  романтичарску  епоху.  Такође,  треба  им

указати и на то да је у европском музичкој историји било више видова неокласицизма.

Ако  изузмемо  представнике  немачког  музичког  експресионизма  (који  се  нису

прикључили  неокласичном  таласу),  прва  неокласична  остварења  компоновали  су

505



композитори  –  протагонисти  фолклорног  експресионизма:  Стравински,  Прокофјев,

Барток,  у  чијим делима ученици треба  да  науче  да  препознају  „рад  по класичном

моделу”, али са приметним стилским отклоном. Ученицима треба скренути пажњу на

дисонанце, и друге разлике у односу на „модел” (различиту оркестрацију, на пр.) које

јасно  раздвајају  барокни,  класични  или  романтичарски  „модел”  од  новог,

неокласичног дела. То је нарочито уочљиво у делима: Пулчинела Стравинког, Класична

симфонија Сергеја  Прокофјева,  у  неоромантичној  опери Сликар  Матис Паула

Хиндемита. Посебно место међу неокласичним остварењима припада делу Кармина

Бурана,  немачког композитора Карла Орфа, у  којој  ученици треба на упознају  нео-

модални, „псеудо-антички”ֲ  стил, који је у много чему сличан начину на који се Игор

Стравински обраћао средњовековној световној вокалној традицији.

Са друге стране, ученицима треба указати на одлике француског неокласицизма

који је утемељен на ставу да је француска музика истински класична, за разлику од

немачке, „истински романтичарске музике”. Треба указати на чињеницу да остварења

француског  музичког  неокласицизма  садрже  све  значајне  одлике  музичког

модернизма  између  два  рата  (дисонанце,  одступање  од  традиционално  схваћене

тоналне функционалноси и тд.).

На примерима композиција Сатија, Мијоа, Хонегера и Пуланка, ученицима треба

указати на емоционалну „огољеност”  француског  неокласицизма,  који је  пре склон

гротески него јаким (романтичарским) емоцијама, и са друге стране на коришћење

елемената популарне музике тога времена у овим делима (валцер, блуз, џез, шпанска

популарна  музика  и  сл.)  као  и  конкретних  звукова  (као  што  је  звук  локомотиве  у

делу Пацифик 231 А. Хонегера).

Седма, Лењинградска симфонија Шостаковича, настала почетком Другог светског

рата  у  Совјетској  Русији,  једино  је  дело  са  списка  препоручених  за  слушање,  које

садржи снажан, готово експресионистички емоционални набој који је проистекао из

сурових ратних околности у којима је дело настало, због чега се у савременој историји

музике ова композиција сматра симболом борбе против нацистичке Немачке.

МУЗИКА друге половине 20. ВЕКА

Авангардне тенденције у европској музици:

– О. Месијан: Четири студије ритма, 2. став
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– П. Булез: Структуре за 2 клавира

–  К.  Штокхаузен: Клавирски  комади  од1  до  8, Клавирски  комад  11,  Групен,

Електронске студије I, II;

– К. Пендерецки: Тренодија

– В. Лутославски: Три поеме Анрија Машоа

– Ђ. Лигети: Атмосфере, Лонтано;

– П. Шефер: Концерт шумова

– П. Анри: Симфонија за усамљеног човека

Америчка експериментална музика и минимализам

– Џ. Кејџ: 4,33 тишине за пијанисту, Имагинарни пејзаж бр. 4

– Ла М. Јанг: Composi on, op. 7,

– Т. Рајли InC

– Ф. Глас Ајнштајн на плажи (одломци из опере)

– С. Рајш It s Gonna Rain.

Постмодернизам

– М. Кагел: Мирум за тубу, Лудвиг ван

– Штокхаузен: Мантра за 2 клавира,

– К. Пендерецки: Концерт за виолину

– В. Лутославски: Концерт за клавир и оркестар, IV став,

– Ђ. Лигети: Lux aeterna

– А. Перт: Порез Цезару

– А. Шнитке: Кончерто гросо бр. 3, Концерт за хор;

–  С.  Губајдулина: Интроитус –  Концерт  за  клавир  и  камерни

оркестар, Оферториум – Концерт за виолину и оркестар

– Џ. Зорн: Забрањено воће

– Џ. Адамс: Никсон у Кини (одломци из опере)

Циљ упознавања са  одабраним композицијама насталим у  другој  половини 20.

века је упознавање ученика са развојем музичког модернизма после Другог светског

рата.  У  питању је  логичан развој  концепта додекафоније  који је  сада проширен на

серијалну  организацију  свих  музичких  параметара.  Композиције  Пјера  Булеза

(Структуре  1а)  и  Карлхајнца  Штокхаузена  (Групе)  су  отеловљење  концепта

интегралног серијализма, који је директно проистекао из Вебернове додекафоније и
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његовог  сложеног  концепта  пред-обликованог  дела.  Ученицима  треба  указати  на

парадоксалну чињеницу да се интегрална серијализација ових композиција не чује као

таква, те да је звучни резултат оваквих пред-обликованих композиција врло сличан

звучној  слици  композиција  у  којима  је,  унутар  атоналног  музичког  језика  (који  је

предуслов  овог  уметничког  правца),  извођачима  остављена  делимична  или  пуна

слобода у комбиновању задатог музичког материјала.

Од  посебног  је  значаја  упознати  ученике  са  контролисаном  алеаториком  и  са

музиком  звучних  боја  какву  су  компоновали  композитори  „пољске  школе”  –

Пендерецки (Тужбалица жртвама Хирошиме) и Лутославски, као и са електронском и

електроакустичком музиком каква се компоновала у Француској током 60-их година

прошлог века (П. Шефер, П. Анри: Симфонија за једног усамљеног човека).

Поред  достигнућа  европске  послератне  Нове  музике,  међу  препорученим

композицијама  за  слушање  налазе  се  три  остварења  која  припадају  америчкој

експерименталној  струји у  музици 20.  века.  То  су 4 минута 33 секунде тишине за

пијанисту Џона  Кејџа–  дело  које  је  у  уметничку  музику  укључило  амбијенталне

звукове окружења и тако преокренуло целокупну историју уметничке музике; затим

једна  од  првих  америчких  минималистичких  композиција  – In  C Терија  Рајлија,  и

најзад,  авангардна  и  шокантна  (пост)опера Ајнштајн  на  плажи,  Филипа  Гласа  која

негира целокупну дотадашњу оперску историју. Овде је подједнако важно објаснити

ученицима природу дејства које су ове композиције произвеле, колико и научити их

како да препознају њихову специфичну звучност.

Одабране композиције А. Шниткеа, Џ. Адамса и Џ. Зорна, представљају разнолике

примере  музичког  постмодернизма  у  којима  се  на  различите  начине  остварује

полистилистичност,  музичка  интертекстуалност  и  повезивање  модернистичке

уметничке музике са идиомима популарне музике различитих времена и поднебља.

Ученицима треба показати како треба да слушају и препознају ову музику, уочавајући у

њој неспојиве музичке сегменте – „различите музике” – као у неком дадаистичком

уметничком колажу.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ИСТОРИЈА

МУЗИКЕ СА УПОЗНАВАЊЕМ МУЗИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

I. УВОДНИ ДЕО
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Програм  оријентисан  на  исходе  наставнику  даје  већу  слободу  у  креирању  и

осмишљавању  наставе  и  учења.  Улога  наставника  је  да  контекстуализује  овај  дати

програм  потребама  конкретног  одељења  имајући  у  виду:  састав  одељења  и

карактеристике  ученика;  уџбенике  и  друге  наставне  материјале  које  ће  користити;

техничке  услове,  наставна  средства  и  медије  којима  школа  располаже;  ресурсе,

могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази.

Међупредметна корелација може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у

којимa  ученици  могу  бити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет,

књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења

и размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији

са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног)

експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи план

рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по

областима  олакшавају  наставнику  даљу  операционализацију  исхода  на  ниво

конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе.

Од  њега  се  очекује  да  за  сваку  наставну  јединицу,  у  фази  планирања  и  писања

припреме  за  час,  дефинише  исходе  за  час  који  воде  ка  остваривању  исхода

прописаних програмом.

При планирању треба,  такође,  имати у виду да се исходи разликују, да се неки

лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више

различитих активности. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у

виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је

потребно  садржајима  датим  у  уџбенику  приступити  селективно  и  у  односу  на

предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора знања,

на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора

сазнавања.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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Настава  прeдмeтa Историја  музике усмерена  је  на  остваривање  исхода  и  даје

предност  искуственом  учењу  кроз  активно  слушање  одабраних  музичких  дела

смештених  у  одговарајући  друштвeнo-истoриjски  и  културолошки  кoнтекст  које  ће

допринети формирању његове личности као музичара и његовом личном музичком

изражавању.

Приступ програму подразумева oтвoрeнoст и прилaгoдљивoст прoцeсa пoдучaвaњa

и учeњa, а реализује се кроз дидaктички и мeтoдички плурaлизaм, тематско, односно

прojeктнo и индивидуaлизoвaнo учeњe, уз упoтрeбу сaврeмeних ИT тeхнoлoгиja.

Наставна  грађа  систематизована  је  по  историјско-стилским  целинама  у  циљу

стицања општег музичког образовања ученика, као и повезивања овог предмета са

осталим  стручним  (музички  облици,  хармонија,  контрапункт)  као  и  шире  стручним

предметима  (историја  књижевности,  историја,  историја  уметности).  Све  наставне

јединице  градива  илуструју  се  звучним,  тј.  слушним  примерима  на  часу  са  датим

предлозима одабраних, репрезентативних дела, које сваки наставник може да допуни

другим одговарајућим примерима, користећи партитуре и видео прилоге. Ученици се,

такође, упућују и на самостално слушање код куће посредством Youtube канала, ТВ и

радио канала посвећених уметничкој музици и организују се заједнички одласци на

концерте и музичко-сценске представе.

Хронолошки  водећи  ученике  кроз  развој  музике,  наставник  ће  распоређивати

наставна тежишта сходно исходима, тако да ће у поједине области ученике уводити

информативно (нпр. област Старог века – Музику старих источних народа, или прве

облике  вишегласја...)  док  ће  највећу  пажњу  посветити  значајнијим  појавама  и

ствараоцима (периоду ренесансе са Палестрином и Ласом, у бароку Ј. С. Баху и Г. Ф.

Хендлу, класицизму у музици, развоју жанрова у периоду романтизма, и стваралачком

плурализму у музици 20. века ...).

Најважнији покретач програма треба да буде принцип мотивације и инклузивности

у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају и разноврсном развијању

музичког  потенцијала..  Крoз  слушaњe  музичких  дeлa,  ученици  упознају  музику

различитих  епоха  и  стилова,  oпaжajу  грaђу  музичкoг  дeлa,  изрaжajнe  eлeмeнтe,

рaзликуjу  извoђaчкe  сaстaвe.  Рaзвиjaњe  личног  и  професионалног  односа  према

музици и oдрeђeнoм стилу, врсти и жaнру и кoнкрeтнoм дeлу кoje сe слушa, изгрaђуje
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сe рaзгoвoрoм, рeфлeксиjoм, дискусиjoм и дeбaтoм и тиме се омогућава темељније

музичко разумевање слушаног дела. Извoђaчкa и ствaрaлaчкa искуствa пoдстичу рaзвoj

сaмoпoуздaњa и сигурнoсти у jaвнoм нaступу.

Међупредметна корелација може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у

којим ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика

треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет, књиге...),

сараднички  рад  у  групама,  као  и  комуникацијске  вештине  у  циљу  преношења  и

размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији

са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног)

експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности.

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У процесу  вредновања резултата учења наставник треба  да буде фокусиран на

ученичке  ставове  и  мотивацију  за  учествовање  у  музичким  активностима  кроз

слушање, извођење и стваралаштво. Теоретско знање треба да има своју примену и

функцију  у  изражавању  ученика  кроз  музику  и  у  контакту  са  музиком.  Сумативно

вредновање  треба  да  буде  осмишљено  кроз  задатке  и  активности  које  захтевају

креативну примену знања. У смислу активности, постигнућа ученика се могу проценити

на основу доприноса ученика кроз индивидуалан и групни рад,  израду креативних

задатака на одређену тему, рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и

одговара на конкретне потребе), кроз начин размишљања у анализи музичких дела,

као и у односу на специфичне вештине.

511



Назив предмета НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ

Циљ

Циљ учења Националне историје музике је да код ученика рaзвиjе

свест о значају и улози музике у развоју српске државе и друштва,

да  укаже  на  специфичности  њеног  идентитета  и  интегритета  у

оквиру  припадности  европској  музици,  да  на  основу  стечених

знања подстакне ученике на стваралачко и критичко мишљењe,

развије  естетске  критеријуме  у  циљу  формирања  одговорног

односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других

нaрoдa и даљег професионалног и личног развоја.

Разред Четврти

Годишњи фонд 

часова
33

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– препозна  друштвено-историјски  и
културолошки  амбијент  у  коме  се
развијају  различити  видови  музичког
изражавања;
–  демонстрира  познавање  музичке
терминологије  и  изражајних  средстава
музичке  уметности  у  склопу
предложених тема;

– препозна обрађене музичке стилове и
жанрове  према  основним
карактеристикама;

–  препозна  репрезентативне  музичке
примере  средњовековне  музике  и
најзначајнијих  представника  музике  у
Србији током 19. и 20. века;

–  упореди  развој  музике  у  Србији  са
развојем музике у Европи 19. и 20. века;

–  коментарише  разлоге  за  појаву
типичних  жанрова  српске  музике  19.
века
–  објасни  карактеристике  нових
музичких праваца,  жанрова и облика  у

СРЕДЊОВЕКОВНА

МУЗИКА У СРБИЈИ

Корени  српске  музике:  Музика
Словена.
Средњовековна музика у Србији:
– црквена музичка традиција
– световна музика средњег века.
Нове појаве у црквеној и световној
музици 18. века.
Слушање*  примери  за  слушање
налазе се испод табеле.

МУЗИКА 19. ВЕКА –

ПРЕДРОМАНТИЗАМ

Стваралаштво предромантичара.
Савременици  Корнелија
Станковића  (Ј.  Шлезингер,  Н.
Ђурковић, М. Миловук, А. Калауз).
Корнелије Станковић.
Страни музичари у Србији 19. века:
– Чешки музичари и Р. Толингер
– Даворин Јенко.
Слушање*  примери  за  слушање
налазе се испод табеле.

РОМАНТИЗАМ –

МОКРАЊЧЕВО ДОБА

Најзначајнији представници 
романтизма:
– Јосиф Маринковић
– Стеван Мокрањац
– Исидор Бајић и војвођански 
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периоду  Модерне  између  два  светска
рата
–  уочи  присуство  авангардних  и
постмодернистичких  тенденција
европске/америчке  музике  у  српској
музици 2. половине 20. века

–  критички  просуђује  интерпретацију
слушаних  композиција  (на  часу,  код
куће, на концертима);

–  уочи  међусобну  повезаност  музичке
уметности  са  другим  уметностима у  20
веку;

–  објасни  како  је  музика  повезана  са
дисциплинама ван уметности – музика и
политика/друштво;

–  користи  могућности  ИКТ-а  за
самостално  истраживање,  извођење  и
стваралаштво.

музичари периода романтизма.
На прелазу 19. у 20. век:
– Станислав Бинички
– Миленко Пауновић
– Петар Крстић.
Слушање* примери за слушање 
налазе се испод табеле.

МУЗИКА У СРБИЈИ

20. ВЕКА

Између два светска

рата –

МОДЕРНА,

МОДЕРНИЗМИ

(експресионизам,

неокласицизам)

Модерна:  позниромантизам  са
елементима  импресионизма,
експресионизма  и  националним
идиомом
– П. Коњовић
– М. Милојевић
– С. Христић
Манифестације  идеја  националног
стила:
– К. Манојловић,
– М. Тајчевић,
– М. Живковић,
– С. Настасијевић.
Позниромантизам  без
националних обележја:
– Петар Стојановић.
Експресионистичка стремљења:
– Ј. Славенски,
– Прашка група композитора.
Неокласицизам:
– П. Милошевић.
Слушање*  примери  за  слушање
налазе се испод табеле.

МУЗИКА У СРБИЈИ

друге половине 20.

ВЕКA

Тенденције  у  музици  друге
половине 20. века (општи поглед).
Видови  неокласицизмау
стваралаштву неколико генерација
композитора:
– М. Ристић,  Д, Радић,  Д. Деспић,
М. Логар, С Рајичић, В. Перичић, В.
Мокрањац, Д. Чолић,
А.  Обрадовић,  Р.  Бручи,  В.
Трифуновић,
Е. Јосиф, К. Бабић,
В. Трајковић,
И. Јевтић.
Идеје  националног  стила  50их
година:
–  M.  Вукдраговић,  Ј.  Бандур  Н.
Херцигоња.
Синтеза  архаичног  и  модерног
израза:
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– Љ. Марић,
– Р. Максимовић,
– С. Атанацковић,
– С. Божић.
Авангардне  тенденције  у  српској
музици (преглед):
интегрални серијализам,
контролисана алеаторика,
конкретна музика,
електронска музика,
П. Бергамо, П. Озгијан, З. Христић,
Б. Поповић,
В. Комадина,
В. Радовановић,
С. Хофман, З. Ерић,
И. Стефановић.
Минимализам:
–  В.  Тошић,  М.  Савић,  М.
Драшковић, М. Л. Пасху.

Постмодернизам  (од  средине70их
година  20.  века):  пресек  кроз
стваралаштво неколико генерација
композитора
–  старије  (С.  Хофман,  З.  Ерић,  В.
Трајковић,  М.  Михајловић,  И.
Стефановић,  В.  Куленовић,  М.
Штаткић...),
–  средње  (И.  Жебељан,  Г.
Капетановић,  Ј.  Величковић,  А.
Вребалов,  И.  Бркљачић,  Н.
Богојевић...)
– млађе генерације композитора.
Слушање*  примери  за  слушање
налазе се испод табеле.

Кључне речи: Музика у Србији, национална школа, европске тенденције, модерна,

модернизам, неокласицизам, авангардне тенденције, минимализам, постмодернизам.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

СРЕДЊОВЕКОВНА МУЗИКА У СРБИЈИ

Примери за слушање музике

Средњовековна музика у Србији

Црквена музичка традиција

– Кир Стефан Србин,
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– Кир Никола Србин,

– јеромонах Исаија Србин.

Традиционална (вокална и инструментална) народна музика сачувана у данашњој

фолклорној  пракси.  Кроз  малобројне,  али  изузетно  значајне  аутентичне  примере

средњовековне  црквене  музике  у  Србији  ученици  ће  имати  прилике  да  доживе

духовни амбијент  у  коме  се  она  развијала  под  утицајем  византијског  једногласног

појања. На сличан начин, традиционална, вокална (обредна) и инструментална музика,

сачувана  као  део  наслеђа  наше  данашње  фолклорне  праксе,  звучно  ће  повезати

ученике  са  коренима  српске  музике  у  музици  Словена  и  са  средњовековном

световном музиком.

МУЗИКА 19. ВЕКА – ПРЕДРОМАНТИЗАМ

Примери за слушање музике

– Ј. Шлезингер: соло-песма Спомени се мене, дела за оркестар (маршеви).

– К. Станковић: избор дела за клавир (Што се боре мисли моје), обраде народних

мелодија за хор, избор из духовне музике (Достојно јест).

– Р. Толингер: Неколико листића из гласовне записнице за клавир, хорска дела.

– Д. Јенко: Увертира Косово, избор из хорске музике, соло-песма Укор.

Слушањем одабраних композиција аутора различитог порекла који су деловали у

Србији 19. века, ученици ће имати прилике да се у кондензованом облику упознају са

формирањем специфичног, националног идиома српске уметничке музике и његовим

развојем током 19. века који препознатљив облик добија кроз стваралаштво Корнелија

Станковића и Даворина Јенка.

РОМАНТИЗАМ – МОКРАЊЧЕВО ДОБА

Примери за слушање

– Ј. Маринковић: соло песме, Кола, хорови с клавиром и избор из духовне музике

(Отче наш)

– С. Мокрањац: Руковети (5, 10), Приморски напјеви, КозарЛитургија, Опело.

– И. Бајић: избор из клавирске музике, соло песама и хорова.

– Бинички: одломци из опере „На уранку”, избор из хорске музике, соло-песама.

– M. Пауновић: Прва југословенска симфонија
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– П. Крстић: Нимфа (соло-песма).

Кроз звучне примере из стваралаштва С. Мокрањца, Ј. Маринковића, И. Бајића и С.

Биничког ученици ће препознати романтичарски језик 19. века обојен националним

елементима  (народног  и  варошког,  оријентализованог  фолклора)  и  повезати  га  са

стваралаштвом  осталих  представника  националних  школа  у  Европи,  док  ће  се  у

примерима  из  опуса Биничког  и  Бајића  упознати  и  са  првим  изведеним  оперским

опусима  у  српској  музици.  Слушањем Прве  југословенске  симфоније Миленка

Пауновића,  једне  од  првих  симфонија  у  српској  музици  уопште,  ученици  ће  се

упознати са делом опуса овог недовољно познатог композитора који је познатији по

својим операма у традицији вагнеријанске музичке драме.

МУЗИКА У 20. ВЕКУ – Између два светска рата

МОДЕРНА, МОДЕРНИЗМИ

Примери за слушање

–  П.  Коњовић:  сцене  и  одломци  из  „Коштане”, Кнез  од  Зете,  избор  из  соло

песама, хорске музике (Враголан), избор из камерне музике. Симфонија це-мол.

– М. Милојевић: избор из соло песама, клавирске музике и хорске музике (Муха и

комарац), Интима за  гудачки  оркестар,  одломци  из  балетске  гротеске Собарева

метла.

– С.  Христић:  одломци из балета Охридска легенда,опере Сутон,  избор из соло

песама, хорова, Опело у бе-молу, ораторијум Васкресење (одломци).

Манифестације идеја националног стила:

– К. Манојловић: Тебе појем

– М. Тајчевић: избор из соло песама и хорова (Четири духовна стиха), избор из

клавирске музике (Балканске игре)

– М. Живковић: избор из хорске музике

– С. Настасијевић: Осам балканских игара, за оркестар.

Позни романтизам без националних обележја:

– Стојановић: минијатуре за виолину и клавир, избор из виолинских концерата.

Експресионистичка стремљења:

– Ј. Славенски: Балканофонија, Соната религиоза, избор из хорова (Вода звира),
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квартети (Први квартет, Песме моје мајке), Симфонија оријента (одломци), Хаос

Избор из сачуваних дела композитора Прашке групе:

– Љ. Марић: Дувачки квинтет

– С. Рајичић: Соната за виолину и клавир

– Д. Чолић Варијације за клавир

–  В.  Вучковић  – Две  песме за  сопран  и  дувачки  трио; Човек  који  је  украо

сунце (балетска свита).

Неокласицизам: П. Милошевић: Сонатина за клавир.

Музику 20. века у Србији, у периоду између два светска рата, свакако најбоље

репрезентују  остварења  наших  представника  Модерне  –  Петра  Коњовића,  Стевана

Христића, Милоја Милојевића, као и експресионизам Јосипа Славенског, али музички

миље тог времена гради још неколико појава у којима се, са једне стране, манифестују

идеје  националног  стила  на  основама  мокрањчевог  идиома  (К.  Манојловић,  М.

Тајчевић, М. Живковић, С. Настасијевић) а истовремено, с друге стране, појављују се

различита  модернистичка  стремљења  без  националних  обележја  у  стваралаштву

Петра  Стојановића,  експресионизма Прашке  групе композитора  и  Предрага

Милошевића.

Све  препоручене  композиције  Петра  Коњовића  илуструју  композиторов

романтичарски музички језик и особен фолклорни идиом којим одишу сва  његова

дела.  На  другачији  начин,  исте  стилске  елементе  (романтичарски  музички  језик  и

присуство  фолклорне  мелодике)  уочавамо и  у Охридској  легенди Стевана  Христића,

док у опери Сутон и композицији Васкресење, првом и једином српском ораторијуму,

уочавамо  различите  стилске  утицаје:  западно  европске,  руске  (у  великим  хорским

нумерама  ораторијума),  али  не  и  елементе  фолклора  што  ове  композиције  чини

специфичним у датом културно-историјском контексту.

На  све  ове  елементе  ученицима  треба  указати  приликом  слушања  музике,

дистинктивни  елементи  које  они  треба  да  науче  да  препознају,  део  су  њиховог

слушалачког искуства и националног наслеђа, те ће веома брзо научити да разликују

ове композиције и доживе их као део сопствене музичке културне баштине.

Када су у питању композиције Милоја Милојевића, ученицима треба указати на

специфичну еволуцију његовог стваралаштва које је прешло пут од позног романтизма,
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„зачињеног” елементима импресионизма (у клавирским комадима и соло-песмама) па

све  до  једног  зрелог  модернистичког  стила  у  којима  је  поред  елемената

импресионизма и експресионизма било места и за елементе фолклора. Посебно место

у  његовом  опусу,  а  и  у  целој  међуратној  српској  музици  заузима  његова

надреалистички  балет Собарева  метла (написан  по  угледу  на  Сатијеву

композицију Парада) на надреалистички текст Марка Ристића, и изведен 1923. године.

Ученицима  на  примеру  ове  композиције  треба  указати  на  импресионистичко-

романтичарски  „природни  језик”  ове  композиције  у  који  су  колажно  уметнути

симболи  различитих  музика  других,  махом  популарних  жанрова.  На  овај  начин

ученици ће не само упознати Милојевићево дело о којем је реч, већ ће овладати и

техником  „историјски  информисаног  слушања”  музике,  што  ће  проширити  њихове

капацитет разумевања и препознавања музике различитих епоха и усмерења.

Композиције Јосипа Славенског, започеле су модернистичку линију развоја српске

музике и оствариле сасвим нови, аутентично модернистички звук. Ученицима треба

указати на специфичан спој експресионистичког музичког језика у делима Славенског,

са  неизбежним  елементима  фолклора  без  којих  би  стваралачка  поетика  овог

југословенског композитора била незамислива и некомплетна. Потребно је посебно

истаћи  да  је  кроз  опус  Славенског  наша  музика  добила  кондензовану  локалну

варијанту  револуционарног  експресионизма,  засићену  фолклорним  бојама  и

раскошним  звуком  (Балканофонија, Симфонија  Оријента),  а  такође  и  аутентичну

епизоду  једног  индивидуалног  конструктивистичког  експресионизма  који  није  био

ослоњен  на  Шенбергову  додекафонију,  већ  је  донео  нова  конструктивистичка,  али

ипак аутентична и жива музичка решења (симфонијска слика „Хаос”).

У  групи  композитора  који  се  ослањају  на  линију  Мокрањчеве  уметничке

транспозиције фолклора,  најупечатљивија  и најпознатија личност је  Марко Тајчевић

чије Четири балканске игре за клавир представљају незаобилазну литературу младих

пијаниста, док Четири духовна стиха, својим племенитим хорским звуком спадају у

ред најуспелијих остварења српске уметничке духовне музике.

Слушним примерима одабраних дела из периода између два светска рата ученици

ће стећи веома значајну и, уједно, врло провокативну (звучну) слику музичког живота у

Београду и Србији која осликава брзе промене и неколико паралелних токова у складу

са  европским  музичким  струјањима.  Различити  стилски  елементи  и  специфични
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идиоми ових композиција, као и тумачење контекста у којем су дела настала, имају за

циљ да ученици, као будући извођачи и публика концертних дворана, препознају ова

остварења као део музичког и културног идентитета српске музичке историје између

два светска рата. Широки звучни фокус којим ће наставник усмерити ученике ка овим

композицијама,  створиће  неопходне  предиспозиције  за  поуздано  праћење  даљег

интензивног развоја музике у Србији у другој половини 20. века.

МУЗИКА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКA

Видови неокласицизма:

– М. Ристић: избор из симфонија (II и VIII);

– Д. Радић: Списак, одломак из кантате „Ћеле кула”;

– Д. Деспић: избор из клавирске музике;

– М. Логар: нумере из опере „Покондирена тиква” и балета „Златна рибица”;

– С. Рајичић: Трећи. клавирски концерт, одломци из опере „Симонида”, избор из

минијатура за клавир;

– В. Перичић -избор из камерне музике (Соната за виолончело) и циклуса соло-

песама (Ноћ без јутра);

– В. Мокрањац: одломци из симфонија, избор из клавирске музике („Одјеци”);

– Д. Чолић: Симфонија in Sol;

– A. Обрадовић: Микросимфонија, одломак из Концерта за виолончело;

– Р. Бручи: Simfonia lesta; В. Трифуновић; Асоцијације;

– Е. Јосиф: Сновиђења;

– К. Бабић: избор из вокалне лирике (Разбрајалице) и дела за клавир,

– В. Трајковић: Концерт за обоу;

– И . Јевтић: избор из концертантне, камерне, клавирске музике.

Идеје националног стила 50-их година:

– M. Вукдраговић: одломци из кантате Везиља слободе, избор из вокалне лирике;

– Ј. Бандур: циклус Мадригали;

– Н.  Херцигоња:  одломци из  ораторијума  (Горски вијенац)  синтеза  архаичног  и

модерног израза:

– Љ. Марић: одломци из кантате „Песме простора” и Византијског концерта;
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– Р.  Максимовић: избор из вокалне музике (Кад су живи завидели мртвима за

мешовити хор;

– С. Атанацковић: одломци из вокално-инструменталних дела (Акатист);

– С. Божић: Молитва Рачана.

Авангардне  тенденције  у  српској  музици (преглед):  интегрални  серијализам,

контролисана алеаторика, конкретна и електронска музика

– П. Бергамо: Концертантна музика

– П. Озгијан: Сигогис

– В. Радовановић: Sferoon, Audiospacial

– С. Хофман: циклус Хексагони, Дуел за клавир и живу електронику

– З. Ерић: Слике хаоса

– И. Стефановић: Фрагмент могућег реда, Куда са птицом на рамену.

Минимализам:

– В. Тошић: Melange, Varial

– М. Савић

– М. Драшковић: Октоих

– М. Л. Пасху.

Постмодернизам: пресек кроз стваралаштво неколико генерација композитора

Старије:

– С. Хофман: Déjà vu,

– З. Ерић: Cartoon, Концертштик,

– В. Трајковић: Арион за гитару и гудаче,

– M. Михајловић: Мала жалобна музика,

– И. Стефановић: Камен (одломак из радиофонског остварења),

– В. Куленовић: Boogi. e

Средње:

– И. Жебељан: Коњи Светог Марка; Две главе и девојка (одломци),

– Г. Капетановић – Мала сирена,

– Ј. Величковић,

– А. Вребалов, И. Бркљачић,
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– Н. Богојевић.

И млађе генерације композитора.

Композиције које у овом програму репрезентују српску музику друге половине 20.

века, рефлектују светски релевантна збивања у истом периоду. Истовремено у српској

музици  овог  периода  постоје,  пре  свих,  капитално  дело  Љубице  Марић: Песме

простора,  које  припада  генеалогији  фоклорног  експресионизма,  потом  остварења

високог модернизма (С. Хофман: Déjà vu),  неокласична дела (Д. Деспић и К. Бабић),

минималистичка  остварења  (В.  Тошић),  „нео-архаична”,  национално  обојена

остварења  (С  Божић),  мноштво  постмодернистичких  остварења  композитора

различитих  генерација  (З.  Ерић,  В.  Трајковић,  М.  Михајловић,  И.  Жебељан,  Г.

Капетановић,  Ј.  Величковић),  те  најзад  радиофонско  (и  истовремено  постмодерно)

остварење Камен Иване  Стефановић.  Професори  у  овим  композицијама  ученицима

треба  да  укажу  на  сродност  са  одговарајућим  остварењима  из  светске  музичке

историје, али и да им покажу специфичне разлике које је у све ове композиције унела

музичка традиција нашег културног наслеђа.

Наставник у овом сегменту градива има задатак да ученицима укаже на начин на

који ће слушати и препознавати постмодернистичка дела. Са друге стране ученицима

треба указати на сродност минимализма као правца са популарном музиком нашег

времена и на тај начин им додатно приближити градиво овог ппредмета.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

I. УВОДНИ ДЕО

Програм  оријентисан  на  исходе  наставнику  даје  већу  слободу  у  креирању  и

осмишљавању  наставе  и  учења.  Улога  наставника  је  да  контекстуализује  овај  дати

програм  потребама  конкретног  одељења  имајући  у  виду:  састав  одељења  и

карактеристике  ученика;  уџбенике  и  друге  наставне  материјале  које  ће  користити;

техничке  услове,  наставна  средства  и  медије  којима  школа  располаже;  ресурсе,

могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази.

Међупредметна корелација може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у

којимa  ученици  могу  бити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет,
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књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења

и размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији

са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног)

експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи план

рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по

областима  олакшавају  наставнику  даљу  операционализацију  исхода  на  ниво

конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе.

Од  њега  се  очекује  да  за  сваку  наставну  јединицу,  у  фази  планирања  и  писања

припреме  за  час,  дефинише  исходе  за  час  који  воде  ка  остваривању  исхода

прописаних програмом.

При планирању треба,  такође,  имати у виду да се исходи разликују, да се неки

лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више

различитих активности. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у

виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је

потребно  садржајима  датим  у  уџбенику  приступити  селективно  и  у  односу  на

предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора знања,

на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора

сазнавања.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Настава  прeдмeтa Национална  историја  музике усмерена  је  на  остваривање

исхода и даје предност искуственом учењу кроз активно слушање одабраних музичких

дела смештених у одговарајући друштвeнo-истoриjски и културолошки кoнтекст које

ће допринети формирању његове личности као музичара и његовом личном музичком

изражавању.

Приступ програму подразумева oтвoрeнoст и прилaгoдљивoст прoцeсa пoдучaвaњa

и учeњa, а реализује се кроз дидaктички и мeтoдички плурaлизaм, тематско, односно

прojeктнo и индивидуaлизoвaнo учeњe, уз упoтрeбу сaврeмeних ИT тeхнoлoгиja.

Наставна  грађа Националне  историје  музике систематизована  је  по  историјско-
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стилским  целинама  у  циљу  стицања  општег  музичког  образовања  ученика,  као  и

повезивања  овог  предмета  са  осталим  стручним  (музички  облици,  хармонија,

контрапункт)  као  и  шире  стручним  предметима  (историја  књижевности,  историја,

историја уметности).

Хронолошки  водећи  ученике  кроз  развој  музике  у  Србији,  наставник  ће

распоређивати наставна тежишта према исходима.

Све наставне јединице градива илуструју се звучним, тј.  слушним примерима на

часу са датим предлозима одабраних,  репрезентативних дела, које сваки наставник

може да допуни и другим одговарајућим примерима, користећи партитуре и видео

прилоге. Ученици се,  такође,  упућују на самостално слушање код куће посредством

носача  звука,  Youtube  канала,  ТВ  и  радио  канала  посвећених  уметничкој  музици и

организују се заједнички одласци на концерте и музичко-сценске представе. Управо

због  тога  је  наведен  и  већи  број  звучних  примера  који  би  требало  да  помогну

наставнику у предлозима ученицима за самостално слушање и даље истраживање, с

обзиром да је време (од једног) часа недовољно за заједничко преслушавање.

Повезивање  токова  историје  српске  музике,  односно  музике  у  Србији  са

одговарајућим усмерењимa у европској музици је sine qua non наставниковог прилаза

градиву и његовој презентацији. Треба користи сваку могућност да се и на часовима

опште историје музике, пре свега у оквиру области музике 20. века, ученицима указује

на појаве које су у  одређеном историјском тренутку или са извесним закашњењем

присутне и у српској музици – тако ће се континуирано повезивати музичка материја

расподељена на два предмета и код ученика стварати свест о европској  и светској

димензији српске музике.

Најважнији покретач програма треба да буде принцип мотивације и инклузивности

у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају и разноврсном развијању

музичког потенцијала.

Крoз  представљање  читаве  плејаде  наших  композитора  и  слушaњe

репрезентативних музичких примера, ученици ће упознати музику са нашег простора у

периоду средњег века, романтизма и плуралистичких тенденција 20. века, oпaжajући

њихове специфичности у поређењу са источном и западноевропском музиком ових
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епоха,  препознајући  сличности  и  разлике,  односно  идентификујући  карактеристике

које  музику  у  Србији  чине  интегралним,  али  национално  препознатљивим  делом

европског културолошког простора.

Рaзвиjaњe  личног  и  професионалног  односа  према  националној  музици,

oдрeђeнoм  стилу,  врсти  и  жaнру  и  кoнкрeтнoм  дeлу  кoje  сe  слушa,  изгрaђуje  сe

рaзгoвoрoм,  рeфлeксиjoм,  дискусиjoм  и  дeбaтoм  и  тиме  се  омогућава  темељније

музичко разумевање слушаног дела. Извoђaчкa и ствaрaлaчкa искуствa пoдстичу рaзвoj

сaмoпoуздaњa и сигурнoсти у jaвнoм нaступу.

Међупредметна корелација може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у

којим ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика

треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет, књиге...),

сараднички  рад  у  групама,  као  и  комуникацијске  вештине  у  циљу  преношења  и

размене искустава и знања.

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У процесу  вредновања резултата учења наставник треба  да буде фокусиран на

ученичке  ставове  и  мотивацију  за  учествовање  у  музичким  активностима  кроз

слушање, извођење и стваралаштво. Теоретско знање треба да има своју примену и

функцију  у  изражавању  ученика  кроз  музику  и  у  контакту  са  музиком.  Сумативно

вредновање  треба  да  буде  осмишљено  кроз  задатке  и  активности  које  захтевају

креативну примену знања. У смислу активности, постигнућа ученика се могу проценити

на основу доприноса ученика кроз индивидуалан и групни рад,  израду креативних

задатака на одређену тему, рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и

одговара на конкретне потребе), кроз начин размишљања у анализи музичких дела,

као и у односу на специфичне вештине.

Назив предмета ХОР
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Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Хор  је  да  код  ученика  развије  знања  и

вештине потребне за извођење дела хорске литературе и да кроз

музичко искуство подстиче оспособљавање и мотивисање ученика

за јавни наступ, развијање креативности и формирање стваралачког

и критичког мишљења.

Разред Први/Други/Трећи/Четврти

Годишњи фонд 

часова
70/70/70/66

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик

ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

– користи стечена теоретска знања
приликом  читања  и
интерпретације музичког дела;
–  примењује  правилну  вокалну
технику и јасну дикцију;
– комуницира са члановима своје
деонице и са осталим члановима
ансамбла кроз музику;
– прати диригента;
– интонира чисто у току извођења;
– активно учествује у уобличавању
уметничког  дела  кроз
интерпретацију;
– учествује на јавним наступима у
школи и ван ње;
–  поштује  договорена  правила
понашања у ансамблу;
–  користи  предности
дигитализације  у  слушању  и
извођењу музике.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Законитости које владају у хорском ансамблу:
– врсте,
– карактеристике,
– организација хорова.
Вокална техника:
– правилно држање тела
– дисање,
– правилна импостација,
– вокализе.
Интонација артикулација, дикција и хармонски слух
–  усавршавање  кроз  техничке  вежбе  и  извођење
композиција.
Тимски рад и јединство ансамбла.
Комуникација са диригентом.
Слушање дела хорске музике.
Музички бонтон – понашање на сцени.
Хорска  литература  –  дела  различитих  епоха  и
карактера.
ЛИТЕРАТУРА* списак литературе налази се испод
табеле

Јавни наступи:
Концерт поводом Дана школе, прослава школске славе Св. Сава, домаћа и међународна такмичења и
фестивали, сарадња са другим школама, наступи у школи и ван ње.

Обавезни минимум: један јавни наступ.

Кључне речи: заједничко певање, слушање, вокална техника, музички бонтон.

ЛИТЕРАТУРА*
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– Стеван Стојановић Мокрањац: Три песме по певању Вука Караџића; Две народне

песме  из  XVI  века  (И  кличе  девојке;  Када  ми се  Радосаве);  Четири обредне  кајде;

Опело – делови; Акатист Богородици; Литургија Св. Јована Златоустог (и за трогласни

женски хор) – делови; Тебе Бога хвалим; Руковети (II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV);

– П. Коњовић: Три женска хора са клавиром оп. 11 (Ој за гором; Орошен ђердан;

Враголан);

– С. Бинички: Литургија и Опело – делови;

– Ј. Славенски: Вода звира; Две народне; Народне из Србије;

– К. Манојловић: Север дува; Три женска хора; Литургија и Опело – делови;

– М. Тајчевић: Додолске песме (за женски хор); Литургија – делови;

– И. Бајић: Српкиња;

– В. Илић: Запис из 1492 (за женски хор);

– К. Бабић. Три мадригала, само мало другачија; Соса и сат (за женски и мешовити

хор); Жабља идила; Разбрајалице (за женски и мешовити хор);

– Р. Петровић: Мадригал; Четири минијатуре (за женски хор);

– М. Кузмановић: Тројанац

–  Дела  В.  Илића,  М.  Тајчевића,  Д.  Максимовића,  М.  Живковић,  Д.  Деспића,  А.

Вујића, Д. Големовића и др.

–  Дела  полифоне  фактуре:  О.  ди  Ласо,  Палестрина,  Монтеверди,  Маренцио,

Гастолди, де Виторија, Веки, Феста...

– Духовна и световна дела следећих композитора: Кедров, Касторски, Чајковски,

Рахмањинов, Чесноков...

– Бах, Моцарт, Брамс, Шуберт, Росини, Пуланк...

–  Д.  Шуплевски,  П.  Љондев,  З.  Кодаљ,  Ф.  Кутев,  Ж.  Фирфов,  Т.  Скаловски,  Д.

Христов... и дела сличне тежине.

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО
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ХОР

I. УВОДНИ ДЕО

Певање у хору је изузетна вештина која усавршаване само музичке способности

већ подстиче и унапређује социолошки, психолошки и емоционални развој ученика.

Образовни  циљ  предмета  Хор  обухвата  развијање  креативних  способности,

музичког  изражавања,  музичког  укуса,  као  и  усавршавање  вокалних  могућности,

хармонског слуха, интонације, дикције, ритма и других музичких параметара.

Васпитни циљ предмета Хор обухвата развој толеранције, осећања припадности

ансамблу  (социјални  развој  кроз  тимски  рад),  одговорности  коју  носи  заједничко

музицирање и подстицање вршњачког учења. Важан аспект васпитног рада са хорским

ансамблом је и дисциплина која утиче на развијање музичког бонтона и на квалитет

извођења.

Исходи  представљају  резултате  у  остваривању  музичких  садржаја  кроз  јавни

наступ, док упознавање композиција различитих епоха, карактера и техничких захтева

омогућава даљи професионални напредак ученика.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабране композиције које се

обрађују,  по  месецима,  а  у  складу са  годишњим фондом  часова.  Оперативни план

подразумева  одабир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

изабрана дела.

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа,  конкретизацију исхода у

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе,

начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака

учења  и  подучавања  (водећи  рачуна  о  предзнању,  тј.  искуству  ученика,  које  ће

ученицима  омогућити  да  савладају  знања  и  вештине  предвиђене  дефинисаним

исходима).

Усмерење часа  у  односу  на  ток  и  фокус  умногоме  зависи  од  припремљености

ученика за час. У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је
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водити  рачуна  о  школском  календару  и  активностима  које  прате  живот  школе,  па

према њима усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Предмет Хор обухвата ученике првог,  другог,  трећег и четвртог разреда средње

музичке школе  Одсека  за  музичку  теорију,  Одсека  за  црквену  музику  и  Одсека  за

класичну музику (Клавир, Оргуље, Гитара, Харфа и Соло певање). Ученици са Одсека за

музичку продукцију и обраду звука похађају предмет Хор у првом и другом разреду.

Уколико постоји потреба, ученик који свира харфу може похађати предмет Оркестар

уместо предмета Хор.

Сви ученици који нису обухваћени радом оркестра у обавези су да похађају наставу

хора. Ученицима који похађају други одсек, који у свом плану нема овај предмет, а

имају посебна интересовања, капацитет и жељу, требало би омогућити учествовање у

раду  хорског  ансамбла.  Овом  ученику  учешће  у  групном  вокалном  музицирању

представља слободну активност која не подлеже оцењивању.

Средње музичке школе би требало да формирају мешовити хор. Уколико то није

могуће, а у односу на ученичке капацитете, могу се формирати женски хор, мушки хор

или мањи/други хорски ансамбли, са одговарајућим изменама што се тиче програма.

Известан број ученика се у овом периоду налази у фази мутирања, па би наставник

требало са пажњом да приступи овом проблему. Уколико ученик није у могућности да

активно  учествује  у  хорском  ансамблу,  потребно  је  омогућити  му  аналитички,

теоријски, слушни практични приступ делима која се обрађују.  Програм за предмет

Хор је јединствен, разликује се само годишњи фонд часова.

Процес учења заснива се на избору композиција које ће одговарати техничким и

музичким  способностима  свих  ученика  различитог  узраста.  Концепција  програма

требало  би  да  буде  базирана  на  активностима  у  оквиру  школског  календара,

техничком и музичком савладавању исхода и да делује стимулативно/подстицајно на

ученике.  Рад  са  хором  обухвата  вежбе  правилног  седења,  дисања,  вежбе вокалне

технике, вокализе за уједначавање боје и интонације, увежбавање деоница и певање

хорских композиција а капела или са инструменталном пратњом.

У случају да школа има потребне капацитете, могуће је изводити лакша вокално-
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инструментална  дела.  Континуирано  би  требало  да  се  ради  на  интонативном,

ритмичком  и  артикулационом  усаглашавању,  дикцији,  фразирању  и  динамичкој

обради кроз техничке вежбе али и примере из литературе. Употребу клавира пожељно

је свести на минимум. У процесу рада корисно је преслушавање снимака сопствених

наступа, као и слушање помоћу доступних носилаца звука (предности дигитализације).

На  тај  начин  се  подстиче  активно  слушање,  анализа  квалитета  извођења  и  развој

критичког мишљења.

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  хора,  кључно  је  унапређивање  музичких  способности  и  стварање

жеље  за  радом  и  успехом  у  групном  музицирању.  Јавне  наступе  користити  као

подстицајни  и  мотивишући  елемент  за  развој  самопоуздања,  сигурности  и

задовољства кроз заједничко музицирање. Сценским наступом овај  предмет добија

потпуни смисао.  Критеријум за  оцењивање је присуство и уложен лични ангажман

ученика, напредовање у складу са његовим музичким могућностима, квалитет певања

и ниво научених композиција, као и учествовање на јавним наступима.

Назив предмета ОРКЕСТАР

Циљ

ЦИЉ учења предмета Оркестар је да код ученика развије знања и

вештине потребне за  извођење оркестарске литературе и  да кроз

музичко искуство подстиче оспособљавање и мотивисање ученика за

јавни наступ, свирање у већим и мањим оркестарским ансамблима,

развијање  креативности  и  формирање  стваралачког  и  критичког

мишљења

Разред Први/Други/Трећи/Четврти

Годишњи фонд 

часова
70/70/70/66

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће бити у

стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

– користи стечена теоретска знања приликом
читања и интерпретације музичког дела;

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Законитости  које  владају  у
оркестарском ансамблу:
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–  изведе  одговарајуће  технике  свирања  на
инструменту;
– комуницира са члановима своје деонице и
са  осталим  члановима  ансамбла  кроз
музику;
– прати диригента;
– коригује интонацију у току извођења;
–  активно  учествује  у  уобличавању
уметничког дела кроз интерпретацију;
– учествује  на јавним наступима у  школи и
ван ње;
–  поштује  договорена  правила  понашања у
ансамблу;
–  користи  предности  дигитализације  у
слушању и извођењу музике.

– врсте,
– карактеристике,
– организација оркестра.
Тимски рад и јединство ансамбла.
Сарадња  и  комуникација  са
диригентом.
Сарадња  и  комуникација  са  концерт
мајстором и/или солистима.
Развој хармонског слуха.
Слушање дела оркестарске музике.
Музички бонтон – понашање на сцени.
Упознавање оркестарске литературе –
дела различитих епоха и карактера.
ЛИТЕРАТУРА* списак дела налази  се
испод табеле.

Јавни наступи: Концерт поводом Дана школе, домаћа и међународна такмичења и фестивали, сарадња
са другим школама, наступи у школи и ван ње.
Обавезни минимум: један јавни наступ.

Кључне речи: заједничко свирање, слушање, музички бонтон.

ЛИТЕРАТУРА*

Гудачки оркестар:

– В. Ђорђевић: Српске игре за гудачки оркестар;

– Ј. Славенски: Свита за гудачки оркестар;

– В. Перичић: Песма и игра за виолину или кларинет и оркестар;

– Д. Деспић: По часница Стевану Мокрањцу;

– М. Тајчевић: Дивертимента бр. 2 и 3;

– Ј. Пахелбел: Канон и жига;

– Т. Албинони: Синфоније, Адађо;

– Г. Ф. Телеман: Свита Дон Кихот;

– А. Вивалди: Синфоније; Четири годишња доба;

– Ј. С. Бах: Свите

– Ђ. Тартини: Синфонија у А-дуру; Анданте и Престо (ар. Е. Бонели);

– Жан-Филип Рамо: Свите (ставови);

– П. Хиндемит: Пет комада за гудаче;
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– А. Корели: Кончерта гроса; Свита;

– В. А. Моцарт: Дивертимента, Серенаде;

– А. Дворжак: Ноктурно, Серенада за гудачки оркестар (ставови);

– О. Респиги: Античке игре и арије;

– П. Маскањи: Увертира за Кавалерију рустикану;

– Е. Григ: Две елегичне мелодије;

– Б. Бритн: Једноставна симфонија;

– Е. Елгар: Серенада за гудачки оркестар, Уздаси, Елегија за гудачки оркестар;

– П. Чајковски: Серенада за гудачки оркестар, Елегија за гудачки оркестар;

– С. Прокофјев: Менует;

Симфонијски оркестар:

– Ј. К. Бах: Симфоније;

– Ј. С. Бах: Оркестарске свите;

– Г. Ф. Хендл: Музика на води; Музика за ватромет;

–  В.  А.  Моцарт:  Симфоније,  Увертира  из  опере Титусово  милосрђе;  Црквене

сонате;

– Ј. Хајдн: Симфоније;

– К. В. Глук: Увертире из опера Орфеј и Еуридика и Ифигенија на Аулиди;

– Ф. Шуберт: Розамунд-интермецо;

– П. Маскањи: Кавалерија рустикана – интермецо;

– Ј. Брамс: Мађарске игре;

– А. Дворжак: Словенске игре;

– Арије и концерти барокних, класичарских и романтичарских композитора: Бах,

Хендл, Вивалди, Албинони, Хајдн, Моцарт, Чајковски, Григ, Шопен, Штамиц... и дела

сличне тежине.

Дувачки оркестар:
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– Ј. Готовац: Еро с онога света;

– З. Бозоти: Тамо далеко;

– А. Дворжак: Словенска игра бр. 8

– П. И. Чајковски: Словенски марш;

– С. Прокофјев: Марш из опере Заљубљен у 3 наранџе;

– Ј. Штраус: На лепом плавом Дунаву; Пролећно доба; Живот уметника; Циганин

барон – потпури; Винко Савник: Мотив из Оспа – потпури; Свечана корачница;

– Ж. Бизе: Кармен – потпури;

– Б. Сметана: Продана невеста – потпури;

– Ђ. Верди: Травијата – потпури; Набуко – увертира; Трубадур – увертира;

– Ф. Супе: Фест – увертира; Лака коњица – увертира; Песник и сељак – увертира;

– Ђ. Росини: Регина – увертира;

– Д. Јенко: Ђидо – увертира; Ж. Офенбах: Орфеј у паклу – увертира;

– Р. Вагнер: Танхојзер – увертира;

– К. Фридман: Поздрав Берну;

– В. Мустајбашић: Стазама хероја; Свети Сава; Карађорђе;

– Родионов: Поема;

– Луј Андерсон: Празник трубача;

– Вили Лефлер: Дикси парада;

– К. Бортнер: Екстра пост марш; Дунав дикси; Хилгар: Манеген дикси;

– Н. Допшински: Обала; Мисисипи дикси;

– Путарек: Поздрав Београду – марш.. и дела сличне тежине.

Оркестар хармоника:

– Р. Бручи: Симфонијета; Прелудијум; Арија и Финале; Имагинација;

– П. Озгијан: Метаморфозе;
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– Б. Бјелински: Фестивалска симфонијета; Орфеј XX века; Дивертименто; Иванов:

Музички моменат; Мазурка; Поход;

– Б. Р. Нешић: Три епизоде;

– Пашћан: Српска свита;

– Л. Мећери: Прелудијум и скерцо; Интермецо;

– Говедник: Токата;

– X. Бреме: Пасторала и фуга на Хендлову тему; Симфонијска предигра

– Јакоби: Симфонијска свита; Шпанске импресије;

– Р. Виртнер: Варијације за оркестар хармоника

– X. Херман: Руска фантазија

– Оригиналне композиције за соло хармонику и оркестар – Херман, Мар, Фелд,

Милер, Рубков, Ризољ и др.

– Разне транскрибоване композиције за оркестар хармоника – Ј. С. Бах, Ј. Брамс, Ђ.

Росини, А. Бородин, А. Хачатуријан, А. Дворжак и др.

Оркестар тамбура и мандолина:

– Вукосављев: Свита из албума Исидор Бајић

– М. Нешић: Невен коло

– И. Хаднаћев: Тамбурашко коло;

– М. Попов: Војвођанска игра бр. 1;

– М. Вукдраговић: Анданте Кантабиле и Алегро;

– Б. Јоксимовић: Светозарево коло;

– С. Христић: Грлица;

– Р. Бручи: Триптих;

– Т. Остојић: Српско новосадско коло;

– С. Радосављевић: Војводино моја;

– К. Бабић: Две игре;
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– Б. Бритн: Једноставна симфонија – II став;

– С. Прокофјев: Сцена из балета Ромео и Јулија

– А. Дормажињски: Лихорадушка;

– В. Лаптев: Први концерт за домру са оркестром;

– Н. Будашкин: Концерт за домру са оркестром;

– А. Циганков: Обраде за домру са мешовитим оркестром;

– П. Чекалов: Фуга бр. 5;

– Л. Прис: Интермецо.

У обзир долазе сва дела класичне музике,  као и обраде народних мелодија  за

домру, тамбуру и мандолину која су прилагођена тамбурашком, односно мешовитом

оркестру како у извођењу оркестра, тако и у извођењу солисте уз пратњу оркестра.

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО

ОРКЕСТАР

I. УВОДНИ ДЕО

Свирање  у  оркестру  је  изузетна  вештина  која  усавршава  не  само  музичке

способности  већ  подстиче  и  унапређује  социолошки,  психолошки  и  емоционални

развој ученика.

Образовни циљ предмета Оркестар обухвата развијање креативних способности,

музичког  изражавања,  музичког  укуса,  као  и  усавршавање  извођачке  технике

инструмента који учених свира, хармонског слуха, интонације, артикулације, ритма и

других музичких параметара.

Васпитни  циљ  предмета  Оркестар  обухвата  развој  толеранције,  осећања

припадности ансамблу  (социјални развој  кроз  тимски рад),  одговорности коју  носи

заједничко музицирање и подстицање вршњачког учења. Важан аспект васпитног рада

са оркестарским ансамблом је и дисциплина која утиче на развијање музичког бонтона

и на квалитет извођења.

Исходи  представљају  резултате  у  остваривању  музичких  садржаја  кроз  јавни
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наступ,  док  упознавање  оркестарске  литературе  различитих  епоха,  карактера  и

техничких захтева омогућава даљи професионални напредак ученика.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног плана (на нивоу месеца) и планирање часа, односно припреме за час.

Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабране композиције које се

обрађују,  по  месецима,  а  у  складу са  годишњим фондом  часова.  Оперативни план

подразумева  одабир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца  у  односу  на

изабрана дела.

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа,  конкретизацију исхода у

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе,

начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака

учења  и  подучавања  (водећи  рачуна  о  предзнању,  тј.  искуству  ученика,  које  ће

ученицима  омогућити  да  савладају  знања  и  вештине  предвиђене  дефинисаним

исходима).

Усмерење часа  у  односу  на  ток  и  фокус  умногоме  зависи  од  припремљености

ученика за час. У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је

водити  рачуна  о  школском  календару  и  активностима  које  прате  живот  школе,  па

према њима усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Предмет  Оркестар  обухвата  ученике  првог,  другог,  трећег  и  четвртог  разреда

средње  музичке  школе  Одсека  класичне  музике  (Виолина,  Виола,  Виолончело,

Контрабас, Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон, Туба, Саксофон и

Удараљке). Уколико постоји потреба, ученик који свира харфу може похађати предмет

Оркестар уместо предмета Хор. Сви ученици који нису обухваћени радом оркестра у

обавези су да похађају наставу хора.

Средње музичке школе требало би да формирају симфонијски оркестар. Уколико

то  није  могуће,  а  у  односу  на  ученичке  капацитете,  могу  се  формирати  гудачки

оркестар, дувачки оркестар, камерни оркестар, оркестар хармоника, трзаних жичаних

инструмената или нестандардни оркестарски ансамбли, са одговарајућим изменама
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што се тиче програма. Програм за предмет Оркестар је јединствен, разликује се само

годишњи фонд часова.

Процес учења заснива се на избору композиција које ће одговарати техничким и

музичким  способностима  свих  ученика  различитог  узраста.  Концепција  програма

требало  би  да  буде  базирана  на  активностима  у  оквиру  школског  календара,

техничком  и  музичком  савладавању  исхода  и  да  делује  подстицајно  на  ученике.

Транскрипције композиција су некада неопходне. Оне прилагођавају дело постојећем

оркестарском ансамблу у школи, под условом да су професионално урађене. Рад са

оркестром  обухвата  вежбе правилног  седења,  усклађивање  прстореда  и  штрихова,

савладавање  самосталног  штимовања,  уједначавање  боја  инструмената  и

инструменталних корпуса, увежбавање деоница и свирање оркестарских композиција

и оркестарских пратњи различитих епоха и карактера.

У случају да школа има потребне капацитете, могуће је изводити лакша вокално-

инструментална  дела.  Континуирано  би  требало  да  се  ради  на  интонативном,

ритмичком и артикулационом усаглашавању, фразирању и динамичкој  обради кроз

примере из литературе. Рад на предмету Оркестар укључује и објашњавање музичке

терминологије која се јавља у штимовима односно у партитури. Ученика би требало

усмеравати на слушање и опажање деонице у којој свира, као и осталих деоница ради

логичног уобличавања целокупне тонске слике.

Рад  са  оркестром  подразумева  и  комуникацију  на  релацијама

ученик-наставник/диригент  и  ученик-концерт-мајстор/вођа  деонице.  На  тај  начин

ученик  се  технички  оспособљава  за  будућу  оркестарску  праксу  и  сарадњу  са

диригентима.  Улогу концерт-мајстора и вође деонице би требало неговати. На овај

начин се развија мотивација код ученика, подстиче инспиративна атмосфера и развија

се дисциплина као врлина која доводи до високог квалитета извођења.

Читање с  листа  не сме бити  занемарено,  а  пожељне су  и  повремене  одвојене

пробе. У процесу рада корисно је преслушавање снимака сопствених наступа, као и

слушање  других  извођења  помоћу  доступних  носилаца  звука  (предности

дигитализације).  На  тај  начин  се  подстиче  активно  слушање,  анализа  квалитета

извођења и развој критичког мишљења.
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IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима оркестра, кључно је унапређивање музичких способности и стварање

жеље  за  радом  и  успехом  у  групном  музицирању.  Јавне  наступе  користити  као

подстицајни  и  мотивишући  елемент  за  развој  самопоуздања,  сигурности  и

задовољства кроз заједничко музицирање. Сценским наступом овај  предмет добија

потпуни смисао.  Критеријум за  оцењивање је присуство и уложен лични ангажман

ученика,  напредовање  у  складу  са  његовим  музичким  могућностима,  квалитет

свирања (развој извођачке технике) и ниво научених композиција, као и учествовање

на јавним наступима.

ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ НА СВИМ ОДСЕЦИМА ОСИМ НА

ОДСЕКУ ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ И ОДСЕКУ ЗА МУЗИЧКУ ПРОДУКЦИЈУ И ОБРАДУ ЗВУКА

Назив предмета: ХАРМОНИЈА – ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Хармонија  је  овладавањe  хармонским

законитостима и музичком логиком при изради хомофоне хорске

фактуре,  звучном  хармонском  праксом  и  аналитичким

тумачењем примера из литературе.

Разред: Први

Годишњи фонд 

часова:
70

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  користи  стечена  знања  из  теорије
музике  у  решавању  хармонских
проблема;
–  препозна  консонантне  и  дисонантне
акорде;
– запише квинтакорде и обртаје главних
ступњева;
– одреди многостраност квинтакорада у
тоналитетима;
–  дефинише  сродство  и  функције
акорада;
–  слушно  разликује  хомофони  и
полифони став;

УВОД У

ХАРМОНИЈУ

Појам хармоније.
Тонски систем – читање и писање нота у
бас и виолинском кључу.
Интервали:
– врсте,
– величина,
– сазвучност
– разрешење дисонантних интервала
Лествице  – дијатонске  дурске  и  молске
лествице.
Тоналитет – појам и структурална основа
тоналитета  и  његово  испољавање  кроз
однос главних трозвука.
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– класификује и слушно препозна врсте
каденци;
–  примени  поставку  квинтакорада
главних ступњева у строгом хармонском
ставу;
–  примени  правила  у  везивању
квинтакорада  главних  ступњева  и
њихових обртаја;
– слушно идентификује  хармонске везе
квинтакорада  главних  и  споредних
ступњева и њихових обртаја;
– одсвира хармонске везе квинтакорада
главних  и  споредних  ступњева  и
њихових обртаја на клавиру;

АКОРДИ

Појам и врсте акорада. Облици акорада –
основни и обртаји.
Изградња  квинтакорада  на  главним
ступњевима.  Многостраност
квинтакорада.
Сродство акорада.
Тоналитет и функције акорада.

– примени везивање и направи разлику
у  везивању  акорада  споредних
квинтакорада и њихових обртаја;
–  препозна  тоналитете  и  акордске
односе на
примерима из музичке литературе;
–  повеже  хармонизацију  задатка  са
његовом формалном структуром;
–  коментарише  квалитет  хармонског
задатка;

СТРОГИ

ХАРМОНСКИ

СТАВ

Полифонија и хомофонија.
Мелодија.
Строги хармонски став.
Акордски и ванакордски тонови – општи
појмови.
Хармонски ритам.
Критични тонови.
Каденце.

ТРОЗВУЦИ

ГЛАВНИХ

СТУПЊЕВА

Квинтакорди.
Постављање  квинтакорада  главних
ступњева у четворогласни хармонски став
у дуру и хармонском молу.
Везивање  квинтакорада  главних
ступњева:
– строга веза;
– слободна веза;
– полуслободна веза.
– лиценција вођице.
Мелодијски  скокови  у  оквиру  исте
хармоније – промена положаја и слога.
Забрањена кретања.
Каденцирајући квартсекстакорд.
Секстакорди
Изградња  секстакорда  и  главних
ступњева у оквиру тоналитета.
Секстакорди главних трозвука – увођење
и разрешење.
Квартсекстакорди:
Изградња  квартсекстакорада  главних
ступњева  главних  ступњева  у  оквиру
тоналитета.
Квартсекстакорди:
обртајни  и  случајни  –  увођење  и
разрешење.
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ТРОЗВУЦИ

СПОРЕДНИХ

СТУПЊЕВА

Изградња  квинтакорада  споредних
ступњева  и  њихових  обртаја  у  задатом
тоналитету.
Споредни  квинтакорди  –  увођење  и
разрешење.
Споредни  секстакорди  –  увођење  и
разрешење.
Фригијски обрт.
Секвенце.

Програм смотре:

1. Писмени део: хармонизација шифрованог баса (до 8 тактова)

2. Практични део: хармонска анализа примера из клавирске литературе класичара – до 20 тактова и

свирање (4 такта) шифрованог баса

Назив предмета: ХАРМОНИЈА

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Хармонија  је  овладавањe  хармонским

законитостима и музичком логиком при изради хомофоне хорске

фактуре,  звучном  хармонском  праксом  и  аналитичким

тумачењем примера из литературе.

Разред: ДРУГИ

Годишњи фонд 

часова:
70

ИСХОДИ

По завршеној теми/области

ученик ће бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  препозна  и  изгради  главне
четворозвуке;
– препозна и разреши критичне
тонове  у  главним
четворозвуцима;
–  наведе  начине  увођења  и
разрешења  главних
четворозвука;
–  примени  правила  у  везивању
главних четворозвука;
–  слушно  препозна  хармонске
везе главних четворозвука;
–  демонстрира  написане
хармонске  везе  главних

ГЛАВНИ

ЧЕТВОРОЗВУЦИ

Изградња  и  препознавање  доминантног
септакорда у основном облику и обртајима у
дуру и молу.
Доминантни  септакорд  и  његови  обртаји:
увођење  и  разрешење,  лиценција  вођице  и
септиме.
Изградња  и  препознавање  субдоминантног
септакорда (II7) у основном облику и обртајима
у  дуру  и  молу.  Субдоминантни  септакорд  и
његови обртаји: увођење и разрешење.
Изградња  и  препознавање  вођичног
четворозвука (VII7) навише од задатог основног
тона  и  наниже  од  задате  септиме  у  дуру  и
молу.
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четворозвука на клавиру;
–  препозна  и  примени
ванакордске  тонове  у
хармонизацији  задатака  и
примерима из литературе;
– аналитички распозна и тумачи
тоналитете и акордске односе на
примерима  из  музичке
литературе;
–  препозна  и  направи  разлику
између  видова  промене
тоналитета  у  примерима  из
музичке литературе;
– презначи акорде у дијатонској
модулацији;
–  свира  дијатонску  модулацију
на клавиру;
–  повеже  хармонизацију
задатака са његовом формалном
структуром;
– изрази  мишљење о  квалитету
креираног хармонског задатка.

Одређивање  тоналитета  према  задатом
вођичном септакорду.
Вођични  септакорд  и  обртаји:  увођење  и
разрешење.

ВАНАКОРДСКИ

ТОНОВИ

Подела ванакордских тонова.
Увођење и разрешење ванакордских тонова.
Ванакордски тонови у басу.
Вишеструки ванакордски тонови.

ВИДОВИ

ПРОМЕНЕ

ТОНАЛИТЕТА

Мутација.
Тонално иступање.
Тонални скок.
Модулација.

ДИЈАТОНСКА

МОДУЛАЦИЈА

Изградња  трозвука  у  дуру,  молдуру  и  свим
врстама мола.
Сродност тоналитета.
Средства  дијатонске  модулације  и  начини
извођења.
Дијатонске модулација:
– прве групе;
– друге групе;
– треће групе;
Модулација  преко  посредног  тоналитета
(информативно).

Програм годишње смотре:

Писмени део: хармонска анализа примера из клавирске литературе класичара – до 30 тактова.

Усмени део:  два питања из пређеног градива и  свирање (4 такта) шифрованог баса и дијатонске

модулације.

Кључне  речи:  четворозвуци,  ванакордски  тонови,  тоналне  промене,  дијатонска

модулација.

Назив предмета: ХАРМОНИЈА

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Хармонија  је  овладавањe  хармонским

законитостима и музичком логиком при изради хомофоне хорске

фактуре, звучном хармонском праксом и аналитичким тумачењем

примера из литературе.

Разред: Трећи

Годишњи фонд 

часова:
35

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ
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ће бити у стању да:

–  наведе  сличности  и  разлике  у
акордском  фонду  барока  и
класицизма;
–  самостално  одсвира  краће
осмишљене  фразе  са  одликама
хармоније барока и класицизма;
–  објасни  својим  речима  врсте  и
примену алтерација у дуру и молу;
–  разликује  дијатонске  и
алтероване  тонове  и  акорде  у
лествицама;
–  самостално  осмисли  и  одсвира
алтероване  акорде  (доминантина
доминанта  и  њен  заменик)  на
клавиру;
–  слушно  препознаје  алтероване
акорде њихова разрешења;
– слушно препознаје и примењује
типове  хроматске  модулације
дијатонског типа;
– одсвира задате хармонске везе;
–  самостално  анализира
хармонски  план  у  нотним
примерима из музичке литературе
у  којима  се  налазе  алтеровани
акорди;
–  направи  разлику  између
средстава  дијатонске  и  хроматске
модулације  дијатонског  типа  у
хармонској анализи на примерима
из литературе;
–  повеже  хармонску  анализу
примера из литературе са његовом
формалном структуром;
– дискутује о формалној и стилској
одредници композиције на основу
хармонске анализе.

СПОРЕДНИ

ЧЕТВОРОЗВУЦИ

Увођење  и  разрешење  споредних
четворозвука – анализа примера из музичке
литературе барока и класицизма.
Израда  и  свирање  краћих  фраза  са
споредним четворозвуцима.
Употреба споредних четворозвука у бароку
и класицизму (у примерима из литературе)

АЛТЕРОВАНА

ХАРМОНИЈА

Алтерације  и  њихова  улога  у  формирању
алтерованих акорда.
Алтеровани акорди:
– алтеровани акорди дијатонског типа,
– алтеровани акорди хроматског типа.
– преглед свих алтерованих акорада.
Доминантина доминанта дијатонског типа –
изградња, увођење и разрешење.
Доминантина доминанта хроматског типа –
изградња, увођење и разрешење.
Заменик  доминантине  доминанте
дијатонског  типа  –  изградња,  увођење  и
разрешење.
Заменик  доминантине  доминанте
хроматског  типа  –  изградња,  увођење  и
разрешење.
Фригијски  квинтакорд  и  наполитански
секстакорд  –  изградња,  увођење  и
разрешење.
Остале  вантоналне  доминанте  дијатонског
типа и њихови заменици.
Остале алтеровани акорди хроматског типа:
двоструко умањени на повишеном II ступњу
у  дуру,  и,  прекомерна  доминанта  за
субдоминанту у дуру.
Умањени  четворозвуци  недоминантне
функције (на повишеном II и повишеном VI
ступњу).
Израда  и  свирање  краћих  фраза  са
употребом алтерованих акорада.
Употреба  алтерованих  акорада  у  бароку  и
класицизму  (у  примерима  из  музичке
литературе)

ХРОМАТСКА

МОДУЛАЦИЈА

ДИЈАТОНСКОГ

ТИПА

Појам и средства хроматске модулације.
Хроматска  модулација  преко  презначења
акорада дијатонског типа.
Израда  и  свирање  сложенијих  фраза  са
применом  алтероване  хармоније  и
хроматске могулације.
Употреба хроматске модулације дијатонског
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типа у класицизму (у примерима из музичке
литературе).

Програм годишње смотре:
1.  Писмени  део:  хармонска  анализа  примера  из  клавирске  литературе  класичара  или  раних
романтичара – до 30 тактова и свирање (4 до 8 тактова) шифрованог баса и хроматске модулације

Кључне речи: алтерације, алтеровани акорди, хроматска модулација, презначење

акорада.

Назив предмета: ХАРМОНИЈА

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Хармонија  је  овладавањe  хармонским

законитостима и музичком логиком при изради хомофоне хорске

фактуре, звучном хармонском праксом и аналитичким тумачењем

примера из литературе.

Разред: Четврти

Годишњи фонд 

часова:
33

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  својих  речима  објасни  средства
хроматске модулације;
–  препозна  све  врсте  хроматских
модулација  у  примеру  из  музичке
литературе;
–  слушно  препозна  хроматске
модулације;
– усмено изради и одсвира краће фразе
користећи хроматску модулацију;
–  анализира  примере  из  литературе
епохе  барока,  класицизма  и
романтизма,  који  садрже  хроматску
модулацију;
– усмено изради и одсвира краће фразе
користећи енхармонску модулацију;
–  анализира  примере  из  литературе
епохе  барока,  класицизма  и
романтизма,  који  садрже  енхармонску
модулацију;
– повеже хармонску анализу примера из

ХРОМАТСКА

МОДУЛАЦИЈА

Појам и средства хроматске модулације.
Модулација помоћу:
– промене склопа акорда;
–  хроматске  и  привидне  терцне
сродности;
– елиптичних веза;
Модулирајуће секвенце.
Израда  и  свирање  краћих  фраза  са
употребом хроматских модулација.
Употреба  хроматских  модулација  у
бароку (примери из литературе).
Употреба  хроматских  модулација  у
класицизму (примери из литературе и).
Употреба  хроматских  модулација  у
романтизму (примери из литературе).
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литературе  са  његовом  формалном
структуром;
–  дискутује  о  формалној  и  стилској
одредници  композиције  на  основу
хармонске анализе.

ЕНХАРМОНСКА
МОДУЛАЦИЈА

Појам  и  средства  енхармонске
модулације.
Енхармонско презначење:
– умањеног четворозвука.
– малог дурског четворозвука,
– прекомерног трозвука.
Израда  и  свирање  краћих  фраза  са
употребом енхармонских модулација.
Употреба  енхармонских  модулација  у
бароку (примери из литературе).
Употреба  енхармонских  модулација  у
класицизму  (примери  из  литературе).
Употреба  енхармонских  модулација  у
романтизму (примери из литературе).

Програм годишње смотре:
1. Писмени  део:  хармонска  анализа  примера  из  клавирске  литературе  класичара  или  раних
романтичара – до 30 тактова и свирање (8 тактова) шифрованог баса и хроматске модулације.

Кључне речи:  хроматска модулација,  промена склопа акорда,  терцна сродност,

енхармонска модулација.

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ХАРМОНИЈА (сви одсеци осим Одсека за музичку теорију и Одсека за музичку

продукцију и обраду звука

I. УВОДНИ ДЕО

Прирoдa  сaмe  музикe  укaзуje  нa  стaлнo  прoжимaњe  свих  oблaсти  и  тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa oблaст или тема нe мoжe

се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде сама себи циљ.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика.

Садржаји хармоније су повезани са садржајима других предмета и усмерени ка

овладавању хармонским законитостима и музичком логиком при изради хомофоне
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хорске фактуре, звучном хармонском праксом и аналитичким тумачењем примера из

литературе.

Наставник хармоније својом креативношћу и инвентивношћу има слободу, али и

одговорност, да изабере оптималан начин савладавања градива, с обзиром да групе

ученика чине ученици различитих стручних већа.

Код ученика треба развијати дух заједништва кроз заједничко креирање хомофоне

хорске фактуре, извођење и комуникацијске вештине, у циљу преношења и размене

искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и

инклузивности  у  подстицању  максималног  учешћа  у  музичком  доживљају,  као  и

развијању потенцијала за музичко изражавање.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  одабир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу.  Код

ученика понекад није лако дуже задржати пажњу, па је маштовит час најбољи начин за

постизање резултата.  Дакле,  потребно  је  да  припрема  за  час  обухвати  разноврсне

области-теме и садржаје.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Хармонија  се  састоји  из  више  сегмената:  теорија  музике,  хармонски  задаци,

слушање и записивање хармонских веза, хармонија на клавиру и хармонска анализа.

Наведени сегменти су  међусобно повезани иако се посебно савладавају  и  чине

нераскидиву,  свеобухватну  целину.  Савладавање  нових  садржаја  темељи  се  на

савладаном градиву из претходних разреда. Циљ предмета хармонија, између осталог,

јесте  развијање  свести  о  хомофонoj  хорској  фактури  и  примењивању  стечених

хармонских знања на настави других предмета.

У настави предмета Хармонија елементи теорије музике стављени су у функцију

разумевања  хармонских  садржаја.  Потребно  је  пре  обраде  наставних  области

систематизовати  елементе  теорије  музике  и  прилагодити  их  сваком  наставном

садржају.

Израда  хармонских  задатака искључиво  је  везана  за прва  два  разреда и
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подразумева  хармонизацију  баса  и  сопрана.  Препорука  је  да  се,  непосредно  пре

израде задатака, свака новообрађена акордска веза вежба у писаној форми како би

током израде хармонских задатака ученици имали што мање потешкоћа.

Хармонизација  шифрованог  баса,  али  и  сопранске  деонице,  треба  да  буде

равномерна заступљена током часа. У процесу израде задатака треба водити рачуна о

кретању гласова, разноврсном избору акорада, а потом и врсти модулација уз акценат

на логику хармонског изражавања. У току хармонизације басове деонице препорука је

да се ученицима подвуче важност креирања музикалне сопранске линије и обратно – у

хармонизацији сопрана неопходна је креативна и лепо вођена линија баса.

Приликом хармонизације сопранске деонице, на појединим местима пожељно је

свирати варијанте могућих акордских веза,  односно хармонских решења како би се

ученицима дала могућност сопственог избора у креирању хармонског тока.

Посебно је важна поступност у хармонизацији сопрана приликом које ученик треба

да најпре одреди функције, а потом и потпише линију баса са шифром водећи рачуна о

логици кретања ове деонице. Уколико је задати сопран модулирајући неопходно је да

се на првом месту одреди тонални план, потом места презначења и начини извођења

модулације,  као  и  функције  акорада.  Урађени  задатак  треба  обавезно  одсвирати

(наставник или ученик), а затим и отпевати како би се добио ефекат не само звучног

доживљаја  хармонског  тока,  већ  и  аутентична  боја  хорског  става.  Хармонизација

сопрана  неизоставно  развија  креативност  код  ученика,  самоиницијативу,  као  и

могућност да искаже разноврсност стеченог знања.

Анализа урађених задатака кроз дебату ученицима пружа неопходно искуство у

препознавању добрих хармонских решења, уочавању техничких грешака.

Редослед садржаја у I разреда обухвата најпре везивање трозвука главних, а тек

онда  и  споредних  ступњева.  Међутим,  наставнику  хармоније  је  дата  слобода  да

направи сопствени избор у редоследу садржаја, односно да уколико жели може да

наизменично обрађује квинтакорде главних и споредних ступњева и њихове обртаје.

Главни четворозвуци, ванакордски тонови, као и дијатонска модулација обрађује

се  у  II  разреду  у  корелацији  са  наставом  солфеђа  и  музичких  облика.  У  оквиру

дијатонске модулације акценат треба ставити на прве три групе, док се модулација
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путем посредног тоналитета обрађује теоријски, кроз анализу али не и кроз израду

задатака.

У III разреду све наставне области утврђују се само кроз хармонску анализу. Ново

градиво  надовезује  се  на  претходно  па  је  неопходно  обнављање  дијатонске

модулације.  Хроматска  модулација  дијатонског  типа  надовезује  се  на  принципе,  у

претходном разреду, већ обрађене дијатонске модулације и акценат треба ставити на

презначење  наполитанског  секстакорда  и,  нешто  ређе,  вантоналних  доминанти  и

њихових заменика.

Хроматску  и  енхармонску  модулација  у  IV  разреду,  треба  утврђивати  кроз

хармонску  анализу.  У  другом  полугодишту  завршног  разреда,  након  целокупног

пређеног  градива  из  хармоније,  део  наставе  треба  посветити  развоју  хармонских

стилова и то искључиво кроз хармонску анализу.

Наставу хармоније не треба ограничити само на теоријско предавање програмских

садржаја и шематску израду задатака, већ од почетка изучавања предмета ученике

треба оспособљавати за развој хармонског слуха и естетски доживљај хармонског тока.

У том смислу, неопходно је да свака теоријска поставка и новообрађена акордска веза

буде оживљена звуком, одсвирана више пута и пажљиво одслушана.

Хармонија на клавиру подразумева свирање написаних и израђених примера и

треба да садрже свирање каденци, а потом написаних задатака.

Вежбе на клавиру на клавиру треба започети већ у I разреду. Након обраде сваког

програмског  садржаја,  у  циљу  лакшег  и  потпунијег  разумевања  градива  свирати

написане примере како би се код ученика развила логика хармонског изражавања, али

и подстакла креативност ученика. Наставник неизоставно прави избор најпогоднијих

задатака и прилагођава их способностима сваког ученика.

Слушање  и  записивање  хармонских  веза омогућава  ученику  не  само  примену

основних законитости и логику хармонског језика, већ и свесно развијање хармонског

слуха.  Свака  теоријска  поставка  и  новообрађена  акордска  веза  треба  да  се  оживи

звуком и примерима из музичке литературе, одсвира више пута и пажљиво одслуша.

У даљем раду на развоју  хармонског слуха,  наставни процес треба да обухвати

усмене  и  писане  хармонске  диктате,  тако  да  се  препознавањем  функција  и
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карактеристичних акордских веза код ученика од почетка развија способност опажања

хармонских боја.

Хармонске  диктате  треба  започети  слушним  препознавањем  положаја  и  слога

акорада – уски и широки, а затим опажањем и препознавањем главних квинтакорада у

тоналитету, у циљу поставке функионалности акорада. Како везивање главних трозвука

формира каденцу, као и њихов начин везивања, потребно је слушно препознавати и

записивати аутентичне, плагалне, варљиве и полукаденце, а затим краће серије веза

главних  квинтакорада  и  њихових  обртаја.  Постепено  се  шири  спектар  акорада  уз

додавање дијатонских и алтерованих четворозвука и њихових обртаја.

На часовима ученици могу да раде писане, као и усмене диктате, индивидуално

или  групно,  чиме  развијају  меморију,  а  она  се  даље усавршава  техником  рада  на

аутодиктату  (записивање  након  одслушаног  хармонског  обрта).  Након  записивања

диктата обавезно отпевати записано.

Хармонска  анализа оспособљава  ученика  у  практичној  примени  хармонских

знања, бољем разумевању композиција које свира, лакшем меморисању нотног текста

и спретнијем читању с листа. У том смислу, поред теоријског упознавања ученика са

програмским садржајима предмета, наставник треба да тежи оспособљавању ученика

за свесну анализу хармонског става.

У I и II разреду израђене задатке треба анализирати и понудити нова хармонска

решења, а анализа примера из литературе треба да обухвата примере једноставније

фактуре у којима ученик препознаје врсте каденци, функције и обртаје трозвука, као и

везе  квинтакорада  и  секстакорада  и  врсте  квартсекстакорада.  У  ту  сврху  могу

послужити изабрани корали Ј. С. Баха и једноставније клавирске композиције Хајдна,

Моцарта и Бетовена.

У III и IV разреду акценат треба ставити искључиво на хармонску анализу. Примере

из музичке литературе класике и романтизма треба прилагодити пређеном градиву, а

ученичко знање усмерити на препознавање тоналитета и тумачење тоналних односа,

као и акордске структуре и њихове односе.

Пожељно је да са ученицима III и IV разреда наставник индивидуално и у групи

анализира композиције из репертоара инструменталне наставе или наставе хорског
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певања. На тај начин теоријско знање ученика даје темељ тумачењу и интерпретацији

музике коју изводи. У том смислу, код ученика треба развијати аналитичко мишљење и

приступ музичком делу, на темељу звучног обрасца или нотног записа, и сазнање о

историјско – стилском хармонском обележју, као и извођачку условљеност хармонске

компоненте у музици.

Примена  савремених  технологија подразумева  употребу  интернета,  рачунара,

смарт  табли  и  одговарајућих  апликација  у  свим  видовима наставе,  па  и  у  настави

хармонизација.  У  зависности  од  технолошког  напретка  школе,  постојања  модерне

опреме у школи, могуће је чак и постојање мултимедијалних учионица.

Информационо комуникационе технологије имају за циљ да презентују, подуче,

оспособе, заинтересују и мотивишу ученике и наставнике, како би удружени створили

културу  коришћења  савремених  технологија,  у  циљу постизања  бољих  резултата  у

савладавању градива и приближавања новим генерацијама ученика, којима је свет у

којем живе дигитализован на сваком кораку.

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  хармоније  најбитније  је  да  ученик  препозна  и  јасно  дефинише

законитости  и  логику  хармонског  језика,  развије  хармонски  слух  и  способности  у

креирању  хармонских  задатака,  који,  у  том  смислу,  имају  приоритет  на  настави

хармоније. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка теоријском тумачењу

хармонских  садржаја.  Из  тих  разлога  не  инсистира  се  на  дефиницијама  већ  на

препознавању и извођењу хармонских садржаја, као и развоју креативности ученика.

Уложен  труд  ученика  и  његово  лично  ангажовање  и  напредовање у  складу  са

личним и музичким способностима је један од врло битних критеријума у оцењивању.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, и код

ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.

Утврђивање и проверу знања из хармоније треба спроводити усменим, писаним и

практичним путем,  на разнолик и интересантан начин.  Резултати годишњих смотри

употпуњују слику о постигнућима наставе и учења.
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Назив предмета КОНТРАПУНКТ

Циљ

ЦИЉ учења предмета Контрапункт је да код ученика развије знања

у  области  историјског  развоја  и  техничких  својстава  ренесансног

контрапункта, као и вештину препознавања ренесансних музичких

облика и композиционих поступака.

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова
35

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– именује облике раног  вишегласја на
основу записа или звука;
– пева у  групи или уз  инструменталну
пратњу композиције раног вишегласја;
–  препозна  различите  извођачке
саставе  ренесансних  композиција  на
основу звука или записа;
–  именује  врсте  старих  нотација  на
основу записа;
– oпажа, препозна и запише све врсте
модуса;
–  анализира  мелодијско–  ритмичке
карактеристике  у  ренесансним
композицијама;
–  препозна  и  коментарише
композиционе  полифоне  поступке
након  одслушаних  или  изведених
делова композиције;
– објасни историјски развој духовних и
световних  облика  ренесансе,  њихове
врсте  и  наведе  најзначајнија  дела  и
композиторе;
–  слушно  препозна  и  анализира
духовне и световне облике ренесансе;

ОСНОВИ

ВОКАЛНОГ

КОНТРАПУНКТА

Развој вишегласја од раног вишегласја до
полифоније касне ренесансе.
Извођачки састави.
Нотација.
Модуси.
Мелодија и ритам.

КОМПОЗИЦИОН

И ПОСТУПЦИ

У

МУЗИЦИ

РЕНЕСАНСЕ

Консонанце и дисонанце. Каденце.
Синкопиране  дисонанце,  пролазнице,
скретнице, тешке пролазнице.
Посебни  случајеви  у  примени
дисонанци.
Имитација.
Третман текста.
Слушање  и  извођење  одабраних
ренесансних композиција.

ДУХОВНИ

И

СВЕТОВНИ

ОБЛИЦИ

РЕНЕСАНСЕ

Духовни  облици  ренесансе,  (мотет  и
миса):
– историјски развој,
– врсте,
– најзначајнији композитори и дела.
Световни  облици  ренесансе  (мадригал,
вилота,  фротола,  канцона  а  бало,
виланела, шансон):
– историјски развој,
– врсте,
– најзначајнији композитори и дела.

Програм смотре:
1. Писмени део: тест (теоријска питања и практична примена)
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2. Слушни тест: препознавање задатих композиција са кратком анализом.

Кључне речи: основи ренесансног контрапункта, композициони поступци, духовни

и световни облици ренесансе.

Назив предмета КОНТРАПУНКТ

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Контрапункт  је  да  код  ученика  развије

знања  у  области  историјског  развоја  и  техничких  својстава

ренесансног  контрапункта,  као  и  вештину  препознавања

ренесансних музичких облика и композиционих поступака.

Разред ЧЕТВРТИ

Годишњи фонд 

часова
66

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– објасни разлике између ренесансног и
барокног контрапункта;
–  слушно  препозна  и  анализира
инструменталне  и  вокално  –
инструменталне облике барока;
–  препозна  различите  инструменталне
групе  барокних  композиција  на  основу
звука или записа;
–  анализира  мелодијско  –  ритмичке
карактеристике барокних композиција;
– објасни развој тоналне хармоније;
–  осмисли  самостално  или  уз  помоћ
наставника краћу барокну мелодију;
–  препозна  и  коментарише
композиционе полифоне поступке након
одслушаних  или  изведених  делова
композиције;
– наведе врсте и основне карактеристике
барокних облика;
– слушно препозна и анализира барокне
облике.

ОСНОВИ

БАРОКНОГ

КОНТРАПУНКТА

Историјска појава музичког барока.
Вокално-инструментални облици.
Инструменти  и  инструментални
облици.
Од модалне ка тоналној хармонији.
Мелодија и ритам.
Хармонска средства барокне музике.

КОМПОЗИЦИОНИ

ПОСТУПЦИ У

МУЗИЦИ БАРОКА

Представљање  акорада  у
двогласном и трогласном ставу.
Ванакордски тонови.
Двоструки и троструки контрапункт.
Имитација.
Канон  у  двогласном  и  трогласном
ставу.
Секвенце.

ИНСТРУМЕНТАЛНИ

И ВОКАЛНО-

ИНСТРУМЕНТАЛНИ

ОБЛИЦИ БАРОКА

Двогласна и трогласна инвенција.
Фуга.
Прелудијум,  токата,  фантазија,
корална  предигра,  ричеркар,
барокна свита, полифоне варијације.
Мадригал, мотет, опера, ораторијум,
миса (информативно).

Програм смотре:
1. Писмени део: анализа трогласне или четворогласне фуге;
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2. Слушни тест: препознавање задатих композиција са кратком анализом.

Кључне  речи: основи  барокног  контрапункта,  композициони  поступци,

инструментални облици барока.

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

КОНТРАПУНКТ (сви одсеци осим Одсека за музичку теорију и Одсека за музичку

продукцију и обраду звука

I. УВОДНИ ДЕО

Прирoдa  сaмe  музикe  укaзуje  нa  стaлнo  прoжимaњe  свих  oблaсти  и  тeмaтских

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa oблaст или тема нe мoжe

се  изучaвaти  изоловано  у  односу  на  друге  и  не  треба  да  буде  сама  себи  циљ.

Међупредметна  корелација  може  бити  полазиште  за  бројне  активности  у  којима

ученици  учествују  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  На  тај  начин  теоријска

настава даје темељ тумачењу и интерпретацији музике коју изводе.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике и лично музичко изражавање ученика

кроз извођење музике.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Садржаји

контрапункта су повезани са садржајима других предмета и усмерени ка упознавању

музике ренесансе и барока у целини, њених законитости и најбитнијих одлика.

Код  ученика  треба  развијати  дух  заједништва  кроз  комуникацијске  вештине  и

заједничко извођење, у циљу преношења и размене искустава и знања. Најважнији

покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном нивоу.
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Припрема за час подразумева дефинисање циља часа,  конкретизацију исхода у

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе,

начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака

учења и подучавања, водећи рачуна о предзнању и индивидуалности ученика, које ће

омогућити  да  ученици  савладају  знања  и  вештине  предвиђене  дефинисаним

исходима.

Наставник својом креативношћу и инвентивношћу има слободу, али и одговорност,

да изабере оптималан начин савладавања градива, с обзиром да групе ученика чине

ученици различитих стручних већа.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Програмским  садржајима  предмета  контрапункт  остварује  се  стицање  знања  о

историјском,  теоријском  и  извођачком  аспекту  вишегласне  музике,  као  и  вештина

неопходних за разумевање, тумачење и извођење ренесансних и барокних полифоних

музичких  дела.  Подељени  су  на  више  сегмената:  основи  ренесансног/барокног

контрапункта;  композициони  поступци  у  музици  ренесансе/барока;  духовни  и

световни  облици  ренесансе,  односно  инструментални  и  вокално-инструментални

облици барока.

Циљ предмета,  између  осталог,  јесте  развијање мелодијског  начина  мишљења,

стварање слушне представе о полифоном ставу и примена стечених контрапунктских

знања на настави других предмета.

Област Основи ренесансног и  барокног  контрапункта у  контексту  има елементе

теорије музике,  историје музике, хармоније и музичких облика. Наставник треба да

стави тежиште рада на савладавању основа ренесансног и барокног контрапункта које

се касније проширују, надограђују и примењују у осталим садржајима, са циљем да

ученик  својим  речима  објасни  и  дефинише  њихово  значење,  а  потом  их  и  са

разумевањем примени. Примена знања ових елемената омогућава лакше разумевање

и  практичну  употребу  нотног  текста  и  музике.  Како  би  ученици  освестили  све

програмске садржаје предмета, поред теоријског приступа, неопходно је озвучавање

сваког елемента ради повезивања са певачким и свирачким искуствима.

Познавање  историјског  развоја  и  техничких  својстава  ренесансног  и  барокног
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контрапункта  представља  полазну  основу  у  функцији  разумевања  контрапунктских

садржаја.

Облике раног вишегласја треба обрадити кроз звучне и нотне примере и теоријска

објашњења. Извођачке саставе ренесансног периода најбоље је упознати слушањем

музике, препознавањем старих инструмената са слика и илустрација, а различите врсте

старе  нотације  читањем  старих  записа  (подстаћи  ученике  да  сами  запишу

једноставније мелодије у одабраној врсти старе нотације).

Модусе треба обновити звучно и теоријски, а њихове карактеристике повезати са

наставом солфеђа, певањем модалних примера из литературе. Пожељно је приступити

анализи  модалних  карактеристика  кроз  задате  кратке  примере,  а  потом  и  у

конкретним ренесансним делима.

Када је барокни контрапункт у питању, неопходно је звучно упознати ученике са

основним карактеристикама, а затим извршити компарацију са већ добро изученим

периодом  ренесансе.  На  исти  начин  као  у  претходном  разреду  треба  приступити

изучавању  сегмената  барокне  музике  (тонална  основа,  основне  карактеристике,

музички облици, инструменти). Овде би као корелацијуса наставом солфеђа требало

укључити певање барокних примера из литературе. Након увођења ученика у барокну

музику  треба  приступити  детаљнијем  изучавању  контрапунктских  поступака  кроз

слушање музике, упознавањем мелодијских, ритмичких и хармонских карактеристика

и анализу у оквиру одабраних композиција главних представника барока.

Полазна  основа  за изучавање  имитационог  двогласног  и  трогласног  вокалног

става са текстом је упознавање са мелодијским и ритмичким карактеристикама кроз

кантус  фирмус  и  флоридус,  као  и  анализа  њихових  карактеристика  у  задатим

примерима. Препорука наставницима је компаративни приступ изучавању двогласног

и трогласног ренесансног контрапункта. Обради двогласа и трогласа приступити у исто

време, јер се на тај начин убрзава процес упознавања са законитостима вишегласја. У

том  смислу  полази  се  од  сазвучја  на  тезама  у  двогласу,  а  потом  и  трогласу,  кроз

анализу у  одабраним примерима,  свирање и певање.  На исти начин обрађују  се и

остали садржаји. Неопходно је ученике постепено довести до нивоа знања на ком ће

бити оспособљени да  самостално анализирају  један одсек двогласног  и  трогласног
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мотета.

Након  детаљно  обраде  карактеристика  барокног  једногласа,  исто  као  и  код

вокалног  контрапункта,  приступа  се  изучавању двогласног  и  трогласног  барокног

контрапункта. И овде се препоручује компаративни приступ двогласу и трогласу ради

убрзавања процес упознавања са законитостима вишегласја. У том смислу полази се

од постављања акорада у двогласу, а потом и у трогласу, кроз анализу у одабраним

примерима,  свирање  и  певање.  На  исти  начин  обрађују  се  и  остали  садржаји

редоследом  предложеним  у  садржајима  двогласног  и  трогласног  полифоног  става.

Неопходно је ученике постепено довести до нивоа знања на ком ће бити оспособљени

да самостално анализирају инвенције и фуге.

Иако  је  предложен  компаративни  приступ  изучавања  двогласног  и  трогласног

контрапункта, наставницима је остављен избор начина на који ће ученике довести до

коначног циља (обрада свих контрапунктских поступака у двогласу, а затим у трогласу

или по индивидуално развијеним методама наставника).

Ренесансне  духовне  и  световне  облике,  као  и  барокне  инструменталне  и

вокално-инструменталне облике ученици усвајају слушањем примера из литературе и

анализом различитих музичких облика.  Неопходно је да наставник преко звука или

партитуре  (или  и  партитуре  и  звука  у  исто  време)  теоријски  обради  и  истакне

карактеристике  сваког  музичког  облика.  Редослед  увођења  музичких  облика  може

бити изборни за сваког наставника.

Слушање музике треба да буде саставни део часа како би ученици кроз звучну

представу могли да разликују полифоно вишегласје различитих стилова, раздобља и

музичког  израза.  На  тај  начин  ученици  ће  на  основу  звучних  примера  развити

аналитички  начин  мишљења,  као  и  препознати  извођачке  саставе,  стару  нотацију,

специфичности  контрапунктских  поступака  и  основне  музичке  облике  вокалне  и

инструменталне полифоније.

При  обради,  сваки  програмски  садржај  прво  везати  за  звук,  а  онда  ићи  ка

теоријском  тумачењу.  Из  тих  разлога  не  инсистира  се  на  дефиницијама  већ

препознавању  и  извођењу  и  ученике  подстицати  на  дебату  у  заједничкој

партиципацији музичке проблематике.

Поред слушања музике,  континуирано треба анализирати композиције,  како би

554



ученици,  не  само  теоријски  већ  и  аналитички  упознали  полифоне  композицијске

поступке. Наставник може повремено на часовима са ученицима, индивидуално или

заједнички, да анализира полифоне композиције из индивидуалног инструменталног

репертоара.

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Уложен  труд  ученика  и  његово  лично  ангажовање  и  напредовање у  складу  са

личним и музичким способностима је један од врло битних критеријума у оцењивању.

У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, и код

ученика потенцирати осећање сигурности и подршке.

У  зависности од  нивоа  знања и  интересовања ученичке групе,  као и доступног

времена, могуће је укључити разне занимљиве музичке дисциплине и игре (извођење

анализираних вишегласних примера тако што ће поједине деонице бити свиране на

различитим  доступним  инструментима,  а  поједине  отпеване,  разне  врсте  игара  и

квизова  у  зависности  од  маште  ученика  и  наставника),  што  доприноси  развијању

креативности, појачава динамичност наставе и одржава мотивисаност ученика. У III и

IV разреду предвиђена je смотра пред крај школске године, која употпуњује слику о

постигнућима наставе и учења.

ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА КОЈИ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ НА СВИМ ОДСЕЦИМА ОСИМ НА

ОДСЕКУ ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

Назив предмета ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Етномузикологија  је  да  код  ученикаразвије

знања  и  вештине  које  доприносе  разумевању  основних  појмова

етномузикологије,  да  их  упозна  са  карактеристикама  вокалне,

инструменталне и вокално-инструменталне традиционалне музике,

као и да формира однос према музичком наслеђу.

Разред Први

Годишњи фонд 

часова
35

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ
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ће бити у стању да:

– објасни друштвено-историјски и
културолошки контекст  у  коме су
се  стекли  услови  за  развој
етномузикологије у свету;
– издвоји значајна открића која су
утицала  на  развој
етномузикологије;
–  наведе  сличности  и  разлике
између  етномузикологије  и
сродних дисциплина;
–  објасни  различите  теоријске
оријентације у етномузикологији;
–  објасни  допринос  српских
композитора 19. и прве половине
20.  века  за  развој
етномузикологије у Србији;
–  звучно  разликује  различите
врсте хетерофоније;
–  звучно  препознаје  старије  и
новије двогласно певање;
– покаже  на карти територијалне
целине  у  Србији  у  којима  је
заступљена  једногласна  и/или
вишегласна вокална пракса;
– наведе разлике према којима је
извршена  општа  класификација
традиционалних  музичких
инструмената;
–  наведе  функцију  и  репертоар
идиофоних  и  мембранофоних
инструмената;
–  звучно  разликује  идиофоне  и
мембранофоне инструменте;
–  упореди  доживљаје  при
слушању  традиционалне  и
уметничке музике.

РАЗВОЈ

ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ

ДИСЦИПЛИНЕ

Етномузикологија  –  појам  и
дефиниције.
Проналазак фонографа и центсистем.
Оснивање архива и институција.
Теренска истраживања.
Антрополошка  и  музиколошка
оријентација.
Сродне дисциплине етномузикологији
–  етнокореологија,  етнологија-
антропологија,  музикологија,
социологија,  народна  књижевност
дијалектологија...
Развој етномузикологије у свету.
Развој етномузикологије у Србији.

ВОКАЛНА ТРАДИЦИЈА

СРБИЈЕ

Народна  песма  –  појам  и
класификација.
Појам  „глас”  у  српском  народном
певању и црквеном појању.
Вокална традиција у Србији:
– Једноглас
– Вишеглас:
1. Старије сеоско двогласно певање
2. Новије сеоско двогласно певање.

ИДИОФОНИ

ТРАДИЦИОНАЛНИ

ИНСТРУМЕНТИ

Општа класификација традиционалних
музичких инструмената.
Идиофони  инструменти  –
класификација  према  начину
добијања звука:
–  непосредним  ударањем:  клепало,
звона,  кастањете  од  кукурузног
стабла;
– посредним ударањем: чегртаљка;
– трзањем: дромбуља;
– превлачењем, стругањем, трљањем:
ћемане од кукурузног стабла;
– трескањем: деф, звечке.

МЕМБРАНОФОНИ

ТРАДИЦИОНАЛНИ

ИНСТРУМЕНТИ

Класификација  према  начину
добијања звука:
–  ударањем:  даире,  дарабука,  деф,
тупан, тапан, гоч, тимбелек;
– трењем: бегеш, ћупа.

Кључне речи: развој етномузикологије, вокална традиционална музика, идиофони

и мембранофони инструменти.
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Назив предмета ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Циљ

ЦИЉ учења предмета Етномузикологија  је  да код ученикаразвије

знања  и  вештине  које  доприносе  разумевању  основних  појмова

етномузикологије,  да  их  упозна  са  карактеристикама  вокалне,

инструменталне и вокално-инструменталне традиционалне музике,

као и да формира однос према музичком наслеђу.

Разред Други

Годишњи фонд 

часова 35

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  разликује  обредну  и  обичајну
вокалну праксу;
– наведе различите музичке жанрове
обредне и обичајне вокалне праксе;
–  звучно  разликује  песме
календарског циклуса;
–  наброји  територијалне  целине  у
Србији  у  којима  је  заступљена
обредна и обичајна вокална пракса;
–  наведе  елементе  потребне  за
анализу мело поетских облика;
–  разликује  према  грађи  аерофоне
дувачке инструменте;
–  наведе  функцију  и  репертоар који
се  изводи  на  аерофоним
инструментима;
–  покаже  на  карти  територијалне
целине  у  Србији  у  којима  су
заступљени  аерофони  дувачки
инструменти;
–  звучно  разликује  сваки  аерофони

ОБРЕДНА И ОБИЧАЈНА

ВОКАЛНА ПРАКСА

Синкретизам  у  обредно-
обичајној вокалној пракси.
Коледарске песме.
Лазаричке песме.
Песме за обредно љуљање.
Ђурђевданске песме.
Краљичке песме.
Додолске песме.
Крстоношке песме.
Маткање.
Јеремијске песме.
Седењкарске песме.
Жетварске песме.
Успаванке и стрижбарске песме.
Свадбене песме.
Тужбалице.
Анализа  мелопоетских  облика:
врста стиха, облик, метроритам,
тонски низови, каденце.

АЕРОФОНИ Једноставни  аерофони
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дувачки инструмент;
–  наброји  сличности  и  разлике
кордофоних  инструмената  који  се
јављају  на  простору  бивше
Југославије;
–  звучно  препозна  све
инструменталне  традиционалне
ансамбле у одслушаним примерима;
–  упореди  доживљаје  при  слушању
традиционалне и уметничке музике;
–  објасни  мотиве  и  друштвено-
историјски  оквир  за  појаву
новокомпоноване музике у Србији;
–  објасни  феномен  World  music  у
Србији;
–  критички  просуђује  нове  музичке
појаве у друштву.

ТРАДИЦИОНАЛНИ

ИНСТРУМЕНТИ

инструменти: бич, зујача, чигра.
Дувачки аерофони инструменти:
1.  Инструменти  са  кружним
бридом:
–  отворени  с  оба  краја:  кавал,
шупељка.
– отворен на горњем крају (тип
Панове свирале): дудурејш.
–  инструменти  са  прорезом  и
бридом:  фрула,  двојнице,
цевара, окарина.
2.  Инструменти  са  ударним
језичком:
– једноструким: дипле, гајде.
– двоструким: зурле, сопиле.
3.  Инструменти  са  левкастим
наусником:  рикало  (бушен),
лимене трубе.

КОРДОФОНИ

ТРАДИЦИОНАЛНИ

ИНСТРУМЕНТИ

Класификација  према  начину
добијања звука:
–  трзањем  (окидањем)  жице:
Тамбуре  у  Војводини,  ћителија,
шаргија, саз;
–  гуђењем  (превлачење
гудалом): гусле, лира,  лијерица,
ћемане, виолина;

ИНСТРУМЕНТАЛНИ

АНСАМБЛИ

Тамбурашки ансамбли.
Трубачи.
Паљкари.
Ансамбли фрулаша.

НОВОКОМПОНОВАНА И

ПОПУЛАРНА МУЗИКА
Новокомпонована музика.
World music.

Кључне  речи: Обредна  и  обичајна  вокална  пракса,  мелопоетска  анализа,

традиционални инструменти, ансамбли, новокомпонована музика; worldmusic.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА НА СВИМ ОДСЕЦИМА

I. УВОДНИ ДЕО

Предмет Етномузикологија има за циљ свеобухватан приказ основних законитости

традиционалне и популарне музичке праксе у  Србији,  као  и  у  других култура кроз

елаборацију  стручних  материјала,  теоријску  експликацију  и  практичну  примену

етномузиколошких метода. Прирoдa сaмe материје укaзуje нa стaлнo прoжимaњe и
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сaдejствo  свих  oблaсти  и  тeмaтских  jeдиницa,  кoje  су  прeдвиђeнe  нaстaвним

прoгрaмoм.

Предложени садржаји нису материја која се једном за свагда савладава и напушта

већ представљају облик константног повратка на одређене кораке, нарочито када су у

питању  мелографија  и  анализа  музике,  етнографска  метода  али  и  промишљања  о

материјалима  у  складу  са  њиховим контекстом,  а  које  су  предмет  изучавања овог

плана и програма.

Настава је  усмерена на остваривање исхода при чему се  даје  предност  обради

традиционалних и популарних музичких пракси у оквиру којих ученици развијају лични

однос  према  поменутим  музичким  материјама,  са  циљем  да  постепена

рационализација искуства временом постаје теоријски и методолошки оквир.

Код  ученика  треба  развијати  дух  заједништва  кроз  рад  у  групама,  као  и

комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Најважнији

покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању

максималног  учешћа  у  промишљању  музичких  пракси,  мелографисању,  анализи  и

дискутовању при слушању адекватне музике, као и развијању потенцијала за критичко

мишљење у оквирима етномузикологије.

Наставник има могућност да по слободном избору одабере и литературу која није

наведена у програму, водећи рачуна о примерености наставним садржајима, узрасту

ученика,  њиховим могућностима и интересовањима, музичко-естетским адекватним

моментима, исходима, као и локалитету на коме се налази школска установа.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду годишњег плана наставе и учења,

оперативног  плана  (на  нивоу  месеца)  и  планирање  часа,  односно  припреме  за

час. Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабрани садржај који се

обрађује,  по  месецима,  а  у  складу  са  годишњим  фондом  часова. Оперативни

план подразумева  одабир  и  операционализацију  исхода  на  нивоу  месеца,

дефинисање наставних јединица и осталих важних елемената.

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа,  конкретизацију  исхода  у

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе,
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начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака

учења  и  подучавања  (водећи  рачуна  о  предзнању,  тј.  искуству  ученика,  које  ће

ученицима  омогућити  да  савладају  знања  и  вештине  предвиђене  дефинисаним

исходима).

У  оквиру  организације  годишњих  и  месечних  активности  неопходно  је  водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Учењем  о традиционалним и  популарним музичким праксама светска културна

баштина  ће  сачувати  један  важан  и  богат  културни  сегмент  створен  у  прошлости,

проистекао из  основних  стваралачких  интенција  колективног  музичког  изражавања.

Учење  о  традиционалним  музичким  праксама  доприноси  упознавању  кодираног

система традиционалног корпуса и улоге коју оне имају у друштву.

Поред  тога  предмет  Етномузикологија  има  за  циљ  и  овладавање  методама

мелографије,  етнографије  и  дескрипције.  Примена  поменуте  три  методе  које  чине

сложени  систем  у  етномузикологији  треба  да  буду  прилагођене  средњошколском

узрасту и у највећој  мери коришћене за потребе разумевања елаборације стручних

материјала и теоријске експликације проучаваних феномена. Такође, предлаже се да

управо звучни и/или нотни записи традиционалне или популарне музике представљају

основу  приликом  остваривања  одређених  садржаја,  који  потом  чине  предмет

разматрања у теоријској области предмета.

Програм наставе и  учења овог  предмета треба  реализовати  првенствено преко

аудио  и  видео  примера  као  и  кроз  упућивање  ученика  на  доступну  литературу.

Ученике  треба у  што већем  броју  укључивати  у  припрему презентација  одређених

садржаја из програма имајући у виду њихове индивидуалне способности и афинитете

као и локалитет саме школе.

Спајањем пажљиво одабраних музичких примера за слушање и поменутих метода,

добиће се целовито знање које за циљ има смештање одређене музике у конкретне

културне  праксе.  Таква  целина  је  основ  разумевања етномузикологије  као  науке  о

музици и она је неопходна за остваривање циља овог програма.
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IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  Етномузикологије  најбитније  је  развијање  функционалног

размишљања о музици али и, не мање битно, савладавање вештина употреба метода у

етномузикологији.  Смер  наставе је  такав  да  се  увек  креће  од конкретног  музичког

примера ка његовом тумачењу, уз примену одговарајућих поступака. Оцењивање се

врши  усмено  и  писмено  када  су  у  питању  теоретска  знања  и  практично  у  смислу

реализације  задатака  који  се  односе  на  конкретну  примену  одређених  метода  у

учионици и на терену (само за ученике Одсека за српско традиционално певање и

свирање).

На завршној години ученици Одсека за српско традиционално певање и свирање у

обавези  су  да  на  основу  теренског  истраживања  или  обрађених  садржаја  из

литературе напишу есеј. Критеријум у оцењивању јесте уложени труд ученика и лично

напредовање  сваког  ученика  у  складу  са  његовим  могућностима.  У  оквиру  свих

активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а истовремено потенцирати

подржавајући  однос  како  према  ученицима,  тако  и  међу  ученицима  са  циљем

развијања осећања сигурности, и припадности.
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Додатни извори:

– Теренски аудио и видео материјал наставника;

– Доступни фоноархиви; Аудио и видео издања традиционалне и популарне муз.

ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА КОЈИ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ НА СВИМ ОДСЕЦИМА ОСИМ НА

ОДСЕКУ ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Солфеђо  је  да  код  ученика  развије

музикалност,  креативност  и  естетскe критеријумe  кроз  примену

знања  и  вештина  ради  ефикаснијег  разумевања  и  извођења

нотног текста у свим његовим аспектима што доприноси успешној

међупредметној корелецији

Разред: Први

Годишњи фонд 

часова
70

ИСХОДИ

По завршеној теми/области

ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  својим  речима  изражава
утиске о слушаном делу;
–  препозна  музичке
елементе  кроз  примере  за
слушање музике;
–  изражајно  пева  тоналне
једногласне  и  вишегласне
композиције
–  препозна  и  пева  старе
градске  песме  и  народне
мелодије  у  мерама  5/8,  7/8
и9/8;
–  пева  штимове  обрађених
дурских  и  молских
тоналитета;
–  запише  и  пева  хармонске
везе;
– запише ритмичке мотиве и
ритмичку окосницу;
– запише мелодијске диктатe

СЛУШАЊЕ МУЗИКE

Вођено слушање одабране музичке литературе
различитих жанрова и стилова са циљем:
– развоја естетских критеријума,
– међупредметне корелације,
–  препознавање  музичких  елемената  (стил,
карактер,  темпо,  облик,  фразе,  динамика
артикулација).

МЕЛОДИКА Једногласно певање
инсерата  из  литературе  и  инструктивних
композиција  различитих  жанрова  и  музичких
епоха  и  српских  народних  песама  са  и  без
текста:
–  дијатоника:  фиксирање  ступњева  у  оквиру
хармонских  функција:  тоналитети  до  четири
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по  двотактима,  фразама  и  у
целости;
–  опажа,  пева  и  записује
интервале и акорде;
–  импровизује  мелодију  на
задати ритам;
–  препозна  и  изводи
ритмичке  фигуре  троделног
ритма  и  четвороделне
поделе јединице бројања;
– препозна и изводи промену
метра;
–  користи  доступне  носиоце
звука  у  циљу  слушања,
опажања  и  разумевања
музике.

предзнака,
– молдур и мутације де-Де, Еф-еф, а-А, Це-це, е-
Е, Ге-ге),
– хроматске пролазнице и скретнице,
–  дијатонске  модулације  у  паралелни,
субдоминантни  и  доминантни  тоналитет:
почетни тоналитет до два предзнакa,
– транспоновање.

Вишегласно певање
инсерата  из  литературе  и  инструктивних
композиција  различитих  жанрова  и  музичких
епоха и
аранжмана српских народних песама са  и без
текста.
– двогласно певање – дијатоника и дијатонске
модулације на доминанту или паралелу,
– певање хармонских веза трогласно.
Једногласно  и  вишегласно  певање:  карактер,
темпо фраза, динамика и артикулација.
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ОПАЖАЊЕ,

ИНТОНИРАЊЕ,

ДИКТАТИ

Опажање
–  појединачних  тонова  у  целом  регистру
клавијатуре у одређеном тоналитету,
–  различитих  типова  дијатонских  дурских  и
молских лествица.
Опажање и интонирање:
– интервала; двозвука у тоналитету без анализе
интервала до дециме (тежиште ка опажању три
до четири двозвука у низу),
– штимова од камертона (тоналитети до четири
предзнака),
– свих врста трозвука са обртајима, а умењеног
и прекомерног са разрешењем,
– строге и слободне хармонске везе на главним
ступњевима,
–  доминантни  септакорд  са  обртајима  и
умањени септакорд.
Диктати
Једногласни мелодијски диктат:
– записивање и транспоновање мотива,
– записивање примера свираних по двотактним
фразама и диктата у целости.
Записивање  ритмичких  мотива  и  ритмичког
диктата по двотактним фразама.

Записивање  метро-ритмичке  окоснице
(инсерата из литературе).

Записивање  традиционалне,  народне  и
староградске песме са текстом.

РИТАМ Ритмичко читање уз обележена темпа, фразе и
акценте.
Ритмичке врсте и фигуре:
–  четвороделна  подела  ритмичке  јединице
(разликовање  ритмичких  фигура  сличних  по
изгледу),
– чешћа употреба пауза и лигатура,
–  троделни  ритмови,  проста  деоба  тродела  и
пунктиране фигуре, синкопиран тродел, са и без
узмаха,
Метричке врсте:
–  промена  метра:  из  дводела  у  тродел  и
обрнуто  у  српским  народим  песмама  и
инструктивним композицијама,
–  мере:  5/8,  7/8  и  9/8у  српским  народним
песмама,
–  одређивање  метричке  врсте  у  српским
народим песмама.
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Равномерно читање у виолинском и бас кључу
инсерата из литературе.
Промене кључева.

МУЗИЧКО

СТВАРАЛАШТВО

Импровизација мелодије на задати ритам.
Употреба савремене технологије у настави.
ЛИТЕРАТУРА:
Сви  уџбеници  препоручени  од  стране
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког
развоја РС и други уџбеници и приручници који
доприносе остварењу наведених исхода.

Смотра: Програм смотре предлаже актив наставника солфеђа

Кључне речи: слушање музике, мелодика, опажање и интонирање, диктати, ритам

и стваралаштво.

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Солфеђо  је  да  код  ученика  развије

музикалност,  креативност  и  естетскe  критеријумe  кроз  примену

знања и вештина ради ефикаснијег разумевања и извођења нотног

текста  у  свим  његовим  аспектима  што  доприноси  успешној

међупредметној корелецији.

Разред: Други

Годишњи фонд 

часова
70

ИСХОДИ

По завршеној теми/области

ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  својим  речима  изражава
утиске о слушаном делу;
–  препозна  музичке
елементе  кроз  примере  за
слушање музике;
–  изражајно  пева  тоналне  и
модалне  једногласне  и
вишегласне  композиције  са
алтерацијама;
–  препозна  и  пева  старе
градске  песме  и  народне
мелодије  у мерама 5/8,  7/8,
8/8 и 9/8;

СЛУШАЊЕ

МУЗИКE

Вођено  слушање  одабране  музичке  литературе
различитих жанрова и стилова са циљем:
– развоја естетских критеријума;
– међупредметне корелације;
–  препознавање  музичких  елемената  (стил,
карактер,  темпо,  облик,  фразе,  динамика,
артикулација);

МЕЛОДИКА Једногласно певање
инсерата  из  литературе  и  инструктивних
композиција  различитих  жанрова  и  музичких
епоха и српских народних песама са и без текста:
–  дијатоника:  фиксирање  ступњева  у  оквиру
хармонских  функција:  тоналитети  до
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–  пева  штимове  обрађених
дурских  и  молских
тоналитета;
–  запише  и  пева  хармонске
везе;
– запише ритмичке мотиве и
ритмичку окосницу;
– запише мелодијске диктатe
по  двотактима,  фразама  и  у
целости;
–  опажа,  пева  и  записује
интервале и акорде;
–  импровизује  мелодију  или

петпредзнака;
– упознавање модуса (певање лествица и каденци
дорског,  фригијског,  лидијског  и  миксолидијског
модуса);
– алтерације у поступном покрету;
–  певање  средњевековних  и  раних  ренесансних
композиција (једногласно и вишегласно);
–  дијатонске  модулације  у  тоналитете  прве
квинтне сродности и мутације;
– транспоновање;
– композиције са клавирском пратњом;
Вишегласно певање
инсерата  из  литературе  и  инструктивних
композиција  различитих  жанрова  и  музичких
епоха и аранжмана српских народних песама са и
без текста.
– двогласно певање – дијатоника са алтерацијама
и дијатонским модулацијама;
– певање хармонских веза трогласно;
Једногласно  и  вишегласно  певање:  карактер,
темпо фраза, динамика и артикулација;

ОПАЖАЊЕ,

ИНТОНИРАЊЕ,

ДИКТАТИ

Опажање
–  појединачних  тонова  у  целом  регистру
клавијатуре у одређеном тоналитету;

– различних типова дијатонских дурских и молских
лествица, модуса и лествица Балкана;
Опажање и интонирање:
–  интервала;  двозвука  у  тоналитету  без  анализе
интервала до дециме (тежиште ка опажању три до
четири двозвука у низу);
–  штимова  од  камертона  (тоналитети  до  пет
предзнака);
– свих врста трозвука са обртајима и четворозвука
на I ,V и VII ступњу са разрешењем;
– строге и слободне хармонске везе на главним и
споредним ступњевима (II и VII);
Диктати
Једногласни мелодијски диктат:
– записивање и транспоновање мотива и двозвука;
– записивање примера свираних по двотактима ,
фразама  и  диктата  у  целости  свираних  на
различитим инструментима;
Записивање  ритмичких  мотива  и  ритмичког
диктата по двотактним фразама;
Записивање  метро-ритмичке  окоснице  (инсерата
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из литературе);
Записивање  традиционалне,  народне  и
староградске песме са текстом;

РИТАМ

Ритмичко  читање  уз  обележена  темпа,  фразе  и
акценте у виолинском, бас и са променом кључа;
Ритмичке врсте и фигуре:
– осмоделна подела;
– дуола и мала триола;
–  троделни  ритмови,  проста  деоба  тродела  и
пунктиране  фигуре,  синкопиран  тродел,  са  и  без
узмаха;
Метричке врсте:
– промена метра: из дводела у тродел и обрнуто у
српским  народим  песмама  и  инструктивним
композицијама;
– мере: 5/8, 7/8 и 9/8у српским народим песмама;
–  одређивање  метричке  врсте  српским  народим
песмама;
– равномерно читање у  виолинском и бас кључу
инсерата из литературе;
– промене кључева;

МУЗИЧКО

СТВАРАЛАШТВО

Импровизација  мелодије  и  хармоније  на  задати
ритам;
Употреба савремене технологије у настави;
ЛИТЕРАТУРА:
Сви  уџбеници  препоручени  од  стране
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког
развоја  РС  и  други  непрепоручени  уџбеници  и
приручници који доприносе остварењу наведених
исхода.

Смотра: Програм смотре предлаже актив наставника солфеђа

Кључне речи: слушање музике, мелодика, опажање и интонирање, диктати, ритам

и стваралаштво.

Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Солфеђо  је  да  код  ученика  развије

музикалност,  креативност  и  естетскe критеријумe  кроз  примену

знања  и  вештина  ради  ефикаснијег  разумевања  и  извођења

нотног текста у свим његовим аспектима што доприноси успешној

међупредметној корелецији

Разред: Трећи

Годишњи фонд 70

575



часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  својим  речима  изражава  утиске  о
слушаном делу;
–  препозна  музичке  елементе  кроз
примере за слушање музике;
– изражајно пева тоналне једногласне
и  вишегласне  инструктивне
композиције и инсерте из литературе;
– препозна и пева староградске песме
и народне мелодије;
– пева и препозна штимове дурских и
молских тоналитета;
– запише и пева хармонске везе;
– запише ритмичке мотиве и ритмичку
окосницу;
–  запише  мелодијске  диктатe  по
двотактима,  фразама,  у  целости  и
вергл форми;
– опажа, пева и записује интервале и
акорде;
–  импровизује  мелодију,  ритам  или
хармонију на задати ритам;
– препозна и изводи ритмичке фигуре
из садржаја;
– препозна и изводи промену метра;
–  користи  доступне  носиоце  звука  у
циљу  слушања,  опажања  и
разумевања музике

СЛУШАЊЕ

МУЗИКE

Вођено  слушање  одабране  музичке
литературе различитих жанрова и стилова
са циљем:
– развоја естетских критеријума,
– међупредметне корелације,
– препознавање музичких елемената (стил,
карактер,  темпо,  облик,  фразе,  динамика,
артикулација).

МЕЛОДИКА

Једногласно певање
инсерата  из  литературе  и  инструктивних
композиција  различитих  жанрова  и
музичких епоха, српских народних песама
са  текстом,  познатих  тема  композиција  у
сонатном облику и у облику ронда.
Стабилне и лабилне алтерације (скокови у
алтероване  тонове  и  напуштање
алтерованих тонова скоком).
Алтеровани акорди и њихова разрешења.
Алт кључ.
Дијатонске  и  хроматске  модулације  у
тоналитете прве и друге квинтне сродности
и мутације.
Модална мелодика.
Вишегласно певање
хомофоних  и  полифоних  двогласних,
трогласних и четворогласних:
– композиција са клавирском пратњом,
–  инсерата  из  литературе  и  инструктивних
композиција различитих жанрова и музичких
епоха,
– српских народних песама са текстом,
–  познатих  тема  композиција  у  сонатном
облику  и  у  облику  ронда  са  елементима
дијатонике,  дијатонске  и  хроматске
модулације.
Једногласно  и  вишегласно  певање:
карактер,  темпо  фраза,  динамика  и
артикулација.

ОПАЖАЊЕ,

ИНТОНИРАЊЕ,

ДИКТАТИ

Опажање и интонирање:
– основних и хроматских тонова у тоналитету
у целом регистру клавијатуре,
– штимова свих тоналитета,
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– свих врста интервала до дециме у оквиру и
изван тоналитета,
–  свих  врста  трозвука  у  оквиру  и  изван
тоналитета,
– свих врста септакорада у основном облику
са разрешењем,
– хармонских веза на главним и споредним
ступњевима: (троглас и четвороглас, строге и
слободне  везе  акорада)  са  модулацијом  и
без модулације.

Диктати
Инструктивне  композиције,  инсерати  из
литературе,  традиционалне,  народне  и
староградске песме са текстом.

Записивање  једногласног  и  двогласног
диктата  са  алтерацијама  и  модулацијама
свираног по двотактним фразама, у целости
и вергл формату.
Записивање  метро-ритмичке  окоснице
(инсерата из литературе);
Транспоновање мотива.

РИТАМ

Равномерно читање у алт кључу.
Ритмичко читање уз обележена темпа, фразе
и акценте у виолинском, бас и алт кључу.
Неправилне  ритмичке  групе:  све  врсте
триола, квартоле, квинтоле и секстоле.
Промена метра у инсертима из литературе и
инструктивним етидама.
Полиритмија: 3: 2, 2: 3, 3: 4, 4: 3.
Народни  ритмови  са  променом  метра  –
преко примера из музичког фолклора.

МУЗИЧКО

СТВАРАЛАШТВО

Импровизација  мелодије,  ритма  или
хармоније  инсерата  из  литературе  из
периода класицизма и романтизма.
Савремене технологије у функцији наставе.
ЛИТЕРАТУРА:
Сви  уџбеници  препоручени  од  стране
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС и други уџбеници и приручници
који  доприносе  остварењу  наведених
исхода.

Смотра: Програм смотре предлаже актив наставника солфеђа

Кључне речи: слушање музике, мелодика, опажање и интонирање, диктати, ритам

и стваралаштво.
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Назив предмета СОЛФЕЂО

Циљ

ЦИЉ учења  предмета  Солфеђо  је  да  код  ученика  развије

музикалност, креативност и естетскe критеријумe кроз примену

знања  и  вештина  ради  ефикаснијег  разумевања  и  извођења

нотног  текста  у  свим  његовим  аспектима  што  доприноси

успешној међупредметној корелецији

Разред: Четврти

Годишњи фонд 

часова:
66

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  својим  речима  изражава  утиске  о
слушаном делу;
–  препозна  музичке  елементе  кроз
примере за слушање музике;
–  изражајно  пева  тоналне
једногласне  и  вишегласне
инструктивне композиције и инсерте
из литературе;
–  пева  штимове  дурских  и  молских
тоналитета;
–  препозна  и  пева  алтерације,
алтероване  акорде  и  њихова
разрешења;
– препозна и пева модулацију;
–  препозна  и  пева  старо-  градске
песме и народне мелодије;
–  пева  композиције  са  клавирском
пратњом;
– опажа све врсте лествице;
–  запише  и  пева  трогласне  и
четворогласне хармонске везе;
–  запише  ритмичке  мотиве  и
ритмичку окосницу;
–  запише  мелодијске  диктатe  по
двотактима, фразама и у целости;
– запише двогласни диктат;
– опажа, пева и запише интервале и
акорде;

СЛУШАЊЕ

МУЗИКЕ

Вођено  слушање  одабране  музичке
литературе различитих жанрова и стилова
(посебно периода: импресионизма , 20-ог
века и националне музике) са циљем:
– развоја естетских критеријума,
– међупредметне корелације,
–  препознавања  музичких  елемената
(стил,  карактер,  темпо,  облик,  фразе,
динамика, артикулација).

МЕЛОДИКА Једногласно певање
инсерата  из  литературе  и  инструктивних
композиција  различитих  жанрова  и
музичких  епоха  (посебно  19.  и  20.
века)  ,староградских  песама  и  српских
народних  песама  са  и  без  текста  –
рекапитулација градива.
Хроматске модулације.
Енхармонске модулације (информативно).
Алтеровани акорди и  њихова  разрешења
преко инсерата из литературе из периода
импресионизма и 20-ог века.
Композиције са клавирском пратњом.
Поставка  тенор  кључа  –  певање
инструктивних композиција и инсерата из
литературе.
Вишегласно певање
инсерата  из  литературе  и  инструктивних
композиција  различитих  жанрова  и
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–  импровизује  мелодију,  ритам  или
хармонију научених композиција;
–  користи  самостално или  уз  помоћ
одраслих доступне носиоце звука;
– препозна и изводи промену метра
или темпа;
–  равномерно  и  ритмички  чита  у
виолинском, бас, алт и тенор кључу;

музичких  епоха,  и  аранжмана  српских
народних песама са и без текста.
–  двогласно  певање  –  модулације,
мутације и алтерације.
–  трогласно  певање  хармонских  веза  у
инсертима из литературе.
Једногласно  и  вишегласно  певање:
карактер,  темпо  фраза,  динамика  и
артикулација.

ОПАЖАЊЕ,

ИНТОНИРАЊЕ;

ДИКТАТИ

Опажање
–  појединачних  тонова  у  целом  регистру
клавијатуре у одређеном тоналитету,
– свих врста дијатонских лествица.
Опажање и интонирање:
– интервала до дециме,
– штимова од камертона
– свих врста трозвука са обртајима,
–  хармонских  веза-трогласних  и
четворогласних (Д 7са обртајима),
– свих врста четворозвука.
Диктати:
Једногласни мелодијски диктат:
– записивање и транспоновање мотива,
–  записивање  примера  свираних  по
двотактним фразама , диктата у целости и
вергл диктата.
Записивање  двогласних  диктата  –
модулације, мутације и алтерације.
Записивање  ритмичких  мотива  и
ритмичког  диктата  по  двотактним
фразама.
Записивање  метро-ритмичке  окоснице
(инсерата из литературе).
Записивање  традиционалне,  народне  и
староградске  песме  са  и  без  текста
(хроматске промене, елементи мутације).

РИТАМ Равномерно читање: тенор и алт кључ.
Ритмичко читање: обнављање целокупног
градива и проширивање знања и вештина
из области промене метра и темпа.
Неправилне  ритмичке  групе:  све  врсте
триола, квартоле, квинтоле и секстоле.
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Полиритмија
Ритмичко читање инсерата из литературе и
инструктивних композиција.

МУЗИЧКО

СТВАРАЛАШТВО

Импровизација  мелодије,  ритма  или
хармоније  инструктивних  композиција,
или  инсерата  из  литературе  из  периода
импресионизма и 20-ог века.
Употреба  савремене  технологије  у
настави.
ЛИТЕРАТУРА:
Сви  уџбеници  препоручени  од  стране
Министарства  просвете,  науке  и
технолошког развоја РС и други уџбеници
и  приручници  који  доприносе  остварењу
наведених исхода.

Смотра: Програм смотре предлаже актив наставника солфеђа

Кључне речи: слушање музике, мелодика, опажање и интонирање, диктати, ритам

и стваралаштво.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ

СОЛФЕЂО

(сви одсеци осим Одсека за музичку теорију)

I. УВОДНИ ДЕО

Тематске јединице и области наставног програма солфеђа у средњој школи доносе

надоградњу  и  прожимање  стечених  знања  и  вештина  у  основној  школи.  Ниjeднa

oблaст или тема нe мoжe се изучaвaти изоловано у односу на друге и не треба да буде

сама себи циљ. Изучување и преношење културног наслеђа, као и развој креативности,

музичког укуса и критичког мишљења значајни су у наставном процесу.

Садржаји солфеђа  су  усмерени  ка стицању интонативних  и  ритмичких  знања  и

вештина  ученика,  са  циљем  да  сагледава  нотни  текст  са  разумевањем  у  сваком

погледу.  Наставник  солфеђима слободу,  али  и  одговорност,  да  изабере  оптималан

начин савладавања градива,  с  обзиром да групе ученика чине ученици различитих

стручних већа.

Настава је усмерена на остваривање исхода.

Исходи представљају  резултате  ученика постигнуте током школовања из  облати

слушања музике, мелодике, опажања, ритма и стваралаштва.

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима
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ученици  могу  бити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Најважнији

покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање  наставе  и  учења,  обухвата  годишњи  и  оперативни  план,  као  и

припрему за час. Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.

Оперативни  план  подразумева  одабир  и  разраду  исхода  на  месечном  нивоу..

Потребно је да припрема за час обухвати разноврсне области-теме и садржаје.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Наставним програмом су обухваћене следеће области – теме: слушање музике,

мелодика, опажање – интонирање – диктати, музичко стваралаштво и ритам.

Наведене  области  су  међусобно  повезане  иако  се  посебно  савладавају  и  чине

нераскидиву,  свеобухватну  целину.  Савладавање  нових  садржаја  темељи  се  на

усвојеном градиву из претходних разреда.

Слушање музике

Област  слушања  музике  представља  вођено  слушање  одабране  музичке

литературе  различитих  жанрова  и  стилова.  Активним  слушањем  музике  ученици

анализирају музику, опажају елементе и облике уметничког дела, разликују извођаче и

извођачке саставе. Сусрет с уметничким делом на тај начин буди јединствен доживљај

који проширује  емотивну и мисаону  спознају.  Упознајући  музику различитих  врста,

стилова и жанрова, ученик развија слушне вештине потребне за разумевање музичке

уметности и уметности уопште.

Утемељен став о музици изграђује се  подстицањем критичког  мишљења.  Такав

приступ знатно утиче на емоционални, интелектуални па самим тим и естетски развој

ученика.  Преношењем  мисли,  осећања и  ставова  обликују  се  креативне особине  и

музичке способности. Слушањем музике подстиче се развој музичког укуса и негује

квалитетна музичка публика.

Мелодика

Функционалном методом у мелодици постиже се развој и унапређује способност
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разумевања  и  репродуковања  једногласних  и  вишегласних  мелодијско-ритмичких

садржаја.  Радом  на  инструктивним  композицијама  и  инсектима  из  литературе

различитих стилова и жанрова као и избором српских народних песама постиже се

развој  музичког  слуха.  Неопходно  је  поштовати  ознаке  за  темпо  и  карактер,

артикулацију, динамику, алогику и фразирање јер изражајно певање води ка развоју

музикалности.

Опажање-интонирање-диктати

Ове садржаје, опажање-интонирање-диктате, треба обрађивати усмено и писано.

Рад на опажању и интонирању функција, лествичних низова, интервала и акорада као

и рад на диктатима усмерити ка датим исходима.

Диктати као резултати постављених звучних представа пожељни су на сваком часу.

Мелодијске  диктате  треба  записивати  на  различите  начине:  по  двотактима,  по

фразама,  у  целости  (са  паузама  између  понављања)  и  вергл  (без  пауза  у

понављањима).

Записивање  ритмичке  окоснице  подразумева  извлачење  и  записивање  ритма

слушаног инсерта из литературе.

Записивање диктата треба да је вођено у смеру остваривања веза између садржаја

и исхода.

Ритам

Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и

метричких  врста.  Као  и  сви  други  елементи  из  садржаја  програма  усмерен  је  ка

исходима.  Треба  га  обрађивати  преко  инструктивних  композиција,  инсерата  из

литературе и српских народних песама.

Ритам се може изводити изговором уз тактирање, изговором уз куцање јединице

бројања, и куцањем са обе руке. Равномерним и ритмичким читањем у различитим

кључевима ученици савладавају континуирано праћење нотног текста са обележеним

темпом, а тиме и технику читања литературе коју свирају, односно певају.

Музичко стваралаштво

Активности музичког стваралаштва могу се спроводити индивидуално или групно.

Музичким  стваралаштвом  се  подстиче  слобода  изражавања и  обликовања  идеја  и
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осећања, развија креативност и инвентивност како ученика тако и наставника.

У основи музичког стваралаштва лежи продуктивно музичко размишљање које се

разликује од репродуктивног,  наиме, оно не понавља готове узоре,  већ слободним

комбиновањем  ствара  нове  и  логично  осмишљене  музичке  садржаје  на  јасно

дефинисане  ритмичке  или  мелодијске  шеме  које  се  импровизују.  Ритмичка  шема

односила би се на конкретне ритмичке фигуре у датом метру док би мелодијска шема

имала  алтерационе  и  модулативне  задатке  усклађене  са  садржајима  и  исходима

програма.

Развој савремених технологија подразумева употребу интернета, рачунара, смарт

табли и одговарајућих апликација у свим видовима наставе, па и у настави солфеђа. У

зависности  од  технолошког  напретка  школе,  постојања  модерне  опреме  у  школи,

могуће је чак и постојање мултимедијалних учионица. Информационо комуникационе

технологије  имају  за  циљ  да  прикажу,  подуче,  оспособе,  заинтересују  и  мотивишу

ученике и наставнике,  како би удружени створили културу коришћења савремених

технологија.

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Праћење и вредновање наставе и учења почиње иницијалном провером знања,

наставља се током целе школске године и завршава годишњом оценом.

Уложен  труд  ученика  и  његово  лично  ангажовање  и  напредовање у  складу  са

личним и музичким способностима је један од врло битних критеријума у оцењивању.

Резултати смотри, учешће на јавним наступима, такмичењима, употпуњују слику о

постигнућима наставе и учења.

УПОРЕДНИ КЛАВИР за ученике ОДСЕКА ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ 

(осим за соло певаче)

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ Циљ  учења  предмета  Упоредни  клавир  је  да  код  ученика

рaзвиjе  интeрeсoвaње и  љубав  према  инструменту  и  музици

кроз  индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности, естетског сензибилитета, као и оспособљавање и
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мотивисање  ученика  за  самосталан  јавни  наступ  и  наставак

уметничког школовања

Разред Први

Годишњи фонд 

часова
35 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

–  именује  делове  клавира  и
разликује  различите  начине
добијања тона на клавиру;
– се оријентише на клавијатури;
– правилно седи за клавиром;
– примени основне елементе нотне
писмености у  свирању и чита нотни
текст у виолинском и бас кључу;
– препозна и користи основне ознаке
за  темпо,  динамику,  понављање,
артикулацију;
–  примени  различита  музичка
изражајна  средства  у  складу  са
карактером музичког дела;
– свира кратке композиције напамет;
–  самостално  и/или  уз  помоћ
наставника  контролише  квалитет
звука.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Технички и музички захтеви:
Положај за клавиром и поставка руку и прстију.
Вежбе за опуштање.
Вежбе за правилно ритмизирање.
Основне врсте удара: портато, легато, стакато.
Динамичке  ознаке:  пиано,  мецофорте,  форте,
крешендо и диминуендо.
Ознаке  за  темпо:  аданте,  модерато,  алегро  и
друге..
Појам лука.
Појам фразе.
Појам  такта,  двотакта,  тротакта  са
одговарајућим нагласцима.
Упознавање  вредности  ноте  и  паузе  као  и
триоле, синкопе и пунктиране ноте.
Увођење ученика у начине вежбања.
Читање  нота,  знаци  за  октаве,  знаци  за
интервале.
Остали знаци на које се наилази у литератури
предвиђеној програмом.
Контрола тона.
Музичка меморија.
Скале и трозвуци:
Дурске скале са белих дирки (Це, Ге, Де, А, Е,
Ха,  Еф)  у  осминама  у  обиму  две  октаве,  са
аутентичном каденцом на крају (I, IV, V, I – уски
слог).
Трозвуци  (истих  тоналитета)  симултано  и
разложено  трогласно,  кроз  две  октаве
паралелно.

ЛИТЕРАТУРА:
Школе за клавир:
– Јела Кршић: Клавирска читанка за I и II разред
– Александар Николајев: Почетна школа
– Фердинанд Бајер: Почетна школа

584



– Жан Баптист-Диверноа: етиде оп. 176
– Хенри Лемоан: етиде оп. 37
И друге почетне школе

Обавезни минимум програма:
– лествице и трозвуци по програму
– 25 композиција – вежбе, етиде и разни комади

Јавни наступи:
– обавезна два јавна наступа током школске године

Кључне речи: клавир, слушање, опажање, тон.

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ

Циљ  учења  предмета  Упоредни  клавир  је  да  код  ученика

рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици

кроз  индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности, естетског сензибилитета, као и оспособљавање

и мотивисање ученика за самосталан јавни наступ и наставак

уметничког школовања

Разред Други

Годишњи фонд часова 35 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

– чита течно нотни текст у виолинском
и бас кључу;
–  одсвира  основне  елементе  музичке
форме: мотив, реченица, облик песме,
облик сонатине;
– препозна и примени основне законе
метрике, слаб и јак део такта;
– користи педал у делима;
–  уочи  у  нотном  тексту  и  примени  у
извођењу акценте;
–  чује  и  примени  више  динамичких
нивоа:  пиајанисимо,  мецопијано,
фортисимо, мецофорте;
–  јасно  дистанцира  у  свом  извођењу

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Технички и музички захтеви:
Повезивање  прсторедних  група  навише  и
наниже,

Развијање  спретности  прстију  кроз  активно
осмишљавање,

Слушање  и  свирање  техничких  вежби,
лествица и етида.

Увођење у основне елементе форме – мотив,
реченица, облик песме, сонатина.

Упознавање  са  законима  метрике  –  разне
врсте тактова, слаб и јак део такта, акценти.

Динамичко  нијансирање  лествица  –  пиано,
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мелодијску линију од пратње;
–  осмисли  уз  помоћ  наставника  и
примени различита музичка изражајна
средства  у  зависности  од  карактера
музичког дела;
–  самостално  и/или  по  потреби,  уз
помоћ  наставника,  контролише
квалитет звука;
–  повезује  прсторедне  групе
подметањем и пребацивањем палца уз
слушну контролу
– прати развој сопствене моторике;
–  самостално  и  изражајно  свира
композиције напамет;
–  развија  и  испољи  самопоуздање  у
току јавног наступа;
–  поштује  договорена  правила
понашања  при  слушању  и  извођењу
музике.

пианисимо и мецопиано.

Диференцирање мелодије од пратње, рад на
полифонији.

Увођење у педализацију – вежбе.

Скале и трозвуци:
Све  дурске  скале  у  осминским  триолама  у
обиму три октаве паралелно.

Молске скале са белих дирки (а, ха, це, де, е,
еф) у осминама, кроз две октаве паралелно,
са аутентичном каденцом на крају (I, IV, V, I –
уски слог).

Сви  дурски  и  молски  трозвуци  наведених
тоналитета  симултано  и  разложено
четворогласно, кроз две октаве паралелно.

ЛИТЕРАТУРА:
ЕТИДЕ:
– Жан Баптист-Диверноа: етиде оп. 176,

– Хенри Лемоан: етиде оп. 37,

– Стефан Хелер: етиде, избор

– Хенри Бертини: етиде оп. 100

И друге етиде сличне тежине

Композиције полифоног стила:
– Јохан Себастијан Бах: Мале композиције,

– Георг Фридрих Хендл: Избор композиција

И  друге  полифоне  композиције  сличне
тежине

Сонатине:
–  Избор  сонатина:  Јохан  Баптист  Ванхал,
Тобиас Хаслингер,  Игнац Плејел,  Лудвиг ван
Бетовен,  Карл  Рајнеке,  Фридрих  Кулау,
Муцио Клементи.

Сонатине  домаћих  аутора  и  других
композитора одговарајуће тежине

Композиције по слободном избору:
–  Јела  Кршић:  Клавирска  хрестоматија  за  II
разред
–  Збирка  „Наши  композитори  за  младе
пијанисте”
– Зоран Христић: Тачкице
– Срђан Хофман: Две басне
– Марко Тајчевић: Две мале свите
– Вера Миланковић: Дечје приче, 25 мијатура
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за I и II разред
– Роберт Шуман: Дечји албум Оп. 68
– Александар Гречанинов: 10 комада Оп. 99

– Александар Гедике: 60 лаких комада Оп. 36
–  Корнелиус  Гурлит:  Први  кораци  младог
пијанисте Оп. 82
– Бела Барток: За децу
– Самуил Мајкапар: 24 лаке композиције оп.
16
– Дмитриј Кабалевски: Комади за децу Оп. 30
И друге композиције сличне тежине.

Обавезни минимум градива:
– 4 етиде са различитим техничким захтевима;
– Једна сонатина
– 4 композиције по слободном избору различитог карактера и стила (од старих мајстора до савременог
стваралаштва)
– лествице и акорди по програму

Јавни наступи:
– обавезна два јавна наступа током школске године

Смотра:
– Једна етида;
– Један став сонатине;
– Један комад

Кључне речи: клавир, слушање, опажање, тон.

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ

Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици  кроз

индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче  развијање

моторичке  флексибилности  и  осетљивости,  креативности,

естетског  сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и  мотивисање

ученика  за  самосталан  јавни  наступ  и  наставак  уметничког

школовања
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Разред Трећи

Годишњи  фонд

часова 35 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће

бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

– свира  с  листа  лакше  вежбе са  обе
руке  или  одвојено  уз  помоћ
наставника;
–  јасно  разликује и  доследно  изводи
различите врсте удара;
–  транспонује  хроматски  лакше
мотиве или реченице;
– примени више динамичких нијанси у
свирању;
– обликује тон у складу са музичким и
техничким захтевима дела;
– појасни конструкцију дела и својим
речима  објасни  значења  термина
музичке форме;
–  свира  двозвуке  са  јасним
диференцирањем мелодијске линије;
–  свесно  користи  директан  и
синкопирани педал;
– јасно разликује врсте украса и може
да одсвира краћи трилер;
– свира једноставну пратњу на задату
мелодију.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Технички и музички захтеви:
Читање с листа.
Унапређивање основних врста удара – легато,
стакато  из подлактице,  из  прста,  нон легато,
портато, репетиција.
Техничке вежбе са ритмичким варијантама.
Анализа  музичких  облика  уз  тумачење
значења и конструкције дела која се обрађују
– сонатина, менует, гавота, марш ...
Упознавање  са  елементима  полифоније  –
држани тонови, свирање двозвука,  истицање
гласова, динамизирање деоница.
Употреба  истовременог  и  синкопираног
педала.
Упознавање са украсима и припремне вежбе:
дуги и кратки предудар, пралтрилер и краћи
трилер.

Скале и трозвуци:
Дурске скале кроз четири октаве паралелно у
шеснаестинама.
Молске скале у триолама паралелно кроз три
октаве.
Трозвуци дурски и молски симултано.
Велико  разлагање  дур  и  мол  трозвука  у
осминама кроз две октаве.
Доминантни  и  умањени  септакорди
симултано  и  разложено  четворогласно  кроз
две октаве.

ЛИТЕРАТУРА:
Етиде:
– Карл Черни: етиде оп. 849
– Хенри Бертини: етиде оп. 100
– Херман Беренс: етиде оп. 88
–  Јела  Кршић-Ранковић:  Збирка  клавирских
композиција  за  савлађивање  техничких
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проблема
И други аутори виртуозних комада или етида
одговарајуће тежине.

Композиције полифоног стила:
– Јохан Себастијан Бах: Мале композиције за
клавир  и друге  полифоне  композиције  из
разних епоха одговарајуће тежине.

Сонатине:
–  Јохан  Баптист  Ванхал,  Јохан  Антон  Андре,
Лудвиг ван Бетовен, Муцио Клементи, Тобиас
Хаслингер
И друге сонатине сличне тежине

Композиције по слободном избору:
Обухватити композиције различитог карактера
и стила – бар једна да буде за четири руке и
савладати  две  клавирске  пратње  за
инструмент  који  ученик  учи  на  вокално-
инструменталном одсеку
–  Јела  Кршић:  Клавирска  хрестоматија  за  III
разред
–  Збирка  Наши  композитори  за  младе
пијанисте
– Миховил Логар и Станојло Рајичић: За мале
клавиристе
– Станојло Рајичић: Дечја збирка
– Марко Тајчевић: Дјеци и I мала свита
– Душан Радић: Рондино

– Петар Илич Чајковски: Албум за младе, оп. 39
– Шуман: Албум за младе, оп. 68
– Бела Барток: Деци, Микрокосос II
– Александар Гречанинов: Дечја књига оп. 98
– Лудвиг Шите: Из веселог дечјег доба
– Јозеф Хајдн: Мале игре
–  Волфганг  Амадеус  Моцарт:  14  дечјих
композиција
– Арам Хачатуријан: Андантино
– Витолд Лутославски: 12 малих комада
– Самјуел Мајкапар оп. 33: Минијатуре
– Хеитор Вила-Лобос: Изабрани лаки комади
– Јела Кршић: Клавирска вежбанка
– Еторе Поцоли: Мали комади

Обавезни минимум градива:
– 4 етиде са различитим техничким захтевима;
– 2 композиције полифоног стила;
– 4 композиције по слободном избору.
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– 1 став сонатине
– лествице и акорди по програму

Јавни наступи:
– обавезна два јавна наступа током школске године

Кључне речи: клавир, слушање, опажање, тон.

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ

Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици  кроз

индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче  развијање

моторичке флексибилности и осетљивости, креативности, естетског

сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и  мотивисање  ученика  за

самосталан јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Четврти

Годишњи фонд 

часова
33 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области

ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

–  чита  и  свира  течно  с
листа вежбе са обе руке
или одвојено;
–  самостално  изведе
различите  врсте
артикулације  које  се
захтевају  у  музичком
делу;
–  примени  различите
начине  решавања
техничких  и  музичких
захтева  приликом
свирања;
–  коригује  лоше
извођење  у  току
свирања;
–  у  свирању  примени
више  динамичких
нијанси  и  јасно

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Скале и трозвуци:
Дурске и молске скале кроз четири октаве паралелно
у шеснаестинама.

Трозвуци симултано и разложено, четворогласно кроз
четири октаве.  Велико  разлагање трозвука кроз  две
октаве паралелно.

Доминантни  и  умањени  септакорд  симултано  и
разложено четворогласно, велико разлагање кроз две
октаве паралелно.

ЛИТЕРАТУРА:
Етиде:
– Карл Черни: етиде оп. 849,

– Карл Черни: етиде оп. 299,

– Херман Беренс: етиде оп. 88 и оп. 61,

– Јела Кршић-Ранковић: Избор етида,
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диференцира мелодијску
линију од пратње;
–  појасни  конструкцију
дела  и  својим  речима
објасни значења термина
музичке форме;
–  јасно  разликује  врсте
украса  и  може  да
одсвира  различите  врсте
трилера;
– негује културу тона;
–  критички  прати
сопствени развој;
–  самостално  вежба  по
плану који је  утврдио са
наставником;
–  поштује  договорена
правила  понашања  при
слушању  и  извођењу

– Стефан Хелер: етиде оп. 100

И  други  аутори  етида  или  виртуозних  комада
одговарајуће тежине.

Композиције полифоног стила:
– Јохан Себастијан Бах: Мале композиције за клавир,

– Јохан Себастијан Бах: 12 малих прелудијума,

– Јохан Себастијан Бах: 6 малих прелудијума

Полифоне  композиције  из  различитих  епоха
одговарајуће тежине.

Сонатине:
–  Муцио  Клементи,  Фридрих  Кулау,  Јозеф  Хајдн,
Доменико  Чимароза,  Доменико  Скарлати,  Волфганг
Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен

И друге сонатине сличне тежине

Композиције по слободном избору:
Обавезни минимум програма:
– лествице и акорди по програму
– три композиције по слободном избору
– једна полифоне композиција
– један став сонатине или варијације варијација
– једна композиција домаћег аутора и један комад

Јавни наступи:

– обавезна два јавна наступа током школске године

Кључне речи: клавир, слушање, опажање, тон.

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
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УПОРЕДНИ КЛАВИР

I. УВОДНИ ДЕО

Сваки  аспект  извођења  музике  има  непосредан  и  драгоцен  утицај  на  развој

ученика. Свирањем се активира велики број  когнитивних радњи, развија дугорочно

памћење, као и емоционални развој.

У настави која је усмерена на остваривање исхода предност се даје искуственом

учењу  у  оквиру  којег  ученици  развијају  лични  однос  према  музици,  а  постепена

рационализација  искуства  временом  постаје  теоријски  оквир.  Искуствено  учење  у

оквиру  овог  предмета  подразумева  активно  слушање  музике  и  лично  музичко

изражавање ученика кроз свирање.

Исходи представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Понуђени Музички садржаји остављају простор за избор и других садржаја у складу са

могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Код ученика треба развијати дух

заједништва  кроз  присуство  на  концертима  и  групно  извођаштво.  Посебну  пажњу

треба обратити на развој и стимулисање комуникацијских вештине у циљу преношења

и размене искустава и знања.  Најважнији покретач наставе треба да буде принцип

мотивације  и  инклузивности  у  подстицању  максималног  учешћа  у  музичком

доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења,

Оперативног  плана  (на  нивоу  месеца)  и  планирање  часа,  односно  припреме  за

час. Годишњим планом се дефинише број часова у односу на изабрано музичко дело

које се обрађује, по месецима а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни

план подразумева одабир и операционализацију исхода на нивоу месеца у односу на

изабрани музички пример/песму/дело.

Припрема  за  час је  специфична  с  обзиром  да  је  настава  индивидуална  и  да

усмерење часа у односу на ток и фокус у многоме зависи од припремљености ученика

за час. Како се исходи у стицању вештина кумулативно остварују, сваки пут у неком

свом сегменту, припрема садржи назив дела, циљ часа и конкретизацију исхода који је

у фокусу у односу на циљ часа.

У  оквиру  организације  годишњих  и  месечних  активности  неопходно  је  водити
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рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Најважнији  покретач  наставе  треба  да  буде  принцип  мотивације  у  подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.  Ученике  на  сваком  часу  треба  упућивати  на  правилно  седење  и

економичност  покрета  која  је  основа  превенције  повреда  мишићног  ткива.

Инсистирати  на  логичком  мишљењу  које  ће  помоћи  да  се  сви  сегменти  личности

ученика развијају у пуном капацитету. Подстицати ученике на самостално изражавање

кроз музику са освешћеном употребом музичких средстава.

Наставник има  могућност  да  по  слободном  избору,  одабере  и  композиције  за

извођење које нису наведене у програму водећи рачуна о примерености наставним

садржајима,  учениковим  техничким  могућностима  и  музичким  интересовањима,

естетским захтевима и исходима.

Ученике  треба  подстицати  да  помажу  једни  другима  у  музичком  остварењу  и

успесима,  као  и  заједничком  свирању.  Такође,  упућивати  их  у  самостално

размишљање и став према музици, а ради њихове самосталности у будућности.

Ученике треба стимулисати да читају нотни запис клавирске деонице коју изводе

клавирски  корепетитори  како  би  се  што  боље  упознали  са  садржајем  клавирске

пратње за главни предмет. Веома је корисно ученике ставити у позицију корепетитора

и при томе водити рачуна о да то буде по тежини пратња коју је реално испратити.

Врло корисно би било да један ученик свира клавирску пратњу, а други мелодијску

деоницу на  матичном инструменту,  и  да  таква сарадња буде део обавезног  јавног

наступа ученика.

Смотре и јавни наступи ученика се могу организовати у корелацији и сарадњи са

колегама у школи, међу класама (две, три и више).

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање  вештина.  Критеријум  у  оцењивању  је  уложен  труд  ученика  и  лично

напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима.
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Битно  је  на  почетку  школске  године  јасно  поставити  критеријуме  оцењивања  и

упознати  ученика  са  истим.  У  обзир  треба  узети  све  сегменте  учениковог  талента,

залагања  и  односа  према  раду.  У  оквиру  свих  музичких  активности  потребно  је

обезбедити  пријатну  атмосферу,  а  код  ученика  потенцирати  осећање  сигурности  и

подршке.

Потребно је отклонити све разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који су

проузроковани  превеликим  и  нереалним  очекивањима  професора  или  родитеља.

Учешће  ученика  на  јавним  наступима  и  резултати  годишњих  испита  и  смотри

употпуњују слику о постигнућима наставе и учења, и утичу на годишњу оцену.

УПОРЕДНИ КЛАВИР за ученике ОДСЕКА ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ, 

главни предмет СОЛО ПЕВАЊЕ 

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ

Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици  кроз

индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче  развијање

моторичке  флексибилности  и  осетљивости,  креативности,

естетског  сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и  мотивисање

ученика  за  самосталан  јавни  наступ  и  наставак  уметничког

школовања

Разред Први

Годишњи фонд 

часова
35 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће бити

у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

– примени различите начине решавања
техничких и музичких захтева приликом
свирања;
–  самостално  изведе  различите  врсте
артикулације  које  се  захтевају  у
музичком делу;

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Tехнички захтеви:
скокови,  октаве,  тремоло  –  решавање  и
усавршавање.

Полиритмија  –  решавање  основних
проблема.
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–  коригује  лоше  извођење  у  току
свирања;
–  примени  динамичке  нијансе  и  јасно
диференцира  мелодијску  линију  од
пратње;
–  самостално  напише  и  примени
прсторед;
– јасно разликује и свира различите врсте
украса
– учествује на јавним наступима у школи;
–  пренесе  на  публику  сопствени
емоционални  доживљај  кроз
интерпретацију  музичког  дела
(изражајно свира);
–  самостално  вежба  по  плану  који  је
утврдио са наставником;
– критички прати сопствени развој;
–  свирањем у  клавирском  дуу примени
принцип узајамног слушања и сарадње;
–  користи  носиоце  звука  за  слушање
музике;
–  препознаје  музичке  елементе  у
свирању других;
– поштује договорена правила понашања
при слушању и извођењу музике.

Елементи  полифоније  –  глас,  тема,
имитација, одговор, инверзија, инвенција ...

Свирање у клавирском дуу.

Скале и трозвуци:
4 дурске и  4 молске скале (Це-дур,  Ге-дур,
Де-дур,  А-дур,  а-мол,  е-мол,  ха-мол,  фис-
мол)  у  паралелном  кретању,  у
шеснаестинама, кроз четири октаве.

Хроматске скале у паралелном кретању кроз
четири октаве, у шеснаестинама.

Велико  разлагање  трозвука  (арпеђо)  кроз
четири октаве, паралелно.

Велико разлагање доминантног и умањеног
септакорда  (арпеђо),  кроз  четири  октаве  у
осминама.

ЛИТЕРАТУРА*– списак литературе налази се
испод табеле.

Обавезни минимум програма:
– лествице и акорди по програму;
– 3 композиције по слободном избору од чега обавезно 1 виртуозног карактера (етиде);
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина, или циклус варијација
– једна композиција домаћег аутора.

Јавни наступ- два у току године

Кључне речи: клавир, слушање, опажање, тон.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде:

– Херман Беренс: етиде оп. 61,

– Карл Черни: етиде оп. 299, I свеска,

– Алберт Лешхорн: етиде оп. 381,

И друге етиде одговарајуће тежине

Композиције полифоног стила:

– Јохан Себастијан Бах: Мали прелудијуми,
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– Георг Фридрих Хендл: избор композиција, редакција Јела Кршић

И друге полифоне композиције одговарајуће тежине

Сонатине и сонате:

– Јозеф Хајдн: Сонатине и сонате

– Волфганг Амадеус Моцарт: Бечке сонатине

– Фридрих Кулау: Сонатине

И друге сонатине и сонате одговарајуће тежине

Композиције по слободном избору:

– Станојло Рајичић: Свита демол, Мала клавирска свита

– Јован Бандур: Успаванка

– Марко Тајчевић: Дјеци, Мала свита

– Наши композитори за младе пијанисте.

– Петар Стојановић: Дечји кутак

– Јаков Готовац: Минијатуре

– Едвард Григ: Лирски комади,

– Дмитриј Кабалевски: Дечје композиције,

– Николај Черепњин: Десет веселих комада,

– Александар Гречанинов: комади оп. 99

– Роберт Шуман: Албум за младе, Сонатина Гедур

– Сергеј Прокофјев: Музика за децу

– Антоњин Дворжак: Два бисера

– Модест Мусоргски: Суза

– Дмитриј Шостакович: Игра лутака,

– Генади Карганов: Албум за младе оп. 21,

– Хенрик Пахуљски: Прелудијум цемол

596



– Раинхолд Глијер: Дванаест лаких комада оп. 31

– Доменико Скарлати: Пет лаких комада

– Золтан Кодаљ: Дечје игре

– Лудвиг ван Бетовен: За Елизу

И друге композиције одговарајуће тежине

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ

Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици  кроз

индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче  развијање

моторичке флексибилности и осетљивости, креативности, естетског

сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и  мотивисање  ученика  за

самосталан јавни наступ и наставак уметничког школовања

Разред Други

Годишњи фонд 

часова
35 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области

ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

–  чита  и  свира  течно  с
листа са обе руке;
–  примени  знање  из
теорије  музике  са
елементима
интерпретације;
–  препозна  период
настанка  одређене
композиције;
– самостално хармонизује
једноставни  тематски
материјал;
–  учествује  на  јавним
наступима у школи;
–  вежба  самостално  на
начин  који  је  утврдио  са

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Tехнички захтеви:
– издржљивости прстију,
– ритмичка стабилност,
– рад на кантилени, хармонизацији,
– течно извођење технички сложенијих композиција  са
поштовањем свих задатих параметара.
Вођење  техничког  и  музичког  развоја  ученика  као
нераздвојне целине.
Технике свирања удвојених интервала: терце, октаве.
Једноставније импровизације пратње, свирање каденци.
Полиритмија – решавање основних проблема.
Рад на елементима полифоније – глас, тема, имитација,
одговор, инверзија, инвенција ...
Свирање у клавирском дуу.
Скале и трозвуци:
4 дурске и 4 молске скале (Еф-дур, Бе-дур, Ес-дур, Ас-дур,
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наставником;
–  поштује  договорена
правила  понашања  при
слушању  и  извођењу
музике;
–  користи  носиоце  звука
за слушање музике.

де-мол, ге-мол, це-мол, еф-мол) у паралелном кретању, у
шеснаестинама, кроз четири октаве.
Хроматске  скале  у  паралелном  кретању  кроз  четири
октаве, у шеснаестинама.
Велико разлагање трозвука (арпеђо) кроз четири октаве,
паралелно.
Велико разлагање доминантног и умањеног септакорда
(арпеђо), кроз четири октаве у осминама.
Дупле терце кроз једну октаву, паралелно.
ЛИТЕРАТУРА*–  списак  литературе  налази  се  испод
табеле.

Обавезни минимум програма:
– лествице и акорди по програму;
– 3 композиције по слободном избору, од чега обавезно 1 виртуозног карактера (етиде);
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина, или циклус варијација
– једна композиција домаћег аутора

Јавни наступ- два у току године

Смотра:
– Једна скала;
– Једна етида;
– Једна полифона композиција;
– 1 став сонатине или варијације
– Једна композиција по слободном избору.

Кључне речи: клавир, слушање, опажање, тон.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде:

– Карл Черни: етиде оп. 299,

– Јохан Баптист-Крамер и Ханс фон Билов: етиде

– Алберт Лешхорн: Етиде оп. 66

– Херман Беренс: етиде оп. 61

И друге етиде одговарајуће тежине.

Композиције полифоног стила:

– Јохан Себастијан Бах: Мали прелудијуми
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– Јохан Себастијан Бах: Двогласне инвенције

– Георг Фридрих Хендл: Избор композиција за клавир 

И друге полифоне композиције одговарајуће тежине

Сонатине, сонате, варијације:

– Јозеф Хајдн: сонате Еф-дур, Де-дур, е-мол, Де-дур, цис-мол (редакција Раух)

– Волфганг Амадеус Моцарт: сонате Еф-дур KV 280, Це-дур KV 330, Це-дур KV 309,

Еф-дур KV 332, Бе-дур KV 333, Де-дур KV 311, Бе-дур KV 570, А-дур KV 331, Ес-дур KV

282, Ге-дур KV 283

– Лудвиг ван Бетовен: Соната гeмол оп. 49 и друге сонате

– Лудвиг ван Бетовен: Шест варијација Гедур „Нел кор пју нон ми сенто”

– Јозеф Хајдн: Избор оригиналних композиција

– Карл Марија фон Вебер: Анданте с варијацијама оп. 3

– Дмитриј Кабалевски: Лаке варијације, оп. 51

– Константин Сорокин: Песма са варијацијама

– Исак Беркович: Варијације

И друге варијације и сонате одговарајуће тежине.

Композиције по слободном избору:

– Феликс Менделсон: Песме без речи,

– Едвард Григ: Лирски комади,

– Франц Шуберт: Два скерца

– Сергеј Прокофјев: Музика за децу

– Клод Дебиси: Мали црнац

– Јан Дусик: Матине

– Бохуслав Мартину: Лутке,

– Доменико Чимароза: Сонате,
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– Дмитриј Кабалевски: Дечји комади Оп. 27

– Витолд Лутославски: Народне мелодије

– Бела Барток: За децу, Микрокосмос III и IV свеска

– Станојло Рајичић: Мала свита

– Јосип Славенски: Игре и песме са Балкана,

– Василије Мокрањац: Мала свита,

– Петар Стојановић: Дечји кутак,

– Јела Кршић и Шишмановић: Наши композитори за младе пијанисте,

– Миховил Логар: Два менуета

И друге композиције одговарајуће тежине

Композиције за четвороручно свирање:

– Карл Рајнеке: Оп. 24, Варијације на Бахову сарабанду

– Волфганг Амадеус Моцарт: Оригиналне четвороручне композиције – сонате Де-

дур, Бедур, Ефдур, Цедур, Фантазија eфмол

– Франц Шуберт: Оригиналне четвороручне композиције – соната цемол

– Адолф Јенсен: 4 комада Оп. 45

– Антоњин Дворжак: Багателе оп. 47

– Јохан Кристијан Бах: Соната Ефдур

– Јохан Кристијан Бах: Мали комади

– Роберт Шуман: 12 комада за клавир оп. 85

И друге композиције одговарајуће тежине

Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ Циљ учења предмета Упоредни клавир је да код ученика рaзвиjе

интeрeсoвaње  и  љубав  према  инструменту  и  музици  кроз

индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче  развијање
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моторичке  флексибилности  и  осетљивости,  креативности,

естетског  сензибилитета,  као  и  оспособљавање  и  мотивисање

ученика  за  самосталан  јавни  наступ  и  наставак  уметничког

школовања

Разред Трећи

Годишњи фонд 

часова
35 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области

ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

ТЕМА
САДРЖАЈИ

– чита и свира течно с листа са
обе руке;
–  примени  знање  из  теорије
музике  са  елементима
интерпретације;
–  препозна  период  настанка
одређене композиције;
–  спретно  изведе  технички
захтевније композиције;
–  самостално  хармонизује
једноставни  тематски
материјал;
–  схвата  конструкцију  дела  и
уме  да  објасни  значења
термина музичке форме;
–  наведе  и  користи
одговарајуће врсте меморије;
– учествује на јавним наступима
у школи;
–  критички  вреднује  изведене
композиције  у  односу  на
техничку  припремљеност  и
музичку освешћеност;
–  обликује  тон  у  складу  са
захтевима композиције;
–  критички  прати  сопствени
развој  и  самостално
опредељује средства за његово
побољшање;
–  поштује  договорена  правила
понашања  при  слушању  и
извођењу музике;

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Tехнички захтеви:
Читање с листа.

Унапређивање технике: у смислу хитрине прстију и
издржљивост,  ритмичке  стабилности,  кантилене,
јасне  хармонизације.  Течно  извођење  технички
сложенијих  композиција  са  поштовањем  свих
задатих параметара.

Вођење техничког и музичког развоја ученика као
нераздвојне целине.

Технике  свирања  удвојених  интервала:  терце,
октаве.

Врсте  меморије  –  фотографска,  аудитивна,
меморија прстију, ради сигурнијег учења напамет.

Једноставније  импровизације  пратње,  свирање
каденци.

Полиритмија – решавање основних проблема.

Рад  на  елементима  полифоније  –  глас,  тема,
имитација, одговор, инверзија, инвенција ..

Свирање у клавирском дуу.

Скале и трозвуци:
4 дурске и 4 молске скале (Е-дур, Ха-дур, Фис-дур,
Цис-дур,  фис-мол, цис-мол, гис-мол, дис-мол, аис-
мол),  у  паралелном  кретању,  у  шеснаестинама,
кроз четири октаве.

Хроматске  скале  у  паралелном  кретању  кроз
четири октаве, у шеснаестинама.

Велико  разлагање  трозвука  (арпеђо)  кроз  четири
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–  користи  носиоце  звука  за
слушање музике.

октаве, паралелно. Велико разлагање доминантног
и  умањеног  септакорда  (арпеђо),  кроз  четири
октаве у осминама.

Дупле терце кроз једну октаву, паралелно.

ЛИТЕРАТУРА*– списак литературе налази се испод
табеле.

Обавезни минимум програма:
– лествице и акорди по програму;
– 3 композиције по слободном избору од чега обавезно 1 виртуозног карактера;
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина, или један циклус варијација;
– једна композиција домаћег аутора.

Јавни наступ- два у току године

Кључне речи: клавир, слушање, опажање, тон.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде:

– Карл Черни: Етиде Оп. 299,

– Јохан Баптист-Крамер и Ханс фон Билов: Етиде

И друге етиде одговарајуће тежине.

Композиције полифоног стила:

– Јохан Себастијан Бах: Француске свите – поједини ставови

– Георг Фридрих Хендл: Избор композиција за клавир 

И друге полифоне композиције одговарајуће тежине

Сонате и варијације:

– Јозеф Хајдн: сонате Еф-дур, Де-дур, е-мол, Де-дур, цис-мол (редакција Раух)

– Волфганг Амадеус Моцарт: сонате Еф-дур KV 280, Це-дур KV 330, Це-дур KV 309,

Еф-дур KV 332, Бе-дур KV 333, Де-дур KV 311, Бе-дур KV 570, А-дур KV 331, Ес-дур KV

282, Ге-дур KV 283.

– Лудвиг ван Бетовен: Варијације Ге-дур на оригиналну тему

– Исак Беркович: Варијације на тему Паганинија, Варијације на руску тему

– Дмитриј Кабалевски: Лаке варијације Бе-дур оп. 40

– Лудвиг ван Бетовен: Рондо Це-дур, Багателе оп. 33, Екосезе
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– Волфганг Амадеус Моцарт: Рондо Де-дур, Фантазија де-мол

– Георг Фридрих Хендл: Концерт Еф-дур,

– Јохан Кристијан Бах: Концерт Де-дур, Бе-дур

Друге варијације и сонате одговарајуће тежине

Композиције по слободном избору:

– Марко Тајчевић: Српске игре

– Петар Стојановић: Дечји албум

– Миховил Логар: Композиције за клавир

– Дејан Деспић: Сонатина in F

– Наши композитори за младе пијанисте,

– Јосип Славенски: Игре и песме са Балкана

–  Зоран  Јовановић:  Минијатуре  за  клавир  I  и  II  свеска,  Бела  сонатина,  Црна

сонатина, Мини кончертино, Дечји кончертино

– Клод Дакен: Кукавица, Ласт

– Жан Филип Рамо: Тамбурен, Два ригодона

– Феликс Менделсон: Песме без речи

– Роберт Шуман: Албум за младе,

– Едвард Григ: Лирски комади III и IV свеска,

– Франц Шуберт: Два скерца, Музички тренуци еф-мол и цис-мол

– Хоакин Турина: Минијатуре

– Александар Гречанинов: Пастели оп. 3

– Михаил Иванович Глинка: Тарантела

– Жак Ибер: Истуар,

– Алфредо Казела: 11 дечјих комада,

– Балдасаре Галупи: Сонате,
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– Доменико Чимароза: Сонате,

– Јохан Кристијан Бах: Сонате, 

– Макс Регер: 10 малих комада оп. 44

– Арам Хачатуријан: Дечји албум,

– Петар Илич Чајковски: Годишња доба,

– Александар Бородин: Мала свита

– Антоњин Дворжак: Силуете оп. 8, Валцери оп. 54,

– Збирка клавирских композиција од XI века до данас: I, II и III свеска (редакција

Ружице Ранковић),

– Музика преткласичара,  Музика класичара,  Музика за клавир, (редакција Вере

Богдановић),

– 100 година музике за клавир: I, II, III и IV свеска (редакција Миланке Мишевић)

– Лутке у клавирској музици XX века (редакција Миланке Мишевић)

И друге композиције одговарајуће тежине

Композиције за четвороручно свирање:

– Франц Шуберт: Оригиналне четвороручне композиције

– Роберт Шуман: Слике са истока Оп. 66

– Игор Стравински: Три лака комада

– Волфганг Амадеус Моцарт: Оригиналне четвороручне композиције

– Лудвиг ван Бетовен: Пет лаких комада за четири руке

– Морис Равел: Моја мајка гуска

– Оторино Респиги: Шест малих комада

– Алфредо Казела: Пупацети

– Беджих Сметана: Рондо за два клавира – осморучно (избор)

И друге композиције одговарајуће тежине
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Назив предмета УПОРЕДНИ КЛАВИР

Циљ

Циљ  учења  предмета  Упоредни  клавир  је  да  код  ученика

рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према инструменту и музици

кроз  индивидуално  музичко  искуство  којим  се  подстиче

развијање  моторичке  флексибилности  и  осетљивости,

креативности,  естетског  сензибилитета,  као  и

оспособљавање и мотивисање ученика за самосталан јавни

наступ и наставак уметничког школовања

Разред Четврти

Годишњи фонд часова 33 часова

ИСХОДИ

По завршеној теми/области ученик ће бити у

стању да:
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита и свира течно с листа са обе руке;
–  повеже  знање  из  теорије  музике  са
елементима интерпретације;
–  препозна  период  настанка  одређене
композиције;
–  спретно  изведе  технички  захтевније
композиције;
–  самостално  хармонизује  једноставни
тематски материјал;
–  појасни  конструкцију  дела  и  објасни
значења термина музичке форме;
–  својим  речима  објасни  и  користи
одговарајуће врсте меморије;
– учествује на јавним наступима у школи
– критички вреднује изведене композиције
у  односу  на  техничку  припремљеност  и
музичку освешћеност;
–  критички  прати  сопствени  развој  и
самостално опредељује средства за његово
побољшање;
–  самостално  вежба  по  плану  који  је
утврдио са наставником
–  поштује  договорена  правила  понашања
при слушању и извођењу музике;
–  користи  носиоце  звука  за  слушање
музике.

ИЗВОЂЕЊЕ

МУЗИКЕ

Tехнички захтеви:
Читање с листа.
Унапређивање  технике  у  смислу
хитрине  прстију  и  издржљивост,
ритмичке  стабилности,  кантилене,
јасне хармонизације.
Течно извођење  технички сложенијих
композиција  са  поштовањем  свих
задатих параметара.
Вођење техничког  и  музичког  развоја
ученика као нераздвојне целине.
Технике свирања удвојених интервала:
терце, октаве.
Једноставније  импровизације  пратње,
свирање каденци.
Полиритмија  –  решавање  основних
проблема.
Детаљнији  рад  на  елементима
полифоније  –  глас,  тема,  имитација,
одговор, инверзија, инвенција ...

Свирање у клавирском дуу.
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Скале и трозвуци:
3 дурске и 3 молске скале:

(Дес-дур, Гес-дур, Цес-дур, бе-мол, ес-
мол, ас-мол) у паралелном кретању, у
шеснаестинама, кроз четири октаве.
Хроматске  скале  у  паралелном
кретању  кроз  четири  октаве,  у
шеснаестинама.
Велико  разлагање  трозвука  (арпеђо)
кроз четири октаве, паралелно.
Велико  разлагање  доминантног  и
умањеног  септакорда  (арпеђо),  кроз
четири октаве у осминама.
Дупле  терце  кроз  једну  октаву,
паралелно.
ЛИТЕРАТУРА*–  списак  литературе
налази се испод табеле.

Обавезни минимум програма:
– лествице и акорди по програму;
– 3 композиције по слободном избору од чега обавезно 1 виртуозног карактера;
– две полифоне композиције;
– два става из различитих сонатина, или варијације
– 1 композиција домаћег аутора.
– 4 лакe клавирскe пратњe вокалне деонице, соло песме или вокализе

Јавни наступ- два у току године

Кључне речи: клавир, слушање, опажање, тон.

ЛИТЕРАТУРА*

Етиде:

– Карл Черни: Етиде Оп. 299, III и IV свеска,

– Јохан Баптист-Крамер и Ханс фон Билов: Етиде

Друге етиде одговарајуће тежине.

Композиције полифоног стила:

– Јохан Себастијан Бах: Француске свите – поједини ставови

– Георг Фридрих Хендл: Избор композиција

– Јохан Себастијан Бах: Енглеске свите – поједини ставови

Друге полифоне композиције одговарајуће тежине
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Сонате и варијације:

– Јозеф Хајдн: сонате Еф-дур, Де-дур, е-мол, Де-дур, цис-мол (редакција Раух)

– Волфганг Амадеус Моцарт: сонате Еф-дур KV 280, Це-дур KV 330, Це-дур KV 309,

Еф-дур KV 332, Бе-дур KV 333, Де-дур KV 311, Бе-дур KV 570, А-дур KV 331, Ес-дур KV

282, Ге-дур KV 283.

– Лудвиг ван Бетовен: Сонате; Варијације Гедур на оригиналну тему

– Исак Беркович: Варијације на тему Паганинија, Варијације на руску тему

– Дмитриј Кабалевски: Лаке варијације Бедур оп. 40

– Лудвиг ван Бетовен: Рондо Цедур, Багателе оп. 33, Екосезе

– Волфганг Амадеус Моцарт: Рондо Дедур, Фантазијадемол

– Георг Фридрих Хендл: Концерт Ефдур,

– Јохан Кристијан Бах: Концерт Дедур, Бедур

Друге варијације и сонате одговарајуће тежине.

Композиције по слободном избору:

– Марко Тајчевић: Српске игре

– Миховил Логар: Композиције за клавир

– Дејан Деспић: Сонатина in F

– Наши композитори за младе пијанисте,

– Јосип Славенски: Игре и песме са Балкана

– Петар Стојановић: Дечји кутак

– Клод Дакен: Кукавица, Ласта

– Жан Филип Рамо: Тамбурен, Два ригодона

– Феликс Менделсон: Песме без речи

– Роберт Шуман: Албум за младе,

– Едвард Григ: Лирски комади III и IV свеска

– Франц Шуберт: Два скерца, Музички тренуци ефмол и цисмол
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– Јоаким Турина: Минијатуре

– Александар Гречанинов: Пастели оп. 3

– Михаил Иванович Глинка: Тарантела

– Жак Ибер: Истуар,

– Алфред Казела: 11 дечјих комада,

– Балдасаре Галупи: Сонате,

– Доменико Чимароза: Сонате,

– Јохан Кристијан Бах: Сонате

– Макс Регер: 10 малих комада оп. 44

– Арам Хачатуријан: Дечји албум,

– Петар Илич Чајковски: Годишња доба

– Александар Бородин: Мала свита

– Антоњин Дворжак: Силуете оп. 8, Валцери оп. 54

– Лутке у клавирској музици XX

– века (редакција Миланке Мишевић)

И друге композиције одговарајуће тежине

Композиције за Четвороручно свирање:

– Франц Шуберт: Оригиналне четвороручне композиције

– Роберт Шуман: Слике са истока, Оп. 66

– Игор Стравински: Три лака комада

– Волфганг Амадеус Моцарт: Оригиналне четвороручне композиције

– Лудвиг ван Бетовен: Пет лаких комада за четири руке

– Морис Равел: Моја мајка гуска

– Оторино Респиги: Шест малих комада

– Алфредо Казела: Пупацети
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– Беджих Сметана: Рондо за два клавира – осморучно

И друге композиције одговарајуће тежине

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО УПУТСТВО

I. УВОДНИ ДЕО

Бављење  музиком  уопште  а  посебно  свирање  на  инструменту  подстиче  фину

менталну комбинаторику драгоцену за развијање укупног менталног и психо-моторног

потенцијала ученика и одлична је основа за интеграцију са другим предметима.

Настава  је  усмерена  на  остваривање  исхода,  при  чему  се  даје  предност

искуственом учењу у  оквиру  којег  ученици развијају  лични однос према музици,  а

постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено

учење подразумева активно слушање музике, одлазак на концерте, и лично музичко

изражавање ученика кроз извођење музике.

Исходи представљају  музичке,  опажајне  и  сазнајне  активности  ученика.

Препоручени  музички  садржаји  (литература)  остављају  простор  за  избор  и  других

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Наставник

има слободу али и одговорност да изабере оптималaн програм у коме ће ученик моћи

да  репродукује  све  техничке  и  музичке  задатке,  а  и  да  у  истом  ужива,  не

размишљајући о тежини захтева као о неком непребродивом проблему.

Корелација између предмета може и треба бити полазиште за бројне активности у

којима  ученици  могу  бити  учесници  као  истраживачи,  креатори  и  извођачи.  Код

ученика треба развијати дух заједништва кроз заједничко свирање и комуникацијске

вештине  у  циљу  преношења  и  размене  искустава  и  знања.  Најважнији  покретач

наставе  треба  да  буде  принцип  мотивације  и  инклузивности  у  подстицању

максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко

изражавање.

II. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање  наставе  и  учења  обухвата  израду  годишњег  и  оперативног  плана

наставе и учења, и планирање часа, односно припреме за час. Годишњим планом се

дефинише  број  часова  у  односу  на  изабрано  музичко  дело  које  се  обрађује,  по

месецима, а  у  складу са  годишњим фондом часова.  Оперативни план подразумева
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одабир и операционализацију исхода на нивоу месеца у односу на изабрани музички

пример, композицију.

Припрема за час је специфична јер како је настава клавира индивидуална, тако је и

припрема  прилагођена  сваком  ученику  појединачно.  Индивидуални  облик  наставе

пружа и могућност да час пође и сасвим другим путем од планираног, али наставник у

планирању мора да води рачуна о предзнању ученика да би био сигуран да ученик

може да  прати  и  савлада  постављене  задатке.  Како  се  исходи у  стицању вештина

кумулативно остварују, сваки пут у неком свом сегменту, припрема садржи назив дела,

циљ часа и конкретизацију исхода који је у фокусу у односу на циљ часа.

У  оквиру  организације  годишњих  и  месечних  активности  неопходно  је  водити

рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима

усмеравати и обликовати наставне садржаје.

III. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући  на  уму  комплексност  и  свеобухватност  процеса  наставе  клавира  као

инструмента,  активност  наставника обухвата  велику  палету  информација  различите

природе (техника свирања, неговање тона, процедуре вежбања, стилске одреднице о

композитору, делу, облику у којем је написано, мелодијским, ритмичким, хармонским

и  контрапунктским  појединостима  које  га  карактеришу,  емотивној,  поетској,

психолошкој  или  филозофској  позадини  његове  уметничке  представе  и  његовој

естетској вредности) до практичних демонстрација (лично свирање на инструменту).

За ученике је веома важно да наставника доживљавају и као музички ауторитет а

не само као предавача са друге стране катедре.

Избор композиција које носе у себи одређене техничке и музичке захтеве је од

великог значаја за заинтересованост ученика и њихов напредак, а звучна слика која им

се  допада  буди  потребу  да  изнова  истражују,  вежбају  и  кроз  то  и  напредују  у

техничком и музичком смислу.

Сваки ученик је посебан и у том смислу наставник мора имати и његову ширу слику

(породица, школа, окружење, лични капацитети...) како би оптимално избалансирао

одговарајући  програм  који  ће  ученика  довести  до  практичних  вештина,  а  ове  пак

отворити  пут  за  даље  напредовање.  Наставник  има  могућност  да  по  слободном
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избору,  одабере  и  композиције  које  нису  наведене  у  програму  водећи  рачуна  о

примерености  наставним  садржајима,  узрасту  ученика,  њиховим  техничким

могућностима и музичким интересовањима, естетским захтевима и исходима. Треба

бити опрезан у избору тешких музичких дела којима ученици нису дорасли, јер се у

том случају могу појавити проблеми који могу проузроковати и физичке повреде.

Свирањем у ансамблу, као и композиција везаним за пратњу њихових певачких

композиција,  они  се  уче  међусобној  музичкој  подршци  која  подразумева  активно

слушање,  неговање  заједничке  музичке  идеје  и  прилагођавање  свог  извођачког

хабитуса. Садржаји дају наставнику слободу да изабере оптималaн програм у којем ће

ученик моћи да одговори на све техничке захтеве истовремено уживајући у свирању.

Обавезно у јавном наступу извести једну пратњу композиције уз певање ученика

(ученик  и  свира  и  пева).  Клавирске  деонице  за  пратњу  изабрати  у  сарадњи  са

корепетитором. Ученицима Етно одсека помоћи у хармонизовању пратње песме које

певају на главном предмету.

Препоручује  се  и  заједничко музицирање наставника  и  ученика,  али  и  ученика

међусобно. На тај начин ученик се опушта у заједничком свирању и схвата музичку

колегијалност без обзира на звање (ученик, професор).

Наставник  и  родитељи  морају  бити  главна  карика  у  развоју  личности  ученика.

Наставник  ће  обазривим,  интроспективно  аналитичким  приступом  проблематици

индивидуалног  наставног  процеса  пажљиво  штитити  ученика  од  развојно  погубног

пројектовања  сопствених  амбиција  или  амбиција  родитеља.  Такмичења  могу  бити

један од показатеља достигнућа ученика, али треба бити обазрив у избору такмичења

и односу очекивања и реалног стања ученика.

Веома је важно да ученици што чешће јавно свирају како би се ослободили страха

од  наступа  као  и  да  стекну  навику  посећивања  концерата  уметничке  музике  и

представа.  Дискусијом  о  одслушаним  делима  и  извођењем  истих  (примереном

старосном  добу  ученика),  ученици  стичу  увид  у  тумачења  музичких  дела,  начине

извођења,  различите  техничке  приступе  извођача,  развијајући  тако  критичко

мишљење,  о сопственом и туђем извођењу које  ће им помоћи у  даљем развоју  и

напредовању.

Ученицима  треба  помоћи  у  стварању  радних  навика  и  развијати  им  свест  о

неопходности свакодневног вежбања. Значајно је, такође подстицати их за самостално
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музичко изражавање и пратити развој њиховог музичког укуса, вешто утицати на њега

и развијати критички однос пун поштовања према различитостима.

IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На  часовима  инструмента  најбитније  је  развијање  музичких  способности  и

изграђивање  вештина.  Критеријум  у  оцењивању  је  уложен  труд  ученика  и  лично

напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и музичким могућностима.

Битно  је  на  почетку  школске  године  јасно  поставити  критеријуме  оцењивања  и

упознати  ученика  са  истим.  У  обзир  треба  узети  све  сегменте  учениковог  талента,

залагања  и  односа  према  раду.  У  оквиру  свих  музичких  активности  потребно  је

обезбедити  пријатну  атмосферу,  а  код  ученика  потенцирати  осећање  сигурности  и

подршке.

Уколико је ученик на почетку године упознат са критеријумима оцењивања мања

је  вероватноћа  да  ће  доћи  до  неспоразума  или  нејасног  вредновања  његовог

залагања.  Треба  константно  подстицати  ученике  на  даље  напредовање,  али  му  и

предочавати музичке тенденције и врхунска достигнућа.

Потребно је отклонити све разлоге за могуће страхове, несигурност и трему који су

проузроковани  превеликим  и  нереалним  очекивањима  професора  или  родитеља.

Учешће  ученика  на  јавним  наступима,  и  резултати  смотри  употпуњују  слику  о

постигнућима наставе и учења и улазе у коначну оцену на крају године.
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